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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

Dir.bg 
 
√ Започват съкращения, ако бизнесът не получи помощ заради скъпия ток 
Пред невъзможност да продължат работа и масови съкращения на работници са изправени предприятията от тежката 
индустрия, ако спешно не получат помощ от държавата, заради високите цени на тока. Предприятията от сектора, на които 
разхода за ток формира голяма част от себестойността на продукцията, са сключили дългосрочни договори при фиксирани 
продажни цени, а междувременно основният ми ресурс се увеличил пет пъти, сега са изправени пред невъзможност да 
покрият такива загуби. Естественият завършек на това е спиране на дейността, казва Добрин Иванов, изпълнителен 
директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Ако веднага не се вземат мерки, които да повлияят директно на цената на електроенергията за небитовите потребители, 
съкращенията на работници ще започнат още в началото на новата година, заедно с получаването на първите сметки за 
ток от предприятията. Добрин Иванов допуска, че е възможно да бъдат засегнати няколко хиляди работни места в 
металолеенето още с първата вълна на съкращения. 
За да не случи това, АИКБ предлага на новото правителство три краткосрочни мерки, които да нормализират ефекта от 
високата цена на електроенергията. Подобни мерки вече са приложени в Румъния, където сега цената на тока за бизнеса 
е 180 лв за мегаватчас, и в Сърбия, където цената е 130 лв за мегаватчас. 
Първата мярка, която АИКБ предлага е свързана с компенсиране на бизнеса, така както вече беше направено от 
служебното правителство за септември и октомври. Този път обаче без фиксираната цена от 110 лв за изразходван 
мегаватчас електроенергия, а с фиксирани 75 процента от фактическата цена, което за декември се равнява на 217 лв, 
уточнява Добрин Иванов. 

• Какви са другите две предложени на правителството мерки? 

• Какво последва след подаденият през август от АИКБ сигнал до прокуратурата, МВР, ДАНС, ГДБОП и КЗК за 
нелогични оферти и манипулиране на цените? 

• Ще последвате ли призива на премиера Кирил Петков бизнеса да изисква зелен сертификат от своите служители? 
Отговорите на Добрин Иванов гледайте в бизнес подкаста "Какво могат парите?" със Стефан Кунчев. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Бизнесът: Мораториумът върху цените на енергията е опасен и незаконен 
Подобно решение застрашава пазарните принципи, смятат работодателите 
Мораториумът върху цените на тока, парното и водата, гласуван от Народното събрание, е опасен и според юристи, 
незаконен. Това коментира в предаването "Директно" изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал (АИКБ) Добрин Иванов. 
По думите му подобно решение застрашава пазарните принципи и изпраща ясен сигнал, че държавна намеса би могло да 
има и в други сектори. 
Според Иванов мораториумът поставя под риск съществуването на електроразпределителните дружества, 
Електроенергийния системен оператор, ВиК и топлофикационните дружества. 
Председателят на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев коментира в предаването, че ограничаване на 
дейността на КЕВР в тази част, би следвало да се случи през изменения в Закона за енергетиката. 
Той е категоричен, че изключително високите цени на електроенергията на свободния пазар, са пагубни за бизнеса, а 
очакванията на работодателите са да бъде изработен адекватен компенсаторен механизъм.  
Митрев подчерта, че по техни сметки, реалната цена, която бизнесът заплаща за мегават час, не трябва да надхвърля 200 
лева. 
И двамата изразиха мнение, че се очакват фалити на фирми, а тези, които не фалират, ще калкулират по-високите си сметки 
в крайните цени на стоките и услугите, които предлагат. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1&rlz=1C1GGRV_enBG751BG751&source=lnt&tbs=qdr:d&sa=X&ved=2ahUKEwi9t4bCner0AhXhiv0HHYU8C2oQpwV6BAgBECY&biw=1920&bih=969&dpr=1
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/249375-biznesat-moratoriumat-varhu-tsenite-na-energiyata-e-opasen-i-nezakonen
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Fakti.bg 
 
√ Бизнесът: Мораториумът е опасен и незаконен  
Подобно решение застрашава пазарните принципи 
Мораториумът върху цените на тока, парното и водата, гласуван от Народното събрание, е опасен и според юристи, 
незаконен. Това коментира в предаването "Директно" изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал (АИКБ) Добрин Иванов. 
По думите му подобно решение застрашава пазарните принципи и изпраща ясен сигнал, че държавна намеса би могло да 
има и в други сектори. 
Според Иванов мораториумът поставя под риск съществуването на електроразпределителните дружества, 
Електроенергийния системен оператор, ВиК и топлофикационните дружества. 
Председателят на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев коментира в предаването, че ограничаване на 
дейността на КЕВР в тази част, би следвало да се случи през изменения в Закона за енергетиката. 
Той е категоричен, че изключително високите цени на електроенергията на свободния пазар, са пагубни за бизнеса, а 
очакванията на работодателите са да бъде изработен адекватен компенсаторен механизъм. 
Митрев подчерта, че по техни сметки, реалната цена, която бизнесът заплаща за мегават час, не трябва да надхвърля 200 
лева. 
И двамата изразиха мнение, че се очакват фалити на фирми, а тези, които не фалират, ще калкулират по-високите си сметки 
в крайните цени на стоките и услугите, които предлагат. 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ С ПРИЗ ОТ ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 
Г-жа Росица Стелиянова, директор „Програми и проекти“ в Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), бе 

отличена за втора година с приз за принос към развитието на сектора за учене 
през целия живот в категорията „Социален партньор“ за 2021 г. Наградата беше 
връчена от заместник министрите на труда и социалната политика г-н Лазар 
Лазаров и на образованието и науката проф. Петрова в рамките на Годишните 
награди за принос в развитието на сектора за учене на възрастни. Събитието се 
организира от Министерството на образованието и науката с финансовата 
подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. 
„За мен е чест да получа за втори пореден път тази висока оценка за 
работата на Асоциация на индустриалния капитал в България и за моя 
скромен принос в разработване и прилагане на политиките в сферата на 
ученето през целия живот. Образованието и обучението на възрастни е 
важен сегмент от образователната система и през следващите години 
следва да се постави по-голям акцент върху него. Крайно време е обаче да 
имаме отделен закон за ученето на възрастните и да проведем качествена 
реформа в тази насока, за да постигнем високите европейски цели за 60% 
включване на възрастните в учене през целия живот„, заяви Росица 

Стелиянова по време на церемонията. 
Призове бяха раздадени в още две категории – за „Медии“ и „Най – активен областен координатор“. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
В. Банкеръ 
 
√ Румен Радев: Баку има готовност да обсъди въпроса за доставки на азерски газ 
Азербайджан има пълна готовност при желание на българското правителство да обсъди въпроса за допълнителни 
доставки на азерски газ, каза президентът Румен Радев в Брюксел. 
Той е разговарял с колегата си Илхам Алиев по въпроса на вчерашната среща на "Източното партньорство". 
„И аз се надявам, че това ще стане в най-скоро време. За нас е важно обаче да имаме физически носител и най-сетне тази 
връзка – газовата, между България и Гърция, която я чакаме от 10 години, непостроена", допълни той. 
"Говорихме с министър-председателя Мицотакис, който в понеделник ще бъде в България, да продължим разговорите и 
аз се надявам догодина по този начин България наистина да реши един много важен за нея въпрос“, изтъкна президентът 
Радев. 
По-рано днес държавният глава посичи, че идеята ядрената енергия да се признава за „зелена“ набира все повече сила 
сред европейските лидери, особено при скока на енергийните цени. 
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"От едната страна са възобновяемите източници - голямата, зелена цел на Европа, от другата страна обаче са базовите 
мощности. Без базови мощности не може. Те са три основни типа - знаете ги, въглища, ядрена енергия и енергия от 
природен газ. За България, след като има тази визия, възможно най-дълго – 2038 - 2040 г. да се откажем от нашите 
въглищни централи, остава опцията като базова мощност - ядрената енергия", коментира президентът. 
В отговор на въпрос какъв подход очаква да надделее спрямо Русия - за санкции или за диалог, той каза: "Ако продължава 
ескалацията, ако има агресия от страна на Русия, естествено, ще има и съответно и увеличаване на санкциите. Ако няма 
такива действия, аз не виждам, че ще има увеличаване на санкциите към Русия". 
Радев коментира и приетия по-рано днес от Народното събрание мораториум върху цените на електрическата енергия, 
водата и парното. 
Президентът заяви, че мораториумът върху цените на тока, парното и водата, каквото решение приеха днес депутатите, 
трябва да се обмисли много добре от експертна гледна точка. 
"Трябва много добро експертно обмисляне на този мораториум. Първо, той трябва да е изцяло в рамките на закона, като 
подход. Второ, аз мисля, че трябва да се направи един много дълбок анализ!  Да, хората трябва да бъдат защитени, 
категорично, но трябва да мислим и какви ще бъдат последствията върху функционирането на пазара в сектора", обясни 
държавният глава. 
 
