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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

АИКБ 
 
√ ПИСМО ОНОСНО ПРОМЯНА НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ И РАЗМЕРА НА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ 
ЗА НЕБИТОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ДО                                                      
Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
                                                                        
КОПИЕ ДО 
ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ В 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  
  
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, 
 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  
Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА, 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИКАТА И 
ИНДУСТРИЯТА И МИНИСТЪР ПО 
ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  
Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, 
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  
Г-Н ИВАН ИВАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА 
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
  
  
Относно: Промяна на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на електрическата енергия за 
небитовите потребители 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Действащата понастоящем Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с 
Решение на Министерския съвет № 739/26.10.2021 г., предвижда изплащане на компенсации в размер на 110 лв./MWh на 
стопанските потребители за цените на електроенергията за м. октомври и м. ноември 2021 г. Този размер на 
компенсацията е 
непълен, имайки предвид получаващите се в дневните часове цени, които надвишават вече на моменти 680 лв./MWh. 
Срокът на действие на тази мярка изтече, а борсовите цени на електроенергията продължават да нарастват. 
Средноаритметичната цена за м. октомври 2021 г. е 368,61 лв./MWh (249,61 лв./MWh над прогнозната пазарна цена от 
119,00 лв./MWh), а за ноември 2021 г. е 408,18 лв./MWh (289,18 лв./MWh над прогнозната пазарна цена). 
Имайки предвид тези обстоятелства, смятаме, че компенсаторният механизъм следва да продължи докато има екстремно 
високи цени, като същевременно бъде калибриран, така че да отразява адекватно техния размер. С оглед на това 
предлагаме: 

1. Да бъде взето решение за удължаване на срока на действие на Програмата за компенсиране на небитови крайни 
клиенти на електрическа енергия за декември 2021 г., като размерът на компенсацията бъде актуализиран на 217 
лв./MWh (75% от разликата между ноемврийската цена и прогнозната пазарна цена). Тази мярка вече има 
категорично положително становище от страна на ЕК, относима е до всички потребители на свободен пазар и ги 
адресира по ясен, равнопоставен начин. Източникът на финансиране биха могли да са извънредните приходи от 
ДДС в бюджета, получени в резултат на нарасналите цени на електроенергията. Други средства могат да бъдат 
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ползвани от излишъка на ФСЕС, както и извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители. Смятаме, че 
компенсациите следва да се изплащат докато има екстремно високи цени, като се запази принципът за 
определяне на размера им – 75% от разликата между борсовата цена и прогнозната пазарна цена. 

2. Водени от разбирането, че следва да се разработят спешно механизми за устойчиво ценообразуване на 
произведената и предлагана електроенергия на българския енергиен пазар, насочени към всички участници 
(битови и небитови), отчитайки справедливо интересите им, предлагаме експертите в КЕВР и МЕ да обсъдят модел 
на структура и размер на специфични ценови компоненти като „задължения към обществото“, такива, че да 
позволят: адекватна прогнозна цена – за регулиран и свободен пазар; да не трансферират свръхпечалби към 
отделни търговски участници; компенсиране на свръхцените за небитовите потребители, т.е. крайна цена, 
намалена спрямо ирационалните цени на търгуваната активна енергия. 

3. Като важна допълнителна мярка за специфична група от стопански потребители предлагаме и създаване на 
платформа на борсата, чрез която потребители, отговарящи на определени критерии за енергоинтензивност, 
които да бъдат разработени допълнително, да могат да наддават за дългосрочни договори. Подобен механизъм 
би съответствал на чл. 3, б. о) от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. 
относно вътрешния пазар на електроенергия. 

Комбинирането на гореописаните три мерки, отчитайки потенциален кумулативен ефект – така че да не се постигне 
свръхкомпенсиране на едни за сметка на други участници на електроенергийния пазар (напр. може да се обоснове 
стойността 150 лв./MWh като резултативна цена след приложимите компенсационни механизми), убедени сме, ще доведе 
до справедливо редуциране на безпрецедентния ценови натиск над крайните потребители – както битови (през 
регулирания пазар), така и небитови (през приложния режим на функциониране на свободния пазар). 
Въпреки отминалите избори и очакванията за съставяне на ново правителство на страната Ви призоваваме да вземете 
решение като действащ Министерски съвет за удължаване на срока на действие и изменение на размера на 
компенсацията по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия поради 
неотложността на ситуацията. 
  
С УВАЖЕНИЕ, 
  
ВАСИЛ ВЕЛЕВ,                                                                  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ,                               
ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА                                                        
АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ И ССИ          
  
             
НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ ПИСМОТО: 

▪ АСОЦИАЦИЯ APPLIA БЪЛГАРИЯ – АПЛИА БГ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА КНИГА; 
▪ АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ПИПЕР; 
▪ АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА; 
▪ АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНО ПРАНЕ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ И ТЕХНОЛОГИИ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВАГОНОСТРОИТЕЛНИ И ВАГОНОРЕМОНТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ НА ИНКАМИНГ АГЕНЦИИТЕ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ИНДУСТРИЯТА ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В БЪЛГАРИЯ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА СПИРТНИ НАПИТКИ – СПИРИТС 

БЪЛГАРИЯ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И КОМПЮТЪРНИ 

ТЕХНОЛОГИИ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА БИЗНЕС СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ И СЧЕТОВОДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ; 
▪ АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ЗА АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСТВО; 
▪ АСОЦИАЦИЯ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА; 
▪ АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР 
▪ АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЪРГОВЦИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВНОСИТЕЛИ И ПРЕВОЗВАЧИ НА ГОРИВА; 
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▪ АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА АСАНСЬОРИ 
▪ АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА; 
▪ БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ; 
▪ БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; 
▪ БРАНШОВА КАМАРА ПО КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ; 
▪ БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКТИЛ И ОБЛЕКЛО; 
▪ БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ; 
▪ БЪЛГАРО-КИТАЙСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛAТА; 
▪ БЪЛГАРО-РУСКО ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА; 
▪ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ И ФИТНЕС; 
▪ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО; 
▪ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ; 
▪ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ; 
▪ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ДРЕБНИ ЖИВОТНИ; 
▪ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА; 
▪ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯТА; 
▪ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБНИТЕ БРОКЕРИ И АГЕНТИ;; 
▪ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 
▪ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА; 
▪ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ; 
▪ БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА МАШИНОСТРОЕНЕ; 
▪ БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА ПЪТИЩА; 
▪ БЪЛГАРСКА КАМАРА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА; 
▪ БЪЛГАРСКА КАМАРА НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; 
▪ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА; 
▪ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОРЕМОНТ; 
▪ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА КАМАРА ОХРАНИТЕЛИ И ДЕТЕКТИВИ; 
▪ БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА; 
▪ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ; 
▪ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОРБА; 
▪ БЪЛГАРСКИ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ; 
▪ БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ПО БАЛНЕОЛОГИЯ И СПА ТУРИЗЪМ; 
▪ БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ; 
▪ ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА; 
▪ ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА; 
▪ ГАБРОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА; 
▪ ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КЛЪСТЕР; 
▪ ИНДУСТРИАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПЛОВДИВ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ – ПАЗАРДЖИК И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ ГАБРОВО И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ ДУПНИЦА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ СЛИВЕН И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ ЯМБОЛ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА ВРАЦА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ КАМАРА НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ; 
▪ КЛУБ НА МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ КЪРДЖАЛИ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ КЪРДЖАЛИЙСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА; 
▪ КЮСТЕНДИЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА; 
▪ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ; 
▪ НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ НА ХЛЕБАРИТЕ И СЛАДКАРИТЕ; 
▪ НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА; 
▪ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ВОДОПОЛЗВАТЕЛИТЕ; 
▪ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООРПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ; 
▪ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КЛЮЧАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ; 
▪ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ; 
▪ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ; 
▪ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ЗА ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВО; 
▪ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ; 
▪ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ХОРЕКА; 
▪ НАЦИОНАЛНА БИО АСОЦИАЦИЯ; 
▪ НАЦИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА; 
▪ НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА КАМАРА 
▪ НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ; 
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▪ ПАЗАРДЖИШКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА; 
▪ РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР ПЕРНИК И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ РЕГИОНАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА БЛАГОЕВГРАД И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ РЕГИОНАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА СМОЛЯН И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ РЕГИОНАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА ХАСКОВО И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ЗАЕТОСТТА; 
▪ СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ; 
▪ СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ; 
▪ СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – БУРГАС; 
▪ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КАМЕНОДЕЛЦИ; 
▪ СДРУЖЕНИЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ; 
▪ СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
▪ СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ; 
▪ СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ЗАЕТИ В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ; 
▪ СДРУЖЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ – ВЕЛИНГРАД И ЗАПАДНИ РОДОПИ; 
▪ СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПАЗАРДЖИК И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ ПАНАГЮРИЩЕ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СДРУЖЕНИЕ ПОДКРЕПА ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС; 
▪ СДРУЖЕНИЕ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА; 
▪ СДРУЖЕНИЕ САПАРЕВА БАНЯ – 103 ГРАДУСА – ПАНИЧИЩЕ; 
▪ СДРУЖЕНИЕ СОБСТВЕНИЦИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ; 
▪ СДРУЖЕНИЕ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО; 
▪ СИЛИСТРЕНСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА; 
▪ СТОПАНСКА КАМАРА – СТАРА ЗАГОРА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СТОПАНСКА КАМАРА БОТЕВГРАД И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СТОПАНСКА КАМАРА ВАРНА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СТОПАНСКА КАМАРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СТОПАНСКА КАМАРА ДОБРИЧ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СТОПАНСКА КАМАРА КОЗЛОДУЙ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СТОПАНСКА КАМАРА КОСТЕНЕЦ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СТОПАНСКА КАМАРА КЪРДЖАЛИ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СТОПАНСКА КАМАРА КЮСТЕНДИЛ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СТОПАНСКА КАМАРА ЛОВЕЧ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СТОПАНСКА КАМАРА МОНТАНА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СТОПАНСКА КАМАРА ПЛЕВЕН И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СТОПАНСКА КАМАРА РАДНЕВО И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СТОПАНСКА КАМАРА РАЗГРАД И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СТОПАНСКА КАМАРА САНДАНСКИ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СТОПАНСКА КАМАРА СИЛИСТРА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СТОПАНСКА КАМАРА ШУМЕН И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СЪЮЗ НА ВИК ОПЕРАТОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; 
▪ СЪЮЗ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА; 
▪ СЪЮЗ НА ПИВОВАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ; 
▪ СЪЮЗ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ МОМЧИЛГРАД И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СЪЮЗ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; 
▪ СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ; 
▪ СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ АРДИНО И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ КИРКОВО И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ КРУМОВГРАД И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ СЪЮЗ ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ; 
▪ СЪЮЗА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ; 
▪ СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ; 
▪ ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ-ВАРНА; 
▪ ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА БУРГАС И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ; 
▪ ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ВРАЦА; 
▪ ХАСКОВСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА; 
▪ ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ; 
▪ ЧИТАЛИЩНО СДРУЖЕНИЕ „ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ – 2010 Г.“. 
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√ ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕД POWERS SUMMIT: КОМПЕНСИРАНЕТО НА ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА Е ЗАДАЧА, 
КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ РЕШЕНА ЗА ДНИ 
Компенсирането на безпрецедентно високите цени на електроенергията в България е най-важната и спешна задача, която 
трябва да бъде решена за дни,  а и енергийната стратегия на страната във връзка с Националния план за възстановяване и 
устойчивост ще трябва да се обнови за седмици. Европейската комисия дава възможност всяка страна индивидуално да 
реши как да компенсира индустрията и потребителите за тези свръхцени на енергията. Това заяви по време на 
дискусионния панел „План за устойчивост, енергия и Зелена сделка“ на първия Powers Summit председателят на УС на 
АИКБ Васил Велев. 
„В съседна Сърбия цената за небитовите потребители е 130 
лева, а в Румъния цената е от порядъка на 180 лева, в 
Турция също е в този диапазон. У нас е 448 лева за мегават 
час, като средно за ноември тази стойност беше 408 лева. 
Хубавото в нашия случай е, че всички тези надвзети от 
бизнеса и другите потребители от свободния пазар суми 
остават в страната. Източникът на финансиране за 
компенсации биха могли да са извънредните приходи от 
ДДС в бюджета, излишъкът на Фонд „Сигурност на 
електроенергийната система“, както и извънредната 
печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители“, допълни 
още Васил Велев. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България счита, 
че задачата за по-ранно прекратяване на въглищното 
електропроизводство има решение, при това добро, което 
е изгодно както за природата, така и за икономиката на 
страната. То ще е на база баланса на мощности, на база на производствения баланс на електроенергия, развитието на 
преносната мрежа, като се вземе предвид националният суверенитет и сигурност, като се държи сметка за 
конкурентоспособността на икономиката и за заетостта в страната. 
За АИКБ Планът за възстановяване и устойчивост е добър и трябва да бъде отстояван, а ако се налага на места и коригиран, 
но изпълнението както на проектите, така и на реформите по него трябва да започне максимално бързо. 
По време на дискусионния панел единодушно бяха определени четири от най-важните приоритети да енергетиката и 
Зелената сделка. Като първи беше посочен изграждането на Националната енергийна стратегия на България в посока, 
гарантираща възможност за устойчив и справедлив преход. Националната стратегия по енергийна ефективност трябва да 
е фокусирана върху подобряване на енергийните характеристики на сградите, намаляване на интензитета в индустрията и 
създаване на нови сектори с добавена стойност в икономиката на страната. 
Като трети приоритет беше поставена дигитализацията като предпоставка за бъдещето развитие на бизнеса, дигиталните 
умения и образование. И на четвърто място – осигуряване на суровинно критичните природни ресурси, свързани със 
стратегическите сектори и верифициране на европейския Зелен пакт. 
Сред участниците в панела бяха министърът на енергетика Александър Николов, бившият вицепремиер по управление на 
европейските средства Атанас Пеканов, председателят на БСК Добри Митрев, членът на УС на КРИБ Стоян Ставрев и инж. 
Иван Митев, изпълнителен директор на Българска минно-геоложка камара. 
 
