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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Банкеръ 
 
√ АИКБ, БСК и КРИБ искат прегласуване на решение на парламента 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българската федерация на индустриалните енергийни  
консуматори (БФИЕК) настояват за прегласуване на решение на Народното събрание. 
То е обнародвано на 11 ноември т.г. в Държавен вестник, като е прието на 8 ноември от парламента. Става въпрос за 
решението, с което се възлага на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите 
крайни клиенти на електроенергия. То е предложено от народния представител Владислав Панев от "Демократична 
България" и според него клиентите, присъединени към мрежа високо напрежение, ще получат пълния размер на 
компенсацията за 2023 г., ако са изпълнили определени критерии за енергийна ефективност и потребление на енергия от 
ВЕИ за собствени нужди. 
Според бизнес организациите обаче заложените критерии са неясни и неизпълними. В писмо до председателя на 
Народното събрание и с копие до председателите на всички парламентарни групи и парламентарните комисии по 
енергетика и по икономическа политика и иновации, както и до министрите на енергетиката и на икономиката и 
индустрията четирите бизнес организации посочват: "Решението е навременно и ще осигури за година напред 
предвидимост и конкурентоспособност за малките и средни предприятия в България. Посочената в т. 2.2 на решението 
базова цена от 200 лева за мегаватчас е и средната за европейските МСП цена на електроенергията. Ние приветстваме 
този подход за МСП! 
Не така стои въпросът с определените компенсации в т. 2.1 от решението за потребителите от базовата индустрия. На прага 
на рецесия и намаляващи поръчки в енергоинтензивната индустрия се нанася тежък удар върху предприятията! По данни 
на европейски регулатори, нашите конкуренти от базовата индустрия в Европа плащат електроенергията си по 135 
лв./MWh! 
А решението на Народното събрание, вместо да дефинира условия за увеличаване на компенсациите (намаляване на 
цената на електроенергията) за предприятията от базовата индустрия у нас под 200 лева за мегаватчас в съответствие с 
добрите европейски практики, в действителност намалява размера на компенсациите и увеличава цената над тази, 
определена за МСП, в размер на 200 лева. 
За пореден път зле обмислени предложения се приемат без обосновка във вреда на икономиката! Базовата индустрия 
осигурява ликвидността на доставчиците на електроенергия и газ! Без нейните плащания кой ще поеме субсидирането на 
евтините ток и парно за населението? 
Без базова индустрия забравяме за инвеститори, за кръгова икономика и енергиен преход, за приходи в бюджета! Не сме 
против налагането на критерии! Против сме налагането на неизпълними изисквания, приети без обсъждане, които нанасят 
щета след щета на българската икономика! 
Електропотреблението в индустрията е обусловено от физични закони, които не могат да бъдат изменени с гласуване", 
подчертават четирите организации. 
 
Dir.bg 
 
√ Росен Христов предупреди, че няма откъде да внесем ток, ако се наложи заради спряна мощност 
Проблемът с новооткритите енергийни компенсации е в необходимостта да се иска одобрението на ЕК за държавна 
помощ поради различното третиране на небитовите клиенти, поясни министърът 
Енергийни мощности, производство на електроенергия, износ, компенсации, дерогация, декарбонизация,  
(неизпълнимата) "реформа №10", затваряне на мощности, различни предупреждения, газ и още нещо... Служебният 
министър на енергетиката Росен Христов отговори на въпроси по време на заседание на парламентарната Комисия по 
енергетика. 
Ако България намали енергийните си мощности до степен, в която не можем да покриваме разходите си, електроенергията 
не просто ще е скъпа, а няма да я има. "Няма откъде да внесем електроенергия. Всички около нас внасят от нас", каза  в 
отговор на актуален въпрос Христов, цитиран от БТА. Той отбеляза, че страната ни не случайно е един от най-големите 
износители на електроенергия в Европа и най-големият в Югоизточна Европа. Според министъра дори има държави, които 
искат електроенергия от нас, но ние не можем да я произведем. 
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В момента има толкова високо търсене, че България не може да го задоволи и затова страната ни отказва да изнася 
електроенергия за Молдова и Северна Македония. Очаква се в най-скоро време и Украйна да поиска ток от нас. "Всички 
държави наоколо внасят от нас и този списък се очаква да расте", заяви още Росен Христов. 
Анализ на Министерството на енергетиката показва, че този недостиг на електроенергия в Югоизточна Европа ще се 
увеличава през следващите години. "Ще имаме сериозен проблем с енергийната сигурност, ако затворим мощности и се 
превърнем не в нетен износител", добави Христов. Според него при евентуално аварийно изключване на която и да било 
мощност в зимния период, България няма да може да внесе ток от съседните държави, защото те внасят от нас. 
Затова трябва да се подхожда много внимателно към въпроса за затваряне на мощности, подчерта служебният министър 
на енергетиката. 
Може ли да се декарбонизира без да се затварят мощности 
Има вариант да се постигат целите на декарбонизацията в страната, посредством технически проекти, чрез инвестиции, 
подчерта Христов. Той даде пример, че може да се приложи технология за улавяне и съхраняване на въглероден двуокис, 
оптимизиране на горивната смес, както и редица други оптимизации по горивния процес. Освен това трябва да се увеличат 
инвестициите във възобновяеми енергийни източници. 
Министърът беше попитан за т.нар. "реформа №10", в която са записани целите на декарбонизацията в енергетиката. 
Реформата предвижда да се намалят въглеродните емисии в електропроизводството с 40 процента спрямо базовата 2019 
г. Това условие трябва да бъде изпълнено до края на 2025 г. 
Оценките на Министерството на енергетиката са, че целите са изключително предизвикателни, изтъкна в отговор Христов. 
Той добави, че тъй като ЕК твърдо отказват те да се предоговорят както като процентно съотношение, така и за базовата 
година, която е взета за отправна точка, енергийното министерство е насочило дискусията към възможните начини за 
постигане на тези цели. ЕК е изразила виждане, че те може да се постигнат единствено със затваряне на част от мощностите 
или за работа в сезонен режим, което от техническа гледна точка е трудно постижимо. 
Докъде с енергийните компенсации 
Проблемът с последните приети от парламента компенсации за бизнеса е необходимостта да се направи одобрение от 
Европейската комисия (ЕК) за държавна помощ, каза по време на обсъждането в комисията Росен Христов. 
Подходът за компенсации, който беше приет от Народното събрание, предвижда различни начини за компенсиране на 
небитовите потребители, които са свързани с високоволтовата мрежа и останалите. "Към едните се предявяват претенции 
за доказване на определени показатели", обясни той. 
Народното събрание прие решение за компенсиране на небитовите потребители заради скъпия ток според това дали са 
внедрили мерки за енергийна ефективност или ползват възобновяеми енергийни източници за собствени нужди - по 
предложебние на депутата от ДБ Владислав Панев. С разликата между 200 лева за мегаватчас (MWh) и борсовата цена на 
електроенергията ще бъдат подпомагани онези предприятия, общини, здравни и социални заведения, които спестяват 
енергия или произвеждат такава. По-малко пари - разликата между 250 лв. MWh и цената на свободния пазар, ще 
получават бизнеси, които нямат такива енергоефективни мерки, чието прилагане ще се доказва от Агенцията за устойчиво 
енергийно развитие. Ако пък клиенти са получили с измама и неправомерно помощта, ще я връщат в петорен размер. Това 
обаче ще важи само за присъединените към мрежата високо напрежение, за останалите помощта ще е при цени на тока 
над 200 лв. за MWh, гласуваха депутатите в пленарна зала. 
Държавен вестник публикува решението на 11 ноември. 
Тази разлика в подхода се третира като държавна помощ, тъй като държавата се отнася по различен начин към различните 
потребители, уточни служебният енергиен министър. Затова е необходима нотификация и последващо одобрение от ЕК. 
Процесът отнема от няколко месеца до половин година, което зависи от това колко въпроса имат от ЕК. Освен това не е 
ясно дали ще се получи въобще такова одобрение. "Докато тече този процес, тези компенсации не могат да влязат в сила", 
обясни Христов. 
Друг елемент, който би могъл да забави изпълнението на това решение, е тези изисквания да бъдат потвърждавани от 
определени институции с необходимите документи. 
"Моята препоръка, ако искаме да влязат тези мерки, а то е необходимо, е да се преразгледа това решение", изтъкна 
министър Христов. Според него първо подходът за всички трябва да е еднакъв, така че да не се налага да се дискутира с 
ЕК дали компенсациите са държавна помощ или не. Второ, ако има изисквания за постигане на целите за намаляване на 
консумацията на електроенергия, те трябва да са лесно доказуеми и да са еднакви за всички потребители, за да има бърз 
и лесен начин за администриране. По този начин ЕК няма нужда да се въвлича в този процес. 
Решението изключва мрежовите оператори, които обаче са небитови потребители. Виждането е, че е необходимо те да 
бъдат също компенсирани. Иначе Комисията за енергийно и водно регулиране ще бъде принудена да признае разходите 
и загубите, които те имат и това потенциално би довело до покачване на цената на битовите клиенти, допълни служебният 
министър на енергетиката Росен Христов. 
За прегласуване - по същите, обяснени от министъра причини, прегласуване в Народното събрание поискаха във вторник 
и четири бизнес организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара 
(БСК), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българската федерация на 
индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). 
Ще поевтинява ли газът 
Промени се подходът за купуване на газ, каза Росен Христов и отбеляза, че сега всички доставки "минават през 
конкурентни процедури". България се включва в европейските инициативи с конкретни предложения и препоръки за 
мерките за доставка на газ, които се обсъждат на общоевропейско ниво. Когато се приемат тези мерки, ще се понижи и 
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европейският борсов индекс. Водят се и преговори със съседните държави, както и в рамките на инициативата на Европа 
за съвместно закупуване на газ, обясни министърът. 
Христов каза, че "вървим малко по-напред от Европа регионално, като се опитваме да направим по-големи процедури за 
по-големи количества, което дава желания икономически ефект". 
Във връзка с по-ниските цени министърът подчерта, че България купува слотове за разтоварване на втечнен природен газ 
директно от компании, които управляват терминали в Гърция и Турция, като се избягват посредниците. Припомни, че 
цените падат и заради азерския газ, който минава през новата газова връзка с Гърция. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Брюксел е готов да преговаря с България за проекта за батериите от Плана за възстановяване 
Европейската комисия е склонна да преговаря с България за поетото от нея задължение за инсталиране на множество 
батерии, включено като ангажимент в Плана за възстановяване. Това обяви енергийният министър Росен Христов по време 
на изслушване в ресорната парламентарна комисия. 
“Относно решението за батериите, няма информация за проведени анализи на този проект. Има цел за изграждане 
на центрове за съхранение на електроенергия с капацитет 6000 мгвтч. Такъв обем в световно ниво не е правен. Става 
въпрос за около 6000 контейнера с батерии - няма анализи и технически проект как може да стане това. 
Пристанищата не могат да го изпълнят“, изтъкна Христов. 
Той допълни, че от енергийното министерство са повдигнали въпроса пред ЕК като са предложили алтернативи - 
изграждането на помпени електростанции, електроцентрали със сгъстен въздух и други. 
"Позицията на ЕК е, че, ако предоставим в срок технологиите, те са склонни да ги приемат. Могат да ги заменят", 
каза служебният министър. 
 
√ Посланикът на България в НАТО пред БНТ: Засега няма нужда от допълнително подсилване на Източния фланг 
Няма данни експлозията в Полша, която отне живота на двама души, да се дължи на умишлени действия. Няма данни за 
готвена атака от страна на Русия срещу НАТО. 
Това съобщи генералният секретар на Пакта Йенс Столтенберг сред среща на посланиците на страните вчера сутринта. 
Разследването на инцидента продължава. 
Посланиците на страните от Алианса се събраха спешно вчера сутринта, за да обсъдят мерките след експлозията в Полша 
близо до границата с Украйна, при която загинаха двама души. След разговорите генералният секретар Йенс Столтенберг 
заяви, че съюзниците следят внимателно ситуацията. 
"Разследването на този инцидент продължава и трябва да изчакаме резултата от него. Но нямаме индикации, че 
той е резултат от умишлена атака. И нямаме индикации, че Русия подготвя нападателни военни действия срещу 
НАТО. Нашият предварителен анализ предполага, че инцидентът вероятно е причинен от украинска 
противовъздушна отбранителна ракета, изстреляна в защита на украинска територия срещу атаките с руски 
крилати ракети". 
Според Столтенберг вината за инцидента не е на Украйна, а на Русия, която води незаконната си война срещу нея. 
"На срещата днес съюзниците от НАТО изразиха своите дълбоки съболезнования заради погубения човешки живот. Те 
изразиха и своята твърда солидарност с нашия уважаван съюзник Полша. И бяха категорични, че ще продължим да 
подкрепяме Украйна в нейното право на самоотбрана. Русия трябва да спре тази безсмислена война", заяви 
Столтенберг. 
Временно изпълняващият длъжността посланик на България в НАТО Златин Кръстев каза за БНТ, че засега няма нужда от 
допълнително подсилване на източния фланг на Алианса. 
"Вината за това не може да се търси в Украйна, която се отбранява, а е следствие на масираната атака срещу нея с 
различни видове оръжие - с крилати и балистични ракети, с дронове. Всяка противовъздушна отбрана би се объркала 
в една такава ситуация, камо ли подложената на стрес Украйна. Вчерашната атака е била най-голямата от месец 
октомври насам. В момента няма необходимост от усилване на източния фланг. Естествено, понеже става въпрос 
за противоракетна и противовъздушна отбрана, може това да се прегледа допълнително, но няма срокове или 
решения, които да обосноват такава необходимост", коментира Кръстев. 
Канцлерът на Германия Олаф Шолц призова да не се правят прибързани заключения след инцидента в Полша. 
"Трябва да изчакаме резултатите от разследването, след което публично да ги обявим. Всяко прибързано заключение 
за събитията, преди внимателното им разследване, е изключено, предвид сериозността на въпроса". 
Според турския президент Ердоган е важно, че Русия не е свързана с експлозията в Полша. 
"За нас е важно, че Русия казва, че няма нищо общо с този инцидент. Този факт и изказването на Байдън, че тези 
ракети не са руско производство, вероятно показва, че Русия не свързана с инцидента". 
Столтенберг коментира още, че НАТО продължава да мобилизира допълнителна подкрепа за Украйна, особено различни 
видове противовъздушна отбрана. Алиансът предоставя системи за противодействие на безпилотни самолети, системи за 
защита срещу крилати ракети, балистични ракети и дронове. 
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От Бали от срещата на върха на Г-20 председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че ЕС ще 
продължи да подкрепя Украйна толкова дълго, колкото е необходимо. 
 