√ Депутатите довършват гласуването на правилника си 
Парламентарното заседание днес започва от 9 часа.  
Народните представители продължат да обсъждат новия правилник за организация на работата си в парламента, след 
като вчера времето не им стигна да го приключат.  
Остава да се реши как депутатите ще вземат заплатите си. Според решението на временната комисия те могат да ги 
получават по банков път или на ръка. 
В редовния парламентарен контрол ще бъде изслушан министърът на здравеопазването Асена Сербезова. 
Към нея има два въпроса на ГЕРБ, които са свързани с действията по сливането на болница „Лозенец“ и специализираната 
детска болница в София, което при встъпването си в длъжност Сербезова временно спря. 
Вчера бяха създадени 24 постоянни парламентарни комисии. Две от тях са нови - комисията по туризъм и комисията по 
превенция и противодействие на корупцията. 
 
√ В 47-то Народно събрание ще има две нови постоянни комисии  
В 47-то Народно събрание да има две нови постоянни комисии - по туризъм и по превенция и противодействие на 
корупцията, реши парламентът. 
Депутатите обсъждат и приемат текстове от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Така 
постоянните комисии ще са 24, вместо досегашните 22. 
НС гласува и промени в наименованията на някои от комисиите. От Комисията по енергетиката и климата да отпадна 
думата "климат", а от Комисията за дигитализация, електронно управление и информационни технологии - 
"дигитализация". 
Председателят и заместник-председателите на НС да могат да участват в ръководството на постоянни комисии, прие 
парламентът. Досега те не можеха да заемат такива позиции. 
При определяне състава на постоянните комисии се запазва съотношението между числеността на парламентарните групи, 
реши пленарната зала. 
Ще има ли опозицията председатели на комисии, поставиха въпроса от "Възраждане" и ГЕРБ-СДС. Мнозинството отхвърли 
сходните предложения на двете парламентарни групи ръководствата на парламентарните комисии да се разпределят 
пропорционално между представените в НС партии, въз основа на тяхната представителност. 
Всеки народен представител може да бъде избран най-много в две постоянни комисии и в ръководството само на една 
постоянна комисия, предвижда правилникът. 
Комисията по превенцията и противодействието на корупцията в НС да може да изслушва главния прокурор, приеха 
депутатите в правилника за работа на парламента. 
Парламентарната комисия по превенцията и противодействието на корупцията да има право да изслушва и да провежда 
обсъждания с главния прокурор и с главния инспектор към Инспектората на ВСС, реши парламентът с приетите текстове 
от проекта на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. 
Комисията на НС за противодействие на корупцията ще извършва анализ и оценка на дейността на органите, 
осъществяващи държавната политика за борба с корупцията, след което ще изготвя обобщени доклади. 
На всяко тримесечие комисията ще може да изисква доклад от КПКОНПИ и да задължава председателя и членовете ѝ да 
се явят на изслушване. Дебат предизвикаха текстовете, свързани с отпадането на изискването за обществено обсъждане 
на законопроектите преди първото им четене в парламентарните комисии, предвидени с промените в правилниците на 
45-ото и 46-ото НС. 
Росица Кирова от ГЕРБ-СДС предложи текстът да остане във вида, който е в момента, тъй като отпадането им би 
противоречало на предварително заявените намерения на управляващото мнозинство за публичност и прозрачност. 
Ива Митева от "Има такъв народ" отговори, че не се прави отстъпление от заявените намерения за публичност. Митева 
уточни, че с действащия текст се правят по две обсъждания на законопроект. Затова тя предлага общественото обсъждане 
да бъде проведено заедно с първото гласуване на законопроекта от ресорната комисия. Предвидено е задължение 
председателят на съответната комисия да уведоми предварително всички заинтересовани организации, които да бъдат 
поканени и да присъстват на първото заседание на комисията. 



4 

 

"Процедурата е изчистена, и ще е по-работещият механизъм от това, с което работихме досега", посочи Митева. 
 
√ Министър-председателят Кирил Петков с първо посещение в Брюксел  
Министър-председателят Кирил Петков ще бъде в Брюксел на 17 декември, съобщиха от правителствения пресцентър. 
Това ще бъде първото работно посещение в чужбина на новия български премиер. 
В белгийската столица той ще се срещне с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния 
секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Премиерът Петков ще представи основните приоритети в работата на новото 
българско правителство. 
Сред акцентите в разговорите с европейските лидери ще бъдат ситуацията в енергийния сектор и нарастващите цени на 
енергоресурсите, плана за възстановяване, ускоряването на ваксинацията срещу COVID 19, борбата с корупцията и процеса 
на разширяване на ЕС с държавите от Западните Балкани. 
С генералния секретар на Северноатлантическия пакт българският премиер ще обсъди предизвикателствата пред 
сигурността в Черноморския регион и Югоизточна Европа. 
 
√ Засега въвеждането на задължителен зелен сертификат е само за МС 
На този етап въвеждането на задължителен зелен сертификат се отнася само за служителите на Министерски съвет, но 
това е заявка за такъв подход в цялата администрация. Така гражданите ще са сигурни, че влизат в безопасна среда. Не 
става въпрос за дискриминация, след като има три възможности за зелен сертификат. Това заяви здравният министър 
Асена Сербезова пред БНТ. 
„В условията на пандемия ние трябва да осъзнаем перспективата на общественото здравеопазване. Колективното ни 
решение засяга цялото общество. За съжаление ваксинационната кампания не даде резултат. В началото на пандемията 
беше сгрешен подходът. Ниското ниво на ваксинация се дължи на това, че не се проявява колективен интелект", изтъкна 
новият министър на здравеопазването. 
„Ние сме един колектив, едно общество и трябва всеки от нас да даде своя принос, за да се справим с пандемията. Няма 
по-голяма ценност от живота и трябва да го съхраним“, подчерта министър Сербезова. 
На въпрос дали ще бъдат наложени допълнителни COVID мерки, заради новия щам Омикрон, здравният министър каза: 
„В другите държави се въвеждат допълнителни мерки срещу Омикрон, защото има много мутации. Науката казва, че 
ваксините ще осигурят висок процент ефикасност. Постоянно следим ситуацията. Всякакви мерки трябва да се адекватни 
на това, което се случва в България. В момента, в който видим повишаване на заболеваемостта, сме длъжни да запазим 
живота“.  
„Не виждам нарушаване на правата, след като имаме три опции за зелен сертификат. Предстои да се преформулира 
информационната кампания. Ще запазя доброволната ваксинация, докато това е възможно с оглед да се запази животът и 
здравето на хората“, успокои тя. 
Министър Сербезова коментира и казуса с детската болница. 
„Проблемът с педиатричната болница не е решен през последните 15 години. Вниманието ми бе насочено към това, че 
няколко дни преди да се сформира редовно правителство се взеха прибързани решения, които доведоха до протести. 
Спрях временно действията по вливането, след като изслушах всички страни. Ще бъде осветлено всичко, което буди 
притеснение с болница „Лозенец“, посочи тя. 
 
√ Актуализираха бюджета на София с 6,6 млн. лева  
Столичният общински съвет прие актуализация на бюджета на Столична община за тази година с 6 600 000 лева. 
Средствата са необходими за осигуряване на нормалното функциониране на градския транспорт и за поддържане на 
чистотата в града. 
Столичната община отпуска още 3,5 милиона лева за транспортните дейности през 2021 година.  
Допълнителни 3 100 000 лева се отпускат за почистването на града, посочва зам. кметът Дончо Барбалов: 
"Целта ни е да осигурим достатъчно средства, за да може, до края на годината, да се разплащаме с фирмите, съобразно 
извършената от тях дейност в почистване на града", посочи той. 
По-рано през деня стана ясно, че със 17 милиона лева ще бъдат увеличени средствата за почистване на София за 
следващата година. За чистотата на града ще бъдат използвани близо 240 милиона лева. Това прие на днешното си 
заседание Столичния общински съвет. 
"Ще бъде увеличено миенето на улиците", каза зам.-кметът по екология Десислава Билева. 
„Ще се извършва, от пет пъти, както е до момента, на седем пъти с акцент вътрешнокварталните улици и улиците от 
обществена значимост. И от пет пъти на шест пъти – улиците и булевардите по трасето на градския транспорт. Правим и 
площадки за едрогабаритен отпадък и строителен отпадък“, добави Билова. 
Училищните автобуси ще могат да се движат в бус лентите, решиха още общинските съветници. 
 