БНТ 
 
√ Решението на КЕВР да повиши цената на тока: Коментар на Васил Велев и Пламен Димитров  
Няма политически умисъл в решението на КЕВР да обяви повишаване на цената на тока в деня, в който беше избран новият 
кабинет. За това са категорични президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев, които коментираха казуса в "Още от деня". 
Димитров заяви, че решението е взето по-рано и има законови срокове. Според Велев намерението на КЕВР е обявено 
много отдавна и по думите му, е закъсняло. 
"Ако трябва да сме по-точни, КЕВР, чрез кръстосано субсидиране, е подтиснала увеличението, то би трябвало да бъде 
в пъти по-голямо от това, което е направено, и за електроенергията и за парното. Ако го сравним с международния 
пазар, тези 10-15% са на практика запазване на цената. Очевидно сме в цайнот, няма време за най-доброто решение", 
коментира още Велев. 
"Ако искаме да намерим на всяка цена решение за цената на тока, можем да намерим", заяви от своя страна Пламен 
Димитров. 
"Например на регулирания пазар могат да бъдат вкарани други мощности, които са по-ниски като себестойност, 
като например АЕЦ Козлодуй. В момента въглищните централи получават една пазарна цена, която няма никакъв 
проблем да работят за свободния пазар с една сериозна печалба", смята Димитров. 
По думите му могат да бъдат намерени други инструменти, които да направят по-малко увеличението или да е никакво. 
Димитров смята, че по отношение на цената за бизнеса компенсацията не трябва да е само за декември, а месеци напред. 
Според Велев, най-бедните трябва да бъдат подпомогнати от държавата. 
"В момента има голям риск пред доставките, защото доставчиците на услуги от общ интерес, имат на входа 
пазарна цена, а на изхода регулирана, тази цена, която е на изхода е сметната от КЕВР на база на ниска прогнозна 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/12/Photo_2.jpg
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пазарна цена, тя се е вдигнала много, но КЕВР не им е вдигнал цената на изхода, те трупат загуби и изпадат в 
ликвидни затруднения и може да се стигне до там да спрат тока, топлата и студената вода", обясни Васил Велев.  
"Над 2 млн. български домакинства имат проблеми, а държавата подпомага 375 хиляди. Ние искаме от бюджет 2022 
да има разширяване на тези лица, за което трябват около 100 млн. допълнително и това може да бъде направено 
сега", допълни президентът на КНСБ. 
Васил Велев обяви, че днес е изпратено писмо от работодателските организации с предложение да се удължи програмата 
и да се увеличи размера на помощта. Той също така каза, че му предстои среща с министъра на енергетиката тази седмица 
и допълни, че трябват екстремни мерки. Според него в момента има условия да се вземат такива мерки, защото има 
редовно правителство и работещ парламент. Велев смята още, че в условията на свръх високите цени, трябва да има 
задължително извънредни мерки, които да действат именно във времето на свръх високите цени. 
Димитров заяви, че има сигнали за обмисляне на масови съкращения в тежката индустрия. Той каза още, че инфлацията 
расте, и е нормално хората да искат увеличение на доходите. 
Според него тези доходи трябва да бъдат увеличени веднага където е възможно. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Бизнесът поиска по-мащабни и по-продължителни компенсации за скъпия ток 
Бизнесът поиска от новото правителство да продължи програмата за компенсация на фирмите заради скъпия 
ток. Действащата понастоящем схема предвижда изплащане на компенсации в размер на 110 лв./MWh на стопанските 
потребители за цените на електроенергията за октомври и ноември 2021 година. 
Според бизнеса обаче този размер на компенсацията е непълен, имайки предвид получаващите се в дневните часове 
цени, които надвишават вече на моменти 680 лв./MWh. Освен това срокът на действие на тази мярка изтече, а борсовите 
цени на електроенергията продължават да нарастват. 
Затова се предлага да бъде взето решение за удължаване на срока на действие на програмата за декември 2021 г., като 
размерът на компенсацията бъде актуализиран на 217 лв./MWh. 
"Тази мярка вече има категорично положително становище от страна на ЕК, относима е до всички потребители на свободен 
пазар и ги адресира по ясен, равнопоставен начин. Източникът на финансиране биха могли да са извънредните приходи 
от ДДС в бюджета, получени в резултат на нарасналите цени на електроенергията. Други средства могат да бъдат ползвани 
от излишъка на ФСЕС, както и извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители. Смятаме, че компенсациите 
следва да се изплащат докато има екстремно високи цени, като се запази принципът за определяне на размера им – 75% 
от разликата между борсовата цена и прогнозната пазарна цена", казват председателят на АИКБ Васил Велев в писмо до 
новия премиер Кирил Петков. 
"Водени от разбирането, че следва да се разработят спешно механизми за устойчиво ценообразуване на произведената и 
предлагана електроенергия на българския енергиен пазар, насочени към всички участници (битови и небитови), отчитайки 
справедливо интересите им, предлагаме експертите в КЕВР и МЕ да обсъдят модел на структура и размер на специфични 
ценови компоненти като „задължения към обществото“, такива, че да позволят: адекватна прогнозна цена – за регулиран 
и свободен пазар; да не трансферират свръхпечалби към отделни търговски участници; компенсиране на свръхцените за 
небитовите потребители, т.е. крайна цена, намалена спрямо ирационалните цени на търгуваната активна енергия", 
допълва Велев.  
Като важна допълнителна мярка се предлага и създаване на платформа на борсата, чрез която потребители, отговарящи 
на определени критерии за енергоинтензивност, които да бъдат разработени допълнително, да могат да наддават за 
дългосрочни договори.  
"Комбинирането на гореописаните три мерки, отчитайки потенциален кумулативен ефект – така че да не се постигне 
свръхкомпенсиране на едни за сметка на други участници на електроенергийния пазар (напр. може да се обоснове 
стойността 150 лв./MWh като резултативна цена след приложимите компенсационни механизми), убедени сме, ще доведе 
до справедливо редуциране на безпрецедентния ценови натиск над крайните потребители – както битови (през 
регулирания пазар), така и небитови (през приложния режим на функциониране на свободния пазар)", се посочва като 
аргумент. 
 
Investor.bg 
 
√ Бизнес организации настояват компенсациите за скъпия ток да продължат 
Цената на тока за бита също вероятно ще се повиши от 1 януари 2022 година 
Националнопредставените работодателски организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфередацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Съюзът за стопанска инициатива, поискаха в обща позиция към 
новото правителство компенсациите за скъпия ток да продължат. 
Служебното правителство одобри схема, по която потребителите на свободния пазар на електроенергия получиха 110 
лева директна субсидия за мегаватчас потребена електроенергия. Тя действаше само през октомври и ноември с 
презумпцията, че през декември вече ще има работещ кабинет, който може да предложи други компенсации. 

https://bnt.bg/news/reshenieto-na-kevr-da-povishi-cenata-na-toka-komentar-na-vasil-velev-i-plamen-dimitrov-v310003-301382news.html
https://www.investor.bg/energetika/472/a/zaradi-skypiia-tok-kompensirat-biznesa-sys-110-lv-za-megavatchas-338062/


7 

 

Сега бизнесът настоява помощите да продължат поне и през декември и отпусканите суми да се увеличат, защото цената 
на електроенергията у нас продължава да расте. Според изчисленията на организациите субсидиите трябва да бъдат в 
размер на 217 лева за мегаватчас. 
От организациите посочват, че цената на електроенергията в някои часове в сегмента "Ден напред" на Българската 
независима енергийна борса (БНЕБ) надхвърля 680 лева за мегаватчас. Те сравняват тези цени с цената на регулирания 
пазар, която Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи на 1 юли - 119 лева за мегаватчас. Тази цена 
обаче е валидна единствено за битовите потребители, защото от това лято всички стопански потребители, независимо от 
обема на дейността им, вече са на свободния пазар. 
Енергийният регулатор ще преразгледа цената на електроенергията и на топлинната енергия от 1 януари 2022 
година заради сериозната промяна на цената на основните енергийни ресурси - цената на природния газ, както и на 
квотите за въглеродни емисии, които удариха рекорди в последните месеци. 
КЕВР публикува своите изчисления, според които цената на електроенергията трябва да се увеличи със средно 13% за 
страната. Цената на топлинната енергия в София, където са и най-големият брой потребители на тази услуга може да се 
повиши с 30%. Темата ще бъде дискутирана по време на обществено обсъждане в регулатора на 15 декември. 
От бизнесорганизациите виждат като източник на финансиране на новите мерки за подкрепа увеличените приходи от ДДС 
върху по-високите цени на електроенергията. Служебното правителство пък съобщи, че подготвя за обсъждане с Брюксел 
план за намаляване на данъка върху доставката на електроенергия - мярка, предприета и в други европейски държави. 
Според финансовия министър Асен Василев по време на преговорите за съставяне на коалиционното правителство обаче 
не е нужно да има диференцирани ставки на ДДС. 
Досегашната схема се финансира от приходите от продажби на АЕЦ "Козлодуй". Цената на електроенергията на централата 
не зависи от факторите, предизвикали волатилността на пазарите. 
Работодателите настояват пред новото правителство още за диференцирани ставки на таксата "Задължения към 
обществото", както и за създаване на специална платформа за енергийноинтензивни производства на енергийната борса.  
 
Economy.bg 
 
√ Бизнесът поиска удължаване на държавната помощ за скъп ток 
Писмото е подписано от АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ и е подкрепено от още 149 национално представени браншови 
организации 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати отворено писмо до премиера Кирил Петков, 
вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев, вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията 
Корнелия Нинова, министърът на енергетиката Александър Николов, председателя на КЕВР Иван Иванов и 
парламентарните групи в 47-то Народно събрание.  
Писмото е подписано от Васил Велев, председател на АИКБ „по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ И ССИ“ и е 
подкрепено от 149 национално представени браншови организации. 
Програмата за компенсиране на бизнеса в момента е за месеците октомври и ноември, за които държавата отпуска по 110 
лв./Mwh. Според бизнеса този размер на компенсацията е непълен, имайки предвид получаващите се в дневните часове 
цени, които на моменти надвишават 680 лв./MWh.  
Срокът на действие на тази мярка изтече, а борсовите цени на електроенергията продължават да нарастват. 
Средноаритметичната цена за октомври 2021 г. е 368,61 лв./MWh (249,61 лв./MWh над прогнозната пазарна цена от 119,00 
лв./MWh), а за ноември 2021 г. е 408,18 лв./MWh (289,18 лв./MWh над прогнозната пазарна цена). 
Според бизнеса на база тези обстоятелства компенсаторният механизъм следва да продължи докато има екстремно 
високи цени, като същевременно бъде калибриран, така че да отразява адекватно техния размер. 
Ето и какви са предложенията на бизнеса за справяне със ситуацията: 
1. Да бъде взето решение за удължаване на срока на действие на Програмата за компенсиране на небитови крайни 
клиенти на електрическа енергия за декември 2021 г., като размерът на компенсацията бъде актуализиран на 217 лв./MWh 
(75% от разликата между ноемврийската цена и прогнозната пазарна цена). Тази мярка вече има категорично положително 
становище от страна на ЕК, относима е до всички потребители на свободен пазар и ги адресира по ясен, равнопоставен 
начин. Източникът на финансиране биха могли да са извънредните приходи от ДДС в бюджета, получени в резултат на 
нарасналите цени на електроенергията. Други средства могат да бъдат ползвани от излишъка на ФСЕС, както и 
извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители. Смятаме, че компенсациите следва да се изплащат докато 
има екстремно високи цени, като се запази принципът за определяне на размера им – 75% от разликата между борсовата 
цена и прогнозната пазарна цена. 
2. Водени от разбирането, че следва да се разработят спешно механизми за устойчиво ценообразуване на произведената 
и предлагана електроенергия на българския енергиен пазар, насочени към всички участници (битови и небитови), 
отчитайки справедливо интересите им, предлагаме експертите в КЕВР и МЕ да обсъдят модел на структура и размер на 
специфични ценови компоненти като „задължения към обществото“, такива, че да позволят: адекватна прогнозна цена – 
за регулиран и свободен пазар; да не трансферират свръхпечалби към отделни търговски участници; компенсиране на 
свръхцените за небитовите потребители, т.е. крайна цена, намалена спрямо ирационалните цени на търгуваната активна 
енергия. 
3. Като важна допълнителна мярка за специфична група от стопански потребители предлагаме и създаване на платформа 
на борсата, чрез която потребители, отговарящи на определени критерии за енергоинтензивност, които да бъдат 
разработени допълнително, да могат да наддават за дългосрочни договори. Подобен механизъм би съответствал на чл. 3, 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/prodyljavame-promianata-planira-bylgariia-da-ostane-iadrena-dyrjava-340317/
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б. о) от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на 
електроенергия.  
Комбинирането на тези 3 мерки, според бизнеса, ще доведе до справедливо редуциране на безпрецедентния ценови 
натиск над крайните потребители – както битови (през регулирания пазар), така и небитови (през приложния режим на 
функциониране на свободния пазар). 
От АИКБ настояват Министерски съвет да вземе решение за удължаване на срока на Програмата за компенсиране на 
небитови крайни клиенти на електрическа енергия поради неотложността на ситуацията. 
 
