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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

БТА 
 
√ Доходните неравенства в България ще бъдат обсъдени на предстояща пленарна сесия на Икономическия и социален 
съвет 
Икономическият и социален съвет /ИСС/ ще има пленарна сесия в понеделник, 20 декември, която ще се състои в хибридна 
форма - присъствено и онлайн. Това съобщиха от пресцентъра на ИСС. 
В дневния ред на сесията е предвидено да бъдат приети две становища на Съвета на тема "Принципи и приоритети в 
новата национална програма по Безопасност и здраве при работа 2022-2024 г. в условията на COVID-19" и "Доходни 
неравенства в България: Икономически политики и превенция". 
Предвижда се да бъдат обсъдени и приети резолюции за "Стратегически план за развитие на земеделието и селските 
райони за периода 2023 - 2027 г." и "Предприемане на икономически и социални мерки за възстановяване и растеж". 
Председателят на ИСС Зорница Русинова ще представи и резултатите от проведения по инициатива на съвета Младежки 
форум #БъдиЕвропа. 
В обсъжданията ще участват заместник-председателите на ИСС Васил Велев, Пламен Димитров и Богомил Николов. 
Икономическият и социален съвет на Република България като консултативен орган изразява позицията и волята на 
организираното гражданско общество по значими въпроси от икономическата и социалната сфера. 
С конституирането на 47-ото Народно събрание на Република България на 3 декември т.г. и с формирането на постоянен 
Министерски съвет Икономическият и социален съвет очаква правителството да предприеме адекватни и навременни 
икономически и социални мерки за възстановяване и растеж на страната в условия на икономическа, социална, 
демографска, енергийна и здравна криза. В тази връзка ИСС настоява за извеждане на определени приоритети, по които 
да се работи, като се предприемат конкретни мерки. 
След приключване на пленарната сесия ще бъде разпространена информация до медиите с основните акценти от 
становищата и резолюциите. 
 
В. Монитор 
 
√ Хоум офисът остава и след пандемията  
Работодатели ще продължават да търсят варианти за хибриден модел на работа 
Хоум офисът ще остане действащ и след пандемията. В това са убедени работодатели и HR експерти. Според тях този модел 
е доказал своята ефективност и е довел до икономии на офисни площи и разходи за бизнеса. 
„Наистина хоум офисът се наложи през последните две години. Оказа се подходяща гъвкава форма за заетост, доказа 
своята ефективност. На много от местата дори беше увеличена производителността 
Много от тези предприятия от IT сектора, медиите, запазиха дистанционната работа. Това направи ефективни самите 
компании от гледна точка на икономия на офисни площи, наеми. Нормално е тази форма да се запази и след пандемията”, 
коментира пред „Монитор” изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов. Той 
изтъкна обаче, че тази форма няма как да се приложи за всички сфери. Затова дистанционната форма на работа е 
неприложима, да речем, за индустрията, която е 30% от икономиката ни. 
Според HR експерта Георги Първанов хоум офисът става стандарт и през следващите 4-5 години, а може би и дългосрочно 
ще бъде предпочитана форма за работа 
„В обявите за работа, още повече в пазар с толкова ниска безработица и тотален недостиг на работна ръка, очакванията са 
да се предлага като стандарт. Но аз съм привърженик на хибридния вариант. Не мисля, че е добро решение дългосрочно 
хората да работят само дистанционно, една комбинация от 2-3 дни от вкъщи, а останалите в офиса е най-добре. Но отново 
зависи за коя сфера става дума, ако става дума за куриерски услуги, няма как да се приложи тази форма на работа. Но за 
бизнесите, които го наблюдават, ще бъде стандарт”, сподели Първанов, който е член на Българската асоциация за 
управление на хора. Той изтъкна, че особено в началото на пандемията хоум офисът е бил изключително успешен, защото 
компаниите са имали огромни спестявания поради липсата на командировки и намаляване на офисни разходи. В същото 
време обаче вече все повече служители искат да се върнат присъствено в офиса. 
„ Хората жадуват за жив контакт, да се социализират, да се развива работата в екип. Вярно е, че дистанционната работа 
пести разходи, но вече започва да се търси хибриден модел, защото няма как всичко да се случва по Скайп или Зуум”, 
коментира експертът. 
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Междувременно данни на Евростат показват, че едва 1,2% от работещите у нас са се трудили дистанционно през миналата 
година. По този показател страната ни се нарежда на последно място сред държавите в Европейския съюз, където средно 
12,3% от служителите са били в хоум офис. Преди пандемията средно около 5 на сто от европейците са се трудили 
дистанционно, а през 2020 г. техният дял се е увеличил близо два пъти и половина. 
Най-разпространен е хоум офисът във Финландия, където всеки четвърти служител (25,1%) е работил основно от дома си 
през миналата година. След това се нареждат Люксембург и Ирландия, където трудещите се от разстояние са съответно 
23,1% и 21,5 на сто. 
На другия полюс са балканските страни. След България хоум офисът е най-непопулярен в Румъния. Само 2,5% от заетите 
хора в северната ни съседка са се трудили онлайн. Малко преди нея се нарежда Хърватия с 3,1%. Статистиката сочи още и 
че работата от вкъщи е по-разпространена сред жените. Средно 13,2% от трудещите се дами в ЕС са били в хоум офис, 
докато при мъжете този дял е 11,5 на сто. 
„Ниският процент на работещите дистанционно у нас си обяснявам с последните места, които заемаме в класацията по 
дигитална грамотност. Като цяло българските служители не са дигитално грамотни и това затруднява тази форма на работа. 
Оттам идва разликата с другите страни”, коментира от своя страна Добрин Иванов. Той изтъкна, че тук роля играе и 
техническото осигуряване, което обаче изисква средства. 
Проучване на Microsoft отпреди няколко дни пък показа, че 40% от служителите, работили в хоум офис 
в последните 2 години, биха напуснали, ако шефовете им наложат отново присъствен режим на работа. 50% от тях пък 
смятат, че са по-ефективни от вкъщи. 
Допитване нa Бългapcĸaтa acoциaция зa yпpaвлeниe нa xopa (БAУX) и Бългapcĸaтa cтoпaнcĸa ĸaмapa (БCK), проведено в 
пepиoдa 2 – 25 aпpил 2021 г. cpeд pъĸoвoдитeли „Чoвeшĸи pecypcи“ oт 180 пpeдпpиятия в цялaтa cтpaнa и oт пoчти вcичĸи 
ceĸтopи нa иĸoнoмиĸaтa, пък показа, че пoлoвинaтa paбoтoдaтeли в Бългapия възнaмepявaт дa пpoдължaт пpилaгaнeтo нa 
диcтaнциoннитe фopми нa зaeтocт и cлeд oтпaдaнe нa извънpeднитe пpoтивoeпидeмични мepĸи, дoĸaтo дpyги 22% ce 
ĸoлeбaят. Eдвa 6% oт ĸoмпaниитe щe ce oтĸaжaт oт xoyм oфиca ĸaтo нaчин нa opгaнизиpaнe нa paбoтния пpoцec. Дали това 
наистина ще е новото нормално предстои да видим. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
  
 
БНТ 
 
√ Първа официална среща на Кирил Петков с премиера на Гърция Мицотакис 
Първа официална среща на министър-председателя Кирил Петков с премиера на Гърция Кириакос Мицотакис. 
В Министерския съвет двамата правителствени ръководители ще проведат разговор на четири очи, последван от пленарно 
заседание на двете делегации. 
Във фокуса на срещата между двамата министър-председатели ще бъдат отличните двустранни отношения и 
възможностите за още по-активното им развитие. 
Ще бъдат обсъдени и регионални теми от общ интерес, както и актуални въпроси от европейския дневен ред. 
След това с Кириакос Мицотакис ще се срещне и президента Румен Радев. 
 
√ Даниел Лорер: Натискът на инфлацията ще започне да намалява от следващата година 
Натискът на инфлацията ще започне да намалява от следващата година. Това прогнозира в предаването Бизнес.БГ 
на БНТ министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. Той и екипът му са амбицирани да върнат 
чуждестранните инвеститори чрез създаване на сигурна среда за бизнес, с ясни правила и възможност за подкрепа на 
стартиращи компании чрез обединяване на всички държавни финансови инструменти. 
Ако Европейската централна банка възприеме заявения от Федералния резерв на САЩ курс да вдигне лихвите и спре 
изкупването на държавен дълг, натискът на инфлацията в общността ще намалее, прогнозира Даниел Лорер. 
"Така че като монетарна политика натискът за инфлация ще започне да намалява от догодина. Междувременно у 
нас ние нямаме тези лостове на действие, така че можем да работим само и единствено с нашия бюджет, като 
фискални мерки, за да подпомогнем най-слабите от българското общество и да облекчим удара на инфлацията от 
тях", каза Даниел Лорер, министър на иновациите и растежа. 
За да се ускори темпа на икономиката са нужни инвестициите и новият министър е амбицирани да ги осигури. 
"От 10 години насам чуждестранните инвестиции дефакто са пресъхнали. Затова аз считам, че започвайки от 
следващата година, променяйки имиджа на България на място, в което може да се работи без риск за собствеността, 
тези инвеститори отново ще се появят и пожелаят да инвестират. Имаме списък от тях за много сериозни цифри. 
Много сериозни цифри, които просто чакат да видят една предвидима среда и една държава и администрация, която 
ги пресреща с отворени обятия", заяви Даниел Лорер. 
Той обясни, как ще си сътрудничат ведомствата в подкрепа на инвеститорите. 
"Българска агенция за инвестиции намира потенциален инвеститор, който решава да инвестира в някоя от 
индустриалните зони, които са в Националната компания индустриални зони, която е в Министерството на 
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промишлеността. Двете организации се събират. Приготвят пакет и инвеститорът е добре дошъл у нас", обясни 
министърът на иновациите и растежа. 
Предвижда се и обединяване на финансовите инструментите в подкрепа на бизнеса. 
"Както Националния иновационен фонд, който помага на учените да направят технолочиген трансфер на тяхната 
разработка в някакъв начинаещ бизнес, така и Фондът на фондовете, който предлага финансиране на стартъпи от 
различно ниво на растеж, така и ББР, която вече предлага заеми на по-зрели бизнеси. Събираме тези инструменти на 
едно място и рационализираме дейността им, така че да има много ясна верига кой и кога може да се финансира и от 
кой инструмент на държавата", поясни Лорер. 
Образованието също трябва да заработи в подкрепа на иновативния бизнес. 
"Това означава академични кадри на изключително високо ниво - докторанти, професори в новите дисциплини, 
изкуствен интелект, дълбоки технологии, които да могат да захранят нашите стартъпи с достатъчно ниво на 
знание, така че те да създават наистина иновации на световно ниво. Иначе ще останем обслужваща икономика", каза 
още Даниел Лорер. 
Новото министeрство ще работи и за инвестиции по линия на Зеления преход, във ВЕИ инсталации, зелен водород, системи 
за съхранение на електричество и др. 
 
√ Новите безработни в цялата страна са повече от постъпилите на работа  
Новорегистрираните безработни в Бюрата по труда в цялата страна продължават да са повече от постъпилите 
на работа. Това показват последните данни на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта.  
От края на декември 2020 година до 12 декември тази година новорегистрираните безработни в страната са малко над 
269 000 души, а започналите работа чрез Бюрата по труда – 218 000 души. 
В последната наблюдавана седмица - от 6 до 12 декември, най-много са регистрираните в Бюрата по труда в Пловдив, 
София-столица, Бургас, Благоевград и Варна, а най-много са устроените на работа в София и Благоевград. 
Междувременно от Агенцията по заетостта обявиха, че през ноември заявените работни места на първичния пазар на 
труда са малко над 10 100 или с 1600 по-малко от октомври и с 2277 по-малко спрямо същия месец на 2020 година, което 
според експертите е типично за есенно-зимния сезон. 
Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост - малко над 30 
%, като следват търговията и ремонтът на автомобили и мотоциклети. 
Най-търсените от бизнеса професии през миналия месец са машинни оператори на стационарни машини и съоръжения, 
продавачи, персонал, зает в сферата на персоналните услуги, и персонал, полагащ грижи за хората, работници по събиране 
на отпадъци, шофьори и др. 
 