БНТ 
 
√ Замразиха цените на тока, парното и водата  
Цените на тока, парното и водата остават замразени на сегашното си ниво. Депутатите приеха нов мораториум, 
който ще важи от днес до края на март 2022 година. 
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Повече от два часа и половина отне на депутатите да приемат новия мораториум за замразяване на цените на тока, водата 
и парното. Причината - вчерашният мораториум се оказа неизпълним тъй като приемаше намаляване на цените на нива 
от 1 януари 2021 година, когато те бяха доста по-ниски. 
Остро и срещу новият вариант на мораториума се изказаха от ДПС - те не гласуваха този проект. Срещу мораториума се 
обявиха и от ГЕРБ, защото смятат, че по този начин няма да се постигне реално намаляване на цените, а ще се задържат 
вече покачените. 
Държавната намеса в енергийният сектор трябва да бъде ограничена и затова от "Продължаваме промяната" застанаха 
подкрепиха идеята за тримесечен мораториум. 
"По този начин се гарантира, че КЕВР, заинтересованите страни и всички институции ще имат достатъчно време 
да обсъдят и да вземат отношение по евентуалното решение", каза Радослав Рибарски от ПП. 
За последен път цените на тока и на парното бяха променени през юли тази година. Тогава токът за бита поскъпна с 4,4%, 
а парното средно с 16 на сто. Увеличението в София е 20%. Прогноза на КЕВР предвиждаше сега на има ново поскъпване 
на тока с 10% и парното с 30 на сто. 
"По-голямата част от българските граждани няма да имат възможност да плащат цената на тока, ако останат 
нещата такива каквито са в момента", каза Борислав Гуцанов от БСП. 
Срещу мораториума обаче и днес твърдо се обявиха от ДПС, които отказаха да гласуват, защото смятат решението за 
противоконституционно и лобистко в сферата на ВЕИ. 
"Имаме продължение с главно П на порочните практики от ГЕРБ от последните 12 години, а промяната с  главно П е 
към по-лошо", смята Мустафа Карадайъ, ДПС. 
В новия мораториум проблем видяха и от ГЕРБ, които всъщност бяха вносители на първия вариант вчера. Те също се 
съгласиха, че става въпрос за лобизъм във ВЕИ сектора. 
"Има депутати, които работят там, защитават този лобистки интерес, което е абсолютно скандално в тази 
ситуация, в която хората не могат да си платят тока", каза Александър Иванов от ГЕРБ. 
Поправката обаче беше подкрепена от ИТН. 
"Ние просто прецезираме вчерашното решение, което вие предложихте и ще го препотвърдим. Би трябвало да сте 
щастливи от това, каза Тошко Йорданов от ИТН. 
Според "Възраждане" обаче новият мораториум няма да реши генерално проблемите на пазара на ток. 
"В момента ние продължаваме да поправяме една грешка с друга грешка. Аз съжалявам, че в мотивите, които чухме 
тази сутрин не чухме никакви цифри", каза Николай Дренчев, "Възраждане". 
Новият мораториум ще ограничи работата на КЕВР. Комисията ще може обаче да определя нови цени на природния газ. 
 
√ Радев обясни позицията ни в спора със Скопие в интервю за "Euractiv" 
Република Северна Македония трябва да промени конституцията си - заяви Румен Радев в интервю за европейското 
издание "Euractiv". Държавният глава посочва, че това би била стъпка към решаване на спора между София и Скопие и 
подробно обяснява позицията на страната ни, поради която началото на преговорите за еврочленство на Република 
Северна Македония беше отложено. 
Ето част от думите му. 
"Смята се, че сме в процес на предоговаряне на договора, но не сме. Ние сме в процес да търсене на начин как по-добре 
да приложим този договор. 
Договорите са, за да се спазват. Това е главно предварително условие да бъдеш член на ЕС. Трябва да се спазват договорите 
на ЕС по същия начин. 
Нашето най-голямо притеснение е, че Република Северна Македония не прилага фундаментални принципи и ценности на 
ЕС, като човешките права, недопускането на дискриминация. 
Дискриминационното отношение, спрямо македонските българи се извършва от десетилетия. И това трябва да спре. Днес 
повече от 120 хиляди македонски граждани имат също българско гражданство. Те не са само български граждани, но и 
граждани на ЕС, и това означава много, когато говорим за човешките права". 
 
√ Нинова: Правителството финансира изграждането на детски градини и ясли 
Радвам се, че едно от първите решения на правителството е социално и е с грижа за децата и младите семейства. С 3 280 
976 лв. се финансира изграждането на нови детски градини и ясли и се ремонтират стари в 14 общини. Това съобщи в 
официалната си Фейсбук страница вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинва. 
Не по-малко важно е и решението да се отпуснат допълнително 96 168 лв. за нови защитени училища и детски градини в 
13 града и села. Те се намират в отдалечени и планински райони, където няма достатъчно деца, допълва Нинова. 
Ако няма държавна грижа за тях, трябва да бъдат закрити и младите семейства ще напуснат населените места. Това ще 
доведе до още по-голямо обезлюдяване и демографска криза. 
Днешните решения напълно съответстват на социалните ни ангажименти и обещанието да бъдем социалният вектор в 
това правителство, допълва Нинова. 
 
√ Одобриха средствата за управление на отпадъците в София за догодина 
17% по-малко депониран отпадък в София спрямо миналата година. Постепенно се увеличава и процентът на 
обработените отпадъци, отчитат от Столичния общински съвет. 

https://www.euractiv.com/section/politics/video/radev-north-macedonia-must-change-its-constitution/
https://www.euractiv.com/section/politics/video/radev-north-macedonia-must-change-its-constitution/
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Общинският съвет прие план-сметката на Столична община за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа 
или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 
г. 
Председателят на комисията по финанси Стефан Марков даде основания за одобрението на предложените средства. 
"На първо място, искам да подчертая доброто общо изпълнение на текущата план-сметка – към края на септември 
се отчита изпълнение на 72% от планираните разходи, което показва, че тя е добра отправна точка за планиране и 
на новата план-сметка. Отчита се подобрена ефективност на инсталациите за третиране на отпадъците – 
увеличава се дела на обработените отпадъци и се намалява количеството депониран отпадък", коментира 
председателят на комисията по финанси Стефан Марков. 
Положителна тенденция е намаляването на количеството депониран отпадък на депото за неопасни отпадъци със 7891 т. 
за деветмесечието спрямо миналата година (спад от 17%), което е показателно за по-ефективното управление на 
отпадъците, показват данните. 
Какво е новото за 2022 г.: 
- Разходите по план-сметката за 2022 г. са в размер на 237 693 202 лв., което е увеличение със 7,8% (17,3 млн. лв.) спрямо 
настоящата план-сметка. Повишаването на разходите е свързано с повишаване на качеството на услугите и дейностите, 
които се предоставят. Т.е. не е просто поскъпване на същите услуги, а се предвижда разширяване и подобряване на 
дейностите, за които се събира такса битови отпадъци от гражданите и фирмите. Същевременно са налице и някои 
обективни причини за увеличаване на разходите. 
- Половината от допълнителните средства, а именно 8 100 000 лв. са предвидени за повишаване на чистотата на 
териториите за обществено ползване. С 38% се планира увеличаване на площите за миене с автоцистерна с маркуч до 132 
194 дка. Увеличават се с 4% и площите, които ще бъдат измити с автоцистерна с дюзи. Част от увеличените средства са за 
зимно поддържане и лятно почистване на Южната дъга на Софийския околовръстен път, чийто габарит е увеличен спрямо 
миналата година. 
- Също с над 8 млн. лв. се увеличават разходите, свързани с инсталациите за третиране и обезвреждане на отпадъците. 
Налице са и обективни предпоставки за планирането на по-високи, като например, увеличаването на цената на ел. 
енергията, а оттук и на разходите за оперативната дейност на завода за МБТ, които ще бъдат с 3,3 млн. лв. по-високи от 
тази година. В тази връзка с цел оптимизиране на енергийните разходи е предложен проект за изграждане на 
фотоволтаична система за нуждите на ОП СПТО (500 000 лв.). В завода се планира да бъдат третирани 410 000 т. смесени 
битови отпадъци. 
- Минимално е увеличението на средствата за събиране и транспортиране на отпадъците – от 65 на 66,2 млн. лв., при 
положение, че се включват и допълнителни нови имоти, влезли в експлоатация през последната година към системата на 
сметосъбирането. 
- Друга обективна причина за по-високи разходи са и по-високите отчисления по чл. 64 от ЗУО, които вече са 95 лв. за всеки 
депониран тон отпадък. Други инвестиционни предложения касаят изграждане на площадки за строителни и за 
едрогабаритни отпадъци (общо 600 000 лв.). 
- Положителен момент е, че въпреки увеличението в разходите по план-сметката, не се предвижда увеличаване на 
размера на таксата за битови отпадъци, която се събира от столичани. Таксата остава в размер на 1,6% за жилищните 
имоти. В настоящата трудна икономическа обстановка, това е изключително важно и действително социално приемливия 
размер на таксата ще позволи и по-добрата събираемост на приходите от нея. Очакваните приходи от ТБО за 2022 възлизат 
на 237 млн. лв., което е с близо 9 млн. лв. повече спрямо предвидените за текущата година, които ще дойдат от 
подобряване на събираемостта на приходите от ТБО и включването на нови имоти към сметосъбиращата система. 
Проектът на план-сметката за 2022 г. представлява реалистична и обективна прогноза, съобразена с изискуемия 
минимален обем дейности, с очакваните промени в обхвата на предлаганите услуги, която същевременно предлага и 
начини в рамките на ограничените бюджетни възможности да се подобряват и разширяват предоставяните услуги за да 
бъде столицата едно по-чисто и по-приятно място за живеене, съобщават от Столичния общински съвет. 
 
