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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

БНТ 
 
√ КЕВР прекрати обсъждането на цените на тока, след като НС наложи мораториум 
Комисията за енергийно и водно регулиране прекрати обществените обсъждания на новите цени на тока и парното, след 
като стана ясно, че парламентът налага мораториум. Бизнесът квалифицира решението на депутатите като двоен стандарт. 
След близо 3-часово заседание на КЕВР, в 13:30 ч регулаторът прекрати обсъждането на проект за енергийни цени, които 
трябваше да влязат в сила от първи януари. Решението беше взето, след като стана ясно, че парламентът налага 
мораториум. 
Според обмудсмана Диана Ковачева, която участва в общественото обсъждане, цените са формирани непрозрачно и 
подобно повишение е недопустимо в условията на здравна, социална и икономическа криза. 
Работодателите обаче са недоволни, че с решението си Народното събрание налага мораториум върху цените на тока за 
бита, а електричеството за бизнеса остава на рекордни стойности. 
До обяд КЕВР успя да обсъди проекта за цени на парното, предвиждащи драстичен скок между 20 и 30% за София, Разград 
Враца и Велико Търново от нова година. В ранния следобед трябваше да се разгледат и цените на тока, предвиждащи скок 
от 11,5 на сто. След като стана ясно, че парламентът налага мораториум, членът на КЕВР от квотата на ДПС Ремзи Осман 
предложи да се прекрати заседанието, а председателят с изтекъл повече от година мандат Иван Иванов го подложи на 
гласуване. 
Семейство Стефанови от Враца се отоплява изцяло на електроенергия. С наближаването на най-студените месеци от 
годината, идва и притеснението за плащането на сметките, тъй като сумите растат с всеки изминал месец. 
Единият климатик не се гаси, този който е в хола, а останалите се пускат инцидентно, когато влезем в другата 
стая, обяснява Дора Стефанова. 
Дори сме закупили възможно най-ефективния клас и пералня и печка и миялна машина клас 4А, но същевременно 
сметките ни се увеличават всеки месец или по-скоро на годишна база. Колкото и да се опитваме да пестим, колкото и да 
се опитваме да използваме нощна енергия не се получава, допълва Петър Стефанов. 
Омбудсманът Диана Ковачева, която участва в общественото обсъждане на цените, разкритикува КЕВР, че немотивирано 
предлага поскъпване на ток и парно и подкрепи действията на парламента. 
Очевидно е, че се търсят варианти, за да спре възмутителния опит на КЕВР да увеличи цените на тока и парното 
толкова много. И то между другото за парното за втори път тази година. Смятам, че предложението на КЕВР е 
абсолютно немотивирано, абсолютно непрозрачно, в една съкратена процедура в рамките на 48 часа беше направен 
опит да бъдат вдигнати цените на тока и парното по едни наистина възмутителен начин. 
Омбудсманът припомни, че още през октомври ЕК е предложила мерки за компенсиране на енергийните цени, които 
новата власт може да приложи през зимата. 
Замразяване на цените или пък съответно намаляване на ДДС за тока. Това са възможности, които трябва да бъдат 
дадени на хората, включително разсрочване на задължения, ненасилване на лихви, които да им дадат възможност да 
изкарат зимата. 
Бизнесът иска да се наложи мораториум и върху цените на борсата 
Бизнесът е оставен на свободния пазар и формира петкратно увеличение на цената на електроенергията за 
последните 5 месеца. Т.е. аз виждам в това наистина двоен стандарт и то главно защото бита представляват 
избирателите. Бизнесът плаща пазарна цена, докато битът е на регулиран пазар и плаща цена, която определят 
политиците, каза Добрин Иванов- изп. директор на АИКБ. 
Бизнесът се опасява, че разликата в цените между бита и индустрията ще е за сметка на фирмите. 
Някой трябва да плати сметката и последните няколко години тази сметка я плащаме бизнеса, допълни Иванов. 
Бизнесът и синдикатите поискаха спешна среща с новия премиер и ресорните министри за да обсъдят шоковите енергийни 
цени. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Vesti.bg 
 
√ Ще въведе ли бизнесът зеления сертификат? 
Вижте коментара на собственик на верига магазини и на представител на АИКБ 
Впонеделник министър-председателят Кирил Петков призова бизнеса да въведе зелен сертификат. По време на 
събитието Powers Summit, на което премиерът бе специален гост, Петков заяви: 

https://bntnews.bg/news/kevr-prekrati-obsazhdaneto-na-cenite-na-toka-sled-kato-ns-nalozhi-moratorium-1178829news.html
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"От днес нататък трябва да вдигнем нивото на ваксинация, ако искаме бизнесът да е отворен, децата да са на училище. 
Моята първа заповед днес ще е всеки в Министерски съвет да влиза със зелен сертификат, надявам се това да стане и в 
министерствата. Направете това и във вашия бизнес", каза Петков. 
Днес социалният министър Георги Гьоков заяви в интервю, че "не може зеленият сертификат да важи за едни сфери, а за 
други не. Рано или късно ще се наложи да уравним нещата". 
"Българите се съпротивляват за сертификата, защото не разбират за какво става на въпрос. Те го свързват пряко с 
ваксинирането.  Документът обаче важи и за преболедували, и за хора с антитела", казва Гьоков. Според него бизнесът би 
се съгласил с въвеждането на документа. 
А какво коментира бизнесът по темата? 
"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. Заедно с Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал 
в България, двамата коментираха темата в предаването "Здравей, България" по NOVA. 
"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. 
 
Pariteni.bg 
 
√ Ще въведе ли бизнесът зелен сертификат за служителите си 
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. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Прегласуват мораториума върху цените на тока, парното и водата 
В Народното събрание депутатите ще прегласуват мораториумът върху цените на парното и тока, след като беше 
приет - по предложение на ГЕРБ. Според решението те трябва да бъдат замразени на стойностите от 1 януари тази 
година, а те вече са повишени веднъж през годината. 

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/
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"Народното събрание налага мораториум върху цената на електроенергията, ВиК услугите и топлинната енергия на 
нивата от 1 януари 2021 година", заяви от трибуната на Народното събрание Десислава Атанасовар председател на 
ПГ на ГЕРБ. 
"Днес направихте най-големия популизъм. Ще фалирате всички онези частни дружества, които пренасят електроенергия, 
ще ги фалирате. Това означава, че вие нямате никаква представа какво направихте със свободния пазар на електроенергия 
в България", посочи Рамадан Аталай, ДПС. 
Създадената временна комисия за решаване на енергийната криза го коригира да влезе в сила от днес до края на март и 
с цените към момента. 
От Министерския съвет, също поискаха корекции - или да бъде отменен, или да бъде поправен. Ако се коригира, да е със 
срок до три месеца. Ако се отмени, да бъдат въведени законодателни поправки, които да гарантират запазване на цените 
на тока, парното и водата за битовите потребители. 
"Това, което е неясно е текстът, тъй като той не беше внесен предварително, не беше обсъден на експертно ниво и ние 
заставаме, новата коалиция, зад идеята, че по този начин не трябва некомпетентно, макар и от опитна опозиция, да бъдат 
налагани мерки, които могат да доведат до по-голям хаос в обществото", каза Лена Бориславова, началник на кабинета на 
министър-председателя. 
Предложението на Комисията за енергийно и водно регулиране е от 1 януари цената на тока да се повиши с около 11 %, а 
на парното между 20 и 30 %. Комисията прекрати обсъждането вчера, след като депутатите замразиха цените. 
 