Банкеръ 
 
√ Служебният министър на енергетиката на изслушване в парламента 
В рамките на днешния ден депутатите ще изслушат служебния министър на енергетиката Росен Христов относно 
доставките на газ в България от 27 април 2022 г. досега. Това е точка първа в работната програма на Народното събрание. 
Изслушването е по предложение на депутатите от ГЕРБ - Десислава Атанасова и Делян Добрев и е продължение на 
изслушването, започнало миналата седмица. По време на парламентарния контрол тогава Росен Христов обяви, че до края 
на 2023 г. трябва да е готов терминалът за втечнен газ до Александруполис. 
Също така се очаква депутатите да обсъдят на първо четене промени в Закона за социално подпомагане. С обвързването 
на системата за социално подпомагане с линията на бедност ще се изпълнят препоръките на Европейската комисия и 
условията за активиране на Плана за възстановяване и устойчивост, свързани със схемите за минимален доход. 
Също така ще се създадат необходимите условия за оптимизиране на системата за социално подпомагане - това включва 
разширяване на обхвата на подпомаганите лица и семейства и увеличаване на размера на помощите, се посочва в 
мотивите към законопроекта на Министерския съвет. 
На първо четене ще бъдат разгледани и промени в Закона за семейни помощи за деца. 
 
√ Социалната комисия на НС одобри удължаването Бюджет 2022 догодина 
С мнозинство от 12 гласа "за" и трима "въздържал се" депутатите от парламентарната социална комисия одобриха 
удължаването на действието на разпоредбите от Закона за държавния бюджет за 2022 година. 
Народните представители от различни парламентарни групи бяха единодушни, че трябва да бъде поставен на обсъждане 
въпросът за възможностите за увеличение на минималната работна заплата за 2023 година. До момента се предвижда тя 
да бъде замразена на сегашното си ниво от 710 лева. 
Служебният заместник-министър на финансите Людмила Петкова заяви пред депутатите, че не се работи по вариант на 
бюджет за 2023 година, а официалната позиция е за законопроекта за удължаване на тазгодишния. 
"В Закона за публичните финанси не е посочено примерно, че служебно правителство не може да внесе бюджет за 
следващата година. Но по принцип служебното правителство счита, че не би било коректно да се предлага бюджет, в който 
да включва политики и приоритети, които примерно могат да не бъдат подкрепени", каза тя. 
Заместник социалният министър Надя Клисурска коментира, че социалното министерство следи всички направени 
предложения във връзка с размера  на минималната работна заплата за следващата година и има разчети и оценка на 
въздействието на всяко едно от тях. 
"Паралелно с тези три варианта, които бяха коментирани, че са подготвени от предходния кабинет на Министерството на 
труда и социалната политика, искам да ви уверя, че МТСП в момента е подготвило и допълнителни варианти. Така че, с 
оглед на всички предложения, които са направени от социалните партньори, ние следим политическата ситуация и имаме 
готовност да отговорим на съответните решения – такива, каквито ще се случат в бъдеще", посочи тя. 
В петък е насрочена среща между представителите на правителството и лидерите на синдикалните и работодателските 
организации за размера на минималната заплата за 2023 година. 
 
√ Без изборен район "Чужбина", реши правната комисия 
С гласувани на второ четене промени в Изборния кодекс мнозинството в Правната парламентарна комисия закри 
Обществения съвет към Централната избирателна комисия, увеличи състава на самата комисия на 25 члена, де факто 
премахна район "Чужбина" и увеличи драстично броя на необходимите заявления за откриване на секции зад граница. 
ГЕРБ, ДПС и БСП наложиха почти всички от тези промени. Това стана въпреки възраженията на "Демократична България" 
и "Продължаваме промяната", че направените предложения между първо и второ четене "прекрояват изборния процес в 
България и затрудняват правото на глас на сънародниците ни зад граница". 
В малцинство заедно с тях в повечето случай бяха и "Възраждане" и "Български възход". 
Единственото сравнително общо гласуване беше това за увеличаване състава на ЦИК, макар и с различни мотиви - за да 
има пропорционално представителство на партии в настоящия момент или защото с връщането на хартиената бюлетина 
Комисията ще има още много работа. 
Според гласуваното от мнозинството, за да се открие секция в чужбина ще трябват не 40, а 100 заявления. Съществуващата 
от години, макар и само на хартия, възможност за "електронно  дистанционно гласуване", също е на път да отпадне. Както 
това се случи с Обществения съвет на ЦИК. 
В опит да убеди депутатите в обсъждането се намеси и председателката на Съвета Цветелина Пенева, която се позова на 
шефа на Правната комисия Радомир Чолаков, че депутатите трябва да работят за връщане на доверието към институциите. 
"Недейте да накърнявате това доверие като заличите институцията Обществен съвет. Не мисля, че тя на някого пречи по 
начина, по който работи или по начина, по който произвежда становища и анализи. Ако желаем, ще бъдем чути. Ако не, 
вие като народни представители правите това, което вашата съвест повелява. Но все пак ви призовавам още веднъж - 
оставете гласът на гражданите да може да се чуе", каза тя. 
Предстои обсъждането на ключовите промени, свързани с връщането на хартиените бюлетини, подкрепяно от същите 
формации, както и решение - те да бъдат единствен вариант, докато не бъдат въведени машини с оптични устройства, 
каквото предложение са направили от ДПС. 
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Промените в Изборния кодекс по-рано днес станаха повод за поредната порция остри реплики между "Продължаване 
промяната" и ГЕРБ, но не от кулоарите, както вчера, а от парламентарната трибуна. 
 
√ Иван Шишков: По новата Програма за енергийна ефективност ще се кандидатства наново 
По новата Програма за енергийна ефективност ще трябва да се кандидатства наново. Това каза служебният министър на 
регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушването му в парламентарната Комисия по 
енергетика относно Програмата за енергийна ефективност "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния 
сграден фонд – етап I". Той уточни, че съществуват няколко различни изисквания, давайки пример с тези за енергиен клас. 
Освен това министърът е одобрил нова наредба, която минимално се различава от старата, за да може всички проекти, 
които следва да се правят във връзка с новата програма, да са покрити и от новата наредба. Тя ще бъде в сила от деня на 
обнародване, което се очаква да бъде в петък. Може да се ползват проучванията от старата програмата, но те трябва да се 
оформят по нов начин. 
"Малко и да е променено в норматива, всеки трябва да се съобрази", изтъкна министър Шишков. 
В Националния план за възстановяване и устойчивост е договорена мярката за саниране към многофамилни жилищни 
сгради. Еднофамилните ще бъдат санирани чрез новата програма за Развитие на регионите, включително и от старата 
програма чрез финансов инструмент, обясни служебният зам.-министър на МРРБ Десислава Георгиева. 
 
√ Назначиха членовете на Надзорния съвет на Фонда на фондовете 
Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, в качеството си на принципал на „Фонд мениджър на 
финансовите инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете), назначи трима членове на Надзорния съвет на 
дружеството – Венцеслав Аврамов, Николай Генчев и Николай Марков. 
Надзорният съвет се назначава в изпълнение на Решение на Министерския съвет от 5 октомври за промяна в устава на 
„Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ и преминаване от едностепенна форма на управление - съвет 
на директорите, в двустепенна - управителен и надзорен съвет. 
Назначението е поредна стъпка в процеса на въвеждането на чисти и прозрачни политики  във Фонда на фондовете и 
спрямо добрите практики в индустрията. 
В досегашната структура има концентрация на власт и правомощия в ръцете на Управителния съвет, а чрез новата това ще 
се елиминира. Така се постига по-добър контрол върху вземането на решенията, повече прозрачност и пълна публичност 
на работата на Фонда, аргументира решението си министър Пулев. Това е важно, защото Фондът управлява значителен 
ресурс на българския данъкоплатец и на европейските ни партньори. 
Напомняме, че в рекордно кратък срок – от 16 август до 3 октомври, ЕК одобри и новата програма „Конкурентоспособност 
и иновации в предприятията“ (2021 – 2027) в размер на 3 млрд. лв., част от които са за финансови инструменти. Към 
момента основният ресурс на Фонда е 1.2 млрд. лв., а за новия програмен период – до 2027 г., ресурсът на дружеството е 
с източник  – програмите, управлявани от Министерството на иновациите и растежа. 
Тримата членове се назначават до конкурс съгласно Закона за публичните предприятия. 
Венцеслав Аврамов има над 17-годишен опит в одит, консултации по сделки и управление на частен капитал. 
Представител за България и региона на водещи международни инвестиционни фондове. От 2014 г. е член на Управителни 
и Надзорни съвети на компании в България, Гърция и Северна Македония. Съдружник в дружество за управление на 
недвижими имоти. Завършил е икономика и бизнес администрация в Американски университет в Благоевград. 
Николай Генчев е с дългогодишен опит в консултантския бизнес и във всички сфери на финансовия бизнес. Близо 20 
години заема висши мениджърски позиции в управителни и надзорни органи на финансови институции, също така и 
браншови асоциации и организации с идеална цел. Финансист с опит в страната и в целия регион. Николай Генчев освен 
инвеститор, е и ментор на млади предприемачи. Има значителен опит и в изграждане на успешни екипи, определящи 
пазарните трендове; в реструктуриране и реорганизиране на бизнеси; в реализиране на знакови стратегически промени; 
в структуриране на финансови и инвестиционни продукти. Опитът му е и сферата на дигиталната трансформация във 
финансовия свят, включително финтех, както и спонсориране на вътрешно-фирмени иновации. Генчев е магистър по 
стопанско управление (MBA) от Софийския университет. Завършил е многобройни професионални обучения и курсове, 
включително в Харвардското бизнес училище. Убеден последовател на личностното развитие през целия живот. 
Николай Марков има над 20-годишен, в т.ч. и управленски, опит в оценки, бизнес-моделиране, финансови и 
икономически анализи, проектно финансиране, сделки, проверки (due diligence), регулаторно съответствие (compliance) и 
други проекти в световни одиторски и други компании, за клиенти в България, други страни в Европа, Америка и Азия. 
Николай Марков е работил и по редица проекти за финансови институции, вкл. за Световната банка, институционални 
фондове, финансирани с европейски средства, частни европейски фондове, европейски и азиатски банки, глобални финтех 
компании. Член е на управителния съвет на Камарата на професионалните оценители в България. Завършил е финансово 
и банково управление в Университет на Пирея – Гърция. Сертифициран финансов анализатор (CFA) и независим оценител. 
 
√ Близо 90 млн. лв. взеха фермерите за намаления акциз върху газьола 
Държавен фонд „Земеделие“ преведе първия транш в размер на 89 534 477 лв. на 13 602 земеделски стопани по схемата 
„Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско 
производство“. Изплатените средства представляват 90.5 на сто от одобрения размер на държавната помощ за всички 
кандидати. Останалата част ще бъде изплатена на фермерите с втори транш в началото на 2023 година. 
Бюджетът за тази година по схемата, по която ще бъдат възстановени разходите на земеделските производители за 
закупено гориво през 2021 г., е 100 млн. лв. при ставка от 0.41 лв. за литър. Помощта се предоставя под формата на 
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намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско 
производство в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“. 
Подпомагане ще получат земеделски стопани, които имат валидно заявление за подпомагане по Схемата за единно 
плащане на площ (СЕПП) и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща тази на 
кандидатстване за държавната помощ. Фермерите, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане, 
трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
Според Държавен фонд "Земеделие" интересът към държавната помощ за отстъпка от акциза за газьола е голям и нараства 
с всяка изминала година. За Кампания 2016 са били подпомогнати 6716 фермери, за Кампания 2017 финансиране са 
получили 8250 стопани, за Кампания 2018 те са били 9597, за Кампания 2019 подпомагане са получили 10 734 стопани, за 
Кампания 2020 са 11 634 земеделски производители, а за Кампания 2021 - 12 214 стопани. 
 