√ Какви решения взеха евролидерите в последната Среща на върха за годината 
Русия трябва да избере - деескалация на напрежението по границата с Украйна или санкции - това заяви председателят на 
ЕК Урсула Фон Дер Лайен, след края на последната за тази година среща на върха на Европейския съюз. 
Според нея, както и според председателя на Европейския съвет - Шарл Мишел, Брюксел е готов с "твърда и обща позиция", 
и ако Москва си позволи агресия последствията ще бъдат "мащабни". 
Европейските лидери остро осъдиха използването на мигранти като средство за постигане на политически цели, в 
контекста на ситуацията по границата между Беларус у Полша. Ще бъде даден и решителен отпор на хибридните атаки на 
Минск. 
По отношение на пандемията - предвижда се общ подход за подсилващите дози и срока на зелените сертификати, ЕС вече 
е поръчал 180 милиона дози от адаптираната срещу Омикрон ваксина на "Пфайзер-Байонтех". 
Нашата позиция е много ясна. Продължаваме да приканваме Русия да деескалира напрежението и да се въздържа от 
всякаква по-нататъшна агресия. Бихме искали да сме в ситуация, в която отношенията с Русия са добри, но това до 
голяма степен зависи от избора, направен от Москва. Ще се уверим, че правната рамка на Европейския съюз е 
подходяща да се справи с т.нар. инструментализация на хора, както се случи с Беларус. Темата е актуална, защото 
през седмицата предложихме промени в Шенгенския граничен кодекс, които се отнасят както за външните, така и 
за вътрешните граници, заяви Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК. 
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Първата стъпка е да покажем непоклатимото единство, пълното единство на Евросъюза, да изразим солидарност за 
суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Но също така спокойно, но твърдо да кажем, че ако има военна агресия 
срещу Украйна, последствията ще са огромни, и че сме готови да координираме много конкретни и много оперативни 
мерки с нашите партньори и съюзници, заяви Шарл Мишел, председател на ЕС. 
 
Investor.bg 
 
√ Пакетът данъчни закони е блокиран в парламента 
Докато не бъдат съставени комисии в НС, удължаването на намалената ставка по ДДС не може да бъде гласувано 
Покрай хаоса с мораториума за цената на електроенергията, топлоенергията и ВиК услугите депутатите в новия парламент 
имат и друг проблем. До края на годината не остават много работни дни, а има законопроекти, които е особено важно да 
бъдат приети и обнародвани. 
На 8 декември кабинетът прие промените в данъчните закони за 2022 г., предложени от Министерството на 
финансите. Текстът бе внесен в деловодството на Народното събрание на 13 декември. 
Най-същественото от пакета е, че намалената ставка по ДДС за някои стоки и услуги остава в сила до края на епидемичната 
обстановка. Към момента намалената ставка е със срок на действие до 31 декември 2021 г. С промените храните, 
безалкохолните напитки, бирата и виното, сервирани в заведения, както и бебешките стоки, книгите и услугите в спортните 
зали ще продължат да се облагат с 9% косвен налог, вместо с 20%.  
Мярката ще важи и за туроператорите. Останалите промени, предложени от служебния министър на финансите са по-
скоро технически и свързани със синхронизирането на европейски директиви във връзка с пандемията. 
Намалената ставка по ДДС обаче може да се окаже в капана на административни неуредици. За да бъдат гласувани 
промените в данъчните закони, е нужно да бъдат сформирани постоянните парламентарни комисии и най-вече Комисията 
по бюджет и финанси, която е водеща за този законопроект. Докато парламентът не приеме правилника за дейността си 
обаче, няма как да бъде гласуван съставът на постоянните комисии. Въпросният правилник е в дневния ред на депутатите, 
но изобщо не е ясно дали и кога ще стигнат до тази точка, защото преди нея са дебатите по мораториума. 
Като цяло има друг вариант – да бъде направена временна комисия, която да гласува намалените ставки по ДДС, но и тук 
технологично времето не е ясно дали ще стигне, защото по процедура текстът трябва да мине поне на първо четене в 
комисията, за да стигне до пленарната зала. Между двете четения също има срокове, които трябва да се спазят, но 
практиката показва, че промените биха могли да бъдат гласувани и едновременно на първо и второ четене в пленарната 
зала. 
Ако депутатите не успеят да приемат пакета с данъчни закони до края на годината, има възможност това да стане на по-
късен етап със задна дата. Тази опция обаче значително ще затрудни бизнеса, който няма да има основание да прилага N-
брой дни намалена ставка и е спорно доколко е редно нещата да случват по такъв начин. Не че не е правено досега, 
включително и миналата година… 
 
√ БНБ отново вдига нивото на антицикличния буфер от 1 януари 2023 г. 
Високите нива на кредитна активност при жилищните заеми може да се разглеждат като потенциален кредитен 
риск и задлъжнялост, предупреждава банковият регулатор  
Българската народна банка (БНБ) увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови 
експозиции в България, в размер на 1,5% в сила от 1 януари 2023 г., съобщи пресцентърът на банковия регулатор. 
При определяне на нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор, така и насоките на 
Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и други показатели, които централната банка е преценила за подходящи за 
отразяване на цикличния системен риск. 
В оценката на БНБ, направена в съответствие с Наредба № 8 за капиталовите буфери, е отразено комбинираното изискване 
за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал. 
Към края на третото тримесечие на 2021 г. съотношението кредит/БВП възлиза на 96,1%. Отклонението на показателя от 
дългосрочния тренд е отрицателно (-29,5 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния 
индикатор за антицикличния буфер. 
В централната банка отбелязват, че тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от 
дългосрочния тренд не отразява напълно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния 
буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара 
на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда. 
Кредитите за домакинства нарастват с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните кредити. БНБ предупреждава, 
че продължителното запазване на текущите темпове на кредитен растеж при съществуващите нива на реалните лихвени 
проценти създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта, което може да се отрази негативно върху способността 
на кредитополучателите да обслужват задълженията си и да доведе до нарастване на лошите заеми и обезценките при 
потенциално влошаване на икономическата среда. 
В отговор на тези рискове на 16 септември 2021 г. БНБ увеличи нивото на антицикличния буфер на 1% и то ще влезе в сила 
от 1 октомври догодина, като за периода до края на третото тримесечие на 2022 г. равнището на буфера остава на текущото 
ниво от 0,5%. 
Централната банка потвърждава, че ще продължи проактивната позиция за изграждането на буферен капацитет срещу 
цикличните рискове. 



8 

 

От БНБ обясняват, че текущата политика на банките за поддържане на кредитната активност в сегментите на жилищното 
строителство и на кредитите, обезпечени с търговско и недвижимо имущество, е защитена като индивидуални кредитни 
решения и е покрита с наличните ликвидни и капиталови буфери. 
 

 
 
Но като се има предвид високата кредитна активност и несигурността по отношение на развитието на икономическата 
среда, повишението на равнището на антицикличния буфер от 1% на 1,5% , което ще влезе в сила от 1 януари 2023 г. има 
за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан 
от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките, аргументира се централната банка. 
От там напомнят, че в съответствие с Наредба № 8 на БНБ решението за увеличаване на нивото на антицикличния буфер 
се оповестява 12 месеца преди влизането му в сила. 
 
√ Производителността на труда в българския агросектор нарасна с 32,9% през 2021 г. 
Общо страните от ЕС отбелязват ръст от 1 на сто  
България е с най-висок ръст от страните в Европейския съюз (ЕС) на производителността на труда в земеделието през 2021 
г. с увеличение от 32,9%, съобщи Евростат. 
Общо за страните от ЕС се очаква да бъде достигнат ръст от 1% през годината след спад през 2020 г.  
Общото нарастване на производителността на труда в агросектора през 2021 г. до голяма степен отразява промените в 
производствените стойности, поскъпналите суровини и стабилното ниво на селскостопанския труд. 
Най-високи нива на нарастване на индекса през  2021 отбелязват България (+32,9%), Ирландия (+16,4%) и Франция 
(+16,3%). 
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Нивото на факторния доход във Франция е най-висок сред страните членки и представлява 18,4% от общия му размер в 
ЕС. 
Останалите четири страни от „голямата петица“, които формират почти половината (49,5 %) от факторния доход на ЕС, 
отчитат спад в производителността на труда в селското стопанство през 2021 г.: Испания (-6%), Германия (-5,3%), Полша 
(4,5%) и Италия (-1,7%). 
 