√ Без промяна на българската позиция за РСМ  
Няма промяна в българската позицията за старта на преговорите за еврочленство на Република Северна Македония. Това 
увериха началникът на кабинета на премиера Лена Бориславова, депутати от управляващата коалиция и вицепрезидентът 
Илияна Йотова. 
В парламента депутати от ГЕРБ-СДС поискаха от премиера Кирил Петков ясно да каже каква е позицията му за РСМ. Според 
тях пред чужди медии той говори едно, а в България - друго 
"Едно говори в западната преса, а тук не смее да каже, но това, което ние ще следим и е много важно за нас, е да не 
отстъпват от позицията, която и нашето правителство и парламента в декларация прие. В крайна сметка 
ангажиментите са много ясни, които самите колеги от РСМ са поели да изпълняват с договора, наем, че те не ги 
изпълняват вече две години", каза бившият министър от ГЕРБ Екатерина Захариева. 
Кристиян Вигенин от БСП заяви, че няма промяна в българската позиция и тя е залегнала в коалиционното споразумение 
между управляващите формации. Посочи, че докато Скопие не изпълни изискванията на българската страна, не може да 
бъде даден старт на преговорите. 
В нашето споразумение пише, че тази позиция остава, но тя ще бъде надградена с идеи за нови съвместни комисии, 
за сътрудничество в нови сфери 
Христо Иванов добави, че не вижда основания за промяна 
"Нашият интерес е тя да бъда част от ЕС, разбира се, при спазване на договора за приятелство, така че просто тук 
не е за промяна на позицията ни, въпросът е да се намери онзи подход с властите в Скопие, който да осигури двете 
цели", каза той. 
Няма отстъпление от българската позиция, увери Лена Бориславова - началник на кабинета на премиера Кирил Петков. 
"Това, което премиерът Петков сподели пред "Файненшъл таймс" е, че заставаме зад досегашната позиция на 
Република България, но предлагаме успоредно с нея да бъде подобрен механизмът, по който да текат преговорите със 
съседна РСМ, така че да могат да се изследват не само историческите аспекти на това решение, но също така да 
бъдат обхванати икономически, социални, инвестиционни, всякакви други. Затова неговото предложение е 
следващите шест месеца да бъдат използвани ефективно за учестени такива срещи на различни експертни групи", 
обясни тя. 
Вицепрезидентът Илияна Йотова също не вижда основания за промяна в позицията ни. 
"Не виждам никакви основания и нови факти, които да променят българската позиция. Важното е да се начертае 
пътна карта какво да се прави оттук нататък. Ние ще изчакаме решението при нашите съседи. Знаете, че 
премиерът им е в оставка. Ще видим новите предложения от страна на европейските ни партньори. Макар че, от 
моя гледна точка, вероятно нищо ново няма да бъде предложено", заяви Йотова. 
България очаква конкретни действия от Република Северна Македония по изпълнение на Договора за сътрудничество.  
 
√ Кабинетът ще гласува допълнителни средства за образование 
Министерският съмет ще проведе заседание, като 6 от деветте точки в дневния ред са свързани с отпускане на 
допълнителни средства в образованието. 
Освен това кабинетът ще гласува одобряване на позициите на България в заседанията на Европейския съвет (16 декември) 
и на Съвета на ЕС (20 декември) 2021 година. 
В сектор "Образование" ще бъдат гласувани следните предложения: 

• Одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по програмата за 
изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 
г. 

• Одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална 
програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала” 
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• Одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на 
дейности по национална програма „Отново заедно”. 

• Одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите за 2021 г. за допълнително финансиране за новите 
защитени детски градини и защитените училища и за финансиране на обхванатите в задължителното 
предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст. 

 
√ Премиерът Кирил Петков освободи трима заместник-министри 
Със заповед на министър-председателя Кирил Петков са освободени трима заместник-министри, съобщиха от 
пресцентъра на МС. 
От длъжността заместник-министър на външните работи са освободени Зарица Динкова и Тодор Чуров. От поста 
заместник-министър на отбраната е освободен Пламен Йорданов. 
На длъжността заместник-министър на отбраната е назначена Ралица Симеонова. От май до декември 2021 г. Симеонова 
заема длъжността началник на политическия кабинет на служебния министър-председател Стефан Янев. 
По образование е бакалавър по политология, магистър по международни политически отношения и сигурност, както и 
притежава докторска степен по сравнителна политология от СУ „Св. Климент Охридски“. В периода февруари 2014 г. – 
средата на 2021 г. работи в Администрацията на президента като експерт в направлението „Сигурност и отбрана“. 
 
√ Министър Божанов иска да премахне синия талон за шофьорите и стикерите по стъклото 
Гражданите и фирмите да бъдат в центъра на административното обслужване. Такава цел си постави новият министър на 
електронното управление Божидар Божанов. Целта е да се намали административната тежест с 80%. Какви са първите 
реформи, с които ще се заеме Министерството на електронното управление? 
По-малко бюрокрация и повече дигитализация иска министърът на електронното управление. 
Всички регистри по подразбиране трябва да бъдат публични. Данните им да бъдат публични за граждански 
активисти, за медии, за да могат да се правят анализи, да видим къде отиват публичните средства, например.  
Сред първите инициативи ще бъде премахването на всички стикери от предното стъкло на автомобилите. 
 

 
 
Друга мярка предвижда преминаване в произволен пункт за годишен технически преглед вместо в КАТ. Но дали това няма 
да натовари работата им? 
Няма да ги натовари много, тъй като пунктовете на КАТ са малко и те се натоварват, а тези, в които могат да 
бъдат извършени годишни прегледи са много, смята инж. Емил Панчев, председател на Съюза на българските 
автомобилисти. 
Предлага се отпадане на печатите и удостоверения като това за липса на задължения, за семейно положение или за 
наследство. Според адвокати това е добра стъпка. 
Всичко е три-четири пъти по-бързо и с 60% по-евтино. Ако има електронни системи всичко се събира светкавично, 
смята Иван Тодоров, адвокат. 
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Друга идея е замяната на трудовата книжка с електронна, издаването на строителни разрешения онлайн, както и лична 
карта с вграден чип. До какво ще доведе електронната идентификация? 
При машинна идентификация възможностите за злоупотреба на практика ще се намалят почти до нула, казва Петя 
Колчакова, адвокат. 
Част от предложенията бяха внесени в предишното Народно събрание, но поради краткия му живот, не стигнаха до 
пленарна зала. 
 
БНР 
 
√ Радев: Инициативата на ЕС "Източно партньорство" остава приоритет за нас 
Инициативата "Източно партньорство" на Европейския съюз остава приоритет за българската външна политика, заяви в 
Брюксел президентът Румен Радев. Той представлява държавата на шестата среща на върха по тази инициатива. 
Форматът за политически диалог и сътрудничество обединява държавни и правителствени ръководители на страните 
членки на Европейския съюз, Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна: 
„Тази среща протича на фона на една усложнена обстановка! Въпреки военното оттегляне от страна на Беларус от 
партньорството през юни тази година знаете, че проблемът с човешките права и използването на мигрантската криза там 
остават. Ескалация има на напрежението в и около Украйна, по границите. Конфликтът между Армения и Азербайджан взе 
човешки жертви и неговото разрешаване става истинско предизвикателство. Съветът ще приеме днес декларация, 
надявам се, много важна, която да донесе за задълбочаване на сътрудничеството, за подкрепа в редица важни области“. 
Президентите на Украйна и на Молдова и премиерът на Грузия настояха преди началото на днешната среща да бъдат 
отворени вратите за преговори за еврочленство на техните държави, но по-вероятно е те да получат само уверения за 
подкрепа срещу евентуална агресия от страна на Русия. 
Армения и Азербайджан не поставят въпроса за преговори за еврочленство. 
 
√ Йотова се надява в Бюджет 2022 за култура да има 1% от БВП 
Вицепрезидентът Илияна Йотова се надява бюджетът за култура за 2022 година да достигне 1 процент от брутния вътрешен 
продукт: 
"Все пак, ако стигнем до заветния 1 процент, това ще бъде добър атестат за това правителство. Много се надявам, че това 
ще бъде кабинет от просветени хора, от хора книжовници, които знаят, че извън икономиката и финансите има и култура 
и това е най-важното за един народ и за една нация" 
Вицепрезидентът и министърът на културата Атанас Атанасов участваха в откриването на изложба "Древни находки, нови 
открития" в Националния исторически музей. 
 
√ Новият правосъден министър за първи път ще председателства заседанието на ВСС 
Новият правосъден министър Надежда Йорданова за първи път днес ще председателства заседанието на Висшия съдебен 
съвет. 
Промяна на Закона за съдебната власт, свързана със статута на кадровия орган на съдебната власт, е в графата „незабавни 
мерки, които трябва да се реализира до месец март“ в коалиционното споразумение на „Продължаваме промяната“, БСП, 
„Има такъв народ“ и „Демократична България“. 
В интервю за БНР Надежда Йорданова каза какво ще е първото, което ще каже на членовете на Висшия съдебен съвет: 
„Това, което ще им кажа, е, че очаквам да си вършат работата с професионализъм и в интерес на обществото. Обществото 
няма доверие в тях. Да, ако имат достойнство (ги призовавам да си ходят – б.р.). Колкото по-бързо освободят себе си от 
обществото, толкова по-добре за всички“.  
 