√ Сривът на турската лира: Кризата доведе до дефицит на лекарства  
Турският президент заяви, че в миналото е свел инфлацията до 4 на 100 и скоро ще го направи отново. Изявлението 
идва на фона на годишно покачване на цените с над 21 %. 
Реджеп Тайип Ердоган отново подкрепи политиката на ниски лихвени проценти при прогнози на икономисти за инфлация 
догодина от 30 на 100. Лирата загуби повече от половината от стойността си спрямо долара тази година. 
Сривът на националната валута, освен че оскъпи живота, доведе и до дефицит на лекарства, особено на вносни 
медикаменти. 
Турският лидер Ердоган се опитва да бори галопиращата инфлация с понижаване на цените на кредитите, което 
противоречи на мерките в други страни в подобна ситуация. Настоящата криза обезцени спестяванията на хората, оскъпи 
стоките от първа необходимост и изпрати отделни слоеве от населението под официалната линия на бедност. В 27-те 
хиляди аптеки в Турция практически липсват около хиляда медикамента, твърди фармацевтичният бранш. 
"За съжаление продължава дефицитът на лекарства, като се започне от детски сироп за кашлица, препарати за 
диабет и високо кръвно", обясни Гокберг Булмус, фармацевт. 
Здравният министър Фахретин Коча отрича дефицит и обвинява производителите в опит да продават скъпо в страната му. 
Фармацевтите отбелязват, че обвинението е неоснователно при толкова голям срив на турската лира. Аптекари получават 
в социалните мрежи сърцераздирателни бележки и снимки от отчаяни пациенти. 
"От девет години страдам от ревматизъм и пия различни лекарства. Намирам ги трудно, защото се правят в 
чужбина - в Италия. Не мога да се лекувам с определени медикаменти, което е опасно за моето състояние", споделя 
Фатих Юксел, пациент. 
Турските власти определят стандартни цени на лекарствата всеки февруари на базата на определен от правителството курс 
на лирата спрямо еврото. За тази година той 4,57 лири за едно евро, но актуалното съотношение е почти 20 към едно. Така 
производителите на лекарства избягват турския пазар, а фармацевтите настояват правителството да актуализира цените 
на лекарствата спрямо еврото поне три пъти годишно. 
"Най-големият проблем е свързан с чуждестранната валута. Това може да се окаже и решението. Ако няма ценова 
защита, фиксираният валутен курс може да се осъвременява многократно през годината", посочва Берна Ючел 
Минтас, фармацевт. 
Пандемията от коронавирус наруши снабдителните вериги и оскъпи суровините, което се отрази и на цените на 
медикаментите, произвеждани в Турция. Доставчиците на лекарства в страната са недоволни от правителството и заради 
отложените плащания. Те са в турски лири, но според обменните валутни курсове, фиксирани преди месеци. Затова 
браншът очаква затваряне на фирми. 
 



4 

 

В. Банкеръ 
 
√ Нов шеф на БНБ най-рано от февруари-март 
Настоящият управител на Българската народна банка Димитър Радев ще продължи да ръководи регулатора и в 
първите месеци на новата година, при все че мандатът му изтече на 15 юли 2021-а. Този извод може да бъде направен 
от изказването на финансовия министър Асен Василев при приемането на властта от предшественика му на поста 
Валери Белчев. Най-вероятно процедурата по избор ще бъде разработена в периода края на януари или през февруари, 
а до фактическия избор ще се стигне или през февруари или през март следващата година. 
Разбира се, този витиеват график стъпва на позицията на Асен Василев, който на 13 декември заяви, че с настъпването на 
2022 г. първата грижа ще е приемането на Бюджет 2022, а след това ще се пристъпи към окомплектоването на 
регулаторите. "Знаем, че е на дневен ред, знаем, че трябва да се случи бързо, не са обсъждани имена. Така че очакваме в 
началото на новата година – първата грижа ще бъде бюджетът, след това ще преминем съответно към 
регулаторите", коментира финансовият министър. Като ориентир за приемането на бюджета пък може да 
ползваме преговорите за съставяне на правителство, където бе постигната договореност това да се случи до края на 
януари.  
Пътят до избор на управител на БНБ, оказа се, не е никак лек. В предишните два кратки парламента от "Има такъв народ" 
на два пъти отвориха дума за тази изключително важна процедура. Но и в двата случая бяха порязани от останалите 
политически сили в законодателния орган, които откровено демонстрираха нежелание да се занимават с този ключов 
въпрос, а предпочетоха да използват времето, за да се готвят за поредните предсрочни избори. Бламирането на избора на 
шеф на централната банка възпроизведе и някои странни мнозинства - например през август срещу старт на процедурата 
в тандем застанаха ГЕРБ, БСП и "Демократична България", а няколко месеца по-рано въпросът съвсем бе убит в зародиш и 
дори не се стигна до дебат в пленарната зала.  
Сега обаче ситуацията е различна. На първо място, има избрано редовно правителство, а в парламента се формира 
стабилно мнозинство от "Продължаваме промяната", БСП, ИТН и "Демократична България", които имат подписано 
споразумение за общо управление и 134 гласа в пленарната зала. Така че поне част от условията за провеждане на 
адекватен избор на гуверньор са налице. 
Кой ще оглави водещата комисия 
Какво следва оттук нататък? На първо време, трябва да се определи съставът и ръководството на Бюджетната комисия, 
която е водеща и при гласуването на бюджета и при избора на управител на централната банка. Освен това за избора на 
управител трябва да се разпишат и утвърдят съответните процедурни правила и да се проведат изслушвания на 
кандидатите, които могат да бъдат издигнати от всяка парламентарна група. 
Макар още парламентът да не е пристъпил към конституирането на комисиите, може да се каже, че има фаворити за 
позицията председател на Комисията по бюджет и финанси. Отново стъпвайки върху коалиционното споразумение между 
четирите управляващи партии, на преден план излизат имената на Любомир Каримански от ИТН и Георги Ганев от 
"Демократична България". Това е така, тъй като партньорите във властта записаха, че председателят на финансовата 
комисия трябва да е от квота, различна от тази на ресорния министър. В случая министърът на финансите е определен от 
"Продължаваме промяната", т.е. шефът на Бюджетната комисия се полага на една от трите останали партии в коалицията. 
Каримански и Ганев се очертават като фаворити и поради простата причина, че те ръководeха комисията в последните два 
кратки парламента и справиха съвсем не лошо със задачите си.  
Ако БСП пък се опита да лансира кандидат за позицията, това вероятно ще е Румен Гечев, който е навъртял най-много опит 
в тази комисия, а и в ерата на Корнелия Нинова той е сочен като финансовото острие на социалистите. Подобна номинация 
обаче вероятно ще бъде атакувана от опозицията поради факта, че проф. Гечев бе вицепремиер и министър икономиката 
по време на кризата през 1996 г. при управлението на Жан Виденов.  
Най-малък, да не кажем нищожен, е шансът Комисията по бюджет и финанси да отиде в ръцете на партиите от опозицията. 
Ако се стигне дотам на преден план ще излязат имената на бившия финансов министър на ГЕРБ Кирил Ананиев и на Йордан 
Цонев от ДПС, който подобно на Румен Гечев от години е неизменна част от състава на бюджетната комисия. 
Непосредствените задачи пред новия гуверньор  
В предишни свои публикации "Банкеръ" постави акцента върху непосредствените задачи пред новия гуверньор, който и 
да е той и когато и да бъде избран. На първо време той ще трябва да избере двама подуправители, тъй като в рамките на 
2021 г. изтекоха мандатите на подуправителите на управленията “Емисионно” и “Банково” Калин Христов и Нина Стоянова. 
В случая номинациите се правят от управителя на Българската народна банка и се гласуват от парламента.  
В малко по-дългосрочен план новият шеф на централната банка ще трябва да работи или за приемането на еврото в 
България с хоризонт 2024 г., или да заеме позиция против този стратегически избор. В случай, че пристъпим към влизане 
във валутния блок, БНБ ще трябва да снабдява банките с еврови банкноти и монети, ще отговаря и за превалутирането на 
кредитите и депозитите, а и за изравняването на лихвените проценти у нас с тези в зоната на единната европейска валута. 
В тази връзка финансовият министър Асен Василев вече даде някакви индикации как ще се действа. Според министъра на 
финансите България трябва да има техническа готовност за въвеждане на еврото през 2024 година. По думите му на Асен 
Василев индикативната дата за въвеждането на еврото у нас остава непроменена – 1 януари 2024 г., но окончателното 
решение ще бъде взето след мащабна информационна кампания. 
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√ Какво променя министър Асен Василев в МФ 
"Асен Василев е вицепремиер и финансов министър, който носи отговорност за енергетиката и икономиката – един 
вид супер министър". Така преди дни премиерът Кирил Петков описа пред немското издание "Шпигел" ролята на своя 
съратник и съпредседател на "Продължаваме промяната" в правителството, което още не бе оглавил.  
Разбира се, че подобно описание представя Асен Василев пред германските и европейските ни партньори като ключов 
елемент във властовата конструкция. И затова Василев е рамо до рамо с Кирил Петков на всичките му срещи в Брюксел - с 
председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и с 
генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг - по време на задграничния му дебют като министър-председател.  
Тъкмо доверието между двамата довете и до "междуведомствената мощ" на Асен Василев в коалиционния кабинет. 
Длъжността министър на финансите и рангът вицепремиер по европейските фондове му отреждат изключително ключова 
роля: той ще отговаря за разпределението и контрола както на средствата от националния бюджет, така и на европейските 
милиарди през новия програмен период. 
Едновременната отговорност за българските и европейските пари стана причина и за няколко структурни промени в 
Министерството на финансите. Под шапката на ведомството бяха прехвърлени Дирекция "Централно координационно 
звено" и Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове". А Дирекция 
"Съдебна защита" бе извадена изпод шапката на финансовото ведомство и прехвърлена там, където й е мястото - в 
Министерството на правосъдието. 
Другата съществена промяна е изваждането на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД от контрола 
на финансовия министър. Това дружество управлява 1.3 млрд. лв. европейски средства, основно дейността му се регулира 
от Търговския закон и Закона за публичните предприятия и затова е "изпратено" под правилната шапка - министъра на 
иновациите и растежа Даниел Лорер. 
Под непосредствения контрол на Асен Василев остават Агенция „Митници", Агенцията за държавна финансова инспекция 
(АДФИ), Националната агенция за приходите (НАП), Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския 
съюз", Националния компенсационен жилищен фонд и Агенцията по обществени поръчки. 
По отношение на кадровата поблитика, засега няма публично огласени данни или недоволства за резки движения от 
страна на Асен Василев. Всъщност, действащите заместник-министри Ивайло Христов, Людмила Петкова и Моника 
Димитрова-Бийчър са си негови назначения от времето, когато беше финансов министър в първия служебен кабинет на 
Стефан Янев (май - юли 2021 година). А наследникът му във второто служебно правителство Валери Белчев (юли - ноември 
2021 г.) не промени нищо, създавайки усещането, че по-скоро пази креслото на Асен Василев топло до неговото завръщане 
на върха в министерството. 
"Негови хора" са и по върховете на Агенция "Митници" и НАП, защото той назначи Павел Тонев и Румен Спецов, а те си 
подбраха подходящи заместници.  
Първите неотложни задачи пред редовния вече финансов министър Асен Василев са няколко. На първо място - 
подготовката на Бюджет' 2022, който трябва да бъде приет до края на януари догодина. Втора по ред е "хамалогията" 
около преработването на Плана за възстановяване в съответствие със забележките и критиките на Брюксел, защото 
очакваните 12 млрд. лв. са ни жизнено необходими. Третият проблем, с който ще се бори финансовото министерство е 
Закона за обществените поръчки, в който има зца запушване една камара пробойни с корупционен привкус, примерно - 
печално известните ин-хаус процедури, силно побългареният критерий за оценка "Икономически най-изгодна оферта", 
схемите за авансовите плащания и т.н. 
В средносрочен план, визията на Василев включва вдигането на максималния осигурителен доход (МОД). Според него, 
повишаването му ще накара компаниите да произвеждат продукт с по-висока добавена стойност, така че да са в състояние 
да плащат по-високи заплати, а не да се конкурират на база ниска заплата. 
Министърът на финансите запазва и съпредседателското си място в Координационния съвет за приемането на еврото в 
България. В тази връзка, на церемонията по приемането на поста Асен Василев посочи, че не се предвижда отлагане на 
приемането на България в еврозоната. "На 1 януари 2024 г. ние трябва да имаме техническа готовност за приемане на 
еврото. Преди това е нужно да има широка дискусия с неправителствения сектор и бизнеса" , обяви финансовият 
министър. 
 