√ Докъде могат да стигнат централните банки в нормализирането на лихвите? 
Може да се наложи те да натиснат спирачката по-силно, тъй като много от предишните рестриктивни сили сега 
действат като ускорители 
Ако приемем, че ограниченията, необходими за овладяването на омикрон варианта на Covid, се окажат както временни, 
така и лимитирани, тогава през 2022 г. редица централни банки от развития свят ще започнат процеса на нормализиране 
на лихвите. Въпросът е докъде могат да стигнат, пише за Financial Times Карън Уорд, главен пазарен стратег за Европа, 
Близкия изток и Африка на JPMorgan Asset Management. 
Според пазарите на облигации отговорът е не много далеч. В момента пазарът очаква Федералният резерв на САЩ да 
повиши основната си лихва до само 1,6%. Това е много по-песимистично от прогнозата на самия Фед, който вижда 
дългосрочната си лихва на ниво от 2,5 процента. 
Траекторията на лихвения процент на Английската централна банка (АЦБ) е още по-интересна. Очаква се нейната основна 
лихва да се повиши до 1% в началото на 2023 г., но до 2025 г. да спадне обратно до 0,7%. Почти не се очаква Европейската 
централна банка (ЕЦБ) да върне лихвите по депозитите на банките на положителна територия. 
Защо пазарът на облигации е толкова песимистичен по отношение на нивото, което могат да достигнат лихвените 
проценти? 
Инвеститорите могат да посочат дълготрайни фактори с узряването на икономиките. Влошената демография и слабата 
производителност, които спъват растежа на предлагането, със сигурност оказват натиск за намаляване на лихвените 
проценти през последните десетилетия. Но тези дългосрочни тенденции не са се влошили след пандемията. Всъщност, 
възможно е технологичният напредък, предизвикан от пандемията, да е повишил производителността. 
Следователно инвеститорите вероятно разчитат на циклични преценки. Подозирам, че опитът от миналия цикъл оцветява 
възприятията на инвеститорите за предстоящия цикъл на затягане на монетарната политика, като се има предвид 
ограниченото затягане на централните банки в развития свят, осъществено преди пандемията. 
Но бих предупредила да не се използва миналият цикъл на затягане като модел за предстоящия по три причини. 
Първо, лихвената чувствителност на сектора на домакинствата вероятно е намаляла. Това се дължи на комбинация от по-
малко дълг и повече заеми при дългосрочни ниски фиксирани лихви. В САЩ дългът на домакинствата като процент от 
брутния вътрешен продукт е спаднал от 99% през 2007 г. на 79% днес. Бумът в рефинансирането на ипотечни кредити през 
последните две години доведе до това, че домакинствата си гарантираха 30-годишни фиксирани лихви от едва 2,7 на сто. 
В Обединеното кралство дългът на домакинствата спрямо БВП се понижи от 97% на 87%. И домакинствата все повече се 
обръщат към дългосрочни заеми с фиксиран лихвен процент. Независимо от това какво прави АЦБ с лихвите, тези 
домакинства са защитили вноските си по ипотечни кредити. 
Второ, фискалната политика действа като стимул за растежа и ще продължи да го прави през следващите години. Това е в 
рязък контраст с голяма част от последното десетилетие, когато голям приоритет беше намаляването на публичния дълг, 
натрупан след финансовата криза. След пандемията правителствата промениха курса и не виждам връщане към строгите 
икономии. След като издадоха рекордно високи нива на дълг при рекордно ниски лихви, те вече нямат страх от 
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задлъжняване. Приоритетите се изместиха към по-добро изграждане и осигуряване на инфраструктурата, необходима за 
улесняване на прехода към нисковъглеродна икономика. САЩ, еврозоната и Великобритания вече обявиха значителни 
многогодишни инвестиционни планове. 
Трето, геополитическата несигурност е малко вероятно да засегне растежа, както беше през последния цикъл. Когато Фед 
се опитваше да повиши лихвите през 2018 г., тогава президентът на САЩ Доналд Тръмп бе въвлечен в непредвидима 
търговска война с Китай. Голяма част от забавянето на икономическата активност, което видяхме в последния цикъл на 
затягане на Фед, беше при инвестициите, което смятам, че се дължеше повече на несигурността в търговията, отколкото 
на по-високите лихвени проценти. 
Нещата не бяха много по-добри в Европа. Брекзит беше тъмен облак над Обединеното кралство и ЕС. Това беше в 
допълнение към напрежението между Северна и Южна Европа, което се точи от кризата с държавния дълг насам. Въпреки 
че 2022 г. няма да бъде лишена от геополитически събития, не виждам нито едно от тях да е толкова разрушително, 
колкото тези, които се случиха преди пандемията. 
Казано по-просто, в миналия цикъл комбинацията от висока задлъжнялост на домакинствата, строги фискални икономии 
и геополитическа несигурност действаше като спирачка за търсенето. Следователно централните банки не трябваше да 
прилагат голям допълнителен натиск за значителното му забавяне. 
Но много от тези предишни рестриктивни сили сега действат като ускорители. Може да се наложи централните банки да 
натиснат спирачката по-силно. 
Инвеститорите трябва да са много наясно какво може да означава това за позициите в държавни облигации. Ако съм права, 
през следващите години държавните облигации ще се окажат всичко друго, но не и „безрисковите активи“ в нашите 
портфейли, за каквито традиционно се смятат. 
 
√ Фед говори рестриктивно, но не действа така 
Централната банка даде сигнал за отрицателни реални лихви и през следващата година 
Федералният резерв оттегли думата „преходна“ и сега признава, че инфлацията е висока, но не бърза да прави много по 
въпроса. Това беше посланието от вчера на Федералната комисия за открития пазар (FOMC) и председателя Джером 
Пауъл, които действат така сякаш инфлацията наистина е преходна, макар сега да е неполитично да го кажат, пише Wall 
Street Journal в редакционен коментар.  
Като реторика изявлението на FOMC е значително встрани от дълго поддържаната формулировка и изоставя езика, че ще 
се стреми инфлацията да надхвърли с доста целта от 2% (за да компенсира предишни неизпълнения - бел. прев.) Пауъл 
демонстрира ентусиазъм от „бързо“ подобряващите се пазар на труда и икономика - „наистина силно“, „потребителското 
търсене е много силно“, „доходите са много силни“. Поне в този ограничен смисъл той беше изненадан от икономическата 
реалност. 
Остава неизказано, че Пауъл и Фед тази година силно подцениха както ръста на инфлацията, така и силата на трудовия 
пазар. Председателят прозвуча така, сякаш прозрението за инфлацията му е дошло през ноември, точно по времето на 
последното заседание на FOMC, когато Фед запази много бавното темпо на оттегляне на монетарните стимули. Тогава той 
бе осенен от ярка светкавица от данни. Предполагаме, че това може да се брои за призната грешка. 
Пауъл дори направи изумителното изявление по време на пресконференцията си след срещата на FOMC, че „инфлацията, 
която получихме, изобщо не беше инфлацията, която търсихме“, когато представихме новата си регулаторна рамка за 
толериране на повече инфлация през август 2020 г. 
По-късно той уточни, че инфлацията, която Фед е търсил, е била от типа, причинен от нарастващи заплати. Инфлацията, 
която получиха, е резултат от несъответствието между търсенето и предлагането, причинено от пандемията. Ковид със 
сигурност осигурява прикритие за много регулаторни грешки. Но се съмняваме, че това ще утеши американците, които 
определят инфлацията като растящи цени - без значение от причината. 
Но не се страхувайте, Пауъл казва, че Фед държи нещата под контрол и прогнозира точно. Средната оценка на 
ръководителите на централната банка за инфлацията на личните потребителски раходи (PCE), предпочитаната мярка на 
Фед, скочи до 5,3% за тази година. Как да не се приеме за реалност? Но според тях PCE инфлацията ще спадне през 2022 г. 
до 2,6% и ще продължи да се понижава след това. 
От този успокояващ сценарий произтичат скромните промени в политиката на FOMC. Фед ще ускори намаляването на 
покупките на облигации, като приключи през март вместо през юни. Това не е монетарно затягане - това е просто по-бързо 
намаляване на изключителното монетарно облекчаване. Балансът на централната банка ще продължи да расте още три 
месеца, въпреки че инфлацията е близо 7% (6,8% през ноември на годишна база - бел. прев.) Невероятно. 
Пауъл даде да се разбере, че вдигането на лихвите няма да започне преди да се преустановят покупките на облигации, 
като прогнозата е за само три увеличения с по четвърт процентен пункт през 2022 г. Това означава, че реалните лихвени 
проценти ще останат отрицателна през следващата година. Това далече не е рестриктивна монетарна политика, а 
щастливата реакция на фондовия пазар сочи, че инвеститорите виждат намалена заплаха за цените на активите от по-
високите лихви. 
Нямаше разногласия във FOMC, както Пауъл енергично подчерта. Това е изненада, като се има предвид пропастта тази 
година между прогнозите на централната банка и инфлационната реалност, но след това конформизмът беше отличителен 
белег на Фед при Пауъл. 
Може би членовете на FOMC искат да покажат солидарност, тъй като на Пауъл и на члена на борда Леъл Брейнърд им 
предстоят изслушвания пред Сената за потвърждение на номинациите им за постовете - Пауъл за още четири години като 
председател, а Брейнард - като заместник-председател. 
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Стратегията на Пауъл изглежда е да насочи потвърждаването си, като говори по-строго за инфлацията, като същевременно 
направи малко по въпроса в скоро време. Сенаторите ще преценят дали се чувстват толкова уверени, колкото него, че 
държи всичко под контрол. 
 
БНР 
 
√ Гьоков: Covid добавка към пенсиите, докато има извънредна обстановка 
Правителството възнамерява да запази Covid добавката към пенсиите, докато има извънредна епидемична обстановка, 
заяви социалният министър Георги Гьоков в телевизионно интервю за България он еър. 
„Ще бъде минимум 50 лв, но съм с надежда да бъде по-висока. Ще бъде месец за месец и ще е според възможностите“. 
На 25 декември предстои преизчисление на пенсиите. Целта е сближаване на отпуснати по-назад във времето пенсии и 
тези от последните години.  
"За една и съща професия хора с еднакъв стаж получават много различни пенсии в зависимост от това кога са се 
пенсионирали. Това е голяма несправедливост. Предложението на БСП беше да се взима средноосигурителният доход от 
по-късна година, като 2020 г. например. От 1 юли по закон предстои осъвременяване на пенсиите с ръста на инфлацията и 
нарастването на средноосигурителния доход. Преизчисляването ще го разположим във времето. Но трябва да има 
сближаване на пенсиите", категоричен е Гьоков. 
 