√ Министерството на туризма иска повече помощ за бизнеса 
Министерството на туризма ще настоява за повече помощ за бизнеса, който е най-пострадал от Covid кризата, и за 
възстановяване на туристическата инфраструктура. Това каза в интервю за БНР новият министър на туризма Христо 
Проданов: 
"Политическото споразумение, което подписахме, беше на базата на политики, които трябва да бъдат изпълнени. 
Съответно за тези политики трябва да бъдат предвидени и необходимите средства, така че с предлагането още на самия 
Бюджет за 2022-ра година голяма част от нашите предложения ще намерят място в този бюджет и по този начин ще се 
опитаме да изпълним нашите обещания". 
Министерството на туризма ще работи, за да започне изплащането на около 60 милиона лева помощи за бизнеса, 
гласувани с актуализацията на бюджета, още в първите дни на следващата година, каза още Христо Проданов. 
 
√ Берлин, Париж и Киев искат нови преговори на т.нар. Нормандска четворка 
Германският канцлер Олаф Шолц и президентите на Франция и Украйна Еманюел Макрон и Володимир Зеленски се 
обединиха около позицията, че трябва да бъдат възстановени преговорите в Русия във формата Нормандска четворка, за 
да бъде намалено напрежението около Украйна. 
Разговорите между Шолц, Макрон и Зеленски се състояха в кулоарите на срещата на върха на Европейския съюз със 
страните от Източното партньорство. 
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След този разговор Зеленски декларира, че е готов да разговаря с руския президент Владимир Путин във всякакви 
формати, но предпочита Западът да не се отказва от налагането на тежки санкции срещу Русия. 
300 милиона долара за подпомагане на въоръжените сили на Украйна са предвидени да бъдат отпуснати, ако президентът 
Джо Байдън подпише проектобюджета за отбрана, одобрен снощи от Сената на САЩ.  
Проектобюджетът е в размер на около 770 милиарда долара. Или с 25 милиарда долара повече от поисканите за целта от 
американския президент, отбелязва Ройтерс. 
Законопроектът предвижда и средства за купуване на нови военни самолети и кораби, както и за увеличение на заплатите 
на военните и цивилните служители на Министерството на отбраната. 
Предвижда се и отпускането на 4 милиарда долара за Европейската отбранителна инициатива и 150 милиона за 
сътрудничество с балтийските държави в сферата на сигурността. 
 
√ Последно заседание на ЕЦБ за 2021 г. 
Европейската централна банка ще проведе последното си заседание за годината, което мнозина анализатори определят 
като едно от най-важните, откакто гуверньорът Кристин Лагард пое поста от Марио Драги през 2019 г. 
Очакват се решения за програмата за изкупуване на активи в условията на пандемия, както и отговорът на Франкфурт на 
покачващата се инфлация, която в еврозоната удари 4,9 на сто през ноември на годишна база - стойност, която не е 
виждана от въвеждането на единната европейска валута. 
Ускоряващата се инфлация е един от най-сериозните проблеми в Съединените щати и Европа, като вече повечето 
анализатори изобщо не са убедени във временния й характер заради икономическото възстановяване след рецесията, 
причинена от ограничителните мерки заради коронавируса. Гуверньорът Кристин Лагард вече даде ясни заявки, че не се 
очакват повишения на водещите лихви на Франкфурт през следващата година, а пазарите се фокусират върху бъдещето на 
„пандемичната програма“ - тоест програмата за изкупуване на активи в условията на пандемия на обща стойност 1,850 
трилиона евро. Тя дойде като допълнение на вече съществуващата програма за изкупуване на активи, която е на стойност 
половин милиард евро. 
Решението за темпа на изкупуване на активи е пряко зависим от инфлационните очаквания. Снощи агенция Блумбърг 
цитира източници, че икономистите от Франкфурт очакват връщане към инфлационната цел - симетрична около 2%, чак 
през 2023 година, а догодина по-висока от септемврийската прогноза за 2,2 на сто. 
Последното за годината монетарно заседание във Франкфурт идва и на фона на сигнала, който снощи дойде от 
Федералния резерв, а именно - за три вместо две покачвания на основната лихва и по-висока инфлация от 
септемврийските очаквания. 
Декемврийската среща на ЕЦБ ще бъде последната за гуверньора на Бундесбанк Йенс Вайдман, който преди време 
анонсира оставката си в края на годината. 
 
В. Труд 
 
√ Вижте какво ще решава правителството на Кирил Петков на второто си редовно заседание  
Министерският съвет ще проведе заседание в четвъртък, 16 декември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред: 
1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, 
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ. 
Внася: министърът на външните работи 
2. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ. 
Внася: заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите 
3. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР II, ФОРМАТ 
„КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 
ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ. 
Внася: министърът на външните работи 
4. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО 
ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 29 И 30 НОЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ. 
Внася: министърът на образованието и науката 
5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОСВОБОДЕНИ ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ 
ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА ПО ИСКАНЕ НА ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН И ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ЗА 
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ОБЯВЕНО ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНИТЕ НЕДЕЛИНО, МАДАН, 
БОРИНО И ЧЕПЕЛАРЕ И ОБЯВЕНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНИТЕ СИМИТЛИ, КРЕСНА, ПЕТРИЧ И ГЪРМЕН.  
Внася: министър-председателят 
6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ 
НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, 
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г. 
Внася: министърът на образованието и науката 
7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ 
НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА”, ОДОБРЕНА С 
РЕШЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
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ОБРАЗОВАНИЕТО. 
Внася: министърът на образованието и науката 
8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 
Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО”, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ 
№ 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 2021 Г. 
Внася: министърът на образованието и науката  
9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г. 
Внася: министърът на образованието и науката 
10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА 
ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА НОВИТЕ ЗАЩИТЕНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА, ОДОБРЕНИ С 
РЕШЕНИЕ № 832 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И 
ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА, И ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБХВАНАТИТЕ 
В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЦА, НАВЪРШИЛИ 4-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ. 
Внася: министърът на образованието и науката 
 
√ Христина Христова: Не бива да искаме да решим всички социални проблеми с пенсионната система  
47-ото Народно събрание е в правото си да промени текстовете. Засега не е постигнат пълен консенсус относно методиката 
на преизчисляване на пенсиите. Този, който ще взима 380 лв., вече ще взема колкото този, който взема минималната 
пенсия. Това каза за Bulgaria ON AIR бившият социален министър Христина Христова. 
„Тук е голямата ми болка. Този начин на промени в минималната пенсия не е добър. Той не следва принципите на 
пенсионно-осигурителната система. Там има един основен принцип - осигурителното право трябва да бъде в съответствие 
с осигурителния принос на човека. Ще стане така, че хора, които са по-образовани и са изпълнявали по-квалифициран и 
отговорен труд, ще вземат колкото човек, който не е имал образование. Пенсионерите се настройват един срещу друг", 
отбеляза Христова. 
„Необходимо преизчисляване на пенсиите, но трябва да се каже на хората, че няма съвършен механизъм. В началото на 
90-те години започнахме с много ниска база. Имаше един период, когато пенсиите бяха около 3 долара. Тази база трудно 
се наваксва. Както са били и ниски доходите през този период. Не бива да искаме да решим всички социални проблеми с 
пенсионната система. Както в последните години ставаше увеличението на минималната пенсия, този подход е удар по 
пенсионната система. Трябва да се прилагат принципите на пенсионно-осигурителната система. Най-важни са 
осигурителни вноски, какъв е приносът към пенсионната система. Възникнаха много противоречия“, коментира Христова. 
"Имаме и ограничение на максимален осигурителен доход, където максималната пенсия е процент от него. Тук също има 
противоречия. Трябва да се реши въпросът кой да бъде максималният осигурителен доход. Размерът на обезщетението 
на майките се върна в началото на въвеждането на втора година майчинство. Аз се смятам за един от авторите. Като 
народен представител съм внесла това предложение и то беше прието. Има много упреци. Първо, че е много дълъг този 
отпуск по майчинство, но жената има право на избор", каза Христова. 
 