√ До май трябва да се демонстрират дръзки резултати 
"Фактът, че парламентарното мнозинство е съставено от четири политически субекта, предполага възможност от доста, 
доста, доста рискове за разпад. Но програмата може да играе центростремителната сила и общ знаменател. Поведението 
на политическите партньори и историята на техните отношения не предполагат да има висока степен на доверие, но всички 
ясно съзнават риска от подобно на лятното безотговорно поведение".  
Това коментира пред БНР политологът Любомир Стефанов, преподавател в НБУ. И допълни, че "до май трябва да се 
демонстрират дръзки резултати".  
"Ако участниците в коалицията се фиксират върху "имаме един човек някъде си", хоризонтът им е ранна пролет", допълни 
той.  
Според него ГЕРБ не защитават обещаното, че ще бъдат конструктивна опозиция.   
"Трябва да допринасяш за доброто прозрачно и отчетно управление на държавата, а не да го саботираш просто защото не 
ти харесва и не си на власт", поясни Стефанов.  
Политологът посочи, че ГЕРБ и ДПС ще търсят да поставят помежду си линии.  
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"ДПС е принудено да мимикрира за пореден път. Ще приеме благоприлична форма, която ще бъде поставяна постоянно 
под въпрос от присъствието на първата фигура, седяща отдясно на председателя на партията на първия ред в парламента", 
посочи той.  
Противоречието ГЕРБ и Бойко Рашков е фиксация, по думите на Стефанов.    
"Няма значение кой е министърът на вътрешните работи, докато не се научим да използваме цивилизовани практики за 
разследване на подозрения. А не от публични трибуни министрите, особено на вътрешните работи и на правосъдието, да 
застават и да казват "ти си корумпиран", "ти купуваш гласове". Въпрос на време е г-н Рашков и България да бъдат осъдени 
в съда в Страсбург или в Люксембург", смята Любомир Стефанов.  
Политологът е категоричен, че една институция не трябва да е в зависимост от този, който я управлява.  
"Това се променя с подход, с отчетност, с баланс на застъпване, на взаимен контрол и подпомагане... Оставаме в сферата 
на това да свързваме проблемите с хора, а не с институционалния и структурен баланс", допълни той.  
 
√ Сърбия ще преговаря за допълнителни доставки на газа от Русия 
Преговорите за доставката в Сърбия на допълнителни количества руски природен газ по намалени цени ще се проведат 
на 20 и 21 декември. Това е казал президентът на Сърбия Александър Вучич. 
На 14 декември сръбският лидер изрази надежда, че в скоро време ще бъде постигнато с Русия споразумение за 
доставките на дополнителни обеми от суровината по намалени цени. По неговите думи, на Сърбия са ѝ необходими 
допълнително 6 млн. куб. м природен газ на ден, които може да купи само на борсата по високата цена в момента. От своя 
страна, шефът на компанията "Сърбиягаз" Душан Баятович съобщи, че се надява да се сключи споразумение с руската 
страна в понеделник, 20 декември. 
Още на 9 декември Вучич, отговаряйки на въпрос на ТАСС, заяви, че председателят на управителния съвет на "Газпрома" 
Алексей Милер го е уверил, че републиката няма да остане без природен газ. Вучич също така съобщи тогава, че Сърбия 
обсъжда с Русия възможността да закупи допълнително количество от синьото гориво заради студеното време. 
Рекордни доставки 
Милер и Вучич на 7 декември в конферентна връзка са обсъдили въпросите за сътрудничеството между двете страни, в 
частност и доставките на природен газ. Отбелязано е, че за 11 месеца на тази година "Газпром" е доставил в Сърбия с 57% 
повече от синьото гориво, отколкото за цялата 2020 година. 
След преговорите в Сочи на 25 ноември Русия запази цената на природиня газ за Сърбия на нивото от 270 долара за хиляда 
кубически метра за следващите шест месеца. След това на Белград ще бъдат предложени условия по дългосрочен договор, 
които Вучич нарече "изключителни". 
От 1 януари 2021 година "Газпром" започна да доставя газ в Сърбия по нов маршрут. От Русия природният газ се 
транспортира по морския газопровод "Турски поток" и след това по територията на Турция. По националната 
газотранспортна система на България синьото гориво постъпва в Сърбия. 
 
√ Инфлацията в еврозоната достигна рекорд 
Годишната инфлация в еврозоната се ускори до 4,9% през ноември, което е рекорд от юли 1991 г. Това съобщи Евростат. 
От въвеждането на еврото през 2002 г. това е абсолютен рекорд. 
Европейски икономисти предсказваха този момент и рисковете от скок на инфлацията заради големите държавни заеми, 
взети от страните-членки на ЕС, с които да се окаже държавна помощ на гражданите и бизнеса в условията на пандемия. 
Още един катализатор на инфлацията може да се превърне фондът за възстановяване на икономиката на ЕС, който е с 
обем от 750 милиарда евро. Брюксел започна разпределянето на средствата от него още през тази година. Става дума за 
пари, които са привлечени под формата на кредити или емитиране на европейски облигации, чието погасяване трябва да 
приключи през 2052 г. 
„Новите ни прогнози предвиждат годишната инфлация да достигне 2,6% през 2021 г., 3,2% през 2022 г., 1,8% през 2023 г. и 
1,8% през 2024 г. - това е значително по-високо ниво от предвиденото при септемврийската прогноза“, 
посочи председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард преди ден. Инфлацията извън храните и енергията 
се очаква да достигне средно 1,4% през тази година и 1,9% през следващата. През 2023 г. и 2024 г. тя ще е респективно 
1,7% и 1,8% 
Инфлацията в България е на път да счупи 13-годишен рекорд. През ноември поскъпването на стоките и услугите е 7,3% 
спрямо същия месец година по-рано. Това сочат най-новите данни на НСИ за ключовия показател. Така, натрупаната 
инфлация от началото на тази година до края на ноември достига 6.8%. В годините назад само през 2008 г. годишната 
инфлация в България удари връх от 7.8%.  
У нас най-голямо поскъпване е регистрирано при транспорта. 28-процентното увеличение на цените е заради скъпите 
горива. Режийните за дома - ток, вода, парно, се увеличават с 2.1%, а храните, заемащи най-голям дял в потребителската 
кошница – с 1.2% . Любопитна подробност е, че в топа влизат услугите в секторите развлечение и култура – с 3.3%. Това 
означава, че ресторанти, кафенета и културни институции са вдигнали цените.  
Цената на хляба е скочила със 7.8%. Даваме с 4.2% повече пари за кисело мляко, съответно и сирене /+3.5%/, краставици 
/+5.5%/, картофи /+3.3%/. Поевтинявяне пък е регистрарано при цитрусовите и южните плодове, доматите, лука, ориза и 
свинското месо.  
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√ Британският министър за Брекзит подаде оставка 
Британският министър за Брекзит лорд Дейвид Фрост подаде оставка. Като причина е посочено несъгласие "с 
политическата посока на правителството". Фрост е връчил писмо с оставката си на премиера Борис Джонсън миналата 
седмица и се очаква да напусне поста в началото на новата година.  
Заместник политическият редактор на "Скай Нюз" Сам Коутс заяви, че министърътсе оттегля, защото е недоволен от 
посоката, в която се движи правителството - високите данъци, стратегията за нулеви емисии на вредни газове и новият 
"План Б" с ограничения заради COVID-19. Според Коутс, напускането на Фрост, който е смятан за архитект на Брекзит, е 
сериозна загуба на Джонсън, чиято основна мантра преди последните общи избори бе "Да постигнем Брекзит!".  
Оставката е пореден удар за правителството, което е в дълбока криза през последните седмици, включваща големия 
скандал с коледните партита миналата зима и бунта в редиците на депутатите на управляващата Консервативна партия 
срещу въвеждането на ваксинационни паспорти.  
Дейвид Фрост от дълго време води преговори със заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шевчович по 
повод на Протокола за Северна Ирландия, който британците искат да бъде премахнат. Лидерът на северноирландската 
Демократична юнионистка партия сър Джефри Доналдсън заяви, че оттеглянето на министъра е лош знак за ангажимента 
на Борис Джонсън да няма търговска граница в Ирландско море след Брекзит. 
 
Investor.bg 
 
√ Чуждестранните инвестиции в България се свиват с над 50% към октомври 
Най-големите вложения за десет месеца са от Люксембург, Германия и Белгия, а най-големият нетен отрицателен 
поток е към Русия и Швейцария  
Потокът на влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от януари до октомври остава положителен, но 
намалява рязко на годишна база. ПЧИ са в размер на 1,144 млрд. евро, което е с 1,178 млрд. евро по-малко спрямо същия 
период на миналата година. Така обемът на вложенията се свива с 50,7% на годишна база, показват предварителните 
данни на Българската народна банка (БНБ), които подлежат на ревизия в бъдеще. 
От централната банка изчисляват, че само през октомври потокът на ПЧИ е положителен и възлиза на 238,5 млн. евро, като 
преди година беше на плюс със 119,4 млн. евро. 

 
Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на 
български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) за първите десет месеца 
на тази година е отрицателен и възлиза на 38,4 млн. евро. Той е по-малък с 202,7 млн. евро в сравнение със същия период 
на миналата година, който е положителен в размер на 164,3 млн. евро. 
Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 7,4 млн. евро, като 
преди година от януари до октомври излезе на минус с 0,1 млн. евро. 
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По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата 
печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 
1,304 млрд. евро, при положителна стойност от 782,3 млн. евро от януари до октомври 2020 г. 
Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно 
участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) за първите десет месеца 
на годината е отрицателен и възлиза на 121,9 млн. евро, при положителна стойност от 1,375 млрд. евро за същия период 
на 2020 г. 
Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – октомври са от Люксембург (364,5 
млн. евро), Германия (290,4 млн. евро) и Белгия (167,3 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Русия 
(244,2 млн. евро) и Швейцария (79,7 млн. евро). 
 

 
 
Според предварителните данни на БНБ нетният поток на преките инвестиции в чужбина от януари до октомври възлиза на 
165 млн. евро, при 167,2 млн. за същия период преди година. Само през октомври нетният поток е отрицателен и възлиза 
на 4,8 млн. евро, при положителна стойност от 33,9 млн. евро преди година. 
 