Икономически живот 
 
√ Бизнесът поиска от премиера Петков удвояване компенсациите за скъпия ток  
Ден след стъпването си в длъжност, премиерът Кирил Петков получи писмо от работодателските организации – АИКБ, 
КРИБ, БСК, БТПП и ССИ относно цената на тока и компенсациите за предприятията. 
Подписано от председателя на АИКБ Васил Велев, писмото изтъква, че настоящата програма за компенсиране, която е 
валидна за месеците октомври и ноември, предвижда изплащане на компенсации в размер на 110 лв./MWh на 
стопанските потребители. Подчертава се, че този размер на компенсацията е непълен, имайки предвид получаващите се 
в дневните часове цени, които надвишават вече на моменти 680 лв./MWh. 
Обръща се внимание и на това, че срокът на действие на тази мярка е изтекъл, а борсовите цени на електроенергията 
продължават да нарастват. Средноаритметичната цена за м. октомври 2021 г. е 368,61 лв./MWh (249,61 лв./MWh над 
прогнозната пазарна цена от 119,00 лв./MWh), а за ноември 2021 г. е 408,18 лв./MWh (289,18 лв./MWh над прогнозната 
пазарна цена). 
С оглед на това четиритке работодателски организации предлагат: 

1. Да бъде взето решение за удължаване на срока на действие на Програмата за компенсиране на небитови крайни 
клиенти на електрическа енергия за декември 2021 г., като размерът на компенсацията бъде актуализиран на 217 
лв./MWh (75% от разликата между ноемврийската цена и прогнозната пазарна цена). Тази мярка вече има 
категорично положително становище от страна на ЕК, относима е до всички потребители на свободен пазар и ги 
адресира по ясен, равнопоставен начин. Източникът на финансиране биха могли да са извънредните приходи от 
ДДС в бюджета, получени в резултат на нарасналите цени на електроенергията. Други средства могат да бъдат 
ползвани от излишъка на ФСЕС, както и извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители. Смятаме, че 
компенсациите следва да се изплащат докато има екстремно високи цени, като се запази принципът за 
определяне на размера им – 75% от разликата между борсовата цена и прогнозната пазарна цена. 

2. Водени от разбирането, че следва да се разработят спешно механизми за устойчиво ценообразуване на 
произведената и предлагана електроенергия на българския енергиен пазар, насочени към всички участници 
(битови и небитови), отчитайки справедливо интересите им, предлагаме експертите в КЕВР и МЕ да обсъдят модел 
на структура и размер на специфични ценови компоненти като „задължения към обществото“, такива, че да 
позволят: адекватна прогнозна цена – за регулиран и свободен пазар; да не трансферират свръхпечалби към 
отделни търговски участници; компенсиране на свръхцените за небитовите потребители, т.е. крайна цена, 
намалена спрямо ирационалните цени на търгуваната активна енергия. 

3. Като важна допълнителна мярка за специфична група от стопански потребители предлагаме и създаване на 
платформа на борсата, чрез която потребители, отговарящи на определени критерии за енергоинтензивност, 
които да бъдат разработени допълнително, да могат да наддават за дългосрочни договори. Подобен механизъм 
би съответствал на чл. 3, б. о) от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. 
относно вътрешния пазар на електроенергия. 

Бизнесът предлага още, за да не се постигне свръхкомпенсиране на едни за сметка на други участници на 
електроенергийния пазар, да се обоснове стойността 150 лв./MWh като резултативна цена след приложимите 
компенсационни механизми. 
 
В. Труд 
 
√ Бизнесът иска двойни компенсации за тока 
Настояват помощта за декември да бъде 217 лв./MWh 
Цената на електроенергията достига до 680 лв. за мегаватчас 
Близо два пъти по-високи компенсации заради скъпия ток поискаха работодателските организации от новото 
правителство. За декември компенсацията бъде 217 лв. за използван мегаватчас, вместо досегашните 110 лв., настояват 
работодателите в писмо, изпратено до новия премиер Кирил Петков, министри и парламентарните групи в Народното 
събрание. 
Поисканите 217 лв. са 75% от разликата между ноемврийската цена на тока и прогнозната пазарна цена. Писмото до 
премиера е изпратено от името на АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ И ССИ, но е подкрепено и от 150 браншови организации. В нето 
работодателите настояват помощта да бъде удължена докато има екстремно високи цени на тока, като се запази 
принципът за определяне на размера ? – 75% от разликата между борсовата и прогнозната пазарна цена. 
Служебното правителство определи помощ от 110 лв. за мегаватчас, но само за октомври и ноември. Компенсацията от 
110 лв. не е достатъчна, като се има предвид какви са борсовите цени на тока, които за някои часови пояси на моменти 
надвишават 680 лв./MWh, посочват работодателите.  
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Срокът на действие на мярката изтече, а борсовите цени на тока продължават да нарастват. Средната цена за октомври е 
368,61 лв./MWh (249,61 лв./MWh над прогнозната пазарна цена от 119 лв./MWh), а за ноември е 408,18 лв./MWh (289,18 
лв./MWh над прогнозната пазарна цена). 
Мярката за подпомагане на бизнеса има положително становище от страна на ЕК и достига до всички потребители на 
свободен пазар. Източникът на средства за помощта биха могли да са извънредните приходи от ДДС, получени заради 
скъпия ток. Могат да бъдат използвани и средства от извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители, посочват 
работодателите. Те предлагаме и създаване на платформа на борсата, чрез която фирми, които използват електроенергия 
над определени граници, да могат да наддават за дългосрочни договори. 
 
Cash.bg 
 
√ В. Велев: Компенсирането на високите цени на тока трябва да се реши до дни  
Компенсирането на безпрецедентно високите цени на електроенергията в България е най-важната и спешна задача, която 
трябва да бъде решена за дни, а и енергийната стратегия на страната във връзка с Националния план за възстановяване и 
устойчивост ще трябва да се обнови за седмици 
Европейската комисия дава възможност всяка страна индивидуално да реши как да компенсира индустрията 
и потребителите за тези свръхцени на енергията. Това заяви по време на дискусионния панел „План за устойчивост, 
енергия и Зелена сделка“ на първия Powers Summit председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
„В съседна Сърбия цената за небитовите потребители е 130 лева, а в Румъния цената е от порядъка на 180 лева, в  
Турция също е в този диапазон. У нас е 448 лева за мегават час, като средно за ноември тази стойност беше 408 лева. 
Хубавото в нашия случай е, че всички тези надвзети от бизнеса и другите потребители от свободния пазар суми 
остават в страната. Източникът на финансиране за компенсации биха могли да са извънредните приходи от ДДС в 
бюджета, излишъкът на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", както и извънредната печалба на АЕЦ, 
НЕК и другите производители“, допълни още Васил Велев. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България счита, че задачата за по-ранно прекратяване на въглищното 
електропроизводство има решение, при това добро, което е изгодно както за природата, така и за икономиката на 
страната. 
То ще е на база баланса на мощности, на база на производствения баланс на електроенергия, развитието на преносната 
мрежа, като се вземе предвид националният суверенитет и сигурност, като се държи сметка за конкурентоспособността на 
икономиката и за заетостта в страната. 
За АИКБ Планът за възстановяване и устойчивост е добър и трябва да бъде отстояван, а ако се налага на места и коригиран, 
но изпълнението както на проектите, така и на реформите по него трябва да започне максимално бързо.  
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев за цената на тока: Очевидно сме в цайнот, няма време за най-доброто решение 
Ако трябва да сме по-точни, КЕВР, чрез кръстосано субсидиране, е потиснала увеличението, то би трябвало да бъде в пъти 
по-голямо от това, което е направено, и за електроенергията и за парното. Това каза за БНТ председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
„Ако го сравним с международния пазар, тези 10-15% са на практика запазване на цената. Очевидно сме в цайнот, няма 
време за най-доброто решение", допълни още Велев. 
"Ако искаме да намерим на всяка цена решение за цената на тока, можем да намерим. Например на регулирания пазар 
могат да бъдат вкарани други мощности, които са по-ниски като себестойност, като например АЕЦ Козлодуй. В момента 
въглищните централи получават една пазарна цена, която няма никакъв проблем да работят за свободния пазар с една 
сериозна печалба“, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
"В момента има голям риск пред доставките, защото доставчиците на услуги от общ интерес, имат на входа пазарна цена, 
а на изхода регулирана, тази цена, която е на изхода е сметната от КЕВР на база на ниска прогнозна пазарна цена, тя се е 
вдигнала много, но КЕВР не им е вдигнал цената на изхода, те трупат загуби и изпадат в ликвидни затруднения и може да 
се стигне до там да спрат тока, топлата и студената вода", каза Васил Велев. 
"Над 2 млн. български домакинства имат проблеми, а държавата подпомага 375 хиляди. Ние искаме от бюджет 2022 да 
има разширяване на тези лица, за което трябват около 100 млн. допълнително и това може да бъде направено сега", заяви 
Пламен Димитров. 
 
Dir.bg 
 
√ Васил Велев и Пламен Димитров за решението на КЕВР за тока: Няма политически умисъл  
Васил Велев обяви, че е изпратено писмо от работодателските организации с предложение да се удължи програмата 
и да се увеличи размера на помощта. 
Няма политически умисъл в решението на КЕВР да обяви повишаване на цената на тока в деня, в който беше избран новият 
кабинет. За това са категорични президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев, които коментираха казуса в "Още от деня" по БНТ.  
Димитров заяви, че решението е взето по-рано и има законови срокове. Според Велев намерението на КЕВР е обявено 
много отдавна и по думите му, е закъсняло. 
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"Ако трябва да сме по-точни, КЕВР, чрез кръстосано субсидиране, е подтиснала увеличението, то би трябвало да бъде в 
пъти по-голямо от това, което е направено, и за електроенергията и за парното. Ако го сравним с международния пазар, 
тези 10-15% са на практика запазване на цената. Очевидно сме в цайнот, няма време за най-доброто решение", коментира 
още Велев. 
"Ако искаме да намерим на всяка цена решение за цената на тока, можем да намерим", заяви от своя страна Пламен 
Димитров. 
"Например на регулирания пазар могат да бъдат вкарани други мощности, които са по-ниски като себестойност, като 
например АЕЦ Козлодуй. В момента въглищните централи получават една пазарна цена, която няма никакъв проблем да 
работят за свободния пазар с една сериозна печалба", смята Димитров. 
По думите му могат да бъдат намерени други инструменти, които да направят по-малко увеличението или да е никакво. 
Димитров смята, че по отношение на цената за бизнеса компенсацията не трябва да е само за декември, а месеци напред. 
Според Велев, най-бедните трябва да бъдат подпомогнати от държавата. 
"В момента има голям риск пред доставките, защото доставчиците на услуги от общ интерес, имат на входа пазарна цена, 
а на изхода регулирана, тази цена, която е на изхода е сметната от КЕВР на база на ниска прогнозна пазарна цена, тя се е 
вдигнала много, но КЕВР не им е вдигнал цената на изхода, те трупат загуби и изпадат в ликвидни затруднения и може да 
се стигне до там да спрат тока, топлата и студената вода", обясни Васил Велев. 
"Над 2 млн. български домакинства имат проблеми, а държавата подпомага 375 хиляди. Ние искаме от бюджет 2022 да 
има разширяване на тези лица, за което трябват около 100 млн. допълнително и това може да бъде направено сега", 
допълни президентът на КНСБ. 
Васил Велев обяви, че днес е изпратено писмо от работодателските организации с предложение да се удължи програмата 
и да се увеличи размера на помощта. Той също така каза, че му предстои среща с министъра на енергетиката тази седмица 
и допълни, че трябват екстремни мерки. Според него в момента има условия да се вземат такива мерки, защото има 
редовно правителство и работещ парламент. Велев смята още, че в условията на свръх високите цени, трябва да има 
задължително извънредни мерки, които да действат именно във времето на свръх високите цени. 
Димитров заяви, че има сигнали за обмисляне на масови съкращения в тежката индустрия. Той каза още, че инфлацията 
расте, и е нормално хората да искат увеличение на доходите. 
Според него тези доходи трябва да бъдат увеличени веднага където е възможно. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Ще въведат ли работодателите зеления сертификат? 
Според АИКБ държавата трябва да даде добрия пример 
Ще поиска ли бизнесът зелен сертификат от своите служители, за да ги задържи и допуска на работа. Такъв призив отправи 
вчера премиерът Кирил Петков. 
„Уважение към всичко, което постигна Кирил Петков - голяма част от бизнеса го подкрепя. Безспорно, идеята да продължи 
борбата с COVID-19 и да я сложи като приоритетна идея е правилна. Вчерашното му предложение, не само според мен, 
искреното желание да се повиши броя на хората със зелен сертификат, чрез бизнеса - би довело до отрицателен ефект”, 
смята собственикът на верига магазини Мариан Колев. 
„Какво показа нашият опит - първите дни от въвеждането на зеления сертификат правихме активни усилия да убеждаваме 
нашите служители, че това е правилното. Ефектът беше почти никакъв”, уточни Колев. 
По думите на Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България държавата трябва да даде „добрия 
пример”. „Тя е най-големият работодател. Всеки пети българин работи в публичния сектор. Общо 556 000 работници и 
служители получават заплати от държавата”, коментира той. 
„Нека държавата да въведе задължителен зелен сертификат за достъп до работни места на държавните служители, тези 
от публичния сектор и да видим какъв ще бъде ефектът”, призова още Иванов. 
Той даде и съвет на министър Асен Василев - „да въведе задължителна ваксинация на държавните служители и тогава 
доброволно ще получи повече от 30 000 молби за напускане”, обясни представителят на АИКБ. 
Иванов е категоричен, че методите на принудата трябва да следват методите на убеждаването. „Трябва да бъде проведена 
мащабна обществено-информационна кампания, в която да се информира обществото за ползите от ваксинацията и 
вредите от неваксинацията”, допълни той. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Vesti.bg 
 
√ Васил Велев: В Сърбия цената на тока за небитовите потребители е 130 лева, а у нас - 408 лева 
Бизнесът предлага 217 лева компенсация за мегаватчас за небитовите потребители за месец 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. 

https://nova.bg/news/view/2021/12/15/350057/%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82/
https://bnr.bg/post/101572062
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"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 пред националното радио. 
"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". 
Обхватът на антикризисните мерки у нас е над два пъти по-малък от средния за ЕС, изтъкна още Васил Велев. 
"Те и сега не са в оптимален дизайн. Това, което у нас отсъства като мярка, е подкрепа на фиксираните разходи на 
предприятията в пострадали сектори". 
 