Икономически живот 
 
√ 7.3% вече е инфлацията, цените на хляба и въглищата се покачват 
Годишната инфлация нараства и за ноември спрямо същия месец 2020-та е 7.3%, съобщава НСИ. Средногодишната 
инфлация за периода декември 2020 – ноември 2021 г. спрямо периода декември 2019 – ноември 2020 г. е 2.7%, а 
месечната спрямо октомври е 1.4 на сто. 
През ноември 2021 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, 
както следва: 

• хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 1.5%; 

• алкохолни напитки и тютюневи изделия – намаление с 0.1%; 

• облекло и обувки – увеличение с 0.4%; 

• жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – увеличение с 2.1%; 

• жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – увеличение с 
0.3%; 

• здравеопазване – увеличение с 0.2%; 

• транспорт – увеличение с 2.8%; 

• съобщения – намаление с 0.4%; 

• развлечения и култура – увеличение с 3.3%; 

• образование – увеличение с 0.2%; 

• ресторанти и хотели – увеличение с 1.2%; 

• разнообразни стоки и услуги – увеличение с 0.7%. 
Индексът на цените за малката кошница за ноември 2021 г. спрямо октомври 2021 г. е 101.5%, а от началото на годината 
(ноември 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 106.4% (табл. 3 от приложението). 
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През ноември 2021 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са 
се променили спрямо предходния месец, както следва: 

• хранителни продукти – увеличение с 2.1%; 

• нехранителни стоки – увеличение с 1.3%; 

• услуги – увеличение с 0.4%. 
През ноември 2021 г. по-сериозно увеличение има на цените на: брашно – с 1.6%, хляб – със 7.8%, пълномаслено и 
нискомаслено прясно мляко – съответно с 2.3 и 3.4%, кисело мляко – с 4.2%, сирене – с 3.5%, кашкавал – с 1.0%, извара – с 
2.0%, яйца – с 1.5%, млечни масла – с 5.3%, олио – с 1.7%, краставици – с 5.5%, зрял чесън – с 3.2%, леща – с 5.4%, картофи 
– с 3.3%, захар – с 3.0%, сол – с 1.5%, газирани напитки – с 3.2%. 
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: 
материали за ремонт и поддържане на жилище – с 2.0%, газообразни горива за битови нужди – с 6.4%, въглища – с 23.3%, 
дърва за отопление – с 3.3%, топлинна енергия за отопление – с 18.9%, бойлери – с 2.8%, препарати за почистване на 
съдове – с 3.5%, гуми за автомобили и велосипеди – с 3.4%, дизелово гориво – с 4.3%, автомобилен бензин А95Н – с 3.0%, 
автомобилен бензин А100Н – с 2.8%, газ пропан-бутан за ЛТС – с 8.3%, метан за ЛТС – с 6.0%, вестници и списания – 
съответно с 8.6 и 2.8%. 
 
√ България последна в ЕС по Фактическото индивидуално потребление 
България е на последно място в ЕС по Фактическото индивидуално потребление (ФИП), сочат данните на Евростат, 
предоставени от НСИ. 
ФИП измерва материалното благосъстояние на домакинствата. През 2020 г. нивото на ФИП на човек от населението, 
изразено в стандарти на покупателната способност (СПС), варира значително между държавите – членки на ЕС, от 61% до 
145% от средното равнище в EС-27_2020. 
Докато Люксембург отбелязва най-високото ниво на ФИП на човек от населението с 45% над средното равнище за ЕС-
27_2020, следван от Германия (24%), Дания (22%), Нидерландия (17%) и Австрия (16%), то България е последна  с 39% под 
средното равнище на ЕС. 
Компания на България правят Хърватия (32%), Унгария и Латвия (по 30%) и Словакия (29%). 
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През последните три години ФИП на човек от населението в сравнение със средното за ЕС-27_2020 се е променило за 
повечето от държавите членки. Значително увеличение е регистрирано в Румъния (80% от средното за ЕС през 2020 г. в 
сравнение със 74% през 2018 г.), следвана от Дания (122 към 117%), Полша (83 към 78%), Унгария (70 към 65%), Литва (95 
към 91%) и България (61 към 57%). 
Най-голямо намаление е регистрирано в Испания (85% през 2020 г. към 92% през 2018 г.) и Люксембург (145 към 152%), 
следвани от Малта (81 към 86%), Ирландия (90 към 95%), Гърция (74 към 78%) и Италия (96 към 100%). 
През 2020 г. Люксембург и Ирландия бележат най-високи нива на БВП на човек от населението, изразени в СПС между 
държавите-членки на ЕС, със 163% и 109% над средното за ЕС. 
Данните отново показват значително различие между държавите – членки на ЕС, по отношение на БВП на човек от 
населението, използван за измерване на икономическата активност. След Люксембург и Ирландия пет държави бележат 
повече от 20% над средното за ЕС-27_2020 равнище – Дания (35%), Нидерландия (32%), Австрия (24%), Швеция и Германия 
(по 23%). 
Най-ниските нива на БВП на човек от населението са регистрирани в България (45% под средното за ЕС равнище), Гърция 
(38%), Хърватия (36%), Словакия и Латвия (по 30%). 
 
√ Газовата криза е червена лампа за по-справедлив енергиен преход  
Анализът на Дирк Вансиян, президент на REScoop (Европейската федерация на гражданските енергийни кооперации) е 
публикуван първо в Euractiv.bg 
Ако сте гражданин на ЕС и вие – като мен – вероятно сте почувствали буца в гърлото, когато сте получили последната си 
сметка за ток. През последните няколко месеца цените на екетроенергията в цяла Европа се покачват. За някои от нас това 
е неудобство, но за други това означава да не можем да плащаме сметките си за ток или да задлъжнеем. 
Множество фактори ни докараха тук. Цените на електроенергията на пазара се определят въз основа на най-скъпия 
източник на електроенергия. Неотдавнашният недостиг на газ бе причина цените на газа да скочат до небесата, като 
повиши цените на електроенергията на пазарите като цяло. 
Европейските страни са силно зависими от износителите на изкопаеми горива за енергийните си доставки (газът 
съставлява 32% от крайното енергийно потребление на домакинствата, а ЕС разчита на внос съответно за 96% и 89% от 
доставките на суров петрол и природен газ). Подобна зависимост ни прави уязвими към колебанията в цените на 
електроенергията. 
Ефективен начин да се избегне излагането на подобни колебания би бил ЕС да произвежда своя собствена възобновяема 
енергия. Инвестициите в проекти генерират печалба и дивиденти и ни позволяват по-голяма автономия при вземане на 
решения (включително цените на електроенергията). Въпреки това инвестициите във възобновяеми източници в момента 
са твърде ниски, за да задоволят енергийните ну нужди. Докато не станем независими от изкопаемите горива, енергийните 
кризи ще продължат. 
Практическото въздействие на всичко това е, че гражданите и бизнесът страдат. Много доставчици на енергия фалираха, 
принудени да купуват електричество на пазара и да го продават на загуба на своите клиенти. Ето защо много други 
доставчици на енергия сега молят клиентите да компенсират по-високите цени на електроенергията, като повишават 
месечните си сметки, оказвайки финансов натиск върху домакинствата в Европа. 