√ Османи очаква незабавни разговори между България и РСМ и решения още до януари 
Новата власт в България вече ни дава надежда, заяви министърът на външните работи на Република Северна 
Македония  
Незабавни разговори между България и Северна Македония и решения още до януари. Това иска външният министър на 
западната ни съседка. Буяр Османи заяви, че се надява страната ни да направи обратен завой по отношение на 
преговорите за членството на Северна Македония в Европейския съюз, но и заяви, че срокът от шест месеца е твърде 
дълъг. 
"Отношенията между България и Северна Македония са на най-ниското възможно ниво, включително и в доверието 
между нас..., но фактът, че има политическа власт в България вече ни дава надежда, че две легитимни власти могат да 
седнат и да говорят по всички въпроси и първите послания дават оптимизъм, защото точно това казвахме самите ние. 
Трябва да има всеобхватен подход. Историята – да, важна е, но ние всеки ден правим история, създаваме история", каза 
пред Нова телевизия министърът на външните работи на РС Македония Буяр Османи. 
В интервю за Financial Times, Кирил Петков сигнализира, че София ще прекрати възпрепятстването на опита на Северна 
Македония да се присъедини към Европейския съюз. 
В България имаше три изборни процеса, служебна власт и това не помогна, за да надмогнем различията и да се вдигне 
ветото или блокадата, посочи още той. И допълни, че досега не е намерено решение, защото нямаше политически кабинет. 
"Сега наистина няма причина да се дават дълги срокове, когато има политически кабинет. Има стабилно мнозинство и в 
Република България, и в Република Северна Македония, и можем да седнем още утре, да продължим с разговорите, и още 
през месец януари да има решение", подчерта Буяр Османи. 
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"С по-предишното политическо правителство имахме интензивни преговори, интензивни разговори, разменяхме идеи. В 
много моменти бяхме много близо до решения, но разбира се и това правителство тогава се намираше в някаква 
предизборна ситуация, в една вътрешна политическа ситуация, която утежняваше намирането на решение", посочи 
Османи.  
"Мисля, че този нов подход с включването на настоящето и бъдещето за нас е важно послание. Аз казах на няколко пъти 
публично, че 6 месеца за нас е много дълъг период, защото не само държавата прекалено дълго чака този процес, а 
авторитетът на Европейския съюз в този регион е изправен пред сериозно предизвикателство", коментира външният 
министър на РСМ. 
"Нашият премиер беше останал с позитивно усещане след телефонния си разговор с Кирил Петков, защото отново се 
връщаме към една нормална комуникация, в която фокусът е освен за миналото, да говорим и за бъдещето", допълни 
министърът. 
За Договора за добросъседство от 2017 г. той заяви, че там се предвижда точно това, за което е говорил премиерът Кирил 
Петков - формиране на работни групи, които да се фокусират не само върху историята, а и върху инфраструктурата, 
икономиката, енергетика и т.н. 
„Договорът предвижда два инструмента. Единият е междуправителствената комисия, в която участват няколко министри, 
водени от министрите на външните работи. Това са 6-7 министри от наша страна и 6-7 от ваша страна, с които да говорим 
най-отговорно и да обсъждаме къде имаме прогрес, къде нямаме прогрес и къде трябва да се фокусираме в бъдеще. И 
тези групи, за които говори премиерът Петков са всъщност връщане към основния инструмент на Договора - 
междуправителствената комисия с всички групи, които са част от тази комисия. За съжаление от една година искаме да се 
проведе второто заседание на междуправителствената комисия, но ние нямаме отговор от Р България. А, това е най-
добрият инструмент, подчерта Османи. 
Вторият инструмент е комисията за исторически и образователни въпроси, която трябва да намери общи точки от общата 
история между двете държави и народа. Тази комисия в началото имаше определен напредък за 5 личности бе постигнат 
общ текст, как да се интерпретира тяхната роля. Бяха договорени и два периода. Тя трябваше да продължи със същата 
динамика и препоръките за учебниците, коментира Османи. 
За това, че искането на България е езикът да се нарича официален език на РСМ и попитан те какво искат, Османи отговори, 
че искат езикът да се нарича така, както бил предложен от страна на Европейската комисия - македонски език. 
„Езикът произлиза от правото на самоопределяне във всяка една държава. Признават държавите, а не атрибутите, които 
тези държави имат. Затова смятаме, че това не е искане, което трябва да е спор или пречка на пътя за членство в ЕС. 
Смятаме, че това предложение на европейското председателство двете страни да имат свои едностранни позиции в ЕС по 
отношение на езика, а самият ЕС да приема и двете позиции, за нас това е решение на въпроса”, каза Османи. 
По отношение на всички други въпроси, които не са част от пакета, в рамките на пакета 5+1 ние дадохме компромисни 
решения, добави той. 
Османи посочи, че РС Македония няма да се меси във вътрешното устройство на Република България по отношение на 
начина на организацията на нейните граждани. 
„Република Северна Македония и Република България имат различно устройство по отношение на етническото 
организиране на гражданите. При нас конституцията признава етническите общности. В конституцията е записано - 
македонски народ, части от албанския, турския, ромския и т.н. В България това нещо не съществува в нейната конституция. 
Нашата позиция е, че това е въпрос, на който самата България ще решава как да се организира. Ние нямаме никакво 
намерение да се месим в това как Р България ще се организира”, подчерта Буяр Османи. 
„По отношение на останалите въпроси - за говора на омразата, за работата на историческата комисия, вписването на 
българите в конституцията на РСМ, въпросът за реабилитацията на жертвите от комунизма, за краткото и дългото 
наименование на страната, ние отговорихме, но за съжаление не получихме отговор от българска страна”, допълни 
северно-македонският външен министър. 
Той коментира, че на последния съвет в Брюксел, както и на предишния през юни, 26 страни са гласували Албания и РСМ 
да започнат преговори, „само Република България беше против”. 
Според него, регионът няма алтернатива освен ЕС. „Ние не сме в периферията, ние сме в сърцето на съюза. Регионът е 
обкръжен от страни-членки на съюза. Няма как съюзът да има дупка в сърцето. Дупките в тялото са или за кървене, или за 
чуждо влияние. В това може да се превърне регионът, ако не се инвестира в него. Започването на преговори не означава 
членство още утре. Това ще трае години. Някой е калкулирал, че около 200 пъти от началото на преговорите до края ще се 
взимат решения с компромис. Р България може 200 пъти да спре пътя на Северна Македония, каза още Османи. 
Не забравяме, че България първа призна Република Северна Македония, когато беше Македония, за независима. Имахме 
отлични отношения. След подписването на договора за добросъседство имаше покачване на икономическия обмен с 20-
30%, промени се отношението на хората и вместо тази енергия да се използва за укрепване на отношенията, сега сме в 
ситуация от преди договора и отношенията са на най-ниско ниво, но няма да се откажем от партньорство и приятелство. 
След катастрофата май показахме, че може да сме в добри отношения. Така че аз съм благодарен за отношението на 
българските власти. Имам позитивно отношение относно начина, по който българската държава се представи и ми е жал, 
че не може да имаме същото отношение по всички други въпроси от обществения живот, заяви още Буяр Османи. 
"Република България я гледаме като ЕС, защото тя е страна на ЕС. И сега смятам, че в България е ключът дали този регион 
ще тръгне в положителна посока или ще влезе в дестабилизиращ модел с всички последици по целия континент", подчерта 
още той. 
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√ Търговският дефицит на България се сви до 288 млн. евро през октомври 
За първите десет месеца на годината износът на стоки се увеличава с 24% до 28 млрд. евро, отчете БНБ  
Търговското салдо на България за октомври е отрицателно в размер на 288,3 млн. евро при дефицит от 302,7 млн. евро за 
същия месец на миналата година. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) за платежния 
баланс. 
От януари до октомври салдото излезе на минус с 2,194 млрд. евро, като за същия период на 2020 г. дефицитът беше 1,328 
млрд. евро. 
 

 
 
В централната банка изчислиха, че текущата и капиталова сметка е на положителна територия с 26,1 млн. евро при 
дефицит от 264,3 млн. евро за октомври 2020 г. За първите десет месеца на годината тя е на плюс с 553,9 млн. евро, като 
преди година за същия период имаше излишък от 1,060 млрд. евро. 
Само за октомври салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 82,6 млн. евро, като преди година пак беше 
отрицателна величина – 335,3 млн. евро. От януари до октомври тя е на минус със 119,5 млн. евро при положително салдо 
от 263,4 млн. евро за същия период на миналата година. 
Износът на български стоки през октомври е за 3,110 млрд. евро и нараства с 633,1 млн. евро (25,6%) в сравнение с година 
по-рано. От януари до октомври експортът е 28,056 млрд. евро и се увеличава с 5,484 млрд. евро (24,3%) в сравнение с 
този за същия период на 2020 г. 
Вносът на стоки през октомври е 3,398 млрд. евро, като нараства с 618,6 млн. евро (22,3%) спрямо година по-рано. За десет 
месеца той достига 30,250 млрд. евро, като нараства с 6,350 млрд. евро (26,6%) спрямо същия период на миналата година. 
В БНБ отчитат, че салдото по услугите е на плюс с 293 млн. евро при положително салдо от 243,2 млн. евро за октомври 
2020 г. От януари до октомври то е положително в размер на 3,774 млрд. евро при положително салдо от 2,621 млрд. за 
януари – октомври 2020 г. 
Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал 
или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е на минус с 43,7 млн. евро при отрицателно салдо от 225 
млн. евро за октомври 2020 г. За десетте месеца на тази година то излезе на минус с 2,401 млрд. евро при отрицателно 
салдо от 1,878 млрд. евро за януари – октомври 2020 г. 
Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е отрицателно в размер на 43,6 млн. 
евро при отрицателно салдо от 50,8 млн. евро за октомври 2020 г. От януари до октомври то е положително в размер на 
702,2 млн. евро, като преди година пак беше на плюс с 849,3 млн. евро. 
Капиталовата сметка е в размер на 108,7 млн. евро при положителна стойност от 71,1 млн. евро за октомври 2020 г. за 
десетте месеца на тази година тя е на плюс с 673,3 млн. евро, при положителна стойност от 797,3 млн. евро за януари – 
октомври 2020 г. 
Финансовата сметка за октомври е отрицателна в размер на 368,6 млн. евро, като преди година беше на минус с 260,5 млн. 
евро. За десетте месеца на тази година тя излезе на плюс с 3,441 млрд. евро, при положителна стойност от 2,309 млрд. 
евро за същия период на 2020 г. 
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Салдото по статия Преки инвестиции е отрицателно в размер на 243,3 млн. евро при отрицателно салдо от 85,5 млн. евро 
за октомври 2020 г. За януари – октомври 2021 г. то е отрицателно в размер на 979,1 млн. евро, като преди година пак беше 
на минус с 2,155 млн. евро. 
Преките инвестиции – активи намаляват с 2,6 млн. евро при понижение със 79,2 млн. евро за октомври 2020 г. От януари 
до октомври те нарастват с 688 млн. евро при увеличение с 323,8 млн. евро за същия период на 2020 г. 
Преките инвестиции – пасиви нарастват с 240,7 млн. евро при увеличение с 6,3 млн. евро за октомври 2020 г. За десет 
месеца ръстът е с 1,667 млрд. евро, като преди година за същия период имаше увеличение с 2,478 млрд. евро. 
Салдото по статия Портфейлни инвестиции е отрицателно в размер на 17 млн. евро при отрицателна стойност от 10 млн. 
евро за октомври 2020 г. За януари – октомври 2021 г. салдото е положително в размер на 1,811 млрд. евро при 
положително салдо от 144,6 млн. евро) за същия период на 2020 г. 
Портфейлните инвестиции – активи за октомври нарастват с 96,3 млн. евро при намаление с 18,5 млн. евро за октомври 
2020 г. От януари до октомври ръстът е с 1,810 млрд. евро при увеличение с 1,931 млрд. евро за същия период на 2020 г. 
Увеличението при портфейлните инвестиции – пасиви за октомври е със 113,3 млн. евро при понижение с 8,5 млн. евро за 
октомври 2020 г. За януари – октомври те намаляват с 1,6 млн. евро при повишение с 1,787 млрд. евро за същия период 
на 2020 г. 
Салдото по статия Други инвестиции е положително в размер на 1,487 млрд. евро при положителна стойност от 1,468 млрд. 
евро за октомври 2020 г. За януари – октомври 2021 г. салдото е положително в размер на 2,509 млрд. евро при 
положително салдо от 82,8 млн. евро за януари – октомври 2020 г. 
Други инвестиции – активи нарастват с 1,542 млрд. евро при повишение с 1,094 млрд. евро за октомври 2020 г. За януари 
– октомври 2021 г. те се увеличават с 4,635 млрд. евро при намаление със 769,9 млн. евро за същия период на 2020 г. 
Други инвестиции – пасиви за октомври 2021 г. нарастват с 54,5 млн. евро при намаление с 374,3 млн. евро за октомври 
2020 г. За януари – октомври 2021 г. те нарастват с 2,126 млрд. евро при намаление с 852,7 млн. евро за същия период на 
2020 г. 
Резервните активи на БНБ намаляват с 1,617 млрд. евро през отчетния месец при понижение с 1,648 млрд. евро за 
октомври миналата година. За януари – октомври 2021 г. те нарастват с 31,8 млн. евро при повишение с 4,276 млрд. евро 
за същия период на 2020 г. 
 
√ Очертава се трудна година за кредитните пазари 
Изключението са частните кредити, но фондовете могат да се откажат от ключови защити, за да не губят бизнес, 
което носи рискове  
Следващите няколко години се очертава да бъдат нестабилни за кредитните пазари, тъй като лихвените проценти започват 
да се повишават. Има обаче един клас активи, който ще продължи да процъфтява. 
Активите на частния кредит под управление могат да нараснат с около 70% до 1,5 трлн. долара за четири години според 
Пол Гълбърг, старши индустриален анализатор в Bloomberg Intelligence. Мениджърите на частни капитали като Apollo 
Global Management Inc., Ares Management Corp. и Blackstone Inc. ще се възползват, пише той в бележка, цитирана от 
Bloomberg. 
Този непрозрачен ъгъл на кредитния свят е на едно разстояние от ежедневните движения на пазарите. Секторът 
обикновено използва структури с плаващи лихви, които го предпазват от промени в паричната политика. 
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Тъй като инвестираният капитал е блокиран за срока на всяка сделка, той също не е обезпокоен от изходящи потоци - 
основна разлика между частния кредит и синдикираните заеми. 
„Директното кредитиране е търпелив капитал, който не е податлив на значителни колебания или изходящи потоци, ако 
има по-широка волатилност на пазара“, казва Армен Паносян от Oaktree Capital Management. 
 