√ Фермерите могат да проверяват дали нивите им са допустими за подпомагане 
Фермерите вече могат да проверяват дали нивите им са допустими за подпомагане. Ако имат възражения към данните, те 
трябва да ги подадат не по-късно от 7 януари. 
Земеделските производители могат да проверят дали заявените от тях площи за субсидиране попадат в обхвата на проекта 
на специализирания слой, площи, допустими за подпомагане. Те могат да се запознаят и с предварителните резултати от 
проверките на заявените от тях ниви като справките се правят в системата за електронни услуги на Фонд „Земеделие“. 
При несъгласие в посочените данни всеки кандидат може да подаде възражение до министъра на земеделието. 
Образци на възражение се генерират автоматично чрез системата за електронни услуги. 
Фермерите, които имат регистрация в системата, ще могат да генерират възражения от личните си профили в нея, а 
останалите - от публичната част на системата, след което възраженията ще се подават в областните дирекции "Земеделие". 
 
√ Продължава работата по авариите, оставили без ток смолянските села 
И днес ще продължи отстраняването на авариите по електропреносната мрежа в селища в Смолянска област, които дни 
наред са без ток. 
Без достъп са все още четири селища в община Девин - Триград, Жребово, Кестен, Водни пад.  
Продължаваме доставките на питейна вода, хранителни продукти и лекарства и доста от местните жители на 
Триград и Кестен са направили организация за това, съобщи кметът на Девин Здравко Иванов.  
Работи се в 15 малки и труднодостъпни села в Смолянскo, дежурят над 150 аварийни екипа, съобщиха от ЕВН.  
Без вода са Триград и боринското село Ягодина.  
От снощи е ограничено движението по направлението Доспат-Девин за моторни превозни средства над 3.5 тона, заради 
пропадане на 30-метрова подпорна стена в района на Тешел. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. 
 
√ Безработицата в община Велико Търново - близо два пъти под средната за страната 
Безработицата в община Велико Търново е намаляла на 2,6 % и е близо два пъти под средната за страната, сочат данните 
на местното Бюро по труда. 73-а работодатели са подали заявления по антикризисната мярка 60 на 40. 
215 безработни са започнали работа през ноември във Великотърновско, като 37 на сто от заетостта е осигурена от 
добивната и преработващата промишленост, а всеки десети е бил нает в строителството, сочат данните на Бюрото по 
труда.  
По антикризисните мерки работа е осигурена на 49 безработни, а за последния месец и половина бизнесът във Велико 
Търново е подал искания за запазване на 1225 работници и служители по марката 60 на 40.  
96 са новообявените работни места, търсят се основно общи работници, шофьори и компютърни специалисти. 
 
√ Растежът в еврозоната се е забавил до деветмесечно дъно заради Covid-19  
Икономическият растеж в еврозоната се е забавил до деветмесечното дъно през декември, тъй като нова вълна от 
коронавирус е засегнала бизнеса, особено в Германия, сочи публикувано днес проучване. 
Проучването, публикувано от фирмата IHS Markit, посочва още, че цените в Европа продължават да се повишават, въпреки 
че темповете на нарастване са достигнали своя връх от рекордните си стойности месец по-рано. 
Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) на IHS Markit показа спад до 53,4 пункта през декември, след като през 
ноември достигна 55,4 пункта, а през август - 59 пункта. Показател над 50 означава растеж. 
Въпреки затрудненията, перспективите за бъдещето остават добри, като анкетираните са уверени, че проблемите, 
свързани с пандемията, особено по отношение на веригите за доставки, ще отстъпят през следващата година. 
Крис Уилямсън - главен бизнес икономист в IHS Markit, предупреди, че новият вариант Омикрон представлява 
„допълнителни рискове за намаляване на перспективите за растеж, в навечерието на 2022 г.“. 
Всяко възобновено прекъсване на веригите за доставки "може да доведе до ново повишаване на ценовия натиск", каза 
той. 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/249296-ministar-gyokov-kovid-dobavkite-za-pensionerite-ostavat-shte-ima-bezplatni-zabavachki
https://seu.dfz.bg/
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Инфлационният тласък, наблюдаван в световната икономика, до голяма степен е омаловажаван от икономисти и 
централни банкери като краткосрочен феномен. 
Но тъй като рекордно високите цени продължават да се покачват, се засилва политическият натиск върху политиците да 
направят нещо, за да забавят ръста на цените, включително да намалят данъците и да облекчат политиките за лесни пари 
на централните банки. 
В Германия, най-голямата икономика в ЕС, потребителските цени през ноември достигнаха 29-годишен връх, но 
ръководителят на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди, че твърде ранното затягане на паричната 
политика ще навреди на възстановяването на региона. 
 
√ Природният газ отново поскъпна в Европа 
Цената на природния газ в Европа отново поскъпна до нивото от началото на октомври, съобщава руската агенция ТАСС.  
Стойността на януарските фючърси в нидерландския хъб TTF надхвърли 145 евро на мегаватчас след като стана ясно, че 
"Газпром" не е резервирал мощности на газопровода Ямал-Европа за утре. 
Междувременно постоянният представител на Русия в Европейския съюз Владимир Чижов определи като "политическо" 
съобщението на германския регулатор от днес, че друг руски газопровод - "Северен поток 2", няма да бъде одобрен преди 
второто полугодие на 2022-а. 
Полагането на тръбите през Балтийско море приключи още през септември, но Берлин замрази сертификацията им докато 
компанията-оператор вземе мерки за съвместимост с германското законодателство. 
След скока от над $1700 за 1000 кубически метра, цените на фючърсите на природния газ в Европа паднаха към края на 
търговията до $1595, сочат данните на лондонската фондова борса ICE. 
Експерти свързват днешното покачване на цените с изявленията на ръководителя на германската федерална мрежова 
агенция (BNA) Йохан Хоман, че решението за сертифициране на Северен поток 2 вероятно няма да бъде взето през първата 
половина на 2022 г. 
Германският регулаторен орган ще продължи работа по процедурата когато му бъдат представени съответните документи. 
"На този етап не разполагаме с тях", обясни Йохан Хоман. 
В средата на ноември германският регулатор спря процедурата, като препоръча на компанията Nord Stream да създаде 
германско дъщерно дружество, което да представи отново пълен набор от документи за сертифициране. 
 
√ Турската централната банка отново намали лихвите 
Турската централната банка намали лихвите - за трети път от септември.  
В югоизточната ни съседка годишната инфлация по официални данни е над 21 процента, но според централната банка и 
президента на страната, тя може да бъде преборена не с по-висока, а с по-ниска лихва върху кредитите. 
Днешното намаление от 15 на 14 процента бе очаквано, но въпреки това лирата пропадна още повече. В ранния следобед 
доларът се разменяше за 15 лири и 50 куруша. 
За сравнение - в началото на годината стойността му бе 7 и 50. 
Пропадането на лирата се ускори, след като през септември Централната банка започна агресивно да намалява лихвите. 
Износът през последните месеци надхвърли вноса, но за сметка на доходите и спестяванията на огромната част от турските 
граждани. 
Президентът Реджеп Ердоган обяви днес, че от следващия месец минималната заплата ще бъде увеличена с около 50 на 
сто, но измерена в лири. Ердоган обвини за обезценяването на лирата пазарни спекуланти. Той призова сънародниците 
си за търпение и обеща стабилност "съвсем скоро". 
Същевременно, безпокоена от признаците, че високата инфлация ще се задържи по-дълго, Централната банка на 
Великобритания стана днес първата от банките в богатите държави, която повишава основната лихва след началото на 
Covid пандемията. 
 
Мениджър 
 
√ Въвеждат нови сертификати за ваксинираните с бустерна доза  
Всички европейски зeлени сертификати за поставена бустерна доза срещу COVID-19 ще бъдат прегенерирани и могат да 
бъдат изтеглени от портала на Националната здравно–информационна система (НЗИС) https://www.his.bg/ от 20 декември 
2021 г. Новите образци са утвърдени със заповед на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова.   
Това се налага, тъй като Европейската комисия промени начина на обозначаване на броя на поставените бустер дози в 
цифровия сертификат на ЕС за ваксинация. Според новите изисквания, които влизат в сила в целия ЕС от 1 януари 2022 г., 
бустерната доза за двудозовите ваксини ще бъде обозначена като „3/3“ в сертификата, а при еднодозовите ваксини ще 
бъде отразена като “2/2”. 
Всички, които желаят да изтеглят своя европейски сертификат по новия образец, могат да посетят интернет портала на 
НЗИС, https://www.his.bg/bg/dgc, след 20 декември 2021 г. Те трябва да въведат ЕГН, номер на лична карта и Националния 
референтен номер (НРН) на поставената бустерна доза или номера на някой от предишните генерирани сертификати.  
До този момент в ЕК нямаше единно становище за обозначаването на бустерна доза в европейския зелен сертификат и 
отделните държави можеха сами да решават как да индикират допълнителната ваксина. България, както и други 
европейски държави, прие подхода тя да се обозначава като „3/2“ при двудозовите ваксини и като “2/1” при 
еднодозовите. 

https://www.his.bg/
https://www.his.bg/bg/dgc
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Въвеждането на общи правила за обозначаването на реваксинация в ЕС налага преконфигуриране на системата за 
генериране на европейски зелени сертификати, която беше изградена от „Информационно обслужване“ АД по договор с 
Министерството на здравеопазването. 
Министерството на здравеопазването обръща внимание: издадените до момента сертификати за ваксинация ще 
продължат да са валидни на територията на ЕС, дори бустерната доза да е обозначена в документа по различен начин от 
приетите нови правила.  
 