√ Започва годишната среща на министрите на отбраната 
В София започва годишната среща на министрите на отбраната във формата Югоизточна Европа. Сред участващите са 
министрите на отбраната на Румъния, Грузия и Молдова, както и представители на министерствата на отбраната на 
държавите-членки. 
Тази година форумът ще премине под знака на събитията в Украйна. Грузия също се обяви за жертва на Русия и смята, че 
има окупирани територии. В същото време Европейският съюз насърчава Тбилиси да развива по-тесни връзки с Брюксел. 
В Молдова властите изразиха опасения, че кризата в Украйна може да повлияе на ситуацията в автономния район 
Приднестровие. Там преди месеци привърженици на политиката в Москва изразиха желание да се присъединят към Русия. 
Във фокуса на дискусиите ще бъдат постигнатият напредък и възможностите за по-нататъшно развитие на Процеса на 
срещи на министрите на отбраната от Югоизточна Европа (SEDM), както и актуални въпроси за регионалното 
сътрудничество в областта на сигурността и отбраната. 
 
√ МАЕ: Руският петролен продукт ще падне с 1.4 млн. барела дневно през 2023-а 
С 1.4 млн. барела на ден ще се свие руското производство на суров петрол през идната година след като влезе в сила 
забраната на Европейския съюз за превозваното по море експортно гориво, съобщи на 15 ноември Международната 
агенция по енергетика (МАЕ). Мярката за лишаването на Москва от петродолари ще създаде по-голяма неизвестност на 
петролните пазари и ще засили възходящият натиск върху цените, включително и на дизела, пише още базираната в Париж 
агенция в месечния си доклад за горивото.  
"Наближаващото ембарго на ЕС върху вноса на руско черно злато и петролни продукти, както и на морски услуги, ще 
увеличи натиска върху глобалния петролен баланс и, в частност, на вече и без това силно свитите пазари на дизел", посочва 
МАЕ. Според експертите, "предлаганият таван на петролните котировки може да помогне за успокояване на 
напрежението, но множеството неизвестни и логистични предизвикателства остават...обхватът на несигурността никога не 
е бил толкова широк".  
Забраната на Брюксел за внос на руско черно злато влиза в сила на 5 декември, а на руски петролни продукти - на 5 
февруари 2023-а, което ще лиши Москва от приходи от суровината и ще принуди един от най-едрите производители и 
износители на горивата в света да търси алтернативни пазари. В допълнение, планът на Г-7 да добави нови ограничения 
към европейското ембарго, ще позволи да се предоставят корабни услуги за износ на руски петрол единствено при по-
нисък ценови таван на суровината. Тази мярка също влиза в сила на 5 декември. 
Това означава, че ЕС ще трябва да замени дневна консумация от 1 млн. барела суров петрол и 1.1 млн. барела петролни 
продукти, особено на по-оскъдния и скъп дизел, чиито цени се повишиха със 70% спрямо същия период на миналата 
година, напомпвайки глобалната инфлация, посочва МАЕ. 
Според експерти на организацията, пренасочването на глобалните търговци потоци в хода на усилията на Москва да изнася 
повече черно злато на пазарите извън Европа, както и на ЕС да се снабдява от други места, може да отслаби натиска върху 
предлагането на черно злато и на петролни продукти, но по-силното търсене от оределия флот от танкери ще е сериозно 
предизвикателство. "Конкуренцията за барели дизелово гориво с произход извън Русия ще е жестока, като Старият 
континент ще трябва да заявява големи товари от САЩ, Близкия изток и Индия, извън техните традиционни купувачи", 
заключава МАЕ. 
Енергийните експерти прогнозират, че мрачна икономическа перспектива ще свие с почти четвърт милион барела дневно 
глобалното потребление на черно злато през четвъртото тримесечие на 2022-а спрямо същия период на 2021-а, като ръстът 
на търсенето ще се забави до 1.6 млн. барела дневно през 2023-а от 2.1 млн. барела дневно през тази година. 
Слабото китайско стопанство, енергийният спазъм в Европа и силният долар натискат надолу потреблението, пише още 
МАЕ. Но увеличава леко прогнозата си за ръста на китайското търсене през идната година - със 100 хил. барела на ден - до 
15.7 млн. барела дневно. 
 
БНР 
 
√ Комисия на НС ще обсъди повишаване на акциза на цигарите 
Повишаване на акцизите при тютюневите изделия от март догодина ще е част от темите, които ще обсъжда бюджетната 
комисия в парламента.  
Промените в Закона за данъчните складове и акцизите въвеждат календар на поетапно поскъпване на ставките за 
различните видове изделия за пушене - конвенционални цигари и течност за електронни цигари.  
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Посоченият в промените календар е за период от четири години и според вносителите от финансовото министерство дава 
предвидимост на бизнеса. 
Според изчисленията кутия цигари ще поскъпне средно с 20-30 стотинки заради повишаването на акциза. 
 
√ Правната комисия в НС върна хартиената бюлетина с гласовете на ГЕРБ, БСП и ДПС 
След 17 часово заседание, започнало вчера и приключило рано тази сутрин, комисията по правни въпроси в Народното 
събрание одобри на второ четене предложения за промени в Изборния кодекс. 
Депутатите от ГЕРБ, БСП и ДПС върнаха хибридната форма на гласуване - с машина и с хартиена бюлетина, премахнаха 
електронното дистанционно гласуване и район "Чужбина". 
Броят на необходимите заявления за откриване на секции зад граница беше увеличен от 40 на 100. Закрит 
беше  Общественият съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК). Членовете на самата Комисия пък бяха увеличени 
на 25. 
Мнозинството в правната парламентарна комисия реши още секционните комисии да не предават на районните 
избирателни комисии записващите технически устройства от машинното гласуване, а разписката от машината, която 
досега служеше за контролни цели, да се счита за бюлетина от машинно гласуване. 
Така сумирането на резултатите няма да се определя от машините, а от членовете на секционните комисии, които ще 
преброяват бюлетините. При броенето и попълването на протоколите ще има видеонаблюдение,  но то няма да се записва 
на електронен носител. 
Сред приетите предложения е и създаването на звено за управление на машинното гласуване към ЦИК.  То беше гласувано 
още на първо четене по предложение на "Демократична България", но ГЕРБ внесоха корекция преди второто, в която бяха 
заличени думите "електронно гласуване". 
 
√ Министър Шишков ще инспектира интерконектора с Гърция 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще инспектира последващите етапи в 
строителството на Междусистемната газова връзка Гърция - България. 
Проверката ще се състои  в 11.30 часа в газоизмервателна станция Стара Загора. 
Газовата връзка с Гърция беше въведена в експлоатация на 1 октомври. 
По нея се доставя природен газ от Азербайджан. Тогава стана ясно, че е необходимо да бъдат извършени допълнителни 
довършителни дейности. 
 
√ НСИ: Ръст с над 20% на доходите и разходите на българите през третото тримесечие 
Общите доходи на българските домакинства се увеличават през третото тримесечие на 2022 г. с 21,1% спрямо година по-
рано при още по-силно нарастване на разходите с 23,8%, показва проучване на Националния статистически институт (НСИ). 
Общият доход средно на лице от домакинство нараства през периода юли - септември 2022 година с 21,1% спрямо същото 
тримесечие на 2021 г., достигайки 2346 лева, като в същото време общите разходи се увеличават с цели 23,8% до 2239 
лева. 
Най-висок относителен дял през третото тримесечие на настоящата година имат доходите от работна заплата (53,3%), 
следвани от доходите от пенсии (34,2%) и тези от самостоятелна заетост (4,9%). Спрямо третото тримесечие на 2021 г. 
относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 4,9 процентни пункта, делът на доходите от пенсии нараства 
с 5,5 пункта, а от самостоятелна заетост намалява с 0,5 на сто. 
В номинално изражение доходите от работна заплата нарастват през третото тримесечие до 1249 лева от 1129 лева година 
по-рано (повишение с 10,7%), доходите от пенсии се увеличават рязко до 801 от 557 лева (скок с 43,9%), тези от 
самостоятелна заетост нарастват до 116 от 105 лева (повишение с 9,9%), а доходите от социални обезщетения и помощи 
се увеличават до 53 от 40 лева (повишение с 32,1%). 
 

Структура на общия доход на домакинство през третото тримесечие на 2021 и 2022 г. 
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В същото време общите разходи средно на лице от домакинство скачат през периода юли - септември 2022 г. с 23,8% 
спрямо същия период година по-рано, достигайки 2239 лева. 
Най-голям относителен дял през третото тримесечие отново заемат разходите за храна и безалкохолни напитки (30,2%), 
следвани от жилищните разходи (19,0%), за данъци и социални осигуровки (11,4%) и за транспорт и съобщения (11,1%). 
Относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 0,4 процентни пункта спрямо третото 
тримесечие на 2021 г., делът на разходите за жилище се повишават с 1,6 пункта, за здравеопазване - с 0,3 пункта, докато 
относителният дял на разходите за облекло и обувки намалява с 0,3 пункта, а на разходите за алкохолни напитки и цигари 
- с 0,2 процентни пункта. 
Според НСИ през третото тримесечие на годината се увеличават разходите за храна и безалкохолни напитки с цели 25,3% 
до 675 лева (от 539 лева година по-рано), разходите за алкохолни напитки и цигари се повишават с 18,2% до 87 лева, за 
облекло и обувки - с 10,2% до 69 лева, докато разходите за жилище (вода, ток, отопление, обзавеждане и поддържане на 
дома) нарастват с цели 35,1% до 426 лева спрямо 315 лева година по-рано. 
С 29,9% нарастват и разходите за здравеопазване, достигайки 138 лева, докато разходите за транспорт и съобщения се 
повишават с 25% до 248 лева, за данъци и социални осигуровки се увеличават с 9% до 255 лева, а за свободно време, 
културен отдих и образования нарастват с 23,7% до 149 лева. 
Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през третото 
тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година, отчита НСИ. 
Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия, като в същото време се увеличава потреблението 
на месни произведения и на зеленчуци, докато при потреблението на месо, кисело мляко, сирене и яйца няма промяна. 
 

Структура на общия разход на домакинство през третото тримесечие на 2021 и 2022 г. 

 
 
√ Всички мерки срещу Covid-19 отпадат от днес 
За първи път от 2 години и 8 месеца от днес отпадат всички антиковид мерки. 
От Министерството на здравеопазването мотивират решението си с намаляване разпространението на вируса и тежестта 
на боледуването. 
Остава изискването за носене на предпазна маска в лечебните заведения и социалните домове, спазване на дистанция на 
публични места и др. 
 