3e-news.net 
 
√ Васил Велев: Компенсацията за небитовите потребители да е 217 лв. за MWh предлага бизнесът 
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 заяви 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 свръх цени 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 още Васил Велев. 
„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.“ 
Обхватът на антикризисните мерки у нас е над два пъти по-малък от средния за ЕС, изтъкна още Васил Велев. 
„Те и сега не са в оптимален дизайн. Това, което у нас отсъства като мярка, е подкрепа на фиксираните разходи на 
предприятията в пострадали сектори.“ 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Президентът ще участва в среща на върха в Брюксел 
В Брюксел започва шестата среща на върха на „Източното партньорство“. В нея участват държавните и 
правителствени ръководители на страните членки на Европейския съюз, както и на Армения, Азербайджан, Грузия, 
Република Молдова и Украйна. България ще бъде представлявана от президента Румен Радев. 
Реакция при кризи, енергетика, сигурност и развитието на пандемията са част от темите, които ще бъдат обсъждани на 
срещата. В четвъртък Румен Радев ще се включи в заседанието на Европейския съвет. 
 
√ Новото правителство проведе първото си заседание 
Цената на тока, повишаването на броя ваксинирани у нас и въвеждането на задължителен зелен сертификат за 
администрацията бяха част от акцентите на първото заседание на новото правителство. То беше свикано извънредно от 
премиера Кирил Петков точно по тези актуални теми. Кабинетът одобри и промените в устройствения правилник на 
Министерския съвет и неговата администрация. 
Пред медиите след това премиерът Крил Петков открои темата за зеления сертификат за администрацията и повишаване 
на ваксинираните хора у нас като един от основните акценти. 
Ще направим до четвъртък правен анализ точно как да въведем подобна мярка и както аз обещах, първата стъпка 
ще бъде на ниво МС. А след това ще погледнем и как този пример ще бъде разпространен из цялата държавна 
администрация. 
Мярката да бъде въведена максимално ефективно и в рамките на закона, така че резултатите да бъдат реални и позитивни, 
е желанието на кабинета. 
По-рано през деня Кирил Петков призова и бизнеса освен към въвеждане на зелени сертификати, но и към активно 
отношения към ваксинацията. 
Няма как да бъдем успешни в бизнес иновациите, ако здравната ни система не работи, ако работниците са ни болни, 
ако затваряме икономиката, защото не можем да се ваксинираме! Моля ви и ви призовавам, защото трябва да сме 
практични, от днес нататък трябва да вдигнем нивото на ваксинация. 
Заради щетите от наводнения премиерът ще покани още утре областните управители на засегнатите общини Смолян, 
Благоевград и Кърджали за да получи от тях пълна информация за ситуацията. 
И да направим план за най-бързата помощ която може да им се даде за да може пострадалите от наводнението хора 
да бъдат, държавата да се погрижи. 
Кирил Петков отговори и защо не той, а президентът Радев ще участва в срещата на върха на ЕС в четвъртък и петък. Снощи 
в свой поздравителен туит към новоизбрания български премиер председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен написа, че 
"чака с нетърпение да се видят на срещата в четвъртък в Брюксел", а след това промени туита си. 
В момента със съществуващите кризи с наводненията, с факта че нито един зам.-министър не е назначен, с факта 
че КЕВР ще заседава утре и че още нищо не сме направили по ваксинацията, аз лично предпочитам моята първа поява 
в Брюксел да не бъде тази седмица, защото приоритизирам реалните проблеми които трябва да решим днес, обясни 
Кирил Петков. 
По думите на Петков, прогнозираните от мнозина 100 дни спокойствие няма да бъдат факт, а новият кабинет е имал реално 
само една нощ без работа. 
 
√ Ще има ли скок в цените на тока и парното след Нова година? 
Предложеното повишение в цените на тока и парно беше една от точките на извънредното заседание на министерския 
съвет. Темата бе коментирана и по време на среща на новата власт с бизнес лидерите и гражданския сектор, известна като 
„Българския Давос". Според обявените цени регулаторът готви драстично повишение на нощната тарифа на 
електроенергията в страната с 20%, а парното в София може да скочи с близо 30 на сто. 
Цената на тока да се повиши средно с 11,5% от Нова година, предложи вчера Комисията за енергийно и водно регулиране. 
При парното и топлата вода планираното увеличение средно за страната е с около 13 на сто, става ясно от докладите, 
публикувани от КЕВР. 
Скокът в цените предизвика незабавната реакция на министър-председателя и на новия енергиен министър. 
Премиерът Кирил Петков изрази изненадата си от оповестените цени на КЕВР само ден след встъпването в длъжност на 
новите министри и заяви, че до утре иска яснота за причините да се повиши цената на ток, вода и газ. 
"До утре сме си дали 24 часа да направим анализ на изчисленията които са дали, какво точно е тяхното предложение, 
защо точно сега се случи - точно на първия ден на правителството, и да вземем ясни конкретни мерки и да избегнем 
това, което за нас да изглежда като сравнително голямо увеличение на цената, след като ние самите заявихме, че 
това ни е пръв приоритет да не се случва", каза Кирил Петков. 
Предложените нови по-високи цени бяха коментирани и по време на първата публична среща на новата власт с бизнес 
лидерите и гражданския сектор, известна като "Българският Давос". 
Новият енергиен министър Александър Николов разкритикува регулатора, че решенията не са публични и прозрачни.  
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"Ако трябва да дам само един приоритет от енергийната система, той е отчетност и прозрачност. Дори и 
текущото обсъждане от страна на КЕВР - моето мнение е, че трябва да бъдат доста по-добре комуникирани, 
коментирани и обосновани с всички засегнати страни", каза Николов. 
Предложенията на регулатора за новите цени на тока и парното ще бъдат обсъждани на 15 декември. По закон новите 
тарифи трябва да бъдат утвърдени от КЕВР в последния работен ден на годината и ще влязат в сила от 1 януари. 
 
√ Областни управители и министърът на земеделието ще обсъдят как да се помогне след наводненията 
По-бързото справяне със щетите от наводненията ще бъде във фокуса на среща между областните управители на Смолян, 
Благоевград и Кърджали и министъра на земеделието и директора на "Напоителни системи". За това потвърди тази сутрин 
министърът на земеделието. 
"За съжаление, мога да кажа, че не малка част от проблемите са причинени от повредени съоражения собственост на 
напоителни системи. Част от патримониума на земеделското министерство. Това беше дискутирано вчера на заседанието 
на Министерски съвет и днес продължава срещата с областните управители, на която ще присъствам аз, директорът на 
"Напоителни системи", както и ресорният директор на дирекцията в министерството. Водихме дълги разговори, вчера 
имахме среща, общо взето това нещо се корени в години изоставяне на този сектор - сектор напояване. проблемите се 
натрупани в километрична прогресия в един обем, който трябва да намерим изход в много кратък срок. Мисля, че днес 
ще намерим частично решение, най-важното е, че се работи по въпроса", заяви Иван Иванов. 
 
√ Хан Мораал, Международна асоциация на прокурорите: Престъпността става трансгранична 
Организираната престъпност става трансгранична и пред разследващите стои предизвикателството да разкриват 
престъпления, извършени едновременно на територията на няколко страни. Освен това и дейността на престъпните групи 
се разширява. Според бившия главен прокурор на Нидерландия Хан Мораал специализацията на прокурорите е от особена 
важност. Мораал сега е национален представител на Нидерландия в Евроджъст и генерален секретар на Международната 
асоциация на прокурорите. С него разговаря Иво Никодимов. 
Защо специализираното правосъдие е важно в съвременните европейски правни системи? 
- За Международната асоциация на прокурорите е много ясно, че престъпността се развива с такава висока скорост, че 
системите на наказателното правосъдие, съдилищата, прокуратурите могат да бъдат в крак със събитията, само когато се 
специализират и фокусират. В противен случай престъпниците винаги ще изпреварват значително правосъдните системи 
и прокуратурите. Така е че е много важно прокурорите да споделят знанията си и да обединяват силите си и да се групират 
в специализирани части от прокуратурите, фокусирани върху тези специализирани престъпления. 
- Днес наблюдаваме все повече организирани престъпни групи, които са транснационални. Но в същото време не само 
са транснационални, но се занимават и с все по-широк спектър престъпна дейност. 
- Фактът, че нямаме международни прокуратури, които не са ограничени в рамките на държавните граници, не ни пречи, 
да кажем, да се борим с организираната престъпност, която има международен елемент, тъй като имаме организации, 
които могат да се справят с това. Всяка национална прокуратура може да се свърже с международни организации, като 
Евроджъст, за да ѝ помогнат в презграничните ѝ дейности. И също така, Международната асоциация на прокурорите е 
мрежа от прокурори, специализирани в няколко области на борбата срещу организираните престъпни групи. И тези 
организации – Евроджъст, Международната асоциация на прокурорите могат да помогнат на националните прокурори да 
се свържат и да поддържат връзка с колеги в чужбина. Те могат да им помогнат да се намерят и да си помагат взаимно в 
борбата с тези престъпни групи, които наистина не се ограничават в рамките на една държава. 
Така че фактът, че има само национални прокуратури не ни възпрепятства да търсим престъпните групи през граница. Това 
не е проблем. 
- Но пък другото предизвикателство пред разследващите е това, че реално аз и Вие, ако имаме един компютър в 
момента, седейки в тази зала, можем да извършим престъпление в другия край на света. 
- Да, абсолютно вярно. Но това не е проблем. Това е свързано с организирането на съдилищата и прокуратурите. Това е 
законодателен проблем. Държави, действайки въз основа на международни договори, като например Конвенцията от 
Будапеща, следва да имплементират законодателството по такъв начин, че също така ефективно да може да се води и по 
много добър начин презгранична борба с престъпни групи, групи извършващи кибернетични престъпления. Но 
сътрудничеството между прокуратурите по света, като такова, не е проблем. Ако имат желание да преодоляват държавни 
граници, организации като Евроджъст, Международната асоциация на прокурорите, могат да им помогнат да преодолеят 
тези граници. 
Проблемът често е законодателството. Законодателството в много държави все още не е достатъчно развито за 
противодействие на трансгранична престъпност, напр. кибернетична престъпност. Така че в много по-голяма степен 
законодателят е този, който трябва да гарантира, че ще бъде въздадено правосъдие. 
- На този фон обаче политическият дебат в България иска да закрие специализираното правосъдие. Според Вас това 
грешка ли ще бъде? 
- Мисля, че това би било грешка. Опитът ми – и не само в моята собствена държава, но и в много европейски държави, 
както и МАП, която е глобална мрежа – ясно ми показа, че в целия свят прокурорите следва да се специализират и да се 
групират в специализирани отдели на прокуратурата, за да са в състояние да следват престъпността, която се развива 
толкова бързо. Така че смятам, че и България следва да се придържа към модела със специализирани прокурори в 
специализиран отдел на тяхната прокуратура. 
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БНР 
 
√ Министърът на електронното управление представя приоритетите си  
Министърът на електронното управление Божидар Божанов ще представи приоритетите си. Това е едно от новите 
министерства в структурата на коалиционния кабинет начело с премиера Кирил Петков. Божанов е от квотата на 
„Демократична България“. 
С премахването на част от определените от министъра като излишни мерки за шофьорите ще се заеме в началото на 
мандата Божидар Божанов. 
Той вече обяви, че няма пречки да отпадне синият талон, който върви с шофьорската книжка. Да запазваме час онлайн за 
преглед в „Пътна полиция“ при регистрация на автомобил е другото предложение. Да бъде адекватно защитена базата 
данни на пътните полицаи. 
Друго по-непосредствено е предложението гражданите да получават SMS с това кой, кога и на какво основание са гледани 
данните за шофьорската книжка. 
Божанов посочи, че вече е била открита критична уязвимост в софтуер, който потенциално се използва на много места в 
администрацията. 
В коалиционното споразумение е предвидено до 6 месеца да започне издаването на лична карта с електронна 
идентификация в чип. Очаква се до края на 2023 г. да има изградена инфраструктура за дистанционно електронно 
гласуване 
 
√ България не може да одобри проекта за преговорна рамка с РСМ 
„България не може да одобри проекта за преговорна рамка, нито да определи краен срок за свикване на първа 
междуправителствена конференция със Северна Македония“ - това е заявил постоянният ни представител в ЕС на днешния 
Съвет „Общи въпроси“ Румен Александров. 
Като причина Александров е посочил, че изискванията на националната рамкова позиция, подкрепена с декларация на 
Народното събрание, не са изпълнени. 
„По настояване на България Съветът потвърди, че цялостното изпълнение на буквата и духа на Договора за приятелство и 
сътрудничество от 2017-та година е част от присъединителния процес“, посочват от постоянното ни представителство. 
Същевременно България потвърди, че подкрепя консенсуса за начало на преговори с Албания. В приетите във вторник 
заключения за разширяването се казва, че Съветът припомня значимостта от постигане на явни резултати и 
добросъвестното прилагане на двустранните договори, в т.ч.  споразумението от Преспа с Гърция и договора за 
добросъседските отношения с България.  
Държавният секретар в министерството на външните работи на Словения Гашпер Довжан определи текста като „много 
добре балансиран“ и изрази оптимизъм, че след формирането на правителство в България, скоро ще се стигне до 
преговорна рамка със Северна Македония. 
 