https://euractiv.bg/
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Потребителите, най-засегнати от настоящата криза, са домакинствата с ниски доходи, въпреки че сегмент от средната класа 
също се оказва силно засегнат. Те не отговарят на условията за държавни помощи, но доходите им са едва с малко над 
прага. С настъпващата зима, мнозина ще се сблъскат с параграф 22: да фалират или да стоят на студено. 
Какво трябва да се промени… 
Енергeтиката е не само основен и стратегически сектор за икономиката, тя засяга и човешкото достойнство. Липсата на 
достъп до електроенергия причинява социално изключване и значителни рискове за здравето, като по този начин 
увеличава социалните неравенства. 
Естествено, правителствата реагираха на тази криза. За да се справи с непосредствените последици от кризата, 
Европейската комисия пусна набор от мерки, които държавите-членки могат да предприемат. 
Тези краткосрочни мерки са добри. ЕС и националните правителства са длъжни да пазят електроенергията като основна 
човешка потребност. 
Досега подходът на Комисията към социалните въздействия на политиката в областта на климата беше по-скоро 
реакционен, отколкото проактивен. Фондът за справедлив енергиен преход беше предложен като отговор на призиви от 
региони, чиито икономики страдат. Движението на жълтите жилетки във Франция възникна заради повишаване на цената 
на автомобилните горива в резултат на по-висок данък за вътрешно потребление на енергийни продукти. 
Фондът за социален климат е създаден като помощен отговор на негативните въздействия от разширяването на системата 
за търговия с емисии на сградите и в транспортния сектор. Такъв подход в крайна сметка е погрешен и вероятно ще доведе 
до липса на подкрепа и недоверие от страна на гражданите към тези, които взимат решения. 
Справедлив преход към възобновяема енергия не може да бъде постигнат, ако най-уязвимите продължават да бъдат 
жертви на регресивни политически мерки. Нужно е да разработваме политики за защита на уязвимите социални групи от 
негативните въздействия. 
От друга страна, трябва да преразгледаме кой плаща сметката за енергийния преход. Понастоящем потребителите, 
домакинствата и МСП до голяма степен плащат сметката в сравнение с по-значимите индустрии чрез енергийните си 
сметки или данъците си. Също така би помогнало, ако секторът допринасяше по-справедливо към националните схеми за 
подкрепа на възобновяемите източници. 
Овластяване на гражданите за изграждане на възобновяеми източници и енергийна ефективност 
Ако едно нещо е ясно от тази криза, то това е, че е време е да се удвои нарастващият производствен капацитет на 
възобновяема енергия от слънцето и вятъра. 
Тук идва ролята на гражданите и местните общности. Европейските граждан предимно подкрепят възобновяемата 
енергия, а местните общности желаят да инвестират в нея. Според скорошно проучване на YouGov, проведено в 10 
държави, 61% от анкетираните са посочили, че е вероятно да се присъединят към енергийна кооперация, ако такава бъде 
създадена в техния район. 
На местните общности трябва да се предоставят средствата да притежават собствено производство на възобновяема 
енергия, не само като инструмент за стимулиране на местните социални иновации, но и като средство за осигуряване на 
чиста енергия за бъдещето кризи. 
Никой гражданин не трябва да бъде изоставен в остаряла енергийна система. Уязвимите групи също трябва да се 
възползват от предимствата на енергийния преход. Тук обществените инициативи също имат водеща роля. 
Все по-голям брой енергийни общности се фокусират върху ангажирането на уязвими домакинства, създаване на 
механизми за енергийна солидарност между членовете и справяне с енергийната бедност. Понастоящем съществува 
значителен неизползван потенциал за използване на енергийните общности като инструменти, за да се направи 
енергийният преход по-приобщаващ. 
Какво ни трябва от ЕС и страните-членки 
Всичко това няма да се случи от само себе си. Държавите-членки трябва да изпълнят своите правни ангажименти за 
въвеждане на рамки за насърчаване на развитието на възобновяеми енергийни общности и за адаптиране на схемите за 
подкрепа на възобновяемите енергийни източници, така че общностите да имат достъп до тях. 
ЕС и държавите-членки трябва да въведат подкрепящи политики и мерки, за да помогнат на енергийните общности да 
станат по-активни по отношение на енергийната ефективност и приобщаването. Ако искаме да не изоставим никой в 
енергийния преход, трябва да поставим гражданите в сърцето на промяната. 
 
√ Ще успеем ли да се възстановим с плана ни за възстановяване? 
Институтът за пазарна икономика представи свое изследване* на националния План за възстановяване и 
устойчивост… 
Националният план за възстановяване и устойчивост на България е единствен по рода си мащабен стратегически документ, 
който включва списък от реформи в най-ключовите сектори и проекти за инвестиции в тях. Те следва да подпомогнат 
възстановяването на икономиката от корона кризата и да ускорят зелената и цифровата трансформация на икономиката. 
Същевременно, реализирането на реформите е условие за получаване на финансиране на предвидените инвестиции – 
въплъщение на принципа „пари срещу реформи“. 
България се очаква да реализира едни от най-големите макроикономически ефекти сред държавите от ЕС – както пряко от 
реализирането предвидените инвестиции, така и индиректно като вторични ефекти от изпълнението на плановете на 
другите страни на съюза заради все по-дълбоката интеграция на икономиките в общия пазар. 
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Последната, пета, версия на Плана на България е представена на 15-ти октомври 2021 година и е изпратена официално на 
Европейската комисия от служебното правителство на Стефан Янев. Планът съдържа 59 проекта за инвестиции и 46 
реформи в четири основни стълба – „Иновативна България“, „Зелена България“, „Свързана България“ и „Справедлива 
България“. Общото финансиране на инвестициите, включени в Плана е 21 млрд. лв., от които 13 млрд. лв. са осигурени по 
Механизма за възстановяване и устойчивост. 
 

 
 
Българският план все още не е окончателно одобрен, като забавянето в представянето му пред ЕК до известна степен се 
дължи на политическите обстоятелства в страната. Планът съдържа и сериозни политически ангажименти, които вероятно 
ще трябва да бъдат потвърдени от редовно избрано правителство, подкрепено от парламентарно мнозинство, за да се 
осигури безпроблемното му изпълнение. 
Основните наблюдения от прегледа на подготовката и същността на Плана за възстановяване и развитие могат да се 
обособят в няколко отделни групи. 
Приоритети 
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• Голяма част от държавите членки засега предвиждат да ползват само безвъзмездни помощи, като повечето са 
представили планове за пълната сума, която ЕК отпуска по Механизма. България не прави изключение. 
Допълнителната възможност за дългово финансиране са поискали малко на брой държави. 

• Основна част от реформите са представени през инструментите за реализацията им – промяна на 
законодателството, сформиране на работни групи и комисии, разработване на стратегически документи, 
създаване на административни структури. Това означава, че на практика наименованието на реформите се 
разминава със съдържанието им, а последното в някои случаи дори не е ясно дефинирано. 

• Няма връзка между част от проектите и реформите. Някои проекти от своя страна не дават ясна възможност да се 
установи по какъв начин ще допринесат за реализирането на реформите.  Предстоят тематични анализи на ИПИ, 
които ще разгледат подробно тези наблюдения. 

Инвестиции 

• Няма връзка между отделните проекти (може би с изключение на проектите в областта на енергетиката), което 
означава, че най-вероятно са разработвани самостоятелно и преди да е ясна цялата концепция за реформите и 
развитието на секторите. 

• Около ¾ от разходите са изграждане/рехабилитация на инфраструктура и физически капитал (закупуване на 
машини и съоръжения). Останалата ¼ е са човешки капитал, труд и технология. Планът за възстановяване на 
практика се използва като заместител на национална инвестиционна програма в редица сектори. 

Очаквани резултати 

• Липсата на аванс по плана може да има негативен ефект върху бюджета и макроикономическите показатели на 
България за 2021 г. 

• По оценки на Европейската комисия през 2024 г. България ще реализира едни от най-големите ефекти от плана 
върху БВП – както директно от изпълнението на плана (3%), така и индиректно като вторични ефекти от 
изпълнението на плановете на другите държави на съюза (0,7%). 

• Планът за възстановяване следва да допълва националните усилия за реформи и инвестиции и няма как да 
замести общата стратегия и политиката на държавата в отделните сектори. 

• Отлагането на реформите и проектите във втората половина на плана (след 2023 г.) може да се окаже загуба на 
ценно време. Българският план е силно „изтеглен“ назад във времето – до степен да си задаваме въпроса дали 
това е план за възстановяване на растежа след тежка криза или инструмент за реализиране на някакви 
инвестиционни идеи далеч в бъдещето. 

• Планът за възстановяване не съдържа икономически анализ за обща оценка на ефектите от проектите на секторно 
ниво, което означава, че е много трудно да се прецени какви ще са резултатите от изпълнението им и доколко ще 
се постигнат целите. 

• Няма ясно дефинирани цели и индикатори. Индикаторите не са формулирани по начин, който да позволява 
оценка на резултатите и ефектите от изпълнението на проектите. Те до голяма степен не отговарят на изискванията 
за връзка с веригата на резултатите. 