√ Проф. Даниела Бобева: Харченето на 1/12 от Бюджет 2022 се очертава по-разумно 
"През 2023 г. се очаква много нисък растеж и приходите ще са по-малко" 
"Ще остане висока инфлацията и през 2023-а, но няма да е по-висока от тази година" 
Интервю на Даниела Големинова с проф. Даниела Бобева в предаването ''12+3'' 
"Харченето на 1/12 от Бюджет 2022 се очертава по-разумно за ситуацията, която се очертава за 2023 година. Амбициите за 
повече разходи и повече разхлабване, вместо затягане, обаче са за нов бюджет, който да направи и внесе правителството. 
... Как да се подходи - дали да се приеме нов бюджет, или да се удължи старият - зависи от това каква година ни чака. Да 
не демонизираме харченето на 1/12 от бюджета". 
Това заяви пред БНР проф. Даниела Бобева, преподавател по финанси, бивш икономически вицепремиер (2013-2014 г.), 
служебен министър през 1997 г. 
Според нея неизвестните около икономиката за следващата година се увеличават: 
"Прогнозите на БНБ за 2023-а са за много нисък растеж - 0,1%, докато ЕК дава 1%. На фона на над 3% тази година. Очевидно 
следващата година няма да е добра и приходите ще са по-малко, защото те се определят от растежа". 
Проф. Бобева подчерта, че във всички икономически прогнози се предвижда леко забавяне на инфлацията за 2023 г.: 
"Ще остане висока инфлацията, но няма да е по-висока от тази година". 
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През последните 3-4 години бюджетът се разглежда само от гледна точка на това за какво ще се харчи, подчерта тя и 
добави: 
"Бюджетът трябва да бъде политика. Имахме посещение от ЕК и те ни обясниха, че очакват реформи. И за парите по Плана 
за възстановяване трябват реформи, а ние никакви реформи не правим. Само харчим едни пари и увеличаваме дълга. Това 
е абсурдно. 2021 г. имаме икономически растеж над 7%, бихме Китай по икономически растеж, а в същото време сме взели 
над 3 млрд. лева заеми. Това не е нормално". 
По думите ѝ страната не може да си позволи "раздаване на всички по равно и вдигане общо на заплати, минимална 
работна заплата". 
Проф. Бобева изказа мнение, че България не може да приеме еврото, без да има легитимно избрани управител и 
подуправител на БНБ (и двамата са с изтекли мандати): 
"Не може да нямаш стабилно правителство и стабилно работещ парламент. Как ще влезеш в еврозоната така. Това няма 
как да се случи". 
Интервюто на Даниела Големинова с проф. Даниела Бобева в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Пловдив остава в "Топ 3" по икономическо развитие 
Интервю на Антония Попова с Петър Ганев от ИПИ 
Пловдив запазва мястото си в топ 3 на развитите центрове в България, коментира в предаването "Точно днес" Петър Ганев, 
старши икономически анализатор на Института по пазарна икономика (ИПИ). 
Днес институтът представя своето традиционно изследване "Регионални профили: показатели за развитие 2022". 
За над 10 години, в които правим това изследване, реално изследваме социално-икономическото развитие на България. 
Въпреки динамичните промени в икономиката за това време - забавен растеж, после ускорен, КОВИД-пандемия, войната 
в Украйна и т.н., разликите в регионите остават. Запазват се и различията между Севера и Юга в България, коментира 
икономистът. 
Петър Ганев посочи, че град Пловдив остава сред най-големите икономически центрове у нас, а област Пловдив, която е 
много голяма и пъстра, също бележи добри резултати. "Ако гледаме целият регион, област Пловдив рядко е лидер, а по-
скоро е в топ 5. Ако гледаме само община Пловдив, тя често е в челните позиции по икономическо развитие", допълни 
експертът.  
Сред положителните показатели са добро образование, наличие на студенти и добри гимназии, добра комбинация от 
социален живот, дигитални технологии в Пловдив и индустрия в периферията на града.  
Доходите в Пловдив също са на добро равнище, а ако гледаме заетостта, тя е на много високо ниво, смята още Петър Ганев. 
Старши икономическият анализатор на ИПИ коментира и липсата на бюджет за 2023 г., като по думите му това е пречка 
най-вече за хората на минимална заплата, работодателите и синдикатите. 
Цялото интервю на Антония Попова с Петър Ганев от ИПИ е в прикачения файл.  
 
√ Търговците са станали по-стриктни, а клиентите по-бдителни за намаленията 
Търговците са станали по-стриктни, а клиентите по-бдителни, очаква се увеличение в електронната търговия. Изводите 
направи в предаването "Експертът говори" на БНР-Бургас - Константин Райков, дългогодишен член на КЗП.  
Онлайн търговията всяка година се увеличава като през тази за ЕС се очаква обема й да е с 40-50% повече спрямо миналата 
година.  
Правилата на електронната търговия постоянно се подобряват и от май месец е в сила нов регламент за касаеш 
намаленията, каза още Константин Райков. 
"Режимът на намаленията в електронните магазини вече е еквивалентен на този във физическите. Трябва да се спазват 
правилата, че една стока се счита за намалена ако един месец е на тази стара цена. По този начин не могат да се 
заблуждават потребителите, че стоката е била намалена, а това в електронното пространство се проследява много по-
лесно, отколкото в един традиционен магазин", обясни Райков.  
Още чуйте в звуковия файл. 
 
√ Масови фалити на заведения в Благоевград 
Инфлацията се отрази и на работата на заведенията в Благоевград. Масови фалити на кафенета и ресторанти в областния 
център констатират от бранша. Разходите им за ток стават непосилни, увеличението е с 400%, твърдят собствениците. Това 
ги принуждава да повишат цените, което  пък отказва клиентите. 
Някои от собствениците са предприели временно спиране на обекти, други пък се отказват и се насочват към различен вид 
бизнес. Притеснява ги това, че никой не знае какво ще се случи от 1 януари, няма яснота за цените на продуктите и една 
несигурност, от която е застрашена цялата държава. За протести засега не мислят, защото в ситуацията, пред която са 
изправени, се намира и всеки един потребител. 
Как ще оцелее браншът, очакват ли компенсации, питаме зам.-председателя на Сдружението на хотелиерския и 
ресторантьорския бизнес в Благоевград Васил Димитров. С него разговаря Ива Сеизова. 
 
√ Забавяне на икономическия растеж в еврозоната и в целия ЕС до 0,2% през третото тримесечие 
Икономическият растеж в еврозоната и в целия ЕС се забави рязко през третото тримесечие на 2022 г. спрямо предходните 
три месеца и спрямо година по-рано, показват неревизирани данни на европейската официална статистика Евростат. 
БВП на еврозоната нарасна през периода юли - септември 2022 г. с 0,2% спрямо второто тримесечие, когато се повиши с 
0,8%. Това е най-слабата експанзия след икономическия отскок при разхлабването на Covid ограниченията през второто 

https://bnr.bg/post/101737173/prof-daniela-bobeva
https://bnr.bg/post/101736946/ipi
https://bnr.bg/post/101736533/targovcite-sa-stanali-po-striktni-a-klientite-po-bditelni-otnosno-namaleniata
https://bnr.bg/post/101736679/masovi-faliti-na-zavedenia-v-blagoevgrad
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тримесечие на 2021 г. и предполага, че БВП може да отбележи спад през последното тримесечие на настоящата година, 
тъй като все още рекордно високата инфлация принуждава ЕЦБ да запази настоящата си агресивна политика на затягане 
(вдигане) на лихвите. 
В рамките на целия ЕС брутният вътрешен продукт също нарасна през третото тримесечие с 0,2% след растеж с 0,7 на сто 
през предходното тримесечие. 
Забавянето на икономическия растеж през третото тримесечие е видимо при почти всички страни членки на ЕС, като на 
голям спад на БВП беше отчетен в Латвия - с 1,7%, в Словения с 1,4%, а в Чехия и Унгария с по 0,4 на сто. 
Най-добър икономически растеж през третото тримесечие отбелязаха Румъния и Кипър (с растеж от по 1,3% спрямо 
предходните три месеца), следвани от Полша (с 0,9%) и Швеция (с 0,7%). Непосредствено след тях се нарежда България с 
растеж на БВП от 0,6% спрямо второто тримесечие. 
Спрямо третото тримесечие на 2021 г. БВП на еврозоната и на целия ЕС нараснаха през периода юли - септември съответно 
с 2,1% и с 2,4% след двойно по-добра експанзия от 4,3% през второто тримесечие на настоящата година. 
Най-солиден растеж на годишна база през третото тримесечие отбеляза Кипър (повишение с 5,4%), следвана от Португалия 
(с 4,9%), Румъния (с 4,7%), Полша (с 4,4%) и Унгария (с 4,1%). 
Растежът на БВП на България през третото тримесечие спрямо година по-рано се забави до 3,2% от 4,6% през второто 
тримесечие, като по-добра икономическа експанзия беше отчетена в осем други страни членки на Европейския съюз. 
В същото време нивата на трудова заетост в еврозоната и в целия ЕС се повишиха през третото тримесечие с 0,2%, а спрямо 
година по-рано - съответно с 1,7%  и с 1,5 на сто. 
 
√ Законодателният акт за цифровите услуги на ЕС влиза в сила 
Законодателният акт за цифровите услуги на Европейския съюз влиза в сила, съобщи в сряда Европейската комисия. 
Законодателството ще се прилага за всички цифрови услуги, които свързват потребителите със стоки, услуги или 
съдържание. То ще задължи платформите да защитават по-добре правата на потребителите, да ограничават незаконното 
съдържание и дезинформацията и да бъдат по-прозрачни и отговорни, посочват от Комисията. 
Платформите с повече от 45 милиона потребители ще бъдат подложени на специален режим, който изисква 
"широкообхватни годишни оценки на рисковете от онлайн вреди на техните услуги", мерки за намаляване на риска и 
независим одит на техните услуги. 
Междувременно по-малките платформи и стартиращи фирми ще видят намаляване на задълженията, специални 
изключения и "правна яснота". 
Комисията ще има правомощието да контролира пряко големите платформи и ще създаде Европейски център за 
алгоритмична прозрачност, за да анализира функционирането на алгоритмичните системи. 
 
√ Рязко подобрение на икономическите нагласи в Германия и в цялата еврозона през ноември 
Икономическите нагласи на анализатори и инвеститори за Германия и за цялата еврозоната се подобриха значително през 
ноември с оглед на надеждите, че инфлацията в скоро време ще започне да отслабва, въпреки че като цяло 
икономическите перспективи остават мрачни. 
Това показват резултатите от последното проучване на центъра за европейски икономически изследвания Zew. 
Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew, измерващ бъдещите икономически очаквания в 
Германия за следващите шест месеца, се повиши рязко през ноември с 22,5 пункта до -36,7 пункта от -59,2 пункта през 
октомври, достигайки най-високо ниво от юни насам, докато осредните прогнози бяха за доста по-слабо повишение на 
индекса до ниво от -50,0 пункта. 
Около 50,8% от анкетираните анализатори прогнозират влошаване на икономическата активност през следващите месеци, 
докато 14,1% от тях очакват тя да се подобри, а 35,1% не очакват промяна. 
 

Zew индекси на икономическите нагласи и на текущите условия в Германия 

 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_bg
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"Това повишение най-вероятно е свързано преди всичко с надеждата за скорошен спад на инфлацията. В този случай 
политиците няма да трябва да "натискат спирачките" на паричната политика толкова силно и/или толкова дълго, колкото 
се опасяват", коментира данните от проучването президентът на ZEW професор Ахим Вамбах, но в същото време добави: 
"Икономическите перспективи за германската икономика обаче все още са очевидно негативни". 
Оценката за текущата икономическа ситуация в Германия пък се подобри през ноември до -64,5 пункта от -72,2 пункта 
месец по-рано, докато очакванията бяха за по-умерено повишение до -68,4 пункта. 
Проучването на института ZEW също така показва, че и индексът на нагласите на експертите на финансовите пазари по 
отношение на икономическото развитие в цялата еврозона отбеляза солидно подобрение, повишавайки се с 21,0 пункта 
до ниво от -38,7 пункта. Показателят за текущата икономическа ситуация в еврозоната пък се повиши през ноември с 5,5 
пункта до -65,1 пункта. 
Индексът на инфлационните очаквания в еврозоната спадна рязко през ноември за втори пореден месец до -52,2 пункта 
от -35,8 пункта през октомври. 
 
√ Германската ценова "газова спирачка" ще струва 54 млрд. евро 
Планираното ограничаване на цените на газа в Германия ще струва приблизително 54 милиарда евро до април 2024 г., от 
които 21 млрд. евро ще бъдат за индустрията, според документ на министерството на икономиката, с който агенция 
Ройтерс се запозна във вторник. 
Въпреки това министерството предупреди, че оценките са предмет на несигурност поради текущото развитие на цените. 
Средствата за мярката ще дойдат от т.нар. "защитна закрила" в размер на 200 млрд. евро, обявен от немското правителство 
в отговор на енергийната криза. 
В проектодокумента са посочени основните моменти от механизма за облекчаване на домакинствата, изправени пред 
високи сметки за газ и парно. 
Цената на киловатчас (kWh) е определена на 12 евроцента за 80% от очакваното годишно потребление на домакинствата, 
се казва в него. Цената за индустриалните потребители пък е определена на 7 цента за kWh за 70% от годишното 
потребление. 
За централно отопление - остатъчна топлина, изпомпвана към домовете от електроцентрали - цената трябва да бъде 
ограничена до 9,5 цента за киловатчас. 
Ценовата спирачка за промишлеността трябва да започне от януари, докато домакинствата ще трябва да изчакат до март 
за своето ценово облекчение, въпреки че правителството разглежда възможността да премести измести тази мярка по 
напред във времето - за февруари или дори за януари, се добавя в документа. 
 
√ Германия завърши изграждането на първия си терминал за втечнен природен газ 
Във вторник Германия завърши изграждането на първия си плаващ терминал за втечнен природен газ (LNG) в 
пристанището на Вилхелмсхафен в Северно море, докато се бори да осигури повече LNG и да се откаже от руския 
тръбопроводен газ. 
"Новото място за доставка на LNG е голяма стъпка към сигурно енергийно снабдяване“, каза министърът на икономиката 
на провинция Долна Саксония Олаф Лиес, предаде Ройтерс. 
Федералният министър на икономиката Роберт Хабек каза, че Вилхелмсхафен ще започне да функционира в началото на  
следващата година, както и втори плаващ терминал в пристанището Брунсбютел в Северно море. 
Плаващото устройство за съхранение и регазификация (FSRU) на Вилхелмсхафен на комуналната компания Uniper ще бъде 
закотвено на вече разширен кей и ще има възможност за регазификация на втечнен газ, пристигащ със специални танкери. 
Новата пристанищна инфраструктура там ще бъде оборудвана за преминаване в бъдеще към внос на нисковъглеродни 
енергийни източници като водород, каза министърът на околната среда на Долна Саксония Кристиан Майер. 
Германия разчиташе на Русия за почти една трета от своя газ до миналата година, но Берлин, който има за цел да спре 
всички останали руски потоци до лятото на 2024 г., започна през май бързо приемане на заявления за изграждане на FSRU 
и свързаните с тях постоянни наземни приемни терминали за LNG. 
Корабът Hoegh Esperanza на Wilhelmshaven FSRU все още се намира в корабостроителница в Брест, Франция, показват 
данните за проследяването на кораби на Eikon Refinitiv. Говорител на министерството, ръководено от Лиес, каза, че 
Esperanza се очаква да пристигне напълно натоварен в средата на декември и ще може да обработва пристигащите танкери 
с втечнен газ от януари догодина. 
Изброявайки следващите стъпки в стратегията на Германия за LNG, министър Робер Хабек каза, че плаващият терминал за 
LNG (FSRU) за компанията RWE в Брунсбютел също трябва да пристигне в края на годината, а проектите в Stade и Lubmin 
ще започнат да работят в края на 2023 г. 
Вилхелмсхафен ще стартира още един FSRU през четвъртото тримесечие на следващата година, управляван от собственика 
Excelerate Energy от името на консорциум от Tree Energy Solutions, E.ON и Engie. 
В края на тази година в Lubmin се очакваше и частно нает и управляван FSRU. 
Взети заедно, шестте FSRU биха могли теоретично да покрият една трета от годишните нужди на Германия от газ въз основа 
на консумираните през 2021 г. 90,5 милиарда кубични метра. 
 