√ ИПИ представи анализ на Плана за възстановяване 
Институтът за пазарна икономика представи свой анализ на Националния план за възстановяване и устойчивост, от който 
страната ни очаква 21 млрд. лева, и който Европейската комисия ни върна за поредната редакция. 
Според експертите се очаква България да реализира един от най-големите ефекти върху икономиката си сред страните от 
Европейския съюз заради предвидените инвестиции и задълбочаващата се интеграция в общия европейски пазар. 
Анализът на експертите от ИПИ има за цел да представи същността на Механизма за възстановяване и устойчивост, 
историята на включването на България в пакета „Следващо поколение“ и вече подадения Национален план. 
Изследването засяга още засичането на заложените в страната параметри за изпълнение, приоритетите на Европейския 
съюз и планираните инвестиции в останалите страни членки. То показва доколко България се вписва в общите политики 
на Евросъюза. 
Инвестициите, включени в българския план, очертават пътя на страната към осъществяването на важни реформи, 
възстановяването от пандемията и нейните последствия и постигането на устойчив икономически растеж с акцент върху 
зелената трансформация и кръговата икономика. 
Тук са и най-сериозните критики, които България понесе от Брюксел в областта на отказа от въглищната енергия и прехода 
към възобновяеми източници. От страната ни се очакват по-ясни решения за зеления транспорт. 
 
√ Петков и Заев обсъдиха създаване на работни групи и преговори София - Скопие 
Любчо Нешков: Българо-македонското сближаване няма алтернатива 
Премиерът Кирил Петков е разговарял вчера по телефона с министър-председателя на Република Северна Македония 
Зоран Заев. 
Двамата са обсъдили идеята за създаване на работни групи между двете държави. 
Петков очаква да има план за действие и още от януари работните групи да постигнат реални резултати. Идеята е 
преговорите между София и Скопие да напреднат в по-оперативен план: 
„Надявам се в началото на януари да имаме ясен план кои са работните групи, включително това, което говорихме тази 
сутрин - да включва култура, да включа инфраструктура и да включва икономика, като допълнение на тази за историята и 
да направим план за действие, още през ранния януари тези работни групи да имат реални резултати с идея да напреднем 
в преговорите по оперативен план“.  
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С коментар по темата в предаването „Нещо повече“ на „Хоризонт“ се включи Любчо Нешков, журналист и 
собственик на информационна агенция БГНЕС:  
„Много е важно, когато правим стъпки напред, да се знае какво се е случило. Ако има нещо последователно в българската 
политика, това е отношението ни към Македония. В София искаме много повече от Скопие да започнат преговорите за 
членство в Европейския съюз... От 30 години, а някои отпреди това са искали Македония да бъде истински независима 
държава. Много отдавна тези хора са минали през ада. От 30 години България помага на тази държава по всевъзможен 
начин. Но след като не получаваме гаранция, че ще се спазват споразуменията, е нормално е да искаме в рамката да бъде 
вписано, че имаме гаранция за изпълнение“.  
По думите на журналиста Зоран Заев ще предаде управлението на страната през януари, но „ние не преговаряме с 
личности, с идеологически партньори, а със страна, с която искаме да имаме нормални взаимоотношения“.  
„Българо-македонското сближаване няма алтернатива, това ще се случи... Не Заев върна европейската перспектива, а 
София с това, че постави интеграцията на Западните Балкани като приоритет“.  
 
√ Ifo намали прогнозата си за икономическия растеж на Германия през 2022 г. 
Базираният в Мюнхен Институт за икономически изследвания (Ifo) намали прогнозата си за темпа на растежа на брутния 
вътрешен продукт на Германия за следващата година с 1,4 процентни пункта и вече очаква разширяване на икономиката 
с 3,7% вместо с 5,1 на сто. 
"Продължаващите проблеми с недостига на доставки и четвъртата вълна на коронавируса забавят забележимо 
германската икономика“, посочи Тимо Волмерсхойзер, ръководител на прогнозния екип на Ifo. 
Нарушаването на веригите за доставки от пандемията доведе до недостиг на материали във всичко - от дървен материал 
до полупроводници. В същото време Германия се бори с четвъртата вълна на Covid-19, като предприятията в някои региони 
на страната са принудени да затварят рано, а на неваксинираните хора е забранено да влизат в магазини, които не са от 
първа необходимост. 
По-ниската икономическа прогноза може да представлява повод за безпокойство за новото правителство, което пое 
властта миналата седмица, като то се стреми да даде тласък на икономиката с огромни инвестиции в проекти за 
цифровизация и за борба с изменението на климата. 
Очаква се германският БВП да се свие с 0,5% през последното тримесечие на 2021 г., посочи Ifo, като икономиката 
продължава да се бори да се върне към нивото си от преди пандемията. 
За 2021 г. немският институти очаква икономическият растеж да достигне 2,5 на сто. 
Възстановяването ще се ускори през втората половина на 2022 г., "тъй като се очаква коронавирусната вълна да отшумява 
и да приключат проблемите с веригите на доставки", отбеляза Волмерсхойзер. 
Същевременно Ifo подобри прогнозата си за растежа през 2023 г., като вече очаква БВП да се повиши с 2,9% при предишна 
оценка за едва 1,5 на сто. 
 
√ Шефът на НАТО Столтенберг е кандидат за управител на централната банка на Норвегия 
Генералният секретар на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) Йенс Столтенберг е сред 22-мата 
кандидати за следващ управител на централната банка на Норвегия - Norges Bank, съобщи във вторник норвежкото 
правителство. 
Ако кандидатурата му бъде приета и в крайна сметка той бъде избран, Столтенберг няма да може да заеме новата си 
позиция преди изтичането на мандата му като генерален секретар на НАТО на 1 октомври 2022 г. 
Преди да стане председател на Алианса през 2014 г., Столтенберг беше министър-председател на Норвегия от 2005 до 
2013 г. 
 
3e-news.net 
 
√ Алтернативни Power-2-Gas технологии позволяват превръщане на ВЕИ електроенергията в газ 
P2G е възможно решение за проблемите в енергийния сектор на страните от Дунавския регион  
Проектът DanuP-2-Gas концентрира усилията на регионално ниво за оползотворяване на потенциала на възобновяемата 
енергия в Дунавския регион, съобщиха от Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ). 
В енергийния дневен ред на България става все по-актуална темата за високата и неконтролируема цена на природния газ, 
както и рисковата външна зависимост по отношение на неговите доставки, съсредоточени в един чужд снабдител. 
Същевременно се наблюдава пореден бум в интереса за изграждане на ВЕИ мощности поради високата волатилност на 
цената на електрическа енергия и необходимостта на бизнеса да има предвидимост при планиране на своите разходи. 
За тези два устойчиви тренда има икономически изгодно решение и това са технологиите от типа Power-2-Gas (P2G), които 
позволяват превръщане на електроенергията в газ. При тези технологии излишъците на електроенергия, които се 
получават в периоди на свръхпроизводство от ВЕИ, могат да се използват за производство на газ от възобновяеми 
източници (ГВИ), който да бъде подаван в газовата мрежа или складиран с цел последващо използване. Благодарение на 
възможността за метанизация на ГВИ, той става съизмерим по качество с природния газ.   
Ползи от изграждането на мощности от типа Power-2-Gas 
·         Изглаждане на натовареността на електроенергийната система; 
·         Възможност за складиране на енергия под формата на ГВИ; 
·         Местно производство на ГВИ, годен за включване в газовата мрежа; 
·         Участие в третичното регулиране на електроенергийната система; 
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·         Усвояване на отпадъчна биомаса от пречиствателни станции, земеделие, санитарна горска дейност, хранително-
вкусова промишленост и др. 
Технологията е възможна за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост и влиза в таксономията на ЕС 
Не на последно място трябва да се отбележи, че технологията P2G е предмет на финансиране от Плана за възстановяване 
и устойчивост, което допълнително затвърждава стратегическото ѝ значение на национално ниво. Българското 
законодателство е също в добра степен пригодено за регулиране на такъв тип системи и технологии. Налична е вече 
дефиницията за „зелен водород“ и за „газ от възобновяеми източници“. 
Дадени са съответните постановки за присъединяване на производители на газ от възобновяеми източници към 
газопреносната и газоразпределителната мрежа. Важно е да се отбележи, че изграждането на присъединяващи 
инсталации на мощности за производство на ГВИ са припознати за „зелени“ инвестиции според приетата таксономия на 
ниво Европейски съюз. 
Изграждането на мощности от типа P2G представлява интерес и на регионално ниво. 
Сътрудничество между страните в Дунавския регион за по-голяма енергийна независимост  
Силната зависимост от вноса на изкопаеми енергоносители, главно на природен газ от Русия, е едно от сериозните 
предизвикателства пред страните от т. нар. Дунавски регион. За пример, през 2019 г. Словения, Хърватия, Германия, 
Унгария, Словакия, Австрия и Молдова са покривали между 52 и 76 % от общото си потребление на енергия чрез внос 
(Eurostat, Energy Imports Dependency). Освен това общият дял на потреблението на енергия от изкопаеми горива за този 
регион е над 65 %, особено в страни като Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, но също и в Германия, Румъния и 
България. 
В същото време е налице значителен неизползван потенциал на биомаса, което е възможност за справяне с част от 
проблемите в енергийния сектор на страните от Дунавския регион. Биомасата е основен източник на възобновяема 
енергия в региона и следователно нейното ефективно интегриране в енергийния пазар е от ключово значение. Power-2-
Gas технологиите дават такава възможност чрез оползотворяване на биомасата за производство на газ от възобновяеми 
източници. 
При възприемане на регионален подход за изграждане на P2G мощности вече става възможно да се реализират решения, 
които да имат широкомащабен ефект – обособяване на региони, богати на биомаса - суровина, която след преработка да 
се доставя на P2G инсталации, например по река Дунав и изграждане на газови хранилища в региони с клъстери от P2G 
инсталации, които да могат да се използват според стратегическите нужди на региона по отношение на наличността на 
природен газ. Същото се отнася и за балансиране на електроенергийните системи на ниво Дунавски регион. 
Реализирането на потенциала за оползотворяване на възобновяемата енергия в Дунавския регион е основна цел на 
проекта DanuP-2-Gas, финансиран от програма ИНТЕРРЕГ Дунав на Европейския съюз. Проектът обединява енергийни 
агенции, представители на бизнеса, публични органи и изследователски институции от 10 държави в Дунавския регион, 
включително България, в усилията им да разработят обща транснационална стратегия за насърчаване на производството 
и съхранението на възобновяема енергия чрез свързване на газовия и електроенергийния сектор. 
Оползотворяване на големи количества биомаса 
Подходът, който DanuP-2-Gas предлага при секторното свързване, е да се използва електроенергия за производството на 
зелен водород чрез електролиза. Той се използва за метанизация на биогаза, получен от обработката на биомаса. 
Възобновяемият природен газ може да се използва по същия начин, по който се използва понастоящем природният газ, а 
също така може да бъде компресиран или втечнен. 
Концепцията на проекта включва оползотворяване и на огромните количества биомаса, като например общински или 
промишлени органични отпадъци, дървесни остатъци, утайки от пречиствателни станции и селскостопански странични 
продукти, например слама. Биомасата се превръща в биовъглен чрез карбонизация. Тъй като биовъгленът има по-висока 
енергийна плътност и намалено тегло в сравнение със субстратите от биомаса с тяхното водно съдържание, той може да 
служи като средство за транспортиране на енергията, съхранена в биомасата. Корабите и влаковете могат да 
транспортират биовъглищата до централни хъбове, където при газификацията им се получава биогаз. 
Кави дейности включва проекта? 
·         Изграждане на Дунавска енергийна платформа за обмен на ноу-хау с цел укрепване на регионалните вериги за 
създаване на стойност, фокусирани върху интегрирането на биомасата, което води до диверсифициране на носителите на 
енергия от възобновяеми източници. 
·         Създаване на Атлас на потенциала на биомасата, основаващ се на оценки на потенциала на биомасата и на 
инфраструктурата в участващите държави, в т.ч. и България. 
·         Оценка на политическата и правната ситуация в страните от Дунавския регион с цел да се осигури обща дългосрочна 
стратегия, приложима за всички държави от региона. 
·         Инструмент за параметризиране на хъбовете, който ще позволи да се направи обективна оценка коя конкретна 
инсталация и режим на работа са подходящи за определено място въз основа на наличните предпоставки. 
·         Семинари, на които ще бъдат демонстрирани използването на Атласа на биомасата, възможностите за свързване на 
газовата мрежа, транспортната мрежа за пренос на биовъглища, както и инструментът за параметризиране на P2G 
инсталацията – размер на инвестицията, обем на производството и други. 
DanuP-2-Gas е проект с голямо регионално значение, който ще създаде така необходимата експертна общност, насочена 
към решаване на неотложни проблеми в енергийния сектор, благодарение на иновативно секторно свързване и 
съхранение на възобновяема енергия в газовата мрежа. Същевременно разработената технология и концепция е 
неизменна част от съвременните бизнес модели в енергийния сектор.  
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Мениджър 
 
√ 1180,40 лева e средният осигурителен доход през октомври 
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец октомври 2021 г. е 1180,40 лв., обяви пресцентърът на 
Националния осигурителен институт /НОИ/. 
Средномесечният осигурителен доход за България от 1 ноември 2020 година до 31 октомври 2021 г. е 1153,52 лв. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през ноември 2021 г., съгласно чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, допълват от 
института. 
 