 
 
Тези функции ще бъдат полезни, тъй като перспективата за повишаване на лихвените проценти, намаляване на паричните 
стимули, високата инфлация, разпространението на повече варианти на коронавируса и продължаващият натиск върху 
веригите на доставки заплашват да увеличат волатилността през следващата година и след това. 
Повишаването на лихвите трябва да бъде много рязко и бързо, за да затрудни частните кредитни фирми. Това би било 
проблем за почти всички, тъй като кредитополучателите ще се борят да обслужват дълговете си. 
Андрю Маккълах, управляващ директор в Hayfin Capital Management, казва, че може да има „сладост“ за частния кредит: 
краткосрочно, скромно смущение на пазара на държавния дълг, причинено от неочаквана промяна в паричната политика. 
„Това ще създаде възможности за директни заеми“, посочва той. 
За тези, които са фокусирани само върху първичните сделки, такова прекъсване ще пресуши сливанията и придобиванията, 
което означава, че може да пропуснат интересни възможности, отбелязва още той. 
В Европа са регистрирани 549 трансакции с директни заеми само през първите девет месеца на годината, което е повече 
от цялата 2019 г., която беше рекордна за индустрията, т.е. очертава се нов рекорд, сочи доклад на Deloitte. Очакванията 
за по-голяма волатилност през следващата година може само да повишат търсенето на този тип ценни книжа. 
Последните сделки включват транш на стойност 1,52 млрд. долара, получен от Parts Town, портфейлна компания на 
Berkshire Partners и Leonard Green & Partners LP, за рефинансиране, подкрепа на миноритарна капиталова инвестиция от 
Leonard Green и обратно придобиване, и транш за 1,5 млрд. паунда (2 млрд. долара) от платформата за управление на 
богатството FNZ. 
Една от най-големите сделки се осъществи през август, когато трима заемодатели предоставиха заем в размер на 2,6 млрд. 
долара и финансираха изкупуването на Stamps.com от Thoma Bravo. 
Ръстът на частния кредит не идва без рискове. По-големият брой играчи, както и капитал за разгръщане, означават, че при 
повече сделки фондовете отказват от ключови предпазни мерки, които ги защитават, ако нещата се объркат, за да спечелят 
кредитен бизнес. 
 
√ Призракът на тройната война преследва американската доминация 
Китай, Русия и Иран представляват военна заплаха, която изисква отговор от Вашингтон  
В продължение на десетилетия американското военно планиране се основаваше на идеята, че САЩ трябва да могат да 
водят две войни, в различни части на света, едновременно. Но дори и най-мрачните стратези не са планирали три войни 
едновременно, пише Гидиън Рахмън за Financial Times. 
Администрацията на Джо Байдън обаче в момента е изправена пред милитаризирани кризи в Европа, Азия и Близкия 
изток. Взети заедно, те представляват най-голямото предизвикателство пред глобалната мощ на Америка след края на 
Студената война. 
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Американски официални лица информираха, че Русия планира инвазия в Украйна „още в началото на 2022 г.” 
Междувременно Лойд Остин, американският министър на отбраната, предупреди, че военните маневри на Китай близо 
до Тайван изглеждат като репетиция за пълномащабна инвазия. Иран пък може да е на няколко седмици от създаването 
на достатъчно материал за производството на ядрено оръжие - резултат, който САЩ се опитваше да предотврати 
десетилетия.  
Някои анализатори се притесняват, че сега Америка може да е изправена пред координирана глобална агресия от страна 
на ревизионистки сили. Карл Билдт, бивш министър-председател на Швеция и дипломат, предупреждава, че властите 
трябва да обмислят възможността за едновременни нахлувания в Тайван и Украйна. „Взети заедно, тези два завоевателни 
хода биха изместили фундаментално глобалния баланс на силите, издавайки смъртния акт на световен ред, който крепеше 
глобалния мир десетилетия.“ 
Изглежда малко вероятно Си Дзинпин и Владимир Путин да си говорят директно за координирани военни действия. 
Идеята пък за тристранен конферентен разговор, в който участва и Ебрахим Раиси, президентът на Иран, е в сферата на 
фантастиката. 
Но въпреки че няма единен план, свързващ амбициите на Пекин, Москва и Техеран, има известна степен на споделен 
анализ и бдителност. Правителствата на Китай, Русия и Иран се оплакват, че са набелязани за „смяна на режима“ от 
Вашингтон. Всички те имат амбиции да доминират в своите региони. И всички те оправдават амбициите си с претенции за 
родство с народи извън националните им граници. 
Правителството на Си настоява, че съдбата на Китай е да „обедини“ родината, като погълне Тайван. Путин твърди, че се 
извършва „геноцид“ срещу рускоговорящите в Украйна и че е дълг на Москва да ги защити. Иранското правителство 
твърди, че е защитник на исляма в целия свят и използва мюсюлманите шиити извън своите граници като прокси воини. 
След хаотичното изтегляне от Афганистан през лятото Америка изглежда слаба. Това увеличава изкушението за Русия, 
Китай и Иран да се опитат да подновят старите си оплаквания или да продължат с отколешните си амбиции. 
Ревизионистките сили в Азия, Европа и Близкия изток ще наблюдават развитието на другите континенти. Неотговарянето 
на атаки срещу Украйна или Тайван би сигнализирало за фундаменталната промяна в глобалната мощ, от която Билдт и 
други се притесняват. Но силата и репутацията на САЩ могат да намалеят и чрез поредица от по-малко зрелищни отстъпки, 
които колективно индикират, че Америка се отдръпва. 
Вече има тревога в части от Европа относно приказките на администрацията на Байдън за постигане на ново 
„разбирателство“ в областта на сигурността с Русия в Европа. Ако САЩ отстъпят пред руските заплахи за Украйна, Китай 
може да бъде насърчен да засили заплахите си спрямо Тайван, а Иран може да настъпи ядрения педал. Съюзниците на 
Америка, които са от решаващо значение за глобалния обхват на Вашингтон, могат да паднат духом и да започнат да се 
отлюспват. 
Белия дом е нащрек за тези опасности. Той знае, че трябва да подбере своите битки - или рискува да стане опасно 
ангажиран навсякъде. Силната позиция на САЩ в Европа, Азия или Близкия изток може да помогне за възстановяване на 
американското възпиране в целия свят. Но къде, ако изобщо, Америка трябва да показва мускули? 
Мащабната заплаха е Китай, но мащабната провокация е Русия. По-малкият мащаб на риска сочи към Иран - който (засега) 
не е ядрена сила. От стратегическа гледна точка инстинктът на администрацията на Байдън е да се концентрира върху 
Китай като единствения реален претендент за ролята на Америка като световна суперсила. Байдън намекна, че САЩ ще 
защитят Тайван, ако той бъде атакуван, но не направи подобни коментари за Украйна. 
Повечето американски анализатори обаче все още смятат, че атака срещу Тайван е малко вероятна през 2022 г., понеже 
Си Дзинпин се нуждае от стабилност, тъй като се готви да бетонира властта си на важен конгрес на комунистическата 
партия следващата есен. Заплахите на Русия към Украйна са по-непосредствени. Но директният конфликт с ядрената Русия 
остава почти немислим. Вместо това Байдън заплаши с масивни икономически санкции и военна помощ за Украйна в 
случай на руска атака. Въздушните рейдове срещу ирански ядрени съоръжения изглеждат по-малко опасни от замесването 
с руски или китайски сили. Но Байдън, както Барак Обама и Доналд Тръмп преди него, не е склонен да се въвлече в 
поредната война в Близкия изток. 
Администрацията на Байдън няма изрично да премахне военната опция от масата в нито един от тези три конфликта. Но 
най-вероятно САЩ ще разчитат на икономически и дипломатически оръжия. Строгите икономически санкции, които вече 
са въведени срещу Иран, могат да бъдат използвани срещу Русия или Китай в случай на атаки срещу Украйна или Тайван.  
Това няма да е началото на Третата световна война, но може да бъде краят на глобализацията. 
 
БНР 
 
√ Радев и Йотова получават удостоверения за избора им за президент и вицепрезидент 
На тържествена церемония председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова ще връчи на Румен 
Радев и Илияна Йотова удостоверения за избора им за президент и вицепрезидент на Република България на проведените 
на 14-и и 21 ноември избори. 
Според обявените от ЦИК окончателни резултати на втория тур кандидатската двойка Радев-Йотова победи на изборите и 
получи 66,72 на сто или 1 539 650 от гласовете на избирателите. 
 
√ Нинова и работодателските организации обсъждат бизнес климата у нас 
Вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова ще проведе среща с работодателските организации по 
актуални теми, свързани с цената на електроенергията, бизнес климата и мерки за подкрепа на икономиката. 
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Срещата ще започне в 12:00 ч. в сградата на Министерството на икономиката и индустрията. След нея Нинова и 
представители на работодателите ще дадат брифинг. 
 
√ Здравният министър свиква експертен съвет заради ниската ваксинация  
Здравният министър д-р Асена Сербезова свиква днес експертен съвет заради ниската ваксинация у нас. 
Сербезова вече заяви, че ще се разчита на лични лекари и фармацевти да убеждават хората за ваксинирането срещу COVID-
19. 
Днес се очаква да пристигнат и първите количества ваксини, предназначени за деца над 5-годишна възраст. Ще бъдат 
изготвени препоръки за начина, по който ваксините ще бъдат прилагани на деца. 
„В момента се разработват указания от регионалните здравни инспекции, които ще бъдат следвани. Ще бъдете убедени, 
когато ги има тези инструкции. Разбира се, те ще бъдат обявени“, заяви министърът пред репортери в кулоарите на 
парламента в петък. 
 
√ Земеделският министър отива в Садово, където наводнение заля ниви  
Министърът на земеделието Иван Иванов ще посети община Садово, за да се запознае  с проблемите, които наводненията 
през последните дни създадоха на местните фермери. 
Десетки декари със селскостопанска продукция останаха под вода в община Садово, след като река Чая излезе от коритото 
си преди няколко дни. 
Според местните власти дигата се е скъсала на няколко места, като това се случва не за пръв път през последните години 
и тежкото състояние на съоръжението вече не изисква ремонт, а изцяло ново изграждане. 
Министър Иванов ще се срещне с ръководителите на местния клон на „Напоителни системи“. 
Встъпването в длъжност на новия министър съвпадна със сериозните наводнения в страната и провокира изказването му, 
че държавното дружество „Напоителни системи“ има спешна нужда от промяна в начина на управление. 
Иван Иванов ще се срещне и с пострадалите земеделски производители, за да обсъдят възможните компенсации за 
залетите ниви. 
 
√ Експерти не очакват Covid-19 да се отрази негативно на зимния туристически сезон 
Специалисти от туристическия бранш прогнозират, че повишаването на заболеваемостта от Covid-19 в Западна Европа 
няма да окаже негативно влияние върху зимния сезон и ски ваканциите у нас. Не се очаква анулиране на ски почивки от 
чуждестранни туристи, посочи пред БНР директорът на Института за оценки и анализи в туризма Румен Драганов. 
„Това беше и изявлението на Глобалната асоциация на туроператорите. Те се обърнаха към правителствата да не създават 
допълнителни проблеми освен това, което е предложено като решение зелен сертификат, спазване на дистанция, миене 
на ръце и носене на маска. Т.е. другите ограничения водят до тежки икономически последици, така че се очаква да не 
бъдат утежнявани, може допълнително да се иска PCR тест, но няма да има ограничения в пътуванията“. 
Със започването на пандемията и ограниченията, които бяха наложени интересът към пътуванията е нараснал двойно. 
Очаква се и силен летен сезон през следващата година, прогнозира Румен Драганов. 
Ситуацията около пандемията от коронавирус, както и затегнатите ограничения за пътуване и ограниченията, наложени за 
броя посетители, които могат да участват в големи събития са сред причините обаче най-голямото туристическо изложение 
в Берлин, което се провежда през март, да не се състои присъствено и през следващата година. Германия е сред страните, 
които генерират голям брой летни почивки. Какво означава това за България? 
Даниела Стоева, управител на туроператорска фирма, коментира: 
„Предварителният интерес от пазара в Германия е много по-силен в очакванията, отколкото миналата година по това 
време имахме очаквания за настоящия сезон“. 
 