√ Джорджа Мелони: САЩ са готови да доставят повече газ на Италия, цената ще бъде обект на обсъждане 
Съединените щати са готови да увеличат доставките на втечнен природен газ (LNG) за Италия, но все още не е ясно на 
каква цена, каза в сряда новият премиер на Италия Джорджа Мелони, предаде Ройтерс. 
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Подобно на своите европейски партньори, Италия се бори да диверсифицира енергийните си доставки, за да намали 
зависимостта си от Русия след нахлуването на Москва в Украйна. Рим вече сключи няколко енергийни сделки с африкански 
страни. 
"САЩ гарантират готовността си да увеличат доставките на газ за Италия, очевидно въпросът за цената остава отворен", 
каза Мелони по време на лидерската среща на Г-20 в Бали, където имаше двустранна среща с президента на САЩ Джо 
Байдън. 
Мелони отбеляза, че е разбрала от разговорите с Байдън, че неговата администрация е "готова да обсъди с Европейския 
съюз начини за намаляване на цените на газ", давайки си сметка обаче, че доставчиците на LNG са частни компании. 
 
√ Газът в Европа поскъпва рязко за втори пореден ден на търговия 
Във вторник европейските цени на природния газ се повишават рязко за втори пореден ден на търговията поради опасения 
за по-ниски доставки на втечнен природен газ и прогнози за по-студено време на стария континент. 
Голямото съоръжение за втечнен природен газ Freeport LNG в Тексас, САЩ може да остане извън експлоатация до края на 
годината, тъй като продължава работата по ремонта след взрива, който доведе до неговото затваряне през юни. Агенция 
Блумбърг цитира неназовани източници, според които Freeport е казал на клиентите си, че няма да може да изпрати 
никакви товари, планирани за този и следващия месец, тъй като ремонтът не е завършен. 
Базираното Хюстън Freeport LNG съоръжение претърпя експлозия на 8 юни, което доведе до спиране на завода, за да се 
оценят щетите и да се извършат ремонти. Freeport LNG представлява 20% от общия капацитет за износ на втечнен газ от 
Съединените щати, като съоръжението е способно да обработва 2,1 милиарда кубически фута газ на ден. Според Freeport 
LNG това е седмото по големина съоръжение за втечняване в света и второто по големина в САЩ. 
В същото време доставките от Норвегия, най-големият европейски износител, спаднаха наскоро, тъй като има проблеми в 
две съоръжения. Не се очаква находището Асгард да заработи до 19 ноември, след като в неделя избухна пожар. 
Междувременно температурите в Европа се очаква да спаднат под средните за сезона в края на седмицата след дълъг 
период на меко време, което може да повиши цените на електроенергията и газа, тъй като търсенето на отопление се 
увеличава. 
Комбинацията от рязко застудяване и проблеми с доставките е напомняне, че европейската енергийна система ще бъде 
крехка през първата зима без значителни руски енергийни потоци. 
Всичко това води до поскъпване на синьото гориво в Европа за втори пореден ден с около 10%. Декемврийските фючърси 
на нидерландския газ хъб TTF се повишават около 15.30 часа българско време с 9% към 124 евро за мегаватчас, като за 
кратко дори достигнаха ценови часови връх около 128 евро - най-високо ниво от 4-ти ноември насам. Вчера същите 
краткосрочни TTF фючърси поскъпнаха рязко от нива точно под 100 евро за мегаватчас към 118 евро/MWh. 
 

Декемврийски TTF газови фючърс (в евро за мегаватчас) 

 
 
"Това увеличение може да изглежда прекомерно. Но за съжаление то е напълно в съответствие с нивото на пазарна 
волатилност", посочват анализатори от EnergyScan, платформата за пазарен анализ на компанията Engie. "По-скоро ще 
трябва да се тревожим, ако цените са склонни да се върнат над средната си стойност за една година, която в момента е 
133 евро за мегаватчас, защото това би означавало, че възходящата тенденция ще се завърне". 
Въпреки поскъпването от началото на седмицата, цените на газа в Европа са с около 70% под техния летен рекорден ценови 
връх около 342 евро за мегаватчас, тъй като по-мекото време през октомври намали търсенето на горива за отопление и 
позволи средното запълване на газохранилищата в ЕС на 95%. Освен това Службата на ЕС за климатични промени 
"Коперник" прогнозира, че температурите в Европа тази зима могат да бъде значително по-високи  от нормалната за 
периода. 
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√ Норвегия ще продължава да бъде стабилен енергиен доставчик за Европа 
Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви в сряда, че страната му ще остане стабилен доставчик на енергия за Европа 
на фона на енергийната криза, предизвикана от атаката на Русия срещу Украйна. 
Норвегия стана най-големият доставчик на газ за Европа след решението на Москва да намали драстично доставките си за 
Запада, което дойде в отговор на санкциите, наложени от Европейския съюз. 
"Ние ще продължим да бъдем стабилен доставчик на енергия, който допринася за подпомагането на Европа да премине 
през трудната зима", каза Стьоре в обръщение към норвежкия парламент. 
Норвежкият тръбопроводен износ на газ за ЕС възлиза на общо 84 милиарда кубични метра през първите девет месеца на 
тази година, увеличавайки се с близо 8% спрямо същия период преди година, тъй като правителството стимулира 
увеличаването на добива, за да отговори на нарастващото търсене. 
 
√ Заплатите във Великобритания растат, но животът поскъпва, а безработицата се увеличава 
Заплатите във Великобритания растат с най-бързите темпове за последните повече от 20 години, но все още изостават от 
темповете на поскъпването на живота. Отчита се и леко покачване на безработицата. 
Заплатите са се увеличили с 5,7% за година, смятано до месец септември, което е най-бързото покачване от 2000-та година 
насам, като се изключи периода на пандемията, когато хората получиха големи увеличения при завръщането им на работа 
след пускането им в принудителен отпуск. 
Когато обаче увеличението на заплащането се приравни към темповете на ръст на цените, се отчита намаление от 2,7%. 
Поскъпването на живота в момента е с най-високите темпове за последните 40 години, отчасти заради войната в Украйна. 
Цените за енергия и храни се покачиха изключително много, много хора изпитват трудности с плащането на сметките. 
Безработицата във Великобритания съвсем леко се е повишила за последното тримесечие до 3,6%. 
Въпреки че това е близо до 50-годишно дъно за този показател, Английската централна банка предупреди, че 
безработицата почти ще се удвои до 2025 година, тъй като Обединеното кралство ще премине през тежка рецесия. 
В четвъртък финансовият министър Джеръми Хънт ще изложи плановете си за връщане на икономиката в релси, като се 
очакват съкращения на разходите и повишаване на данъците. 
В днешния си брой вестник „Таймс“ пише, че Хънт и премиерът Сунак ще обявят значително увеличение на националната 
заплата и ще насочат нови плащания за покриване на разходите за живот на най-бедните домакинства. 
 
√ Руският петролен гигант "Роснефт" се оттегли от Лондонската борса 
Руската държавна петролна компания "Роснефт" обяви във вторник, че е делиствала глобалните си депозитарни разписки, 
търгувани на Лондонската фондова борса (LSE), заради негативното въздействие на наложените от Запада санкции. 
Събитието следва съобщение от по-рано тази седмица на Службата за прилагане на финансовите санкции на Обединеното 
кралство, че страната е наложила санкции върху руски активи на стойност рекордните 18 милиарда паунда, което прави 
Русия най-санкционираната държава от Великобритания. 
Лондонската стокова борса спря още през март листването на 28 компании, свързани с Русия, в резултат на ефекта от 
санкциите, наложени на Москва след началото на руската инвазия в Украйна, като най-тежко пострадаха руският кредитор 
"Сбербанк", енергийните гиганти "Газпром" и "Лукойл". 
 
√ "Автоваз" очаква спад със 700 000 на продадените автомобили на руския пазар през 2022 г. 
Водещият руски производител на автомобили "Автоваз" заяви в сряда, че продажбите на автомобили на руския пазар 
вероятно ще намалеят с 670 000 до 700 000 през тази година, съобщи агенция РИА Новости. 
През октомври продажбите на нови автомобили са се свили с 62,8% на годишна база, показват данни от миналата седмица, 
тъй като спадът на потребителското търсене и настроенията и ефектът от западните санкции заличават това, което 
изглеждаше като начало на относително възстановяване на закъсалия автомобилен сектор. 
Миналата година, преди широкообхватните западни санкции, наложени в отговор на военната инвазия на Русия в Украйна, 
в Русия бяха продадени 1,67 милиона автомобила. Още тогава това беше доста под продаваните средно около 3 милиона 
автомобила на руския пазар през първото десетилетия на новото хилядолетие (2000/2010 г.). 
 
√ Русия повишава от декември експортните мита на петрола 
Руското финансово министерство обяви, че от декември ще увеличи експортното мито върху петрола с 0,06 долара на тон 
от $ 42,7 на $ 43,3 на тон, съобщава агенция ТАСС. 
Преди това експортното мито беше намалено с 1,7 долара през ноември, със 7,6 долара през октомври, с 1,0 долара през 
септември, с 2,2 долара през август през август, добави министерството. 
Средната цена на петрола Уралс в периода от 15-и октомври до 14-ти ноември 2022 г. е била 71,1 долара за барел или 
519,2 долара за тон, посочва още финансово министерство. 
Министерството каза още, че експортното мито за т.нар. "светли нефтопродукти" ще се повиши от 12,8 на 12,9 долара за 
тон, а за "тъмните" от 42,7 на 43,3 долара за тон. Експортното мито за търговския бензин ще се увеличи от $12,8 на $12,9 
за тон. В същото време се намалява експортното мито върху втечнения природен газ от $96,2 на $80,9 за тон. 
 
√ Забавяне на китайската икономика през октомври заради Covid ограниченията 
Икономиката на Китай претърпя широкообхватно забавяне през октомври, тъй като строгата политика на "нулев Covid" се 
отрази негативно както на промишленото производство, така и на потреблението, показват последните важни 
макроикономически данни на китайската официална статистика. 
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Втората по големина икономика в света е изправена пред редица насрещни ветрове, включително продължителни 
ограничения заради локалните огнища на Covid-19, рискове от глобална рецесия и спад на имотния пазар, като 
оповестените вторник данни показаха спад през октомври на инвестициите в имоти с най-бързия си темп от началото на 
2020 г. 
Лошите данни представляват предизвикателство за китайските политици, докато управляват икономиката за цели 17 
трилиона долара през бурни води, следвайки неотдавнашните стъпки за облекчаване на някои Covid ограничения и 
предоставяйки финансова подкрепа на затруднения сектор на имотите. 
Растежът на индустриалното производство на годишна база се забави през октомври до 5,0% от 6,3% през септември и 
очаквания за растеж от 5,2 на сто. 
Заради въвежданите на местно ниво стриктни ограничения заради нарастващ брой на коронавирусните инфекции 
продажбите на дребно в Китай се свиха през октомври с 0,5% спрямо същия месец на 2021 г. и след повишение с 2,5% през 
септември, докато очакванията на финансовите пазари бях за октомврийски растеж от едно на сто. 
Растежът на дълготрайните инвестиции през първите десет месеца на 2022 г. пък се забави до 5,8% спрямо същия период 
година по-рано и при очаквания за запазване на темпото на растеж от 5,9%, отчетено през периода януари - октомври. 
Растежът на икономическата активността през октомври като цяло се забави, неоправдавяйки пазарните очаквания, като 
предполага слабо началото на четвъртото тримесечие на годината с оглед на влошаваща се ситуация с Covid-19, 
продължителен спад на имотния пазар и по-бавен растеж на износа, което не успява да бъде компенсирани от 
продължаващите политически стимули, смятат анализатори. 
Коронавирусната епидемия набра скорост в цялата страна през октомври, нарушавайки чувствителния към пандемията 
сектор на услугите, включително ресторантьорската индустрия. Така например приходите от кетъринг в Китай са спаднали 
с 8,1% през миналия месец след по-умерен спад с 1,7% през септември, показват данните на Националното статистическо 
бюро на азиатска държава. 
Вътрешните мерки за ограничаване на Covid-19 оказват "огромен" натиск върху икономиката, посочи говорител на 
китайската статистика, добавяйки, че нараства рисковете за низходящо движение с оглед на слабата глобална икономика. 
"Въздействието от тройния натиск върху икономическите операции – свиващо се търсене, шокове в предлагането и 
отслабващи очаквания – нараства", посочи още говорителят на китайската статистика. 
Икономическите перспективи остават мрачни въпреки предприетия от Пекин ход да облекчи някои Covid ограничения. 
Според анализатори, с оглед на охлаждането на износа, оставащия в застой сектор на имотите и вероятността политиката 
на "нулев Covid" да остане в сила по-дълго, отколкото мнозина се надяват, краткосрочната перспектива пред втората по 
сила световна икономика е мрачна. 
 