√ МОН ще прави общ електронен облак за обучение 
За дигитализацията на образованието имаме завършена система, която е изключително добра като ниво - всички регистри 
и цяла електронна деловодна система, която включва всеки ученик и учител, за добрата комуникация в образователната 
система. Отворили сме и обществената поръчка за създаването на общ електронен облак за обучение за цялата 
образователна система. Това заяви министърът на образованието и науката акад. Николай Денков на срещата Powers 
Summit, наречена "Българският Давос", която се организира от фондацията Webit и от Атлантическия клуб в България.  
Министър Денков обясни, че този общ електронен облак за обучение ще включва както възможности за създаването на 
ново съдържание, така и достъп до всички съществуващи електронни ресурси - "Кан академия", "Уча се", а издателствата, 
които са готови да предоставят образователно съдържание, ще получат съответния портал до тази система. Тя ще може да 
се използва от всеки ученик и учител, но и всеки иновативен учител ще може да използва налични форми, за да създаде 
собствено съдържание, което да отговаря на определен образователен стандарт, предава БТА.  
"Предвидени са средства, и през 2022 г. трябва да подготвим много внимателно следващия етап от развитието на нашата 
дигитална платформа", каза образователният министър. Той уточни, че вероятно започването на проекта ще бъде през 
2023 г. Тази платформа ще е свързана с персонализираното обучение и с елементите на изкуствения интелект.  
По отношение на учебното съдържание, министър Николай Денков обясни, че продължаваме да сме фокусирани 
изключително върху фактологията и върху възпроизвеждането на факти, и това ще трябва да се промени. 
"В следващите месеци, заедно със социалните партньори и с неправителствените организации, трябва да променим 
съдържанието, и най-вече в учебниците, заедно с квалификацията на учителите", добави образователният министър. 
По повод на кризата с коронавируса, министър Денков каза, че трябва да се търси решение, което да пази и здравето, и 
образованието, а не едното да е за сметка на другото. Той призова представителите на политическите партии да му 
съдействат за подкрепа на образованието в здравната криза.   
 
√ МАЕ понижи прогнозата си за търсенето на петрол през следващата година  
Търсенето на петрол през следващата година ще бъде по-слабо от очакваното, прогнозира Международната агенция по 
енергетика (МАЕ), цитирана от Си Ен Би Си. Организацията ревизира надолу прогнозата си за търсенето със 100 хил. барела 
на ден за остатъка от тази година и за 2022 г. 
Според новия доклад на МАЕ глобалното търсене ще нарасне с 3,3 млн. барела на ден през 2022 г. до 99,5 млн. барела на 
ден, достигайки  нивата от преди пандемията. 
Възстановяването обаче се очаква да бъде повлияно от ново повишение на броя на заразените с COVID-19, което ще се 
отрази особено тежко на търсенето на самолетно гориво, прогнозират от организацията. В същото време от МАЕ посочват, 
че макар да очакват коронавируса да забави търсенето, възстановяването вече е в  ход и няма да дерайлира напълно. 
Въпреки несигурността предлагането ще надмине търсенето този месец, става ясно още от доклада. Според МАЕ тази 
тенденция ще се запази и през 2022 г., тъй като САЩ, Канада и Бразилия ще увеличат до рекордни нива своя добив. 
„Саудитска Арабия и Русия също може да достигнат рекордни нива на производство ако съкращенията на ОПЕК+ бъдат 
премахнати напълно. В този случаи глобалните доставки ще нараснат с 6,4 млн. барела на ден през следващата година в 
сравнение с 1,5 млн. барела на ден през 2021 г.“, посочват от организацията. 
Прогнозата на МАЕ се разминава леко с очакванията на ОПЕК+, като вчера групата представи по-оптимистична прогноза за 
търсенето през следващата година. 
В месечния си доклад ОПЕК посочи, че очаква вариантът Омикрон да окаже малко влияние върху петролните пазари и че 
прогнозира търсене от 100 млн. барела на ден през третото тримесечие на 2022. ОПЕК очаква търсенето на петрол да 
достигне 99,13 млн. барела на ден през първото тримесечие на следващата година, което е ръст с 1,1 млн. барела на ден. 
МАЕ ревизира и прогнозите си за цените, като организацията очаква те да са с около  по-ниски през 2022 г. „Средната цена 
на брента за 2021 г. е 70,80 долара на барел, а за 2022 г. ще бъде 67,60 долара за барел“, прогнозират от организацията. 
 