√ Тютюнопроизводителите могат да кандидатстват за помощ de minimis 
От днес тютюнопроизводителите могат да кандидатстват за държавната помощ de minimis, съобщават от Фонд 
"Земеделие". 
С 3 млн. лв. производителите ще бъдат компенсирани заради засушаването и високите цени на газа, които доведоха до 
повишаване цените на торовете и препаратите. 
От подпомагането могат да се възползват само стопани, които са реализирали продукцията си през 2020 г. и са вписани в 
регистъра за 2021 г., а максималната сума за получаване е 120 лв за декар. 
Заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на Фонд Земеделие до 31 януари, очаква се парите да 
бъдат изплатени до края на февруари следващата година. 
 
√ Нови Covid ограничения за влизане в страни в Европа влизат в сила 
От днес пътуващите за Австрия трябва да представят както сертификат, че са ваксинирани или преболедували 
коронавирус, така и негативен резултат от PCR тест или трета доза ваксина. Сертификатът за ваксинация не трябва да е по-
стар от 270 дни, а сертификатът за преболедуване не трябва да бъде по-стар от 180 дни. Новите изисквания не важат за 
деца под 12-годишна възраст. 
И Швейцария въвежда промени в мерките за влизане в страната, като всички пристигащи, независимо дали са 
ваксинирани или преболедували Covid-19, трябва да представят отрицателен резултат от PCR тест или бърз антигенен тест. 
Ваксинираните и преболедувалите болестта ще бъдат освободени от изискването за повторен тест между 4-ия и 7-ия ден 
след влизането в страната. 
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Румъния въвежда изискване пристигащите в страната да попълват електронен формуляр. Това трябва да стане до 24 часа 
преди влизане в страната или, по изключение, максимум до 24 часа след влизането. Неизпълнението на мярката ще бъде 
санкционирано с глоба от 2000 до 3000 румънски леи (400-600 евро). 
Германските власти включиха Великобритания в списъка на страните с висок риск от разпространение на Ковид-19. От днес 
пристигащите от Острова трябва да се изолират за две седмици, без значение дали са ваксинирани. 
 
√ Гръцкият парламент прие бюджет 2022  
След остри спорове гръцкият парламент прие бюджета на страната за догодина, който предвижда и компенсации заради 
високите енергийни цени.  
Бюджетът включва увенчаване на държавната помощ срещу високите цени на тока както за битови потребители, така и за 
фирмите като за това са отделени 3,5 милиарда евро, подчерта финансовият министър. 
Намалението на дължимата сума по сметките ще се изчисли още от месец декември. До 40% достигна помощта за 
потребителите на природен газ. Фермерите също получават данъчни облекчения. Постепенно ще се покачва и 
минималната работна заплата. Включват все още стимули за работодатели, които наемат безработни. 
В остър тон опозицията атакува основни части от проектобюджета, които включват разходи за здравеопазване и 
образование. 
Лидерът на Сириза поиска оставката на правителството поради несправяне с пандемията. 
Депутатите от Комунистическата партия нарекоха бюджета „антисоциален“. 
Бившият финансов министър Варуфакис, лидер на партията Мера 25, отправи призив опозиционните партии да поискат 
вот на недоверие към правителството. 
След поименно гласуване бюджетът за 2022-ра година беше приет с мнозинство от 158 гласа 
 
Мениджър 
 
√ Премиер и вицепремиери всеки първи петък от месеца на блиц контрол в парламента 
Парламентарният блицконтрол на министър-председателя и вицепремиерите вече ще бъде в първия петък на месеца от 
9.00 часа, решиха депутатите, които приеха текстове от проекта на правилник на 47-ото Народно събрание. Досега 
блицконтролът беше всеки първи четвъртък от месеца от 12.00 часа. 
В първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-
председателите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата 
политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание, записаха депутатите по 
предложение на "Продължаваме Промяната".  
Редовният парламентарен контрол остава всеки петък от 11.00 часа. 
 
√ България ще внесе наново в ЕК плана за възстановяване и устойчивост  
България ще направи промени в Плана за възстановяване и устойчивост, обяви премиерът Кирил Петков след срещата си 
днес в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщи пресцентърът на Министерски 
съвет. Възлагат големи надежди на нас да свършим много бързо работата във връзка с плана за възстановяване и развитие, 
допълни той. По думите му, "намеренията на българското правителство за борба с корупцията са надминали очакванията 
на ЕК."  
"Планът за възстановяване и устойчивост би гарантирал на страната ни средства, равняващи се на близо 10% от БВП, но, за 
да бъдат напълно усвоени средствата, корупционните схеми трябва да бъдат стопирани. И тези практика трябва да бъдат 
унищожени не само по отношение на евросредствата, а по отношение на цялата икономика.", каза още Петков.Според 
него Фон дер Лайен е харесала твърдата позиция на правителството по този въпрос. "Трябва много бързо да покажем 
реални успехи", добави Кирил Петков.  
Той подчерта, че дори преработването на документа да отнеме две или три седмици, по-важното е работата по него да 
бъде свършена прецизно, за да се гарантира използването на средствата по най-добрия целеви начин. 
По повод нуждата от промени в Плана за възстановяване на нашата страна той посочи, че правителството иска да обмисли 
по най-добрия начин въпросите около енергийната система. Петков поясни, че мораториумът върху енергийните цени у 
нас дава възможност правителството да направи пълен анализ.  
"Не знам дали при цените на газа това е най-доброто ниво, какво се случва с азерския газ, защо не е част от калкулацията 
в цените на парното. Тези неща трябва да ги разберем, преди да вдигаме цената на тока за крайните потребители. Най-
лесно е било винаги домакинствата да плащат за всички проблеми. Не е добре в деня, когато се заклехме, точно в този ден 
изведнъж да бъде моментът за вдигане на цените. Това ми изглежда като политическо движение, което не е конструктивно 
за българските домакинства", заяви премиерът. Той изрази надежда, ако има нужда от увеличение на цените, да бъде по-
незначително.  
"Със сигурност хората ще имат ток, въпросът е да бъде на най-добрата цена", каза Петков. Той добави, че не очаква да има 
режим на тока в страната. 
Премиерът изрази готовност за ускоряване на ваксинирането у нас, както и за изслушване на гледната точка на хората, 
които не искат да се ваксинират. По неговите думи, в този разговор трябва да се включат специалисти, но не само 
вирусолози, а и кардиолози и ендокринолози. "Знам защо хората не се ваксинират - защото не вярват на институциите и 
затова събират собствена информация. Трябва да сложим нашите специалисти на преден план и те да дадат най-добрата 
информация за взимане на собствено решение", посочи премиерът. 
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Той уточни, че не се обмисля задължителна ваксинация у нас, но и че не е нормално хората да черпят информация от 
сайтове, зад които не стои научната мисъл. "Трябва да видим какво да направим с фалшивите новини", посочи Петков. 
По въпроса за преговорите с Република Северна Македония (РСМ) той изрази надежда за скорошна среща с новоизбрания 
премиер в Скопие и създаване на общи работни групи за постигане на конкретни резултати. По думите му, тези групи може 
да заседават всеки месец и да отчитат напредък. "Когато казах шест месеца, казвам го за процеса, който искам да 
организирам за тези пет работни групи и, ако може, всеки месец да имаме някакъв позитивен резултат, да не е просто 
срещи", поясни премиерът.  
Според него е нужно да се направят ясни разчети за изграждане на инфраструктура, да се осигури по-добър достъп на 
бизнеса от двете страни на общата граница. По неговите думи, Балканите са пазар, голям колкото Франция, и е добре 
разговорът да се насочи към това, какво всички можем да спечелим. Трябва да обърнем реториката за позитивите, а не 
само негативите, обобщи Петков.   
 
√ Асен Василев: Март-април догодина ще са най-кризисни за инфлацията у нас 
Март или април догодина ще е най-кризисният месец за България по отношение на инфлацията, но очакваното ниво от 5-
6% не трябва да е особено притеснително. Това коментира пред Дарик радио вицепремиерът и министър на финансите 
Асен Василев. 
Той даде "учебникарски съвет" на хората - когато инфлацията тръгва нагоре мнозина се ориентират към дългосрочни 
активи, стойността на които се вдига - злато, недвижимости, криптовалути. 
Разумният дефицит в бюджета за 2022 г. според него е между 3.5 и 4.5 млрд. лева, той ще бъде постигнат, а усилието на 
кабинета ще е да "бъде свит, доколкото може". 
Няма промяна в позицията на управляващите по отношение на плоския данък от 10%. "Ако си събираме парите, те са 
достатъчни, без да генерираме свръхдефицити", каза Василев. 
На въпрос има ли ефект от намалената на 9% ставка на ДДС за някои дейности и услуги - ресторанти, книги, детски храни 
и памперси, Асен Василев отговори, че крайният потребител не е усетил това намаление, но има известно изсветляване на 
бизнеса, както и частично изсветляване на доходи, което според него обаче  се дължи основно на отпусканите държавни 
помощи. Да се прави социална политика през ДДС не е най-доброто решение, допълни той. 
Василев потвърди заявените намерения  за редуциране на държавната администрация. Увеличението на заплатите на 
тези, които ще запазят работата си, ще се получи естествено, тъй като бюджетите няма да бъдат намалявани. Припомняме, 
че в началото на декември Василев обяви 15% съкращения в държавната администрация още догодина в синхрон с 
договореното при преговорите за правителство и изчисли, че това означава централната администрация да намалее с 30 
хил. души. 
Една от първите битки, които според финансовия министър е важно да спечели България през 2022 г., е да стабилизира и 
отвоюва енергетиката си обратно. 
"Нашата енергетика е много закъсняла в прехода към декарбонизация и има тежки проблеми, които трябва да се решат в 
спешен порядък" посочи Асен Василев. Той допълни, че има спорни решения заради некомпетентност или 
недобросъвестност, които са вземани във времето и продължават да се вземат и този проблем трябва да бъде изчистен. 
Василев бе категоричен, че управляващата коалиция между "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и 
"Демократична България" е стабилна, като я сравни с квартетите, за които в класическата музика са написани най-много 
произведения, а в същото време нямат нужда от диригент. 
"Това е достатъчно малко, за да е интересно и да дава гъвкавост на солистите и в същото време достатъчно голямо, за да 
е устойчиво и пълноценно", каза Василев. 
 