И накрая в заключение ще отбележим, че ниското качество на индикаторите за оценка показва слабости в разработването 
на проекти, подходящи за финансиране. Капацитетът на администрацията да планира, бюджетира и реализира 
инвестиции и реформи ще бъде подложен на изпитание. Последните бележки на Европейската комисия показват, че 
изготвянето на една своеобразна капиталова програма, аргументирана с индикатори за измерване на очакваните ползи от 
всеки проект, както и оценка на общото въздействие върху икономиката не е лесна и безпроблемна задача.  Дори ЕК да 
одобри Националния план за възстановяване и устойчивост на България и да започне да финансира проектите скоро, под 
въпрос остава дали тези средства няма да се превърнат в поредната схема за пилеене и неефективно изразходване на 
пари без ясен краен (полезен) резултат. 
*Анализът „Поглед към Плана за възстановяване и устойчивост“ е по проект „Застъпничество за икономическо 
възстановяване чрез реформи“  и се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 49 000 евро, предоставена от 
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект 
„Застъпничество за икономическо възстановяване чрез реформи“ е да насърчи осъществяването на структурните 
реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост чрез аналитични усилия и застъпнически действия.  
 
В. Монитор 
 
√ Депутатите намаляват коледната си ваканция 
Коледната ваканция на депутатите да бъде отменена или намалена. Това е обсъждано вчера на председателския съвет в 
НС между ръководствата на парламентарните групи, съобщава БНР. 
Окончателно решение все още няма, но надделява мнението тя да бъде ограничена в дните непосредствено между Коледа 
и Нова година, като народните представители се върнат на работа още в първата работна сряда на януари. 
Окончателно решение ще бъде взето идната седмица 
 
√ Ясни са ставките за подпомагане на животновъдите  
Със заповеди на министъра на земеделието Иван Иванов са определени ставките по осем схеми за директни плащания за 
обвързано подпомагане в сектор „Животновъдство“ за Кампания 2021 г. 
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Ставката за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински 
райони, в стопанствата в които се отглеждат от 5 до 9 животни, е 359,55 лева. За първите 50 животни в стопанството ставката 
е в размер на 352,19 лева, за над 50-ото животно подпомагането е определено на стойност от 281,75 лева. 
Обвързаното подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10–49 животни) е 59,55 лева на животно. 
При биволите финансовата помощ ще бъде в размер на 420,24 лева на животно за първите 50 (включително), а за над 50-
ото допустимо животно - 336,19 лева. 
Ставката за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол е 73,03 лева на животно за първите 200 (включително), 
за над 200 пък ще падне до  - 58,42 лева. По схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен 
контрол на стопанин за едно животно ще се изплащат - 131,33 лева за първите 50 (включително), а за всяко следващо 
-  помощта е на стойност 105,06 лева.  
За млечни крави под селекционен контрол ставката е 520,66 лева на животно за първите 50 (включително), а за над 50-ото 
допустимо животно - 416,53 лева. За месодайни крави и/или юници  всеки стопанин ще получи по 154,51 лева за първите 
50 (включително) животни и по 123,61 лева за над 50-ото. Държавен фонд „Земеделие“ предстои да извърши всички 
плащания по схемите за обвързано подпомагане за животни до 20 декември 2021 г. 
 
√ Италия с нови мерки за пристигащите от България  
Италия въвежда допълнителни мерки за пристигащите от България заради COVID-19, съобщиха от МВнР. 
По информация на посолството ни в Рим от 16 декември 2021 г. условие за влизане в Италия от държави в Списък „С“, в 
който е включена и България, се изисква представяне на отрицателен тест за всички пътници - независимо дали са 
ваксинирани или преболедували. Неваксинираните и непреболедувалите граждни подлежат на 5-дневна карантина. 
Считано от 16 декември 2021 г., извънредното положение в Италия се удължава до 31 март 2022 г. 
Въведеното по-рано задължение, което обхващаше периода от 6 декември 2021 г. до 15 януари 2022 г., за представяне на 
„засилен зелен сертификат“ (за ваксинация или преболедуване) за достъп до някои обществени места (заведения за 
хранене на закрито, театри, концерти, кина, спортни събития, дискотеки и др.) също се удължава до 31 март 2021 г. 
 
√ Сенатът повиши дълга на САЩ 
Сенатът на САЩ гласува тази нощ за повишаване на тавана на държавния дълг с 2,5 трилиона долара. Тази сума трябва да 
удължи правомощията на правителството да взема заеми до началото на 2023 г., съобщи "Блумбърг". 
Гласуването приключи с 50 гласа "за" срещу 49 гласа "против". 
 Сега документът отива за гласуване в Камарата на представителите (долната камара на Конгреса), където лидерът на 
мнозинството Стени Хойер каза, че планира да проведе гласуване във вторник и след това да го изпрати на президента 
Джо Байдън за подпис. 
"Отговорното управление спечели по този изключително важен въпрос", каза лидерът на мнозинството в Сената Чък 
Шумър на залата в Сената преди гласуването. "Американският народ може да диша спокойно и бъдете сигурни, че няма 
да има неизпълнение. 
Текущият федерален дълг е 28,9 милиона долара, а министърът на финансите Джанет Йелън предупреди, че 
правителството може да има затруднения да изпълни задълженията си след 15 декември, въпреки че външни анализатори 
твърдят, че правителството има малко повече време. 
 Конгресът добави 480 милиарда долара към тавана на дълга на САЩ през октомври след напрегнати седмици забавяне, 
което изнерви инвеститорите. Този път Шумър и лидерът на малцинството Мич Макконъл се споразумяха за процес, който 
позволява таванът на дълга да бъде вдигнат, без републиканците да гласуват за това. Десет републиканци подкрепиха 
законодателството, позволяващо бързото разглеждане на законопроекта за самостоятелен лимит на дълга. 
Технически демократите биха могли да увеличат тавана на дълга с каквато и да е сума и републиканците биха били 
безсилни да спрат преминаването. 
 
Мениджър 
 
√ ЕК представи нова стратегия за подобряване на финансовата надзорна отчетност в ЕС 
Европейската комисия представи нова стратегия за подобряване и модернизиране на финансовата надзорна отчетност в 
ЕС, съобщи представителството на ЕК.  
Основната цел на стратегията е да се въведе система, с която на надзорните органи на равнището на ЕС и на национално 
равнище да се предоставят точни, съгласувани и актуални данни, като същевременно се сведе до минимум цялостната 
отчетна тежест за финансовите институции.  
Стратегията съдържа четири основни елемента: 

• осигуряване на съгласувани и стандартизирани данни, които се основават на ясна и обща терминология, както и 
на общи стандарти, формати и правила; 

• улесняване на обмена и повторното използване на отчетени данни между надзорните органи чрез премахване на 
неоправданите правни и технологични пречки, за да се избегнат дублиращи се искания за данни; 

• подобряване на структурата на отчетните изисквания чрез разработване на насоки въз основа на най-добрите 
практики в прилагането на принципите за по-добро регулиране при надзорната отчетност; 