√ 2021 г. - сложна година за жените лидери по света 
Разделяне с властта, скандали, проблеми, произтичащи от пандемията, международни кризи - 2021 г. бе сложна година за 
лидерките по света, пише Габриела Големанска в обзорна статия за БТА.  
На 6 декември официално приключи ерата на Ангела Меркел. През 16-те й години на власт канцлерката наложи свой стил 
на управление - така наречения меркелизъм, белязан от твърдост, работохолизъм, поемане на рискове, когато се налага, 
усет към диалога, но и осъзнаване на нуждата от компромиси, прагматизъм и промяна на позицията, ако това е нужно за 
справянето с кризи. А кризи през управлението на Меркел имаше колкото си поиска човек - световната финансова криза, 
дълговата криза в Еврозоната, мигрантската и коронавирусната криза. 
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Сега бившата канцлерка обмисля, според медийни информации, да пише автобиография, в която да обясни някои от по-
важните си решения. А през това време нейният приемник на поста, социалдемократът Олаф Шолц, ще трябва да изведе 
страната от кризата, причинена от пандемията и да я върне към икономическия подем, както и да се справи с редица други 
глобални предизвикателства. В тази задача той ще бъде подпомаган от женски триумвират на ключови постове - 
еколожката Аналена Бербок, която е външен министър, Нанси Фезер, която е вътрешен министър, и Кристине Ламбрехт 
начело на отбраната. Първата е тройна бронзова медалистка в германския шампионат по батут, която оприличава 
външната политика на този спорт и казва, че и двете неща изискват смелост и водят до непредвидим завършек. 
Още в първите дни на поста Бербок демонстрира завиден меркелов активизъм и се срещна с Еманюел Макрон в Париж, с 
колегите си от другите страни членки на ЕС в Брюксел, с полския си колега във Варшава, а по време на срещата на външните 
министри на Г-7 в Ливърпул през уикенда, тя беше основният глас съобщаващ важните решения, взети на нея. Фезер пък 
ще трябва да се справи с миграцията, охраната на границите, възхода на крайнодесния екстремизъм и нарастването на 
антисемитизма в страната. Ламбрехт, която досега беше правосъден министър, но която има малък опит по въпросите на 
сигурността, ще трябва с бюджет от десетки милиарди евро да модернизира германските въоръжени сили, така че те да 
останат надежден партньор в НАТО.  
В Норвегия също приключи една ера. След 8 години на власт на десницата на премиерката Ерна Сулберг, на изборите през 
септември победи левицата. През годините си начело на Норвегия Сулберг, известна с политическата си твърдост, откъдето 
идва и прякорът й Желязната Ерна, разшири разработването на петролните и газовите находища, намали данъците и се 
постара да направи държавната администрация по-ефикасна. Петролът и природният газ помогнаха на Норвегия да стан 
Сега новото ляво правителство, оглавено от Йонас Гас Стьоре, ще трябва да решава какво ще е бъдещето на успешния 
отрасъл на петрола и природния газ и как страната ще постигне екологичните си цели, залагайки на по-чисти енергии. 
Последните месеци от управлението на Желязната Ерна обаче бяха белязани от обществено недоволство спрямо 
непопулярните антиковидни мерки, които тя въведе и от това, че самата тя ги наруши, организирайки през февруари парти 
за рождения си ден в планински курорт, в момент, в който събиранията на много хора бяха забранени. Заради това Сулберг 
отнесе глоба от 20 000 норвежки крони (около 2350 долара).  
В съседна Швеция 100 години, след като на жените бе дадено право на вот и близо 150 години след учредяването на 
премиерския пост, той беше зает за първи път от жена - досегашната министърка на финансите, 
социалдемократката Магдалена Андершон. Заради директния си подход, твърдостта си, работохолизма си, тя си спечели 
прозвището булдозер. А заради привързаността си към принципа за бюджетна умереност мнозина я нарекоха Шведската 
Меркел. До този небивал женски дебют на шведския премиерски пост се стигна поради няколко фактора. 
След 7 години на власт социалдемократите на Стефан Льовен все повече изгубиха позиции, а през това време страната 
преживя миграционна криза, възход на крайната десница, сближаване на шведската Умерена коалиционна партия с 
крайнодесните от Шведските демократи, нарастване на организираната престъпност и на стрелбите в много от големите 
градове. Коронакризата пък извади наяве и недостатъци на социалната система на страната. Позицията на Льовен се 
разклати още повече през лятото заради проект за либерализиране на наемите. Това доведе до вот на недоверие за него 
в парламента по инициатива на подкрепящата го до този момент Лява партия. В крайна сметка Льовен бе преизбран 
начело на правителството, а либерализирането на наемите бе отложено, но премиерът сам си даде сметка, че ако остане 
на власт умората на шведите от социалдемократите ще се засили и на следващите избори през септември 2022 г. ще 
победи друг политически лагер. 
Льовен се оттегли от лидерския пост на социалдемократите и от премиерския пост, и на тях го наследи Андершон. Бивша 
състезателка по плуване, сега тя ще трябва да се потопи в нерадостната шведска действителност и да се справи с всички 
проблеми, натрупали се през годините на управлението на Льовен. Че няма да й лесно стана ясно още от началото, когато 
се оказа, че тя ще трябва да управлява с бюджет, предложен не от нейното правителство, а от три опозиционни партии, 
сред които и Шведски демократи. 
В този алтернативен бюджет вместо 74 милиарда шведски крони (8,2 милиарда долара) за реформи, както искаше 
Андершон, за същата цел са предвидени едва 20 милиарда крони (2,2 милиарда долара). Но в него е заложено намаляване 
на акциза върху бензина и дизела и увеличаване на парите за силовите структури. Това не се хареса на досегашния 
коалиционен партньор в правителството - Партията на зелените, и тя обяви, че се оттегля от бъдещо управление на 
Андершон. Сега нейното правителство, съставено само от социалдемократи, ще разполага само със 100 места в 349-
местния парламент. Андершон обяви, че всичко това не я плаши и че се надява да е на власт още 10 години, но тя ще 
трябва да убеди сънародниците си, че не е просто временен премиер до изборите догодина, а човек на реформите, който 
освен това ще трябва да възстанови доверието в социалдемократите. 
В Дания коронавирусен скандал опетни репутацията на премиерката Мете Фредериксен. Като част от мерките за борба 
срещу коронавирусната зараза, Фредериксен разпореди набързо през ноември 2020 г. избиването на 15 милиона норки, 
когато при тези животни бяха открити няколко случая на коронавируса мутация и когато бяха регистрирани и случаи на 
зараза на хора след контакт със заразени норки. До този момент Дания беше първи износител в света и втори производител 
в света след Китай на кожи на норки. 
Като част от мерките миналата година датският парламент прие и закон, забраняващ отглеждането на норки през 2021 г. 
и 2022 г. Всичко това опустоши отрасъла. Сега парламентарна комисия разследва разпореждането на Фредериксен за 
избиването на норките, защото се оказа, че тя не е имала юридическа база да взима такова решение. Комисията ще трябва 
да установи дали Фредериксен е била наясно с тази подробност, дали изобщо решението й не е било прибързано, дали 
действително случаите на коронавирус при норките са застрашавали цялата страна от опасна вирусна мутация. На 9 
декември Фредериксен даде показания пред комисията, докато в Копенхаген протестиращи скандираха срещу нея, че е 
безконтролна лъжкиня. 
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Младата финландска премиерка Сана Марин също се оказа тези дни замесена в коронаскандал. Светски издания я 
засякоха да купонясва в дискотека в Хелзинки, въпреки че е била контактна на заразения с вируса външен министър Пека 
Хависто. Тогава се провиниха и министрите на икономиката Мика Линтила и на отбраната Анти Кайконен, които въпреки 
че също бяха контактни на Хависто, отидоха съответно на мач и на официална вечеря. Но огънят на критиките се стовари 
основно върху Марин, която трябваше да се извинява и оправдава, че е получила указания, че тъй като е с две дози ваксина, 
не трябвало да се изолира. А по време на партито в дискотеката тя не успяла да получи по-актуални напътствия да се 
изолира, тъй като била оставила служебния си телефон у дома. Тази полемика не беше единствената за Марин за годината. 
През пролетта избухна скандалът "закускагейт", когато медии разкриха, че месечно са били харчени около 850 евро от 
хазната за закуски на премиерката и нейното семейство в премиерската резиденция. Сега се води разследване дали Марин 
е имала право на такива разходи. Тя се оправдава, че съществуващите правила по въпроса били неясни. Скандалът 
придоби такива измерения, че в медиите се появиха и твърдения, че сватбата на Марин с дългогодишния й партньор 
миналата година е била платена с пари на данъкоплатците. Наложи се премиерката да обяснява, че е платила всички 
разходи по сватбеното тържеството с лични спестявания. 
Младата социалдемократка дойде на власт преди 2 години начело на петпартийна коалиция с амбициозна програма за 
реформи, за борба с домашното насилие, за преодоляване на неравенствата между мъжете и жените, за подобрено 
образование за децата от бедни и имигрантски семейства, за улесняване на признаването на пола на транссексуалните. 
Марин, която е имала трудно детство и която от рано е трябвало да работи, за да се издържа, беше възприемана като 
представител на едно ново младо поколение, което иска гласът му да бъде чут, което се ангажира повече с националните 
и световните дела и което предприема действия срещу статуквото на по-старите политически поколения. Но амбициозните 
й планове за управление и мечтата й да бъде възприемана като модел за подражание бяха помрачени от серията от 
скандали. 
В Централна Европа словашката президентка Зузана Чапутова, дошла на власт през 2020 г., с амбиции за изкореняване на 
корупция и безнаказаността и за пресичане на връзките на политици с престъпните среди, тази година трябваше да 
направлява ловко една тежко засегната от пандемията страна. Чапутова умело се справи и с правителствена криза, 
възникнала заради доставката на руската ваксина Спутник V, разединила управляващата коалиция и станала повод за 
министерски оставки и рокади. Иначе Чапутова успя да се наложи през годината пред международната общност като онзи 
лидер от Вишеградската група, с който най-лесно може да се общува, за разлика от лидерите на Унгария, Полша и Чехия. 
Доверието на словашкото общество в нея продължава да е голямо и неотдавна намек на словашки популист, че дъщеря й 
Ема е пробила в манекенския бранш само защото е президентска щерка, предизвика както възмущението на обикновените 
словаци, така и на редица словашки политици. 
За литовската премиерка Ингрида Шимоните проблемите тази година дойдоха от Беларус и от Китай. Между Беларус и 
Литва напрежението всъщност ескалира още миналата година, когато Вилнюс се превърна във втори дом за беларуската 
опозиционерка и бивш кандидат за президент Светлана Тихановска. През май Беларус отклони самолет от Атина за Вилнюс 
и свали от него и арестува в Минск критичния към властта беларуски журналист Роман Протасевич. Вилнюс започна 
разследване за тероризъм във връзка със случилото се, а ЕС наложи санкции на Минск. И малко след това започнаха да 
прииждат от Близкия изток мигранти първо по границата на Беларус с Литва, после и по границите на Беларус с Латвия и 
Полша, за да се стигне до настоящата миграционна криза. 
Първа още през юли Шимоните съзря в този нетипичен миграционен поток хибридна атака от страна на Минск заради 
наложените му европейски санкции и започна да строи ограда по границата с Беларус. Тя ще струва около 100 милиона 
евро, но няма да бъде финансирана от ЕС, който обикновено не отпуска европейски средства за изграждането на гранични 
бариери. Но Брюксел обеща на Литва 20-30 милиона евро за по-добра система за охрана на границите, която да включва 
мониторинг. 
А междувременно през ноември във Вилнюс Тайван откри свое представителство. Това стана възможно благодарение на 
решението от 2020 г. на управляващата коалиция на Шимоните "да подкрепя онези, които се борят за свобода в Тайван". 
Тайван има и други представителства в европейски страни и в САЩ, но те обикновено носят името "представителство на 
Тайпе". Това във Вилнюс обаче се казва "представителство на Тайван" и името породи гнева на Пекин, според когото така 
се създава погрешно впечатление, че Тайван е нещо отделно от Китай. Китай смята Тайван за своя провинция. 
В отговор Пекин понижи степента на дипломатическите си връзки с Вилнюс. А на 9 декември Ройтерс съобщи, че Китай е 
предупредил мултинационалните компании да прекъснат връзките си с Литва или ще бъдат изключени от китайския пазар. 
Това би могло да създаде проблем за Шимоните. По принцип Литва има скромни търговски връзки с Китай. Но заради 
ориентираната си към експорт икономика тя е приютила стотици компании, които произвеждат разнородни неща, от 
обзавеждане до лазери, от храни до облекла за мултинационални гиганти, които после ги продават в Китай. 
2021 г. бе годината, в която Естония се раздели с прагматичната си президентка Керсти Калюлайд и се сдоби с премиерка, 
залагаща на реформите - Кая Калас от десноцентристката Партия на реформите. Калюлайд, която бе избрана за президент 
на Естония преди 5 години, стана жертва на своята откровеност и противопоставянето си на предходното коалиционно 
правителство, в състава на което влизаха и крайнодесните от Консервативната народна партия на Естония. Ако естонският 
президент се избираше пряко от народа, Калюлайд щеше да бъде преизбрана. Но изборът се прави от парламента и тази 
година либералката Калюлайд избра да не се кандидатира за преизбиране, защото си даваше сметка, че няма да събере 
подкрепа сред депутатите. Иначе през петте си години на власт Калюлайд показа прагматичен и директен подход и по 
адрес на Русия. 
Още в началото на мандата си тя поиска на естонска земя да бъдат разположени американски военни и ракети Пейтриът, 
за да бъде предпазена Естония от все по-войнствената Москва. Според Калюлайд ако се случи нещо, реакцията от страна 
на САЩ би била по-бърза от тази на НАТО. Това мнение за заплахата, идваща от Русия, не попречи на Калюлайд да отиде 
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преди 2 години в Москва за среща с руския президент Владимир Путин. Заради нея Калюлайд си навлече критики от 
съседните Литва и Латвия, възприели това като вид отстъпление на Естония пред Русия. Визитата бе разкритикувана и от 
редица естонски политици, които казаха, че програмата й не е била съгласувана с естонското правителство. Калюлайд 
защити посещението си с аргумента, че много често въпросът за сигурността на трите балтийски страни се обсъжда без 
тяхното участие. 
Тя се обяви срещу принципа за бойкот на всякакви контакти с Русия. За самата среща с Путин, тя каза, че двамата са се 
изслушали един друг с уважение, призна, че по принцип е трудно да говориш с някого, чиито ценности са толкова различни 
от твоите и откровено заяви, че в крайна сметка разговорът не е довел до нищо. С директния си и прагматичен подход, ако 
беше останала на власт, Калюлайд би сформирала много добър управленчески тандем с премиерката Калас, която е 
дъщеря на бившия естонски премиер и бивш еврокомисар по транспорта Сийм Калас. Тя дойде на власт през януари с 
обещанието за "по-зелено" бъдеще на страната, което означава край на инвестициите в индустрията, свързана с 
изкопаемите горива. 
Калас е силен поддръжник на технологичните иновации и противник на пречките пред създаването на иновативни 
компании. Освен това тя обеща и бракът в Естония да не бъде дефиниран само като съюз между мъж и жена. Но на първо 
време задачата на Калас си оставя справяне с коронавирусната криза. Във външнополитически план Калас тези дни се 
позиционира като един от пламенните поддръжници на позицията, че Русия трябва да плати висока цена, ако предприеме 
каквото и да е действие срещу Украйна. Неотдавна над 1700 естонски резервисти бяха извикани на военно учение, 
включващо и инсталиране на ограда от режеща тел по протежение на 40 километра от границата на Естония с Русия. Калас 
защити тази стъпка в интервю за Ройтерс, като каза, че Естония не иска да се озове в ситуацията на Литва, а да бъде 
подготвена, ако по някаква причина срещу нея бъде използвано оръжието на миграцията и миграционен поток бъде 
насочен през Русия към естонската граница. 
През юли Партията на действието и солидарността на прозападната президентка на Молдова Мая Санду спечели 
предсрочните парламентарни избори, а месец след това страната се сдоби и с оглавявано от прозападна премиерка 
правителство - това на бившата финансова министърка Наталия Гаврилица, която е приближена на Санду. Така след години 
на управление на проруския президент Игор Додон, Молдова, която има евроатлантически аспирации, се ориентира към 
Запада. Но за лош късмет месец след това изтече петгодишен договор за доставка на руски природен газ. И изведнъж 
Москва започна да изисква от Кишинев да плаща по 790 долара месечно за 1000 кубични метра газ спрямо 148 долара 
средно през изминалата година. Молдова изпадна в енергийна криза, обяви извънредно положение, потърси 
алтернативни доставчици, купи за първи път в историята си газ от Полша. 
А през това време преговаряше усилено с Москва по ново споразумение за доставки. Накрая то беше сключено, но 
съгласно новия договор между газовите компании "Газпром" и "Молдовагаз" Молдова трябваше да плаща по 450 долара 
за 1000 кубични метра газ през ноември, а "Газпром" се сети и за стар дълг в размер на 709 милиона долара. Така се стигна 
до ново напрежение на газовия фронт, когато "Газпром" отправи ултиматум за плащане до 48 часа на неплатени фактури 
за октомври и ноември, или врътване на кранчето. 
Напрежението поспадна, когато молдовският парламент одобри отпускане на извънредни 74 милиона долара за 
поисканото плащане от Газпром. Двете страни се договориха и догодина да има независим одит на натрупания досега 
дълг на Молдовагаз към Газпром, като след това ще бъдат дефинирани начинът и сроковете за погасяването му. Всичко 
това беше възприето като наказание от страна на Москва заради избора на прозападна президентка и премиерка в 
Молдова. Москва отрича и твърди, че става дума само за търговски въпрос. 
За президентката на Грузия Саломе Зурабишвили тази година проблемите дойдоха от завръщането след дълги години зад 
граница на бившия президент Михаил Саакашвили. Той твърди, че се е върнал в Грузия, за да гласува на местните избори 
през октомври, но според Зурабишвили той го е сторил, за да дестабилизира страната. Саакашвили бе веднага задържан 
и пратен в затвора, тъй като докато отсъстваше, бе осъден задочно заради злоупотреба с власт и прикриване на 
доказателства. Но с такъв известен затворник, който побърза да обяви гладна стачка зад решетките и който не спря да 
твърди, че делата срещу него са били политически мотивирани, Грузия попадна в полезрението на международната 
общност. 
Зурабишвили трябваше да обещае, че Саакашвили ще бъде третиран като специален затворник, въпреки че и дума не 
може да става за помилването му. Друг проблем за грузинската лидерка дойде от неотдавнашното искане на руското 
външно министерство НАТО да оттегли решение си от 2008 г., отварящо вратата за членство в алианса на Украйна и Грузия. 
В отговор генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг каза, че Украйна сама избира по какъв път да поеме, че Русия 
няма дума по този въпрос и че отношенията на Киев с алианса се дефинират от неговите страни членки и от самата Украйна. 
Случайно или не в този отговор не беше споменато нищо за Грузия. 
В останалата част на света новозеландската премиерка Джасинда Ардърн, преизбрана миналата година, се сблъска с 
вълна от протести срещу продължителните локдауни, наложени заради коронавирусния вариант Делта и трябваше да 
промени стратегията си и да заговори вместо за изкореняване на вируса за съжителство с вируса. Появиха се твърдения, 
че тя планира оттегляне, които тя опроверга. На 9 декември тя доказа усета си за реформи и представи невиждан досега в 
света план, който ще забрани на следващите поколения новозеландци да пушат. 
Съгласно плана, който би трябвало да бъде одобрен догодина и да влезе в сила през 2027 г. , хората, които тогава ще са на 
14 години, до края на живота си няма на имат възможност да си купят цигари, защото това ще е забранено в страната. Това 
означава де факто, че през 2073 г., човек, който тогава ще е на 60 години (и който през 2027 г. е бил на 14 години), няма да 
може да си купи цигари заради доживотната забрана. 
В Тайван президентката Цай Ингвен засили през тази година дипломацията на фона на най-високото от 40 години 
напрежение с Китай. Тя прие делегации от Европейския парламент, от Франция и Словакия, задълбочи връзките с Литва и 
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прати тайванския външен министър на обиколка в Чехия и Словакия. Китай реагира на всичко това остро, припомни целта 
си да си върне острова и започна да изпраща все повече военни самолети в тайванската въздушна зона за идентификация.  
В Мианма на 1 февруари военните свалиха с преврат от власт нобеловата лауреатка за мир за 1991 г. Аун Сан Су Чжи. През 
2015 г. нейната партия Национална лига за демокрацията спечели изборите и тя влезе в управлението на страната, в която 
военните обаче държаха също властовите лостове. Доказателство за това беше 2017 г, когато военните започнаха операция 
срещу мюсюлманското малцинство рохинги, дефинирана от международната общност като геноцид. Близо 750 000 
рохинги избягаха в съседен Бангладеш от издевателствата в Мианма. 
Но изненадващо Аун Сан Су Чжи не осъди открито действията на военните, което пък потресе международната общност и 
дори се чуха призиви за отнемане на нобеловата й награда. През 2020 г. партията на Аун Сан Су Чжи спечели отново 
изборите с голяма преднина и това породи гнева на военните в страната. Така се стигна до преврата, потопил Мианма в 
хаос и насилие. Аун Сан Су Чжи е държана сега под домашен арест на тайно място. Срещу нея бяха повдигнати множество 
обвинения - от притежаване на нелицензирано телекомуникационно оборудване, до нарушаване на антиковидните мерки 
по време на предизборната кампания миналата година, от подстрекаване към нарушаване на обществения ред и бунт чрез 
разпространяване на фалшиви информации до нарушаване на законите за държавната тайна. 
Най-фрапантни бяха обвиненията срещу нея за корупция. Тя беше набедена, че е получила през 2017-2018 г. подкуп от 600 
000 долара и 7 златни кюлчета, и че е използвала властовото си положение, за да наеме на по-ниски от пазарните цени 
имот, в който настанила фондация, кръстена на майка си. Аун Сан Су Чжи отхвърля всички обвинения. По най-тежките 
обвинения тя може да получи до 15 години затвор. А междувременно избирателната комисия на Мианма започна 
разследване срещу нея и още 15 политици за изборни измами и в крайна сметка може да се стигне до разпускане на 
нейната партия. Според военните партията на Аун Сан Су Чжи е отговорна за над 11 000 изборни измами на вота миналата 
година - нещо, което тя естествено отрича. 
В Тунис за първи път жена бе назначена за премиер. Нажла Буден, която е специалист по сеизмично устойчиво 
инженерство, ще трябва да се справи с трусовете в родината си, предизвикани от решението на президента Каис Сайед да 
съсредоточи цялата власт в ръцете си, да уволни предишното правителство и да суспендира парламента. Мнозина гледат 
на Буден като на марионетка на президента, назначена само за да бъдат заглушени обвиненията срещу него в извършване 
на своеобразен преврат. 
Хондурас също в края на ноември избра първата жена за президент в историята си. Левичарката Сиомара Кастро, съпруга 
на сваления през 2009 г. с преврат президент Мануел Селая, сега ще трябва да убеди сънародниците си, че именно тя, а 
не мъжът й "командва парада". Тя вече се обяви за узаконяване на терапевтичните аборти и на еднополовите бракове - 
две деликатни теми в Хондурас, където преобладават католиците и евангелистите. Кастро ще трябва да се справи и с 
престъпността и бедността, заради които Хондурас е неизменен източник на незаконна миграция към САЩ. Тя обещава и 
да установи дипломатически връзки с Китай, но това ще постави Хондурас в деликатно положение пред Тайван, защото 
досега тя беше една от 15-те страни по света, които признаваха суверенитета на острова.   
 