√ Международната агенция по енергетика предупреди за "изключително напрегнати" дизелови пазари 
Глобалните пазари на дизелово гориво са "изключително напрегнати", предупреди Международната агенция по  
енергетика (МАЕ), добавяйки, че санкциите на ЕС срещу руския петрол, които влизат в пълна сила през следващите три 
месеца и предложението на Г-7 за ценови таван ще засилят конкуренцията за ограниченото предлагане. 
Цените на дизела и относителната им разлика спрямо цената на суровия петрол скочиха до рекордни нива през октомври 
и сега са съответно със 70% и с 425% по-високи, отколкото преди година, според МАЕ. 
"Високите цени на дизела подхранват инфлацията, добавяйки натиск върху световната икономика и световното търсене 
на петрол", посочи базираната в Париж енергийна организация. 
Безпрецедентните цени на дизела означават, че е вероятно да има нарушения в търсенето на горивото, каза още 
Международната агенция по енергетика. 
Тъй като световният икономическия растеж показва признаци на отслабване в условията на висока инфлация и високи 
енергийни разходи, тези високи цени може да се окажат самоунищожителни, предупреди агенцията. 
"Тази все по-зловеща глобална перспектива, заедно с много високите цени, ще намали значително търсенето на дизел 
през 2023 г.", прогнозира МАЕ. 
Според МАЕ глобалният растеж на дизела и газьола ще намалее от 1,5 милиона барела на ден през 2021 г. до 400 000 през 
тази година. През 2023 г. потреблението ще отбележи нов малък спад "под тежестта на постоянно високите цени, 
забавящата се икономика и въпреки увеличеното преминаване от газ към петрол". 
След като ембаргото на ЕС върху вноса на дизелово гориво и други рафинирани продукти от Русия бъде приложено през 
февруари догодина, пазарът ще се затегне още повече, предупреждава МАЕ. 
Русия остава най-големият външен доставчик на стария континент, като Европа също така е най-големият купувач от 
Москва, създавайки несигурност как ще бъдат засегнати глобалните потоци, след като забраната започне. 
"Конкуренцията за неруски барели с дизел ще бъде ожесточена, като страните от ЕС ще трябва да наддават за товари от 
САЩ, Близкия изток и Индия спрямо традиционните купувачи. Увеличеният капацитет на рафинериите в крайна сметка ще 
помогне за облекчаване на напрежението при дизеловото гориво. Дотогава обаче, ако цените станат твърде високи, може 
би са неизбежни по-нататъшни нарушения в търсенето, докато се изчистят пазарните дисбаланси", посочва МАЕ. 
Пазарите на дизел вече бяха обтегнати още преди инвазията на Русия в Украйна поради затварянето на рафинерен 
капацитет от 3,5 милиона барела на ден от началото на коронавирусната пандемия. Прекъсването на руските доставки и 
по-ниският от нормалния китайски износ допълнително ограничиха предлагането, точно когато търсенето на горивото, 
което е ключов двигател на икономическия растеж, се съживи тази година, отбелязва МАЕ. 
Високите цени на дизела, съчетани със слабата китайска икономика, енергийната криза в Европа и силния щатски долар, 
"натежаваха съществено" върху потреблението, каза МАЕ същевременно прогнозира, че глобалното търсене на петрол се 
очаква да спадне с 240 000 барела на ден през четвъртото тримесечие в сравнение с миналата година. 
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√ Росен Христов: Батериите от Плана за възстановяване може да бъдат заменени от проекти за съхраняване на енергия, 
на СО2 и дори газохранилище 
Възможностите за постигането на целите за декарбонизацията без да се затварят въглищни мощности, бъдещето на 
проекта за батериите, описано в Плана за възстановяване и устойчивост, виждането за геотермалната енергия и новата 
визия на енергийното министерство бяха сред основните теми при изслушването на служебния министър на енергетиката 
Росен Христов от комисията по енергетика към Народното събрание. Разбира се, темата за природния газ също 
присъстваше. 
Декарбонизация без затваряне на въглищни централи 
Има вариант да се постигат целите на декарбонизацията в страната, посредством технически проекти, чрез инвестиции. 
Това каза служебният министър на енергетиката Росен Христов при изслушването си от комисията по енергетика в отговор 
на въпрос от бившия енергиен министър и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова. Тя постави въпрос, дали  ден 
по-рано този въпрос е бил обсъден с екипа на ЕК относно т.нар. "реформа номер 10", в която са записани целите на 
декарбонизацията в енергетиката. Както е известно тя предвижда намаляване на  въглеродните емисии в 
електропроизводството с 40 процента спрямо базовата 2019 г. Срокът на изпълнение е края на 2025 г.  
Като вариант за постигане на целите за декарбонизацията, без да се затварят мощности, министърът посочи технологията 
за улавяне и съхраняване на въглероден двуокис (CCS), както и процеси по оптимизации по горивния процес. Необходимо 
е също така да се увеличат инвестициите във възобновяеми енергийни източници. 
Предизвикателствата, според министър Христов са, че такива проекти са технически сложни и финансово ангажиращи. 
Другият проблем е изключително краткият срок, в който трябва да се разработят и представят, а и да се убеди Европейската 
комисия (ЕК), че те може да се реализират и изпълнят целите, без да се затварят мощности. 
Оценките на Министерството на енергетиката са, че целите са изключително предизвикателни, отбеляза Христов. Според 
него, тъй като  от ЕК твърдо отказват предоговарянето им, както като процентно съотношение, така и за базовата година, 
която е взета за отправна точка, енергийното министерство е насочило дискусията към възможните начини за постигане 
на тези цели. ЕК е изразила виждане, че те може да се постигнат единствено със затваряне на част от мощностите или за 
работа в сезонен режим, което от техническа гледна точка е трудно постижимо. От думите на министъра стана ясно, че 
тези цели, така както са набелязани и визират директно въглищните мощности са взети от неопитни хора. 
По проекта за батерии 
Именно в този дух бе и поставеният въпрос от депутата от ДПС Рамадан Аталай, който постави и въпрос дали съзнателно 
са взети и решенията по проекта за батериите в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и дали могат да се 
предоговорят. 
„Относно проекта за батериите в Министерство на енергетиката няма информация за проведени анализи, технологична и 
икономическа обосновка на този проект. Има цел за изграждане на Център или множество Центрове за съхранение на 
енергия посредством батерии с обща мощност от 6 хил. МВтч. Нашите анализи показаха, че такъв обем в световно ниво не 
е правен. Това е огромно количество батерии. Няма и анализ откъде и как тези батерии могат да бъдат доставени. Става 
въпрос за 6 хиляди контейнера с батерии. Консултирахме се и с пристанищата, които трудно биха поели такъв оборот. 
Няма анализи как  това може да бъде осъществено, как изобщо може да се изгради такъв парк от батерии  и няма никакви 
анализи за утилизацията, което е много важен компонент, след като изтече цикъла на живот на тези батерии от порядъка 
на 6 до 7 години. Рециклирането е сериозен проблем“, посочи в отговорът си Христов, като наблегна, че в случая няма 
никакви данни как ще се случва това. 
Той даде и подробности по разговорите с Европейската комисия (ЕК) по тази тема и възможностите за предоговаряне. 
„Повдигнахме въпроса пред ЕК като предложихме алтернативи за съхранение на енергия на база на препоръки от учени. 
По-специално това са помпени станции, които в световен мащаб осигуряват 95 % от капацитета за съхраняване на 
електроенергия. Електроцентрали, които работят чрез сгъстяване на въздух и други технологични решения“, каза той.   
Припомняме, че в рамките на петъчния контрол енергийният министър даде също подробности по тези проекти, 
включително и за т.нар. подземна ПАВЕЦ и за технологията, по която работи. Освен това, както е известно от Минно-
геоложкия институт от година и повече работят по идентифициране на геоложки структури за съхранение на СО2, природен 
газ и за други цели. По-късно в изслушването министър Росен Христов потвърди, че ако геоложкото проучване успее да 
докаже наличието на съответни структури в Старозагорския регион и се потвърдят първоначалните данни, там може да се 
изгради и още едно газохранилище. Процесът обаче е на много ранен етап.  
„Позицията на ЕК е, че ако представим в срок доказани технологии, които можем да изпълним, те в рамките на програмата 
RePowerEU, в рамките на която ще се разглеждат Плановете за възстановяване и устойчивост (ПВУ) биха могли за заменят 
батериите с други източници за съхранение на енергия. Позицията на Министерство на енергетиката е, че ако става въпрос 
за съхраняване на зелена енергия, ние трябва да имаме зелени източници за съхранение на енергия, максимално 
капитализирайки енергийните ресурси, които имаме в България, а не да разчитаме на батерии или внос на литиум от Китай 
за производство. По обяснението на ЕК процесът е доста сложен и тромав, но осъществим и те ни окуражиха в най-кратки 
срокове да представим нашите проекти, за да ни посъветват как проектите да бъдат променени в рамките на RePowerEU“, 
обясни енергийният министър. 
По програмата за изграждане на ВЕИ източници за собствено потребление от домакинствата 
Депутатът от ГЕРБ.СДС Жечо Станков от своя страна коментира, че  ако не се предприемат спешни действия за 
предотвратяване на затварянето на въглищните централи ще се роди едно ново понятие в българската енергетика – 
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иновативен режим на тока. „Ще има достатъчно ток в мрежата, от нетен износител ще се превърнем в нетен вносител и 
цената ще е толкава висока, че просто домакинствата ще стоят на тъмно, защото няма да могат да си позволяват тази 
енергия“, заяви той. По този повод той напомни, че в ПВУ има проект, насочен именно към домакинствата и в частност за 
изграждане на ВЕИ инсталации за собствено потребление и постави въпроса кога се предвижда стартът на този проект ? 
Депутатът поиска и отговор на въпроса си дали ако се развива добре този проект за ВЕИ за домакинствата е удачно парите 
за батерии да бъдат прехвърлени. 
„Относно енергийната сигурност искам да поясня нещо: България неслучайно е сред най-големите износители на 
електроенергия и единствен в Югоизточна Европа  (ЮИЕ). Тоест, ако ние по някакви причина намалим износът си и не 
можем да покрием разходите, ако намалим наистина мощностите си, енергията в България не само няма да е скъпа, но и 
няма да я има. Ние няма откъде да внесем (електроенергия б.р.). Всички наоколо внасят от нас“, заяви министър Росен 
Христов като напомни, че освен сегашните страни към които изнасяме електричество има и още „няколко държави на 
опашката, но ние просто не можем да произведем повече в момента“. 
„Тоест, в момента има такова търсене, че ние не може да го задоволим. Ние отказваме“, обясни той.  По думите му, сега 
страната ни се чуди как да осигури електроенергия и за Молдова и за Северна Македония, а  „и очаквам и Украйна скоро 
да се присъедини към този списък“. 
„Всички държави наоколо внасят от нас и очаквам този списък да расте. Нашите анализи показват, че този недостиг в ЮИЕ 
ще продължи да се увеличава през следващите години. Дори да не сме нетен износител, дори да бъдем на нула при едно 
аварийно изключване, на която и да е мощност, давам пример с един блок на АЕЦ „Козлодуй“, ако спре, ако се повреди в 
зимния период ние няма откъде да внесем ток от съседните държави, защото всички внасят от нас. Така че много сериозно 
трябва да се подхожда към въпроса затваряне на мощности. Говорим и за социалните проблеми и за икономически и т.н. 
Но ние просто няма да имаме ток. Това е, което казват анализите. Нещата са много по-сериозни отколкото изглеждат на 
пръв поглед“, заяви министърът на енергетиката. 
„Относно средства за съхраняване на енергия, както казах този проект с батериите не обоснован нито технически, нито 
икономически, нито ще успее да балансира системата и отговорът на специалистите е „по-скоро не, отколкото да“. Ние 
търсим алтернативни източници за съхранение на електроенергия, които да бъдат включени в Плана (ПВУ), така че да си 
изпълним ангажимента откъм мегаватчаса, включително и да изграждаме ВЕИ, които без съхранение на енергия не могат 
да работят ефективно. Когато знаем тези проекти и направим оценка може да знаем дали тези средства или част от тях 
могат да бъдат пренасочени към други направление. Тук вече въпросът е към ЕК дали могат да се пренасочват към други 
направления. Батерии са необходими в определен размер. Всички инвестиции, които се опитваме да привлечем във ВЕИ 
предвиждат и 20 % от необходимостта батерии. Но повече от това, анализите показват, че е трудно управляемо, трудно 
осъществимо технически. Така че веднъж като знаем какво искаме да правим и я одобри ЕК ще знаем накъде да насочим 
и  определени средства“, посочи министърът. Той не спря дотук и обърна внимание, че за мрежата почти не се говори. 
Проблемите обаче са свързани. 
„В България тясното гърло за развитието на тези ВЕИ е мрежата на захранване. Така че мрежата е приоритет, за да може 
да присъединяваме такива източници. Що се отнася да битовите потребители, които да изградят малки източници, това в 
момента се прави. В голям мащаб в едно населено място голямо скупчване също би генерирало определен проблем с 
управлението.  Тоест трябва много внимателно да се преосмислят нещата от специалисти, за да няма негативен ефект“, 
заяви Христов. 
Депутатът Жечо Станков от своя страна посочи, че става въпрос за проектите, които предвиждат до 1960 лв. за слънчеви 
панели за топла вода за домакинствата, които 100 % ще бъдат финансирани по Плана (ПВУ) и до 15 хил. лв. за домакинства 
за производство на електрическа енергия за собствено потребление. „Точно тези два типа проекти трябва да бъдат 
насочени към домакинствата“, каза Станков като изрази уважение към идеите, споделени от министъра за проектите за 
съхранение, но които ще отнемат поне 5 години. „Трябва да насочите тези проекти към домакинствата, за да не останат на 
тъмно през 2026 година“, посъветва депутата и поиска отговор кога ще стартира тази програма, както и, когато този проект 
е готов да бъде представен пред народните представители, така че административната тежест за българските граждани 
да е улеснена и достатъчно достъпна. 
„Планираме до края на годината да стартираме тази програма и до няколко седмици планираме да представим и проекта 
за администриране на програмата, така че да го разгледаме и да бъде представен за обществено обсъждане и до края на 
годината тази програма да заработи“, заяви министъра на енергетиката Росен Христов. 
Геотермалните проекти 
Проектите за геотермална енергия, които също присъстват в ПВУ не бяха подминати. Депутатът от ДПС Рамадан Аталай в 
частност визира проектите за геотермална енергия за производство на електроенергия. 
„Геотермалната електроцентрала практически не разчита на горещата вода, а на т.нар пореща скала“, обясни от своя 
страна енергийният министър, наблягайки на опита си от частния сектор и демонстрирайки познание по темата. В частност 
той уточни, че тази технология не е нова, използва се от 70-те години, а геотермалните електроцентрали, които разчитат 
на такива порещи скали работят на температура от 300 градуса. Такива скали са в близост до гейзери и извори и са на 
дълбочина под 10 километра, както и са  много сложни като геоложко изпълнение. „В България данните не говорят за 
наличие на толкова високи температури. Ако говорим за топлинна енергия , може да говорим и за геотермално отопление 
– тези технологии са изключително конвенционални, лесни за изпълнение“, посочи министъра. Той допълни, че в момента 
в  Бургас че се изпълнява такъв проект – с изграждане на  отоплителна инсталация за детска ясла. Ефективни са и могат 
масово да бъдат използвани, а ако анализите, по думите на министъра покажат ефективност то може да се препоръча тези 
средства да бъдат използвани за  геотермално отопление и то основно за болници, детски градини, социални заведения. 
В тази връзка Росен Христов даде пример и с Италия, където цял град разчита на отоплителна система, изградена още през 
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70-те години. „Доколкото знам в няколко града в България вече има изградени такива инсталации“, каза той. Министърът 
на енергетиката даде препоръка да се разгледа геоложката карта на България и да се пренасочат средствата за 
геотермално отопление в цялата страна. 
Служебният енергиен министър отговори и на въпроси за природния газ като в отговорите за пореден път разви тезата за 
прозрачността, конкурентните процедури и ролята на тези фактори, включително с пускането на интерконектора за 
намаляване на ценовите нива на синьото гориво. 
 