√ ЕЦБ слага край на пандемичните стимули през март  
Европейската централна банка обяви, че ще прекрати пандемичната програма за спешни покупки (PEEP) до края на март 
2022 г., предаде Ройтерс. 
В същото време обаче тя ще компенсира премахването на PEPP, която е в размер на 1,850 трлн. евро, с увеличаване на 
размера на традиционната програмата за закупуване на активи (APP), за да запази подкрепата за икономиката. 
 От месец април нататък размерът на покупките на облигации по APP ще бъде увеличен от 20 млрд. на 40 млрд. месечно. 
През третото тримесечие обаче покупките и по тази програма ще бъдат свити на 30 млрд. евро, а от октомври ще бъдат 
върнати на нивото от 20 млрд. евро на месец „докато е необходимо“ икономиката да бъдат подкрепяна, казват от 
централната банка.За момента от ЕЦБ не дават срок за прекратяване на APP. 
Наред с това Европейската централна банка запази основната лихва по операциите за рефинансиране, известна още като 
„репо лихва“, на ниво от 0,00%. Заемната лихва се запазва на равнище от 0,25%, а депозитната лихва остава на ниво 
от  минус 0,5%. 
Обявените от ЕЦБ промени идват на фона на решението на Федералния резерв на САЩ да удвои темпото, с което свива 
покупките на държавни ценни книжа и ипотечни облигации до 30 милиарда долара на месец, пише Блумърг, Банк ъф 
Ингланд подходи още по-предпазливо днес, ставайки първата водеща централна банка, повишила основния си лихвен 
процент от началото на пандемията. 
За разлика от Фед обаче ЕЦБ още не се е отказала от позицията си, че завишената инфлация, която се наблюдава през 
последните месеци, е преходна. 
„Напредъкът по икономическото възстановяване и към  средносрочната цел за инфлацията позволява постепенно 
намаляване на темпото на покупки на активи през идните тримесечия“, заявиха от ЕЦБ. „Паричната подкрепа обаче 
продължава да е нужна, докато инфлацията не се стабилизира при ниво от 2% в средносрочен план“, добавят от 
финансовата институция. 
 
√ Петролът върви към седмично поевтиняване 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък и са на път да запишат седмична загуба, след като нарастващият 
брой на случаите на заразени с варианта Омикрон на коронавируса породи опасения от нови ограничителни мерки, които 
могат да засегнат търсенето на гориво, предаде Ройтерс. 
Към 8:55 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,56 долара, или 0,75%, до 74,46 долара за барел, докато цената 
на американският лек суров петрол WTI се понижи с 0,66 долара, или 0,91%, до 71,72 долара за барел. Брентът върви към 
седмичен спад от 1,2%, а WTI – понижение с 0,1%. 
„Вижте какво се случва с Омикрон – това е негатив, който хората се опитват да оценят. Ще има ли нови ограничения? Това 
се опитва да разбере пазарът“, коментира анализаторът от Commonwealth Bank Вивек Дар. 
В Дания, Южна Африка и Обединеното кралство броят на новите случаи на заразени с Омикрон се удвоява на всеки два 
дни. Премиерът на Дания Мете Фредериксен предупреди в четвъртък, че правителството може да наложи допълнителни 
ограничения, за да ограничи разпространението на варианта. В Съединените щати бързото разпространение на Омикрон 
накара някои компании да отложат плановете си за връщане на работниците в офисите. 
„Суровият петрол продължава да се сблъсква със значителни напрежения от варианта Омикрон, като прогнозите за 
търсенето в началото на следващата година понасят щети. ОПЕК+ обаче е готова да действа, ако ситуацията го наложи. 
Засега това ще поддържа цените“, каза анализаторът на OANDA Крейг Ерлам 
Организацията на страните износители на петрол (ОПЕК) и техните съюзници, начело с Русия, известни като ОПЕК +, заяви 
по-рано, че може да организира среща преди насроченото за 4 януари заседание, ако промените в перспективите за 
търсенето наложат преразглеждане на плана им за добавяне на 400 хил. барела на ден към доставките през януари. 
Въпреки опасенията за търсенето, предизвикани от Омикрон, Goldman Sachs заяви в петък, че новият вариант е имал 
ограничено въздействие върху мобилността и търсенето на петрол, добавяйки, че очаква потреблението на петрол да 
достигне рекордно високи нива през 2022 и 2023 г. прочети повече 
 
√ Германия отлага решението за "Северен поток-2" за следващата година 
Германия отложи решението за сертифициране на "Северен поток 2" поне до средата на 2022 г. Това съобщи hерманската 
федерална мрежова агенция (BNetzA). 
Регулаторът няма да може да сертифицира газопровода "Северен поток 2" през първата половина на 2022 г., така че 
приключването на процеса се отлага за поне шест месеца, се казва в съобщението. 
Сертифицирането на оператора на газопровода Nord Stream 2 AG, което трябваше да приключи не по-късно от 8 януари 
2022 г., беше спряно в средата на ноември поради изискванията на Европейската газова директива. След това компанията 
обяви, че възнамерява да създаде независимо дъщерно дружество в Германия, което ще получи всички активи и права за 
управление. От ръководството на BNetzA обаче отбелязаха, че все още не са получили необходимите документи за 
разглеждане на искането. 
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Говорителят на германското правителство Щефен Хебещрайт съобщи на 13 декември, че е необходимо да се изчака правен 
преглед на "Северен поток 2" за съответствие с европейските енергийни критерии. 
 