• въвеждане на съвместни правила за управление с цел подобряване на координацията и насърчаване на по-
тясното сътрудничество между различните надзорни органи и други заинтересовани страни, като им се даде 
възможност да споделят своя експертен опит и да обменят информация.  
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√ Над 80% от изпълнителните директори по света очакват силен растеж догодина  
Повече от 80% от главните изпълнителни директори в 44 индустрии по света вярва, че икономическият растеж ще остане 
силен и през 2022 г. въпреки високите нива на несигурност в икономиката, става ясно от ново прочуване на YPO. 
Според изследването, проведено в периода 18 ноември до 5 декември сред 1700 главни изпълнителни директори от 101 
държави, ситуацията се подобрява за много компании от гледна точка на растежа на приходите и наемането на нови 
служители. 
Сред анкетираните 37% казват, че компаниите им са регистрирали ръст на приходите от над 20% на началото на годината. 
Само 17% отчитат спад от 10% или повече. 
Скоростта на назначаване на нови служители също се е ускорила, като 38% от респондентите отчитат увеличение с 105 или 
повече на броя на служителите си от началото на годината. За сравнение, 45% не отчитат съществена промяна, докато 16% 
наблюдават спад. 
Повечето главни изпълнителни директори (71%) са много или донякъде загрижени за въздействието на инфлацията върху 
бизнеса им през следващата година. Лидерите в САЩ (77%) са по-загрижени за инфлацията, отколкото техните глобални 
колеги. 
Опасенията за инфлацията може да са лоша новина за потребителите, тъй като респондентите от индустриите за храни и 
напитки (74%), производство (73%) и продажби на дребно и едро (62%) планират да повишат цените в отговор на 
инфлацията. 
Краят на проблемите с веригите на доставки също изглежда далечен, като само 2% от анкетираните мениджъри смятат, че 
това ще се случи в началото на 2022 г. 39% очакват проблемите да бъдат разрешени в края на следващата година, а 38% 
смятат, че това ще се случи през 2023 г. или по-късно. 
Недостигът на работна ръка продължава да създава проблеми за бизнеса, като 67% от респондентите казват, че изпитват 
известни или големи затруднения при намирането на служители за по-ниските нива на труд, докато 57% се оплакват от 
подобни затруднения при намирането на хора за високопоставен мениджърски позиции. 
Макар че само 1% от анкетираните директори смятат, че служителите са по-продуктивни, когато работят от вкъщи, цели 
74% споделят, че някои от възможностите за гъвкави условия на работа, въведени по време на пандемията, ще станат 
постоянни. 
Според членовете на UPO през 2022 г. всички бизнес лидери трябва да бъдат фокусирани върху няколко неща: 

• Подобряване на ангажираността на служителите и работната култура 

• Проучване на алтернативни парични потоци и защита на съществуващите парични потоци 

• Подготовка за инфлация 

• Подготовка за проблеми с веригата за доставки 

•  Разбиране на променящите се нужди на клиентите 
Цялото проучване може да намерите тук. 
 
√ Федералният резерв предвижда три повишавания на лихвите догодина 
Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ обяви днес, че ще намали по-бързо подкрепата си за икономиката на 
страната, която се възстановява след пандемията от новия коронавирус, и изрази очакване да повиши лихвените проценти 
три пъти догодина, предаде Асошиейтед прес. 
На последното си заседание за паричната политика тази година американската централна банка очаквано запази лихвите 
непроменени. Основният лихвен процент остана на равнище 0-0,25 процента. Първото от трите планирани повишавания 
през 2022 г. вероятно ще е още през първата половина на годината, отбелязва Асошиейтед прес. 
УФР ще намали стойността на облигациите, които изкупува, за да стимулира икономиката, до 60 милиарда долара през 
януари от 90 милиарда долара през декември. Федералният резерв ще ускори двойно спрямо досегашните си планове 
темпото, с което затяга кредитирането. Той вероятно изобщо ще спре да изкупува облигации през март, информира БТА. 
Програмата има за цел да държи доходността на дългосрочните облигации ниска, за да разубеди инвеститорите да влагат 
парите си в активи, смятани за сигурни убежища, и по този начин да стимулира реалната икономика. Тя обаче вече не е 
необходима, тъй като безработицата намалява, а инфлацията е най-високото си равнище от близо 40 години, отбелязва 
АП. 
Сега Федералният резерв пренасочва вниманието си от понижаването на безработицата, която падна бързо до 
здравословно равнище от 4,2 на сто спрямо 4,8-те процента по време на предишното заседание по паричната политика в 
началото на ноември, към обуздаването на инфлацията. Потребителските цени в САЩ са нараснали с 6,8 на сто миналия 
месец на годишна основа - най-голямото покачване от 1982 г. 
Промяната в политиката на УФР носи рискове. Прекалено бързото повишаване на лихвите по облигациите може да 
ограничи потреблението на домакинствата и бизнеса. Това на свой ред ще отслаби икономиката и вероятно ще доведе до 
ръст на безработицата, отбелязва АП. 
Американската централна банка очаква безработицата да намалее с повече в сравнение с предишните си прогнози. Днес 
тя посочи равнище от 4,3 на сто в края на тази година спрямо очакваните преди 4,8 процента. Прогнозата за догодина е 3,5 
на сто вместо 3,8 процента. 
Що се отнася до растежа на американската икономика, Федералният резерв понижи очакванията си за тази година до 5,5 
на сто от 5,9 процента през септември. За сметка на това той повиши прогнозата си за догодина до 4 на сто от 3,8 процента 
преди. 
УФР очаква и по-висока инфлация - вече 5,3 на сто тази година спрямо 4,2 процента, и 2,6 на сто догодина вместо 2,2 
процента. 

https://www.ypo.org/global-pulse/
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Нюйоркската фондова борса реагира положително на новините от заседанието, като трите водещи индекса на Уолстрийт 
се повишиха. Доходността на американските държавни облигации с падеж след 10 години нарасна до 1,46 на сто от 1,44 
процента в края на вчерашния ден. 
 