√ Енергийното министерство е отказало да приеме споразумение с ЕБВР по проекти от ПВУ за около 3 млрд.лв. 
Министерски съвет е отказал да приеме споразумение с ЕБВР като консултант по проекти от Плана за възстановяване и 
устойчивост (ПВУ) за проекти за около 3 млрд. лв. Това стана ясно от отговор на служебния министър на енергетиката Росен 
Христов в рамките на изслушване от енергийната комисия на въпрос на депутатите от  Демократична България за 
поредната среща на Министерство на енергетиката с ЕБВР и за сигнала, че банката повече няма да работи със страната ни 
по определени проекти по Плана за възстановяване и устойчивост. От парламентарно представената партия поставиха и 
въпроса как това ще се отрази на проектите в него за над 3 млрд. лева. 
По последните дискусии с ЕБВР Министерски съвет отказа да приеме споразумението с банката да работят като консултант 
в това направление и то е  с инструкции това да бъде преразгледано, каза министър Христов. Той обясни това решение с 
неизгодните и едностранни предложения от страна на ЕБВР и с практическият й отказ за поемане на отговорност. 
„Това предложение включва много неизгодни за нас предложения, включително отказ от поемане на всякаква отговорност 
в процеса. След като ние заплащаме сериозни суми на банката като консултант и, както са нормалните търговски практики 
всеки, който получава пари за някаква услуга трябва да носи определена отговорност за това нещо. Договорът, който беше 
предложен е изключително едностранен и с право Министерски съвет отказа да го одобри“, каза той.  Министър Христов 
обясни, че на банката е дадена възможност да коригира предложението, но до този момент отговор няма. 
„Проведохме среща като ясно изразихме всички недостатъци  и дадохме възможност на банката да коригира 
предложението. От този момент нямаме постъпило предложение дали банката смята да преразгледа начина да работи с 
нас в бъдеще. При среща с ЕК те казаха, че са получили съобщение, че банката не изразява желание да работи с нас по 
този проект. Това е доста разочароващо, защото България е все пак член на тази институция.  Очакваме институциите, 
включително ЕК и такива банки да се отнасят с нас като с пълноправен партньор, а не договорите да бъдат изцяло 
едностранни и против нашите интереси. ЕБВР не е единствената банка, която може да окаже такива консултационни 
услуги, така че ние водим такива разговори с подобни банки като ЕИБ. Ще се обърнем към тях да поемат тези 
ангажименти“, посочи министърът и заяви, че не вижда проблем. 
„Не виждам някакъв проблем. Единственият проблем е, че има срокове в Плана за възстановяване и устойчивост, който е 
приет без някакви анализи и сроковете са предизвикателни, особено като се има предвид, че не е свършено много по тях“, 
отбеляза той. Единственото по думите на министъра е притеснението във времето. „Иначе като експертиза има 
институции, които могат да заместят банката и ние твърдо сме решили да отстояваме интересите на България и да не 
приемаме договори, които не включват отговорности от нашите партньори“, заключи Росен Христов. 
 
√ НЕК и Техническият университет в София подписаха меморандум за сътрудничество 
Следвайки стратегията на НЕК за ползотворно партньорство с висшите учебни заведения, на 14 ноември изпълнителният 
директор на компанията инж. Мартин Георгиев и ректорът на Технически университет – София проф. дн инж. Иван Кралов 
подписаха меморандум за сътрудничество. ТУ-София е най-големият технически университет в страната и може да се 
гордее както със своите традиции, така и с редица иновативни практики в образованието, припомнят от енергийната 
компания. 
Целта на подписания меморандум за сътрудничество е да осигури повече възможности за кариерно развитие на студенти 
от ТУ-София чрез посещения на място в обекти на НЕК, срещи с експерти от компанията, организация на учебни и 
преддипломни стажове и други инициативи. Поставяйки фокус върху практическото обучение на студенти и докторанти в 
Университета, НЕК ще допринесе за реализацията им като висококвалифицирани кадри. 
Проф. Кралов подчерта значението на енергетиката като ключов отрасъл и необходимостта от постигането на синергия 
между експертния капацитет на висшето образование, динамиката на бизнеса и потенциала на младите хора в България. 
„За нас е чест да работим съвместно, за да задълбочим и развием дългогодишното ни партньорство, да издигнем отново 
авторитета на професията енергетик“, каза инж. Георгиев. „Впечатлени сме от инициативността, визионерското мислене и 
новаторските подходи, които ръководството, преподавателите и студентите на Университета развиват.“ 
След подписването на меморандума ректорът на ТУ-София запозна гостите от НЕК с дейността и иновациите в 
Националния център по мехатроника и чисти технологии – най-големият по капацитет и концентрация на научен 
потенциал подобен център в страната. 
 