√ Индексът на човешка свобода в България без промяна за последното десетилетие 
България е на 45-о място от 165 държави в Индексът на човешката свобода (HFI), изготвян от Института Катон и канадския 
Институт Фрейзър, съобщиха от Института за пазарна икономика. 
Всяка година рейтингът измерва степента на индивидуална и икономическа свобода въз основа на 82 отделни показателя, 
групирани в 12 категории и оценени по скала от 0 до 10 точки. Тазгодишното издание използва данни за 2019 година. 
Индексът обхваща 165 държави, в които живее над 98% от световното население. Средният резултат е 7,12 т., което 
съвпада с резултата от предходната година, а всравнение с първото измерване през 2008 г. световната човешка свобода 
дори отбелязва слабо намаление. С най-висок резултат е Швейцария (9,11 т.), следвана от Нова Зеландия (9,01 т.) и Дания 
(8,98 т.). Топ 10 се допълва от Естония, Ирландия, Финландия, Канада, Австралия, Швеция и Люксембург. На дъното са 
Сирия (3,66 т.), Венецуела (4,03 т.) и Йемен (4,08 т.). 
Къде е България 
Човешката свобода в България е оценена с 8,08 т., което класира страната на 45-то място (от 165 държави) след Албания и 
Панама и преди Мавриций и Монголия. Спрямо миналогодишното издание (с данни от 2018 г.) резултатът на страната 
намалява с 0,05 т. и едно място в класацията, а спрямо първото издание (с данни от 2008 г.) – с 0,01 т. и 3 места. През 
годините някои показатели слабо се подобряват или влошават, но като цяло човешката свобода в България не отбелязва 
видим прогрес през последното десетилетие. 
Общото представяне на страната и през тази година е формирано въз основа на 12-те изследвани категории на социалния 
и икономически живот: 
ИНДИВИДУАЛНА СВОБОДА     
1) Върховенство на закона (5,2 т.) – както в този индекс, така и в много други международни сравнителни изследвания, 
това е най-проблемната категория за България и страната получава най-ниска оценка. Основният проблем е в слабата 
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ефективност на наказателното правораздаване, но и гражданското право и процесуалната справедливост получават ниски 
оценки. 
2) Сигурност и безопасност (9,6 т.) – силна категория за България, а високата оценка идва от практическото отсъствие на 
терористични атаки, както и от сравнително ниския брой на убийства и отвличания. 
3) Свободно движение (9,8 т.) – България получава почти максималния резултат заради свободното движение на хората 
във и извън страната. 
4) Свобода на религията (8,4 т.) – тази категория отчита правните и регулаторни ограничения на изповядването на 
различните религии, както и степента на репресия върху религиозните организации. 
5) Свобода на сдружаване и гражданско общество (8,7 т.) – сравнително високо са оценени възможностите сдружаване и 
формиране на политически партии. 
6) Свобода на словото и информацията (7,2 т.) – като слабост е посочена свободата и независимостта на медиите в 
страната. 
7) Свобода на взаимоотношенията (9,4 т.) – в тази категория България получава максимална оценка за липсата на 
ограничения в еднополовите връзки и наследствените права. 
ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА 
8) Размер на правителството (7,0 т.) – България получава ниски резултати заради високите разходи на правителството и 
широкото приложение трансфери и субсидии. 
9) Съдебна система и право на собственост (5,9 т.) – втората най-слаба категория за България, обусловена от слаби оценки 
за независимостта на съдебната власт, безпристрастността на съдилищата и доверието в полицията. 
10) Достъп до стабилни пари (9,7 т.) – високият резултат идва от свободата за притежаване на чуждестранна валута и 
ниските нива на инфлация в страната, гарантирани от избрания режим на паричен съвет. 
11) Свобода на международната търговия (8,4 т.) – ниските мита за търговия в следствие на членството на България в 
Европейския съюз повишават оценката на страната. Относително високи обаче остават административните ограничения 
пред търговията. 
12) Регулиране на кредита, труда и бизнеса (7,9 т.) – докато липсата на тежко регулиране на кредитния пазар се оценява 
високо, бюрократичните ограничения продължават да задушават бизнеса и пазара на труда. 
 

 
 
Позицията на България в индекса като цяло не се подобрява в продължение на повече от  десетилетие и данните още 
веднъж потвърждават проблемите в съблюдаването на индивидуалната и икономическата свобода, които са причина за 
потискане и на доходите в страната. Основни слабости и ограничения за гражданите и бизнеса остават функционирането 
на съдебната система, регулациите и разходите на правителството. 
Защо човешката свобода е важна 
Индексът ясно показва, че икономическата и индивидуалната свобода са тясно свързани. По-високата свобода има и 
правопропорционална връзка с доходите на човек от населението – най-свободните ¼ страни имат над четири пъти по-
висок брутен вътрешен продукт на човек в сравнение с най-несвободните ¼. В най-свободните държави живее 15% от 
населението, а в най-несвободните – 40%. Изследването доказва и че по-голямата свобода води до по-висока степен на 
демокрация. 
Повече за изследването можете да прочетете тук 
 
√ Габриел Борич печели балотажа на президентските избори в Чили 
Левият политик Габриел Борич печели втория тур на президентските избори в Чили, побеждавайки крайнодесния 
консерватор Хосе Антонио Каст, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. 
Резултатите след преброяване на почти всички бюлетини показват, че Борич получава 55,87 процента от гласовете, а Каст 
- 44,13 процента. Каст призна поражението си и поздрави своя съперник. 
"Току-що разговарях с Габриел Борич и го поздравих за големия му успех", заяви той в Туитър. "Той заслужава голямо 
уважение. Много чилийци му гласуваха доверие", допълни Каст, който признава, че се възхищава от диктатурата на Аугусто 
Пиночет. 
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Приключващият управлението си президент Себастиан Пинера проведе видеоконферентен разговор с Борич, за да го 
поздрави за изборната победа. "Историята ни е научила, че когато ние сме разделени в братоубийствени войни, нещата 
свършват винаги зле. Цяло Чили се надява, че ще има едно много добро управление за страната и за чилийците", заяви 
Пинера. 
"Аз ще бъда президент на всички чилийци", каза Борич пред привържениците си, събрали се на митинг в центъра на 
Сантяго. 
35-годишният политик ще бъде най-младият президент в съвременната история на Чили. Той трябва да встъпи в длъжност 
през март. 
След обявяването на победата на Борич ликуващи негови привърженици излязоха по улиците на чилийската столица и на 
други градове. Победата на Борич е и истински триумф за лявата коалиция в Чили, в която влиза и Комунистическата 
партия. 
Избирателната активност на втория тур беше над 55 процента. Това е исторически висок процент, откакто през 2012 г. 
гласуването вече не е задължително. На първия тур избирателната активност беше 47 процента. Тогава Хосе Антонио Каст 
излезе начело с 27,9 процента и се надяваше да победи и на втория тур, повтаряйки, че именно той е кандидатът на реда, 
справедливостта и сигурността. 
Но между двата тура Борич постигна невъзможното и успя да мобилизира най-трудния за мобилизация сегмент от 
гласоподавателите, казват анализатори. Той обещава голяма данъчна реформа, за да накара най-богатите да участват в 
неговата програма за по-добър достъп до здравеопазването и до образованието. Той обещава и създаване на нова 
пенсионна система, която днес е изцяло частна в Чили. Борич се зарича и да положи усилия в борбата с климатичните 
помени, като блокира предложен минен проект в най-голямата страна производител в света на мед. 
Според Организацията за сътрудничество и икономическо развитие Чили е страната в света, в която неравенствата са най-
големи. Борич обещава да се справи и с този проблем. Пред привържениците си в центъра на Сантяго той обеща обеща 
повече социални права, но и запазване на фискалната отговорност. 
Според анализатори младите в Чили са подкрепили Борич, защото са си дали сметка, че кандидат като Хосе Каст, който е 
крайно десен, е много опасен за бъдещето на страната. 
Победата на Борич породи много реакции. От Куба до Аржентина, като се премине през Мексико, Никарагуа, Венецуела и 
Перу, левите правителства на Латинска Америка изразиха задоволството си от неговата победа. Бившият бразилски 
държавен глава Луиз Игнасио Лула да Силва също каза, че е много щастлив от победата на Борич. 
Поздравления дойдоха и от дипломат номер едно на ЕС Жозеп Борел. 
 
√ Великобритания и Австралия подписаха споразумение за свободна търговия 
Обединеното кралство и Австралия сключиха споразумение за свободна търговия. Церемонията по подписването на 
документа се състоя в четвъртък вечерта във виртуален формат. Това съобщи министерството на външната търговия на 
Обединеното кралство, цитирано от ТАСС.   
"Търговското споразумение между Обединеното кралство и Австралия бележи знаков момент за исторически важните 
отношения между нашите страни, които са членове на Общността на нациите. Това споразумение е изградено с мисъл за 
силните страни на Обединеното кралство и в интерес на бизнеса и потребителите, и ще ни помогне да подобрим стандарта 
на живот в цялата страна. Ще продължим да работим заедно, за да отговорим на предизвикателствата на глобалната 
търговия и изменението на климата и в светлината на предстоящите технологични промени", каза британският министър 
на външната търговия Ан-Мари Тревелиян.  
Според нея, подписаното споразумение и първо по рода си  за Великобритания след излизането й от структурите на 
Европейския съюз, е "само началото", което показва колко "големи възможности" има Лондон за укрепване на търговските 
отношения с други държави на фона на Брекзит. По-рано британски министри изразиха надежда, че споразумението ще 
позволи на кралството да ускори процедурата за присъединяване към Транстихоокеанското партньорство, което освен 
Австралия включва още Бруней, Виетнам, Канада, Малайзия, Мексико, Нова Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония.  
Отбелязва се, че в резултат на сделката британските компании ще могат да участват в търгове за доставка на различни 
стоки или услуги в публичния сектор на Австралия, където се сключват договори на стойност 10 милиарда британски лири 
(13,3 милиарда долара) годишно. Освен това, британците на възраст между 18 и 35 години, които идват в Австралия по 
работа или за пътуване, ще могат да останат в страната за период от 3 години без виза.  
Според оценките на британските власти търговията между страните след подписването на сделката ще нарасне с 53%, но 
БВП на кралството в дългосрочен план едва ли ще усети ефекта от споразумението, тъй като ще се увеличи само с 0,02% . 
Това е така, защото на Австралия се падат само 1,7% от общия износ на Обединеното кралство и 0,7% от неговия внос, а 
търговските мита, които съществуваха между страните, бяха незначителни. 
Принципно споразумение по сделката беше постигнато още през юни, след като британският премиер Борис Джонсън се 
срещна с австралийския си колега Скот Морисън в Лондон. През последните шест месеца страните постигнаха съгласие по 
окончателните детайли на споразумението, което след подписване трябва да бъде ратифицирано от националните 
парламенти. 
По-рано някои британски депутати изразиха мнението, че споразумението за свободна търговия може да нанесе удар 
върху позициите на местните фермери, които рискуват да загубят конкуренцията в редица хранителни индустрии. В същото 
време правителството посочи, че документът предвижда постепенно премахване на митата върху селскостопанските 
продукти за период от 15 години, за да се защитят интересите на британските производители. Освен това депутатите 
поискаха споразумението да съдържа конкретни задължения на страните за борба с изменението на климата. 
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Сключването на търговско споразумение между Канбера и Лондон стана необходимо, след като Обединеното кралство 
напусна ЕС, с който Австралия все още има търговски споразумения. Великобритания напусна Европейския съюз в нощта 
на 1 февруари 2020 г. На 1 януари 2021 г. изтече преходният период след Brexit, през който Обединеното кралство беше 
обект на всички европейски регулации, включително тези, свързани с търговията на единния пазар.  
 
√ АЦБ: Биткойнът може да се окаже без абсолютно никаква стойност  
Биткойнът може да „няма абсолютно никаква стойност“ и хората, които инвестират в криптовалутата, трябва да са готови 
да загубят всичко, предупреди Английската централна банка, цитирана от в. „Гардиън“. 
В предупреждение за потенциалните рискове за инвеститорите, централната банка постави под въпрос дали най-
популярната дигитална валута има някаква присъща стойност. Биткойнът поскъпна значително тази година, достигайки 
връх от малко над 67 хил. долара през ноември, но в края на месеца претърпя разпродажба на фона на откритието на 
варианта на коронавируса Омикрон. 
Заместник-управителят на АЦБ сър Джон Кънлиф заяви, че институцията трябва да бъде подготвена за рискове, свързани 
с нарастващите инвестиции в  крипто активите. „Цената им може да варира доста значително и биткойните теоретично 
или практически могат да паднат до нула“, каза той пред Би Би Си. 
Пазарната капитализация на крипто активите е нараснала десетократно от началото на 2020 г. до около 2,6 трлн. долара. 
Тази сума се равнява на едва около 1% от световните финансови активи. Около 0,1% от богатството на домакинствата в 
Обединеното кралство е в биткойн и подобни крипто активи, като етер и Бинанс койн. Близо 2,3 млн. души в страната 
притежават крипто активи, като средната им сума е по 300 паунда. 
В блог член на централната банка заяви, че биткойнът не е успял да изпълни много от функциите, които са характерни за 
една валута, и че рискува да бъде волатилен по своята същност. 
„Проблемът е, че за разлика от традиционните форми на пари, биткойнът не е свикнал да оценява други неща освен себе 
си. Както казват привържениците на критповалутата: „един биткойн е равен на един биткойн“. Тавтологията обаче не прави 
валута“, коментира Томас Белшам от отдела за ангажиране на заинтересованите страни и медиите в АЦБ. 
По думите му ограниченото количество от крипто актива (никога няма да има повече от 21 млн. биткойна) е сред основните 
причини той да привлича инвеститори, но именно тази негова функция в крайна сметка може да го остави „без никаква 
стойност“. 
В момента в обръщение са около 19 млн. биткойна, като новите монети се добавят към циркулацията, когато  „миньорите“ 
валидират промените в блокчейн книгата, която е в основата на криптовалутата. Макар че крайният брой биткойни в 
обращение не се очаква да бъде достигнат преди 2140 г., с течение на времето поддържането на тази система ще стане 
по-трудно, смята Белшам. 
 