√ Европейските борси записаха ръст в очакване на решението на Фед за паричната политика 
Акциите на технологичните компании подкрепиха основните индекси на борсите в Европа в ранната търговия в сряда, 
докато инвеститорите чакат решението на Федералния резерв на САЩ за паричната политика. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,67 пункта, или 0,36%, до 471,23 пункта, след като завърши 
предишните пет сесии в червения сектор. От началото на декември STOXX 600 е напреднал с 1,8%.Индексът на 
технологичните компании SX8P, който обикновено регистрира загуби при очаквания за повишения на лихвите, нарасна с 
1,14% след скорошните разпродажби в сектора 
 Немският показател DAX се повиши с 42,47 пункта, или 0,27% , до 15 496,03 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 регистрира спад от 21,99 пункта, или 0,3%, до 7 196,65 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 45,68 
пункта, или 0,66%, до 6 940,99 пункта. 
„Очакваме цикълът на повишение на лихвените проценти да започне следващата година, тъй като инфлацията ще достигне 
своя връх, тъй като това ще даде на Фед повече време за действие преди да предприеме твърде агресивна политика“, 
коментира Джеръми Гато от Unigestion. 
„С несигурността около Омикрон и срещите на големите централни банки това ще означава повече вълнение през 
следващите седмици“, добави той. 
Безпокойството около плановете за намаляване на икономическите стимули и затягане на ограничителните мерки срещу 
разпространението на новия вариант на коронавируса накараха инвеститорите да подходят предпазливо към търговията. 
По-рано днес стана ясно, че индексът на потребителските цени във Великобритания е достигнал нов 10-годшиен връх от 
5,1% на годишна база през ноември, ден преди срещата на Английската централна банка. 
Европейската централна банка също ще проведе заседанието си в четвъртък, като нейните членове трябва да решат как 
да адаптират  редовната си програма за закупуване на активи (APP), след като много по-мащабната Пандемична програма 
за спешни покупки (PEPP) приключи през март. 
Акциите на Inditex поевтиняха с 3,28%, след като компанията отчете по-слаби от очакваното 
Цената на книжата на H&M се понижи с 2,32%, след като нетните продажби на компанията за тримесечието на отговориха 
на очакванията. 
Акциите на Generali поскъпнаха с 0,43%, след като най-големият италиански застраховател обеща да върне 6,1 млрд. евро 
на акционерите под формата на дивиденти и обратно изкупуване на акции. 
Цената на книжата на IAG се понижи с 1,36%, след като компанията майка на British Airways съобщи, че е в предварителни 
преговори за анулиране на покупката на Air Europa от испанската Globalia. 
Спад на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха понижения във вторник, след като последните данни за инфлацията 
показаха продължаващо увеличение на цените, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 106,77 пункта, или 0,3%, до 35 544,18 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се понижи с 34,88 пункта, или 0,75%, до 4 634,09 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq заличи 175,64 пункта от стойността си, или 1,14%, завършвайки сесията при ниво от 15 237,64 пункта. 
Технологичните акции бяха основният източник на загуби във вторник, въпреки че секторът компенсира част от 
пониженията в по-късните часове на търговията. Акциите на Microsoft поевтиняха с 3,26%, а тези на Adobe с 6,60%. Цените 
на книжата на Netflix, Apple и Amazon се 1,09%, 0,80% и 0,28% 
Акциите на автомобилния гигант Ford поевтиняха с 1,86% на фона на новината, че до 2030 г. Toyota ще инвестира 35 млрд. 
долара в задвижвани от батерии превозни средства – пространство, в което Ford опитва да се утвърди като лидер. Цената 
на книжата на Tesla се понижи с 0,82%, след като от подадени до Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) 
документи стана ясно, че Илон Мъск е продал още 934 091 свои акции в компанията на стойност около 906,49 млн. долара. 
„Големите имена започват да се отдръпват, точно както се случи през 2018 г. – последният път, когато имахме подвижна 
корекция“, коментира главният инвестиционен директор на Morgan Stanley Майк Уилсън. 
Движението на пазарите във вторник дойде, след като индексът на производствените цени в САЩ нарасна с 9,6% на 
годишна база – най-бързото темпо на растеж в историята. На месечна база индексът се повиши с 0,8%. Очакванията бяха 
за ръст от 9,2% на годишна и 0,5% на месечна база. 
Данните за висока инфлация дойдоха преди решението за паричната политика на Федералния резерв, което ще бъде 
обявено по-късно днес. Инвеститорите ще следят внимателно за коментари дали Фед планира да ускори прекратяването 
на програмата си за изкупуване на облигации, която към настоящия момент е предвидено да приключи през юни 2022 г. 
„Председателят на Фед Пауъл има много трудна работа. Ние очакваме Фед да прекрати своята програма за количествено 
облекчение през март или април и да започне да вдига лихвите през май“, посочва Крис Сениек от Wolfe Research. 
Понижения в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в сряда, докато 
инвеститорите анализираха икономическите данни от Китай, предаде Си Ен Би Си. 
 От публикуваните днес данни стана ясно, че промишленото производство в Китай се е увеличило с 3,8% на годишна база 
през ноември, което е ръст спрямо увеличението с 3,5% през октомври. В същото време продажбите на дребно са 
нараснали с 3,9% на годишна база – забавяне спрямо ръста от 4,9% през октомври. 
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На този фон в  континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 13,89 пункта, или 0,38%, до 3 647,63 
пункта, докато по-малкият показател Shenzhen Composite заличи 14,76 пункта от стойността си, или 0,58%, достигайки ниво 
от 2 543,49 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 215,19 пункта, или 0,91%, до 23 420,76 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 27,08 пункта, или 0,1%, до 28 459,72 пункта. Акциите 
на Toyota поскъпнаха с 3,59%, след като компанията обяви, че ще инвестира 8 трилиона йени (70 млрд. долара) в 
електрификацията на автомобилите си до 2030 г. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 1,44 пункта, или 0,05%, до 2 989,39 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 регистрира спад от 51,3 пункта, или 0,7%, до 7 327,1 пункта. 
 У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира спад от 5,75 пункта, или 0,95%, до 602,22 пункта. BGBX40 се понижи с 0,68 пункта, или 0,49%, до 137,62 пункта. 
BGTR30 изтри 2,33 пункта от стойността си, или 0,35%, достигайки ниво от 663,13 пункта. BGREIT се понижи с 1,99 пункта, 
или 1,22%, до 161,22 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Смартфонът става лична карта до 6 месеца 
в. 24 часа - 60 лв. бонус за всички пенсионери през януари, после мислят нова помощ за най-бедните 
в. Монитор - Със 186 гласа "за" Народното събрание реши: Мораториум върху цените на тока, парното и водата 
в. Монитор - КПКОНПИ с доклад на 3 месеца пред депутатите 
в. Монитор - Трети ден десетки села в Смолянско бедстват 
в. Телеграф - Рейсът претъпкан за Коледа и ЧНГ 
в. Труд - Огромен удар по джоба ни 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - ЕРП-тата и ЕСО: Изкуственото задържане на цените заплашва с колапс енергийната система 
в. 24 часа - 13-годишен рекорд за инфлацията, стигна 7,3%, а за бедните - 6,5% 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Д-р Иван Малкодански: Лекарството срещу COVID-19 стопира инфекцията, не се налага болнично лечение 
в. Телеграф - Министърът на електронното управление Божидар Божанов: Махаме стикерите от колата 
в. Труд - Димитър Ганев, политолог, пред "Труд": Кабинетът е политически, далеч е от обещания А-отбор 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Цените на тока - ниски и за хората с джакузи. А за двама на средна пенсия помощ няма. Защо? 
в. Монитор - Парно има, кожух облякъл 
в. Телеграф - Плацебо не лекува енергетиката 
в. Труд - Враг пред портите 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ще замрази ли парламентът цените на тока и парното? Председателят на временната комисия за 
енергийната криза - Радослав Рибарски 

- "Топлофикация София" поиска по-високи цени за услугите си? Председателят на Столичния общински 
съвет Георги Георгиев 

- Как държавата ще помогне на засегнатите от наводненията села? 
- Опасно ли е кръстовището, на което камион прегази жена в столицата? 
- Директно от Русе: Как пропадат автомобили след ВиК авария на улица 

 
√ Предстоящи събития на 16 декември 
София. 

- От 9.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 18.00 ч. в зала 6 на НДК министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков ще участва в 

закриването на кампанията „Влез в мрежата" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". 
- От 10.00 часа чрез платформата CISCO Webex Meeting ще се проведе заседание на Столичния общински 

съвет. 
- От 11.00 часа в Българската академия на науките ще бъдат представени две пощенски марки и специален 

пощенски печат на тема „Български учени: - 125 години от рождението на акад. Никола Обрешков и 125 
години от рождението на акад. Георги Наджаков". 

- От 11.00 часа онлайн чрез платформата Google Meet ще се проведе пресконференция по проект „Бъди 
дигитален". 

- От 11.00 часа онлайн чрез платформата MS Teams ще бъде представен проектът „Доктрина за енергийно 
развитие на България". 
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- От 11.00 часа в Национален политехнически музей ще бъде представена гостуващата украинска изложба 
„Науката е тя!". 

- От 18.00 ч. в зала 3 на партерния етаж в сградата на ОКИ „Красно село" ще се проведе официално 
представяне на книгата „Хроники на Вазовия род" на Катя Зографова. 

- От 18.00 ч. във „Фейсбук" ще бъде излъчено на живо връчването на десетите юбилейни награди „Валя 
Крушкина - журналистика за хората". 

*** 
Благоевград. 

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

- От 9.00 ч. в сградата на Общината ще се проведат заседания на постоянните комисии към Общинския 
съвет. 

- От 11.00 ч. в конферентната зала на х-л „Бургас" ще бъде представена инициативата „Мъдростта на 
множеството за чист въздух в Бургас". 

- От 19.00 ч. в Драматичен театър „Адриана Будевска" ще се проведе бенефис на Стоян Памуков със 
спектакала „Лазарица" по Йордан Радичков. 

- От 19.00 ч. в зрителна зала „Тончо Русев" на Културния дом на нефтохимика, ще се проведе концерт на 
детски хор „Милка Стоева", озаглавен „В очакване на Коледа". Входът е свободен. Изисква се зелен 
сертификат. 

*** 
Велико Търново. 

- От 15.00 ч. в Държавния военноисторически архив ще се проведе официално откриване на обновените 
читалня и административна част от сградата. 

*** 
Добрич. 

- От 12.00 часа на пл. „Свобода" ще се проведе празничен концерт на Духовия оркестър. 
- От 18.00 часа в Младежкия център ще се състои Коледен музикален салон на Клуб „Пиано". 

*** 
Казанлък. 

- От 17.30 часа в залата на Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства ще бъде открита 
изложба. 

*** 
Разград. 

- От 18.00 часа в Общински културен център ще се проведе Коледен концерт „Коледа и и и ...Дядо Злоледа" 
на Школа по изкуства „Enjoy music&Art School" и приятели. 

*** 
Стара Загора. 

- От 9.00 часа в зала „П.Р.Славейков" ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
- От 18.00 часа в Кукления театър ще бъде представена постановката „Копче за сън". 
- От 18.00 часа в РБ „Захарий Княжески" ще се състои Коледен клавирен концерт на учениците на Мария 

Кирекчиева от Музикална школа при НЧ „Родина 1860". 
- От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Вишнева градина". 
- От 19.00 часа в Оперния театър ще бъде представена операта „Бохеми". 

*** 
Шумен. 

- От 18.35 часа в концертна зала „Проф. Венета Вичева" ще се състои концерт със солист Ивайло Василев - 
пиано и диригент Калина Василева. 

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