√ Смесени резултати на борсите в Европа 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа търсят посока в ранната търговия във вторник, докато 
вниманието на инвеститорите е насочено към срещите на централните банки през тази седмица и развитието около 
варианта Омикрон на коронавируса, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,39 пункта, или 0,08%, до 473,14 пункта. Немският показател DAX се 
понижи с 27,7 пункта, или 0,18%, до 15 594,02 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира ръст от 
225,99 пункта, или 0,36%, до 7 257,43 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 8,49 пункта, или 0,12%, до 6 951,4 
пункта. 
Очакванията са Федералния резерв на САЩ да сигнализира по-бързо свиване на покупките на активи в края на двудневната 
си среща в сряда, докато Европейската централна банка и Английската централна банка ще се заседават в четвъртък, за да 
определят курса на своите парични политики през 2022 г. 
„Пазарите на акции ще останат нестабилни, тъй като има напрежение в две посоки – от една страна е Омикрон и 
новинарския поток, а от другата е натоварен календар за централните банки“, коментира Ник Нелсън от UBS. 
„Хубавото е, че вече не говорим за онзи тип ограничения, които имахме през първото тримесечие на 2021 г. или 2020 г., 
така че в краткосрочен план рестрикциите в Европа ще бъдат скромно пречка за растежа“, добави той. 
Междувременно германският институт за икономически изследвания Ifo понижи прогнозата за растежа на БВП на страната 
за 2022 г., посочвайки, че четвъртата вълна от COVID-19 и продължаващите проблеми с доставките забавят най-голямата 
икономика в Европа. 
Европейските акции записаха понижения през последните четири сесии поради опасения за по-строги ограничения срещу 
разпространението на варианта Омикрон и оттеглянето на мерките за икономическа подкрепа, въведени в началото на 
пандемията. 
Акциите на UniCredit поскъпнаха с 2,35%, след като HSBC повиши целта си за цената на книжата на италианския кредитор. 
Цената на книжата на ArcelorMittal се повиши с 5,38%, след като най-големият производител на стомана в света обяви 
планове за обратно изкупуване на част от дълга си. 
Акциите на Vifor поскъпнаха с 12,54%, удължавайки печалбите от понеделник, след като компанията съобщи, че се е 
съгласила да бъде придобита от австралийския биофармацевтичен гигант CSL за 11,7 милиарда долара 
Междувременно цената на книжата на AutoStore Holdings се понижи с 5,41%, след като британската група за онлайн 
супермаркети Ocado Group заяви, че е спечелила дело за нарушаване на патент, заведено от норвежката фирма за 
роботика миналата година. 
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Загуби на Уолстрийт 
Индексите на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения в понеделник, след като инвеститорите останах 
предпазливи на фона на неяснотата около въздействието на варианта Омикрон върху икономиката и решението на 
Федералния резерв за паричната политика, което ще бъде обявено в сряда, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 320,04 пункта, или 0,89%, до 35 650,95 пункта, следвайки поевтиняване на 
акциите на Boeing с 3,74%. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 43,05 пункта, или 0,91%, до 4 
668,97 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq заличи 217,32 пункта от стойността си, или 1,39%, 
завършвайки сесията при ниво от 15 413,28 пункта. 
Сред големите губещи бяха компаниите, които зависят най-много от отварянето на икономиката. Акциите на American 
Airlines и Delta Air Lines поевтиняха с 4,94% и 3,43%, а тези на Carnival – с 4,88%. 
Цената на книжата на Moderna обаче се повиши с 5,81%, след като главният експерт на Белия дом по инфекциозните 
заболявания доктор Антъни Фаучи нарече бустерната доза на ваксините срещу COVID „оптимална грижа“, но поясни, че 
определението за напълно ваксиниран няма да се променя. 
Междувременно израелски изследователи от Медицински център Шеба и Централната вирусологична лаборатория на 
Министерството на здравеопазването заключиха в събота, че курсът с три инжекции на ваксината Pfizer-BioNTech Covid-19 
е ефективен срещу Омикрон. Акциите на Pfizer поскъпнаха с около 4,59%. 
Въпреки това новия вариант накара някои страни да възстановят по-строгите ограничения в опит да забавят неговото 
разпространение. Британският премиер Борис Джонсън потвърди в понеделник, че в страната е регистриран поне един 
смъртен случай на заразен с Омикрон пациент. 
„Притесненията са много... вариращи от представянето на пазара, който наскоро се върна бързо обратно до рекордно 
високи нива, до продължаващи опасения за коронавируса. Но слонът в стаята днес и може би през следващите няколко 
дни ще бъде Федералният резерв и тонът, който централната банка ще зададе“, коментира Джим Полсен от Leuthold 
Group. 
Резултатите от понеделник последваха силния завършек на седмица на Уолстрийт в петък въпреки рекордната инфлация. 
Индексът на потребителските цени (CPI) в САЩ се повиши през ноември с 6,8% на годишна база – най-високото ниво от 
юни 1982 г. Въпреки това S&P 500 записа най-добрата си седмица от февруари насам. Индексът на сините чипове Dow Jones 
пък напредна с 4% през последната седмица, слагайки край на четириседмична серия на червено. 
Спад в Азия 
Китайските индекси записаха понижения във вторник, следвайки загубите в целия Азиатско-тихоокеанския регион, 
причинени от връщането на Омикрон във фокуса на инвеститорите, предаде Си Ен Би Си. 
Хонконгският измерител Hang Seng изтри 318,63 пункта от стойността си, или 1,33%, завършвайки сесията при ниво от 23 
635,95 пункта. Технологичните акции бяха най-големите губещи, като тези на Alibaba, Tencent и JD поевтиняха съответно с 
1,98%, 1,46% и 2%. 
Акциите на гиганта в социалните мрежи Weibo поевтиняха с над 9%, след като китайския регулатор за киберпространството 
заяви, че е глобил оператора на фирмата с 3 млн. юана (около 471 хил. долара). От дебюта на компанията на борсата в 
Хонконг до днес цената на нейните книжа се е понижила с 10%. 
Междувременно китайският мобилен оператор China Mobile обяви, че е получил одобрение от регулаторите за вторично 
листване на борсата в Шанхай с предлагане на до 845,87 млн. акции. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 19,56 пункта, или 0,53%, до 3 661,53 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite регистрира спад от 3,66 пункта, или 0,14%, до 2 557,25 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа спад от 207,85 пункта, или 0,73%, до 28 432,64 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 13,71 пункта, или 0,46%, до 2 987,95 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 заличи 0,9 пункта от стойността си, или 0,01%, достигайки ниво от 7 378,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира спад от 8,39 пункта, или 1,38%, до 601,09 пункта. BGBX40 се понижи с 0,99 пункта, или 0,72%, до 137,49 пункта. 
BGTR30 изтри 0,90 пункта от стойността си, или 0,14%, достигайки ниво от 663,19 пункта. BGREIT се понижи с 1,39 пункта, 
или 0,85%, до 162,62 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какви ще бъдат приоритетите в сектор "Земеделие" на министър Иван Иванов 
- За щетите и ситуацията в Смолянска област след наводненията - кога ще бъде отворен пътят към Триград и как се 

справят местните хора 
- С колко ще се увеличат пенсиите след коледното преизчисление - депутатът от ДПС Хасан Адемов 
- Здравен лабиринт - от какви промени се нуждае системата и как да се насърчи ваксинирането - депутатът от 

"Демократична България" - д-р Александър Симидчиев 
- След големия пожар в жилищен блок в Благоевград - кога хората ще могат да се върнат в домовете си и каква 

помощ им е оказана 
 НТВ, „Здравей, България" 
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- Ще има ли безплатни детски градини и кога доходите ще достигнат европейските? Коментар на социалния 
министър Георги Гьоков 

- Оставка след селфи: За снимката с Пеевски и последвалото извинение. Говори Владислав Пенев от „Демократична 
България" 

- За новата власт: Разговор с Любомир Каримански от „Има такъв народ" 
- Ще въведат ли работодателите зелен сертификат за всички 

 
√ Предстоящи събития на 15 декември 
София. 

- От 11.00 часа в Националния исторически музей вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие изложбата „Древни 
находки. Нови открития. Археологически сезон 2021 г.". 

- От 18.00 часа вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на премиерата на стихосбирката на Маргарита Петкова 
„Шест етажа без асансьор". 

- От 9.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 14.00 часа в сградата на Държавна агенция „Електронно управление" ще се проведе среща с министъра на 

електронно управление Божидар Божанов. 
- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе конференцията „Български гласове за Европа. 
- От 10.00 часа в Аула Магна на Софийски университет ще се проведе семинар по повод отбелязване на 30-

годишнината на Мадридския протокол. 
- От 11.00 часа в НИМ ще бъде открита традиционната изложба „Древни находки. Нови открития. Археологически 

сезон 2021". 
- От 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе заседание на Прокурорската 

колегия на ВСС. 
- От 18.30 часа в Гьоте-институт ще бъде открита изложбата „Завър и тенекиеният човек". 
- От 19.00 часа в зала 11 на НДК ще се състои откриването на Новогодишния музикален фестивал. 

*** 
Благоевград. 

- От 19.00 часа в зала „Яворов" ще се състои концерт на ансамбъл „Пирин". 
*** 
Бургас 

- От 9.00 часа в сградата на Община Бургас ще се проведат заседания на постоянните комисии към Общински съвет 
- Бургас. 

- От 17.30 часа в Държавен куклен театър ще започне „Писмо до дядо Коледа". 
- От 19.00 часа в Държавна опера Бургас ще започне „Празнична гала". 

*** 
Габрово. 

- От 19.00 часа в ДТ „Рачо Стоянов" ще бъде представена постановката „Моби Дик". 
*** 
Добрич. 

- От 10.30 часа в Регионална библиотека „Дора Габе" ще се състои празнично детско утро с четене на коледни 
приказки. 

- От 16.00 часа на пл. „Свобода" ще се състои празничен концерт на Вокална школа Voiceroom Nelly Gregory. 
- От 18.30 часа в Огледална зала „Нели Божкова" ще се състои коледен концерт на Български камерен оркестър. 

*** 
Сливен. 

- От 9.30 часа в зала „Май" ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет. 
*** 
Смолян. 

- От 18.00 часа в зала „Петър Стайков" ще бъде открита традиционната Коледно-новогодишна изложба на 
художници от Смолян. 

*** 
Шумен. 

- От 16.30 часа в Драматично-кукления театър „Васил Друмев" ще се проведе награждаването на най-успешните 
шуменски спортисти за 2021 година. 

- От 17.00 часа в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров" ще бъдат представени книгите „Как работи 
литературната история?" и „Обзор на литературни исторически сюжети" на проф. Михаил Неделчев. 

- От 18.30 часа в голяма зала на ДКТ „Васил Друмев" ще бъде представена постановката „Жена ми се казва Борис". 

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