√ Ръст на борсите в Европа преди заседанието на ЕЦБ 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в четвъртък, след като 
оптимистичната икономическа перспектива, представена от Федералния резерв на САЩ, доведе до рали на световните 
акции преди заседанието на Европейската централна банка, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 6,25 пункта, или 1,33%, до 477,01 пункта. Бечмаркът е на път да запише 
най-доброто си еднодневно представяне от началото на седмицата, подкрепен от повишението на индекса на 
технологичните компании SX8P с 2,04%. 
Немският показател DAX се повиши с 249,7 пункта, или 1,61% , до 15 726,05 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 регистрира ръст от 73,45 пункта, или 1,025, до 7 244,2  пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 88,44 
пункта, или 1,28%, до 7 016,07 пункта. 
Вчера федералният резерв на САЩ съобщи, че през март ще прекрати програмата с за купуване на облигации, въведена 
заради пандемията, и сигнализира за три покачвания на лихвите през 2022 г. 
По-късно днес са заседанията на Европейската централна банка и Английската централна банка. Очакванията са ЕЦБ да 
обяви свиване на „Пандемичната програма за спешни покупки“ в размер на 1,85 трлн. евро, но да компенсира 
намаляването на тези стимули с увеличаване на размера на шестгодишната програмата за закупуване на активи (APP). 
„Европа се бори с поредната вълна от Делта, докато се подготвя за нова вълна на Омикрон през януари, така че е по-малко 
вероятно ЕЦБ да бъде агресивна със затягане“, коментира Сузана Стрийтър, главен инвестиционен и пазарен анализатор в 
Hargreaves Lansdown. 
Междувременно нови данни от IHS Markit показаха, че растежът на бизнес активността в еврозоната се е забавил повече 
от очакваното на фона на подновените ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса. Общият индекс 
на мениджърите по покупките (PMI) достигна 53,4 пункта през декември спрямо 55,4 пункта през ноември – най-ниското 
ниво от март месец и под прогнозата на Ройтерс. Границата от 50 пункта разделя свиването от растежа. 
Акциите на швейцарската фармацевтична компания Novartis поскъпнаха с 4,3%, след като тя обяви обратно изкупуване на 
акции за до 15 млрд. долара до края на 2023 г. 
Цената на книжата на Airbus се повиши с 3,17%, след като австралийския авиопревозвач Qantas Airways избра европейския 
самолетостроител за основен доставчик, заменяйки Boeing. 
Акциите на EDF се сринаха с 12,05%, след като френският енергиен гигант понижи целта си за печалби през тази година, 
след като отчете проблеми с ядрена електроцентрала и затвори друга със същите ядрени мощности. 
Оптимизъм на Уолстрийт 
Американските борсови индекси заличиха загубите си и записаха повишения в сряда, след като Федералният резерв 
сигнализира за по-агресивно съкращаване на месечните покупки на облигации и прогнозира няколко повишения на 
лихвите през следващата година, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 383,25 пункта, или 1,08%, до 35 927,43 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши със 75,76 пункта, или 1,63%, до 4 709,85 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 327,94 пункта, или 2,145, до 15 565,58 пункта. И трите индекса бяха 
на червено преди решението на централната банка. 
Фед обяви в сряда, че ще започне да свива с по-високо темпо покупките си на активи заради високата инфлация. 
Централната банка ще започне да купува държавни ценни книжа и ипотечни облигации на стойност 60 млрд. долара от 
януари, което е със 30 млрд. по-малко в сравнение с темпото от декември. От централната банка поясниха, че вероятно 
ще запазят тази траектория през следващите месеци. 
Този ход идва на фона на рекордната инфлация в страната, която достигна близо 40-годишен връх от 6,8% през ноември. 
Федералният резерв също така сигнализира, че очаква три увеличения на основните лихви през следващата година. 
Акциите на Apple поскъпнаха с 2,85%, давайки тласък на целия пазар. Другите Big Tech компании също регистрираха 
печалби, като цените на книжата на Microsoft и Netflix се повишиха съответно с 1,92% и 1,18%. 
Добре представяне регистрираха и дефанзивните акции, като тези на компаниите от здравния сектор UnitedHealth и Amgen 
поскъпнаха с 3,11% и 2,58% 
Големите банки обаче записаха понижения, въпреки че Фед сигнализира за повишение на лихвите. Акциите на JP Morgan 
и Bank of America поевтиняха съответно с 0,75%, и 0,43%. Доходността по 2-годишните и 10-годишните американски 
държавни ценни книжа нарасна със сходен размер след решението на Фед, макар че по-краткосрочните облигации не 
успяха да задържат повишението.. 
Председателят на Фед Джером Пауъл заяви на конференция след заседанието на централната банка, че макар пазарът на 
труда да не се е възстановил напълно, мерките за свиване са навременни. 
„Няма да се върнем към икономиката, която имахме през февруари 2020 г. Пазарът на труда след пандемия и икономиката 
като цяло, както и максималното ниво на заетост, което е в съответствие с ценовата стабилност, се развиват с течение на 
времето“, каза Пауъл. 
В същото време продажбите на дребно разочароваха инвеститорите, след като за ноември бе отчете ръст от 0,3% на 
месечна база. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха повишение от 0,8%. 
Повишения в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно повишения в четвъртък, докато 
инвеститорите анализираха сигналите на Фед за затягане на паричната политика,, предаде Си Ен Би Си. 
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Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 606,6 пункта, или 2,13%, до 29 066,32 пункта. Акциите 
на Nissan и Fast Retailing поскъпнаха с 4,07% и 3%. 
В  континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite  отчете ръст от 27,39 пункта, или 0,75%, до 3 675,02 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 86,6 пункта, или 0,58%, до 15 112,81 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng се повиши с 54,74 пункта, или 0,235, до 23 475,5 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна със 17,02 пункта, или 0,57%, до 3 006,41 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 регистрира спад от 31,4 пункта, или 0,43%, до 7 295,7 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX регистрира ръст от 8,83 пункта, или 1,45%, до 617,11 пункта. BGBX40 се понижи с 0,79 пункта, или 0,57%, до 138,16 
пункта. BGTR30 изтри 1,33 пункта от стойността си, или 0,20%, достигайки ниво от 663,04 пункта. BGREIT се задържа на ниво 
от 162,54 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Анализ на ноемврийските сметки от "24 часа" показа: 2 пъти по-евтино е парното в нова кооперация от 
несаниран дом на 30 години 
в. Монитор - Жилят студенти с по 400 лв. за ток 
в. Телеграф - Кризата наду готовата диплома 
в. Труд - Депутати искат пари на ръка 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
 в. 24 часа - Румъния с по-висок стандарт от Гърция, България остана сама на опашката 
в. 24 часа - 2 нови комисии в парламента, едната бори корупцията 
в. 24 часа - ВСС и Гешев да отстъпят, настоява правосъдната министърка Те: Бог да ви пази! 
в. Монитор - Всички чиновници със сертификати от март, дотогава - поетапно 
в. Телеграф - Tок, парно и вода замръзват до април 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Илхан Кючюк, евродепутат от АЛДЕ/ДПС: Поставянето на срок крие риск, но всички искаме най-простото: бърз 
влак между София и Скопие 
в. Монитор - Андрей Райчев, Социолог: Новото правителство не може да прави големи реформи, освем, да рече, съдебна 
в. Телеграф - Математикът д-р Лъчезар Томов: По-дълга зимна ваканция е мярка срещу Омникрон 
в. Труд - Калоян Стайков, енергиен експерт, пред "Труд: Мораториумът може да доведе до режим на тока 
Водещи анализи 
в. 24 часа - След 2 тежки години българите оптимисти: Трудното мина 
в. Монитор - Единодушие за добро бъдеще на парламентаризма 
в. Телеграф - Планината в момента е опасна, подхождайте с разум 
в. Труд - Байдън пред нас и ние с Радев след него! 
в. Труд - Прокуратурата - свободна от политически натиск 
в. Сега - Всичко или нищо - реформи или провал 
в. Сега - Бойко Борисов си отиде, бойкоборисовщината - все още не 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какви са хоризонтите пред транспортния сектор? - гост министър Николай Събев. 
- След наводненията: Къде са причините? Анализът на бившия министър на околната среда и водите Емил 

Димитров. 
- По зрителски сигнал - разбити улици в Равно поле край София и Братово до Бургас - ще бъдат ли асфалтирани? 
- Преди началото на ски сезона - готви ли са пистите и при какви условия ще ги използват туристите? 
- Победителят от мултимедийния проект на БНТ „Любимците на България" - специален гост на „Денят започва"; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ще сложат ли новите управляващи край на опашките пред гишетата? За задачите на новото Министерство на 

електронното управление говори Божидар Божанов. 
- Първи трусове в четворната коалиция заради зеления сертификат. 
- Защо служител на БГТОЛ се държи грубо и обижда шофьори, преминаващи границата. 

 
√ Предстоящи събития на 17 декември 
София. 

- От 9.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 13.00 часа във фоайето на МВР министър Бойко Рашков и дарители ще дадат старт на Националната 

благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на 
служебните задължения служители от системата на МВР. 
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- От 11.00 часа в Музея на историята на физическата култура и спорта ще се проведе официална пресконференция 
за представяне на резултатите от проект „Знание, популяризиране и устойчиво управление на културното и 
спортното наследство чрез дигитализация на Музея на историята на физическата култура и спорта, гр. София". 

- От 17.00 часа в Софийски арсенал - Музей за съвременно изкуство ще бъде представена изложбата „10 години - 
Да запазим Корал". 

- От 19.30 часа в Нов театър на НДК ще бъде представена постановката „Търновската царица". 
*** 
Благоевград. 

- От 18.00 часа във фоайето на Общината ще се състои четене на коледни приказки. 
- От 19.00 ч. в зала „Яворов" Камерната опера ще изнесе концерт под надслов „Коледа е!" с вход свободен. 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 до 16.30 ч. в в библиотеката на читалище „Любен Каравелов - 1940" ще се проведе работилница за 
коледна декорация. 

- От 11.00 часа пред Културен център „Морско казино" ще започне инициативата велосипедно търсене на 
съкровища и загадки в Атанасовското езеро. 

- От 19.00 ч. в Културния дом на нефтохимика ще започне прожекция на филма „Чичо Коледа" - романтична 
комедия. 

*** 
Варна. 

- От 17.00 часа на Сцена Ротонда ще бъде представена книгата му с фентъзи разкази „Полъх от ангели" 
- От 18.00 ч. в зала „Ателие Георги Велчев" на Художествения музей „Георги Велчев" ще бъде открита изложба с 

живопис, пластика и фотография на 20 варненски автори от различни поколения. 
*** 
Видин. 

- От 18.00 часа в Общинския драматичен театър ще се състои спектакълът „Царете на магията". 
*** 
Добрич. 

- От 14.45 часа в Младежкия център ще се проведе Коледна работилница. 
- От 17.00 часа на пл. „Свобода" ще се състои празничен концерт „Коледен звън" на Арт център „Палитра". 

*** 
Кърджали. 

- От 12.00 часа на паметника на Капитан Петко войвода ще бъдат положени венци и цветя по повод 177 години от 
рождението на Капитан Петко войвода. 

*** 
Русе. 

- От 10.00 часа в зала „Европа" на Доходното здание министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев ще 
участва в дискусия на тема „Развитие и бъдеще на въздушния и сухопътния транспорт в Русе и региона". 

*** 
Сливен. 

- От 11.00 часа ще се проведе Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Сливен". 
- От 10.00 часа в зала 105 ще се проведе пресконференция на кмета Стефан Радев и негови заместници. 
- От 10.00 часа в РБ „Сава Доброплодни" ще бъдат връчени наградите на отличените участници в конкурса за 

коледна картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна магия". 
*** 
Сопот. 

- От 12.45 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов" ще се състои пресконференция на кмета на Общината Деян Дойнов. 
*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в изложбена зала „Лубор Байер" ще се състои поклонението на художника доц. Злати Златев. 
- От 17.00 часа в Регионален исторически музей ще се състои Гала вечер за обявяване на резултатите и 

награждаване на отличените автори от 38-то издание на Националния младежки конкурс за поезия „Веселин 
Ханчев". 

- От 19.30 часа в Културен център „Стара Загора" ще се състои концерт на Intelligent Music Project & Ronnie Romero. 
*** 
Шумен. 

- От 17.30 часа в голяма зала на ДКТ „Васил Друмев" ще бъде представена постановката „Коледни пакости". 

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