√ Водещите световни борсови индекси се оцветиха в червено 
Европейските борсови индекси се понижиха в ранната търговия в петък на фона на продължаващите опасения около 
разпространението на варианта на Омикрон и продажбите в технологичния сектор. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 3,04 пункта, или 0,64%, до 473,52 пункта. Автомобилният индекс SXAP 
се понижи с 1,68% на фона на данните, че регистрацията на нови автомобили е паднала със 17,5% през ноември. 
Немският показател DAX се понижи със 111,49 пункта, или 0,71% , до 15 524,91 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 напредна с 21,15 пункта, или 0,29%, до 7 281,76 пункта. Френският измерител CAC 40 записа спад от 61,4 
пункта, или 0,88%, до 6 943,67 пункта. 
Европейските акции записаха силна сесия в четвъртък, тъй като инвеститорите реагираха положително на решенията на 
централните банки. Федералният резерв на САЩ съобщи в сряда, че ще ускори темпото на свиване на програмата за 
стимулиране на икономиката, въведена заради пандемията, и че очаква няколко повишение на лихвите през 2022 г. 
В четвъртък пък Английската централна банка повиши основния си лихвен процент за първи път от началото на 
пандемията  - от 0,1% на 0,2%. АЦБ мотивира решението си със силното представяне на пазара на труда и необходимостта 
от сваляне на инфлацията към целта от 2%. През ноември инфлацията във Великобритания достигна 10-годишен рекорд 
от 5,1% 
Европейската централна банка обаче бе по-предпазлива в своя тон. Тя обяви прекратяване на пандемичната програма за 
спешни покупки през март, но същевременно с това увери инвеститорите, че ще продължи да поддържа благоприятна 
парична политика през 2022 г. и отвъд. ЕЦБ също така остави без промяна основните си лихви. 
Технологичният индекс SX8P се понижи с 1,93, следвайки поевтиняването на акциите на големите технологични компании 
в САЩ в четвъртък. Въпреки че стойността на индекса спаднала с близо 3% през този месец, за годината той е напред с 
27%, което е по-добро представяне от ръста от 19% на STOXX 600. 
Акциите на Airbus поскъпнаха с 1%, след като компанията подписа трета голяма сделка в рамките на 36 часа за сметка на 
Boeing, този път с France-KLM. 
Цената на книжата на френската фармацевтична група Genfit се повиши с 43,46%, след като тя подписа споразумение за 
дългосрочно търговско сътрудничество с Ipsen. 
Спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения в четвъртък, след като загубите в 
технологичния сектор повлякоха надолу целия пазар, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 29,79 пункта, или 0,08%, до 35 897,64 пункта, след като по-рано напредна 
с 200 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 41,18 пункта, или 0,87%, до 4 668,67 пункта. 



20 

 

Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq заличи 385,15 пункта от стойността си, или 2,47%, завършвайки 
сесията при ниво от 15 180,43 пункта. 
Търговията в четвъртък беше белязана от лошото представяне на някои от най-големите технологични компании. Акциите 
на Apple поевтиняха с 3,93%, а тези на производителите на чипове AMD и Nvidia – с 5,37% и 6,80%. Цената на книжата на 
Adobe се понижи с 10,19%, след като компанията представи прогноза за печалба, които се оказаха в долната част на 
диапазона, очакван от анализаторите. 
Според Франк Гетз, който е технически анализатор в Wellington Shields, пазарът изглежда се пренасочва от акциите на 
растеж, които са предимно от техноличния сектор, към други сфери, като например тази на потребителските стоки.Той 
обаче не съветва инвеститорите да се оттеглят от технологичните акции с високи печалби, въпреки трудностите, през които 
преминават. 
В същото време банковият сектор допринесе за по-малките загуби на Dow, като акциите на Goldman Sachs и JP Morgan 
поскъпнаха с 1,91% и 1,56% 
Движенията в четвъртък изриха голяма част от ралито от предходната сесия, при което пазарите не пострадаха от 
решението на Федералния резерв да обяви по-агресивен план за прекратяване на покупките на активи и да прогнозира 
три повишения на лихвите през 2022 г. 
„Мисля, че пазарът повече от всичко търсеше сигурност… Вчера го получи. Имаше много мечи настроения, които се 
натрупаха в четвъртък“, коментира Дон Калгани от Mercer Advisors 
Министерството на труда на САЩ съобщи вчера, че броят на подадените за първи път заявления за помощ при безработица 
е достигнал 206 хил. през седмицата, завършила на 11 декември. Анализаторите очакваха 195 хил. заявления. Този 
резултат е с 18 хил. заявления повече в сравнение с данните за предходната седмица, които бяха ревизирани на 188 хил. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в петък, следвайки загубите на 
Уолстрийт, докато инвеститорите анализират решенията за паричната политика, взети тази седмица от водещите 
централни банки, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 520,64 пункта, или 1,79%, до 28 545,68 пункта. Днес 
Японската централна банка реши да намали мащабните извънредни мерки за стимулиране на икономиката заради 
подобрената епидемиологична обстановка в страната. Управителният съвет на ЯЦБ реши да прекрати допълнителните 
покупки на ценни книжа и корпоративни облигации в края на март 2022 година. В същото време обаче централната банка 
запази лихвата на равнище -0,1 процента по текущите сметки. 
В  континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite  се понижи с 42,65 пункта, или 1,16%, до 3 632,36 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 245,25 пункта от стойността си, или 1,62%, завършвайки сесията при ниво 
от 14 867,55 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 287,87 пункта, или 1,2%, до 23 192,63 пункта. Загуби 
бяха регистрирани в технологичния сектор. Акциите на  Alibaba, JD и Meituan поевтиняха съответно с 3,73%, 3,79% и 5,29%, 
а тези на Baidu и Tencent – 1,22% и 2,74%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 11,32 пункта, или 0,38%, до 3 017,73 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 регистрира ръст от 8,3 пункта, или 0,11%, до 7 304 пункта. 
 У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX регистрира ръст от 2,57 пункта, или 0,41%, до 624,89 пункта. BGBX40 се повиши с 0,90 пункта, или 0,64%, до 140,92 
пункта. BGTR30 напредна с 5,03 пункта, или 0,75%, до 671,55 пункта. BGREIT отчете спад от 0,45 пункта, или 0,28%, до 162,22 
пункта. 
  
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - По схемата 10:4:4:3 разпределят комисии и областни управители 
в. Монитор - Всеки втори търси ремонтирано жилище 
в. Монитор - 1000 лв. такса за нечовешки условия в старчески дом 
в. Телеграф - Взимаш хилядарка за коледа, връщаш три бона 
в. Труд - Падна курсът на зеления сертификат 
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа - Ако паролата ви е 123456 или подобна, очаквайте кибератака 
в. 24 часа - Режим на тока няма да има, но 1,3 млрд. лв. струва мораториумът на енергийните цени 
в. Монитор - Преговаряме за азерски газ - бил 60% но-евтин 
в. Монитор - Ловци намериха шофьор без глава в дере 
в. Монитор - Говеждото и телешкото скочиха с над 10% 
в. Монитор - Токът за бизнеса с нови рекордни цени 
в. Телеграф - НАТО увеличава контингента в България и Румъния 
в. Труд - Пенсионерите дават за храна всеки трети лев 
в. Труд - От четвъртък наказват с безвъзмезден труд 
Водещи интервюта 
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в. 24 часа - Иван Иванов, министър на земеделието: Цените на дървесината ще паднат през януари 
в. Монитор - Илия Гърков, вицепрезидент и изп. директор на "Дънди Прешъс металс" за България: Управлението чрез 
дигитални платформи изисква доверие 
в. Телеграф - Aкад. Николай Денков, министър на образованието и науката: по-дълга ваканции през годината ако 
съкратим лятната 
в. Труд - Цончо Ганев от политическа партия "Възраждане" пред "TРУД": Изнасят евтиния ток, което е национално 
предателство 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Да не се окаже, че пишем не на кирилица, а на "македоница"?! 
в. Монитор - Мораториум отсрочка, не решение! 
в. Труд - Какви са ефектите от придобиването на банка 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Старт на зимния туристически сезон 
- Мораториумът върху цената на тока, парното и водата - въпроси и отговори 
- Омикрон, ваксините, мерките. Гост: Д-р Илко Гетов - българският представител в Европейската агенция по 

лекарствата 
- Какви действия предприеха властите за разкопаните улици в село Братово 

бТВ, „Тази сутрин" 
- Златните момичета на България в „Седмицата на коледния дух" 
- Какви гаранции ще иска София, за да отвори вратите пред Скопие към Европа? Гост: Бойко Ноев 
- Пристигат ваксините срещу Ковид-19 за деца между 5 и 12 години 
- Защо Христина Ралева реши да предаде наученото на по-малките, след излизането си от „Гласът на България" 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Как новото мнозинство ще бори корупцията? Гост: Николай Радулов - депутат от ИТР 
- Как да различим грипа от новия вариант на коронавируса? Гост: Проф. Тодор Кантарджиев 
- Шофьор с пълен брой контролни точки остана без книжка 

 
√ Предстоящи събития на 20 декември 
София. 

- От 10.00 ч. на тържествена церемония председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова ще 
връчи на Румен Радев и Илияна Йотова удостоверения за избора им за президент и вицепрезидент на Република 
България. 

- От 10.00 ч. във фоайето на сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" №1 (вход към Ларгото) 
председателят на парламента Никола Минчев ще присъсътва на връчването на решението на ЦИК на избраните 
за президент и вицепрезидент Румен Радев и Илияна Йотова. 

- От 10.30 ч. в конферентната зала на административната сграда на Министерството на отбраната на бул. „Ген. 
Тотлебен" № 34 министърът на отбраната Стефан Янев и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще 
поздравят военнослужещите от контингентите зад граница. 

- От 11.00 ч. на "Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще се срещне с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. 
- От 12.00 ч. в зала „Изток" на Народното събрание ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проект 

„Повишаване на ефективността при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на 
Европейския съюз в българските закони". 

*** 
Бургас 

- От 9.00 ч. в Културен дом на НХК ще започне редовно заседание на Общински съвет - Бургас. 
- От 18.00 ч. в НЧ "Фар 1946" - Бургас ще започне коледен концерт на клас по пиано с ръководител Татяна 

Карагьозова. 
- От 19.00 ч. в Културен дом НХК ще започне коледен концерт на Дюн и Бляк Стайл. 
- От 17.00 ч. в Народно Читалище „Съгласие 1905" - град Българово ще започне празнична програма по повод 

Игнажден. 
*** 
Видин. 

- От 12.00 ч. в Регионалния клуб на БТА ще бъде представен специален винтидж календар за 2022 г., който ще се 
разпространява с благотворителна цел. 

- От 13.00 ч. в Регионалния клуб на БТА ще се състои пресконференция на ръководството на МБАЛ "Св. Петка" по 
повод отправените обвинения за неправомерно уволнение на санитарки от здравното заведение. 

- От 18.00 ч. в залата на видинския театър ще се проведе празничен коледен концерт на Ансамбъл „Дунав". 
*** 
Добрич. 

- От 11.00 ч. под коледната елха на пл. "Свобода" ще се проведе среща с Дядо Коледа. 
- От 16.00 ч. на пл. "Свобода" ще се проведе концерт на Джаз формация "Добрич". 
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- От 16.00 ч. в заседателната зала на Общината на втория етаж ще започнат дискусиите по публичното обсъждане 
на актуализация на общинския бюджет и на Програмата за капиталови разходи на Добрич. 

*** 
Русе. 

- От 13.00 ч. в зала 1 на Областната администрация ще се проведе пресконференция на областния управител 
Борислав Българинов. 

*** 
Садово. 

- От 11.00 ч. министърът на земеделието д-р Иван Иванов ще посети мястото на дигата в община Садово, за да види 
нейното състояние. В 12.30 ч. е предвиден брифинг за медиите. 

*** 
Сливен. 

- От 09.00 ч. в зала "Май" Общинският съвет ще проведе заседание. 
*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 ч. в Регионалния клуб на БТА ще се състои Конференцията „Български гласове за Европа: за по-добро 
образование". 

- От 11.00 ч. в Оперния театър ще се играе спектакълът за деца "Коледни бъркотии". 
- От 19.00 ч. в Драматичния театър ще се играе постановката "Лъжци по неволя". 
- От 19.00 ч. в Оперния театър ще се състои празничен концерт "С Коледа в сърцето". 

*** 
Шумен. 

- От 17.30 ч. в голямата зала на ДКТ "Васил Друмев" ще се играе постановката "В очакване на Коледа". 

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