√ Газовото хранилище в Чирен е основният буфер за сигурност на газовите доставки през зимата 
От Европейската комисия постоянно ни напомнят колко е важно да бъде завършен проектът за разширение на 
капацитета на съоръжението 
Европа още дълги години ще разчита на доставките на природен газ, за своята индустрия и за отопление на потребителите 
през студените месеци. Това е доказал се през годините факт, а и синьото гориво е сред най-екологично чистите и щадящи 
атмосферата, съпоставяйки го с производството на енергия от въглища например. Освен него единствено атомната 
енергетика може да бъде по-екологично чиста и с по-малко замърсяващ ефект върху природата, категорични са всички 
енергийни експерти. 
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В годините назад България, също е възприела европейския модел за потребление на природен газ до известна степен. Но 
понеже страната ни няма газови находища консумацията на синьо гориво е ограничена предимно за индустрията, а 
битовия сектор е газифициран на едва 3%. 
Освен тях топлофикациите в последните години се очертаха като най-големият консуматор на синьо гориво. Високите цени 
на природния газ сега карат редица компании да преосмислят горивната си база, но това в никакъв случай не изключва 
природния газ като преходно гориво. 
За нормалното функциониране на една газопреносна система е нужно горивото не само да се пренася в дадено 
направление, но и да има място, където да се съхранява в случай на нужда. Точно нагнетеното гориво играе ролята на 
балансьор за газопреносната мрежа в студеното време. Именно в такъв кризисен момент за страната ни - 2009 г. страната 
ни разчиташе две седмици основно на газохранилището в Чирен. Тогава, в студените дни на януари потреблението на газ 
бе най-високо в страната ни. Малко след този кризисен момент политици и експерти единодушно се съгласиха, че "Чирен" 
е съоръжение, с капацитет, който е недостатъчен за задоволяване на нуждите на индустрията и бита в случай на спиране 
на доставките по различни причини. Това бе и основният аргумент да се потърси вариант за разширение на хранилището 
и от него да се добива по-голямо количество природен газ, достатъчно, за да покрие нуждите на индустрията и 
домакинствата. 
"2009-а година през зимата газът беше спрян тотално, което нас ни изненада, защото никой не го е очаквал. Взеха се всички 
мерки, за да се осигури доставката на газ до потребителите. Изобщо не бяхме предупредени. Тогава се спря за всички - и 
за България, и за транзита." От гледна точка на експертите трябваше да се вземат ясни за нашата система мерки, за да се 
повиши сигурността на доставките....Защото урокът, който научихме от 2009 година е, че газът може да ни бъде спрян без 
предупреждение във всеки един момент". Това коментира преди време по повод на газовата ни сигурност бившият шеф 
на КЕВР и на "Булгартрансгаз" Ангел Семерджиев. 
Всъщност, именно газовата криза след 2009 г. е в основата и на първите стъпки за разширение на газохранилището в Чирен. 
Появи се и първият проект, въпреки че бе спрян. 
"Този проект беше спрян. Така или иначе, това не е факт, а обемът, който може да бъде съхраняван, има съществено 
значение за сигурността на нашата система. Всички изпитания, които имаме със спирането на газ, биха били много по-
малко болезнени и с много по-малък икономически ефект", разказа пред БНР Семерджиев. По думите обаче и до момента 
нашето съхранение на природен газ технологично е на ниво от 70-те години, което е абсолютно недопустимо". Именно 
заради това е необходими максимално бързо да се задвижи проекта за разширението на "Чирен". 
Европа: Чирен е необходим за газовата сигурност на Югоизточна Европа 
Проучванията по настоящия проект за разширението на съоръжението за съхранение на природен газ в Чирен са отпреди 
няколко години. На този етап обаче реалното изпълнение все още не е в ход, поради различни причини. В началото на 
тази година Брюксел също ни напомни колко важно е да бъде разширен капацитета за съхранение на природен газ в 
България. Проектът за разширение на подземното газово хранилище в Чирен ще бъде финансиран безвъзмездно със 78 
млн. евро. Той е един от одобрените пет енергийни проекта и единственият от областта на природния газ, за които 
Европейската комисия (ЕК) обяви, че е постигнато съгласие сред държавите членки за финансиране по Механизма за 
свързване на Европа (CEF), съобщиха тогава от газопреносния оператор "Булгартрансгаз". От ЕК обръщат внимание на 
значението на проекта на проекта за сигурността на доставките в региона на Югоизточна Европа, както и приноса му за 
постигане на декарбонизация и прехода към чиста енергия. Това е и мотивът за определянето му като проект от общ 
интерес (PCI). 
Разширението на ПГХ "Чирен" неизменно е включвано във всички PCI списъци от 2017 г. насам. Проектът предвижда 
увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд. кубични метра, а на дневния капацитет на нагнетяване и добив до 8-10 
млн. кубични метра на дневна база. Подобно увеличение на капацитета ще насърчи търговията с природен газ и ще 
подобри пазарната интеграция в Югоизточна Европа чрез стимулиране на конкуренцията и подобряване на ликвидността 
на газовите пазари в региона. 
Според изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов наличието на достатъчен капацитет за 
съхранение в региона е от ключово значение за алтернативните доставчици на природен газ, особено за тези на втечнен 
природен газ, тъй като осигурява възможност за гъвкавост при управлението на доставките. 
Малинов нееднократно е обяснявал пред Брюксел, че чрез разширението на ПГХ "Чирен" ще се постигне синергия и с 
проекта за терминала за втечнен природен газ край Александруполис. В този проект акционер с 20% участие е 
"Булгартрансгаз". 
При последната визита в Гърция на български енергийни експерти и политици дори бе повдигнат въпроса как Атина да 
съхранява количества природен газ именно в Чирен. В момента двете страни са на път да попишат меморандум за 
разбирателство за поддържане на стратегически запаси от природен газ от името на Атина в газохранилището в Чирен. И 
без подписания меморандум в момента гръцката публична газова корпорация (DEPA) вече е нагнетила природен газ за 
около 400 000 MWh. Подобна практика е именно част от механизма за солидарност. Примерът на България и Гърция не е 
единствен. Наскоро Сърбия също постигна договореност с Унгария за съхранение на определен обем в газохранилище в 
страната. 
Тази практика може да е и част от по-нататъшното сътрудничество на двете страни по темата с енергийните запаси с оглед 
на зимния сезон, обсъдени от министъра на околната среда и енергетиката Костас Скрекас в началото на този месец. 
Гърция няма други газови хранилища освен LNG терминала край Ревитуса. А именно нагнетяването на природен газ в 
българското хранилище ще помогне на Атина да изпълни европейските регламенти и да поддържа стратегически газови 
резерви, равни на 15% от годишното си потребление в друга страна от ЕС. Гърция вече подписа меморандум за 
разбирателство с Италия, където гръцките компании вносители започнаха да съхраняват газ. 
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България няма алтернативни хранилища 
Към момента страната ни няма друга алтернатива за съхранение на природен газ, освен тази в Чирен. Допреди няколко 
години имаше мъглява опция за създаване на ново газохранилище в Черно море, в близост до нос Галата до стара газов 
сондаж. За съжаление находището бе "изцедено" до последната молекула синьо гориво и бе допуснато неговото 
оводняване. А това означава, че не там вече не може да се говори за съхранение на синьо гориво. Така страната ни, 
разположена на геостратегическо място, трябва да разчита единствено на "Чирен" за попълване на нуждата от газ през 
зимата. 
Освен за разширението на газовото хранилище в момента текат и процедури по присъединяване на съоръжението с нов 
газопровод към преминаващия наблизо "Балкански поток". Това е част от плана за разширяване на газопреносната мрежа 
на страната ни. Очаква се в близко бъдеще да започне реалното изпълнение на новото газово трасе. Плановете предвиждат 
"Булгартрансгаз" да изгради и ново газово отклонение до Козлодуй и Оряхово. Проектът е част от инвестиционния план на 
газовия оператор и още през 2013 г. бе обявен за обект от национално значение. Новото отклонение означава и нови 
количества природен газ, който ще бъдат използвани за индустрията и по всяка вероятност складирани в Чирен. 
Какво е текущото състояние на Чирен? 
В момента на газовото поле "Чирен" работят 24 експлоатационни сондажа, компресорна станция с обща инсталирана 
мощност 10 MW и други технически съоръжения. Те са необходими за осигуряване на нагнетяването, добива и качеството 
на съхранявания газ. 
Най-големият добив на природен газ, осъществен от газовото хранилище за един сезон възлиза на 390 млн.м3, но през 
последните три години същият е спаднал до порядъка на 300 млн.м3 и зависи от потребностите на пазара в страната. 
Максималният денонощен добив, достигнат по време на газовата криза през м. януари 2009 г., поддържан в продължение 
на две седмици е 4.2 млн.м3/ден, сочат данните на газопреносния оператор. 
Експертите припомнят, че "Чирен" не е разковничето на газовите проблеми у нас. То служи основно за покриване на 
сезонната неравномерност в потреблението на природен газ в страната, но е и ключов инструмент за гарантиране на 
сигурността на газовите доставки. 
Експлоатационните характеристики на ПГХ "Чирен" и режима на неговата експлоатация зависят от особеностите на 
Чиренската геоложка структура, петрофизичните свойства на подземния газов резервоар, типа на изкуствения газов залеж, 
вида на водоносната система, както и от други фактори. Всичко това детайлно е проучвано с годините назад, за да може 
Европа да финансира в крайна сметка разширението на обекта. 
Ако бъде увеличен капацитетът за добив на газ до желаните 8-10 млн. куб. метра на ден, то това количество ще бъде 
достатъчно да покрива изцяло консумацията на газ от топлофикациите и индустрията през зимния период. Този процес 
може да продължи не през цялата зима, но в случай на нужда е важно да индустрията и домакинствата да знаят, че няма 
да останат без гориво точно в момент, когато то им е най-нужно. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 17 ноември се понижава с 3.79 % 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 17 ноември е 205.51  лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 2 100 MWh. 
Стойността се понижава с 3.79 % спрямо отчетените 213.61 лв. за MWh с ден за доставка 16 ноември и изтъргуван обем от 
15 050 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 16 ноември изтъргуваният обем е 1 000 MWh. 
Постигнатата цена е 198.00 лв. за MWh и спада с 0.04 % спрямо регистрираните 198.08 лв. за MWh на 15 ноември при 
изтъргуван обем от 6 900 MWh. 
Референтната цена е 205.51 лв. за MWh. 
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√ Понижение с 9.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 482.96 лв. за MWh с ден за доставка 17 
ноември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 482.96 лв. за MWh с ден за доставка 17 ноември 2022 г. и обем от 85 480.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
спад с 9.4 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 544.14 лв. за MWh, при количество от 44 554.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 926.20 MWh) е на цена от 421.77 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 383.54 лв. за MWh и количество от 3549 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 294.98 лв. за MWh (3372.6 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 579.36 лв. за 
MWh при количество от 4076.8 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 368.42 лв. за MWh при обем от 3407.6 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 533.11 лв. (272.58 евро) за MWh за 16 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 17 ноември 2022 г. се понижава до 482.96 лв. за MWh ( спад с 9.4 %) по данни на БНЕБ или 246.93 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 16 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 3 599.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 544.68 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     34,60%    2157.35 
Кондензационни ТЕЦ   47,09%    2936.55 
Топлофикационни ТЕЦ   4,74%    295.66 
Заводски ТЕЦ    1,85%    115.05 
ВЕЦ     4,37%    272.5 
Малки ВЕЦ    1,10%    68.63 
ВяЕЦ     0,33%    20.27 
ФЕЦ     5,44%    339.39 
Био ЕЦ      0,48%     30.02 
Товар на РБ         4554.6 
Интензитетът на СО2 е 532g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо понижение при цените на енегрийните борси в Югоизточна Европа, Италия е с най-високи стойности за 
електроенергия 
Румънската OPCOM затвори при цена от 246,93 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 247,20 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 246,93 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 17 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 278,22 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 215,65 евро/мвтч. Най-високата цена от 296,22 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 150,82 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 71 934,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 17 ноември ще бъде 247,20 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 128,56 гвтч. Максималната цена ще бъде 296,22 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 150,82 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 17 ноември е 246,13 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 277,89 евро/мвтч. Най-високата цена от 292,95 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 148,29 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 70 016,9 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 17 ноември на Словашката енергийна борса е 216,17 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 19 ч и тя ще е 291,44 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 79,70 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 137,40 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 19 ч и 
тя ще е 252,31 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 3,93 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 17 ноември е 254,63 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
278,20 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 66 246,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 294,93 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 186,90 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 99,90 евро/мвтч на 17 ноември. Пиковата цена ще бъде 
130,69 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 487 456,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч 
и тя ще достигне 194,93 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч тя ще бъде 5,88 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 16 ноември ще се продава за 256,61 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще бъде и най-високата цена за електроенергия в този сегмент на пазара за цяла Европа. 
 
 

https://ibex.bg/
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√ Минорни настроения по фондовите борси в Западна Европа в сряда след инцидента с ракета в Полша 
С най-висок дневен спад затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слабо понижение приключи британският индекс 
FTSE 100 
По време на вчерашната търговска сесия повечето борсови индекси на западноевропейските страни умерено се 
понижаваха, а инвеститорите оценяваха данните за инфлацията във Великобритания и Италия, корпоративните новини и 
инцидента с въздушните ракета в Полша, „руско производство“, която уби двама души е по този начин напрежението 
между НАТО и Русия се увеличи допълнително, преда CNBC. Европейските пазари затвориха със загуби, тъй като 
политическата нестабилност обхвана региона, след като ракета удари полска територия, повишавайки напрежението 
между Русия и НАТО. 
Потребителските цени във Великобритания са скочили с 11.1% на годишна база през октомври, сочат данни на 
Националната статистическа служба (ONS) на страната. Така инфлацията се ускори с 1 процентен пункт спрямо септември, 
за да се доближи до максимума от октомври 1981 г. 
Анализаторите, анкетирани от „Блумбърг“, очакваха потребителските цени на вътрешния пазар да се покачат с 10.7% 
миналия месец. 
На месечна база потребителските цени са скочили с 2% спрямо предходния септември. Оказва се, че през последния месец 
цените са се увеличили със същия темп, както през 12-те месеца до юли 2021 г., допълват от ONS. Обобщената информация 
за инфлацията в Еврозоната и ЕС ще бъде обявена от „Евростат“ в четвъртък, 17 ноември. 
През октомври потребителските цени в Италия са се повишили с 11.8% на годишна база, най-високият темп от 38 години, 
сочат окончателните данни на италианската статистическа агенция Istat. Инфлацията се ускори от 8.9% през септември. 
Увеличението на потребителските цени спрямо предходния месец е в размер на 3.4%, а базисната инфлация, без цените 
на енергията и пресните храни, се е ускорила до 5.3% на годишна база от 5% през септември. 
Освен това, пазарните участници оценяваха геополитическите рискове, след като ден по-рано в полските медии се появиха 
съобщения за руска ракетна атаки срещу Полша. Руското министерство на отбраната отрече тази информация, 
отбелязвайки, че руските военни не са нанасяли удари по цели в близост до украинско-полската граница, а публикуваните 
снимки на останките не са свързани с руски оръжия. 
Президентът на САЩ Джо Байдън изрази сериозни съмнения, че ракетата идва от Русия. В САЩ на този етап се смята, че 
ракетата е била изстреляна от украински войници, които са се опитвали да свалят руска ракета, съобщава Асошиейтед прес 
(АП), позовавайки се на американски високопоставени държави служители. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.64%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок спад беше испанският IBEX 35 (-0.62%), следван от германския DAX (-0.52%) и 
италианския FTSE MIB (-0.21%), а британският FTSE 100 добави 0.18%, докато френският CAC 40 остана без промяна. 
Следобед низходящият тренд обхвана всички основни индекси в региона. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен спад затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слабо понижение 
приключи британският индекс FTSE 100. 
Секторните индекси за акциите на автомобилните производители и на търговията на дребно се понижиха най-много, като 
и двете спаднаха с 3.5 на сто. 
Автомобилният сектор отчете най-големите загуби за деня, след като Mercedes-Benz обяви, че е намалил цените на някои 
от електрическите си модели в Китай. Акциите на германския производител на луксозни автомобили се търгува надолу с 
6.20%, но и други производители на автомобили също пострадаха, като Porsche Automobil Holding SE (-5.56%), а листнатите 
на шведската борса в  Стокхолм акции на Volvo Car загубиха 8.26 на сто. 
Сред губещите бяха книжата на британската инвестиционна компания Bridgepoint Group PL, които спаднаха с 8.72%. 
С понижение приключи търговията с акциите на Deliveroo Plc поевтиняха с 5.20% след новината, че британският доставчик 
на храна е решил да спре дейността си в Австралия поради липса на силна позиция на местния пазар. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха книжата на круизния оператор Carnival, които се понижиха с 13.95% след съобщението, че 
компанията планира да пласира конвертируеми облигации за 1 милиард долара. 
Акциите на Alstom SA поскъпнаха със 7.16%. Френският концерн, който произвежда продукция за железопътния транспорт, 
през първата половина на текущата фискална година намали нетната си загуба, като увеличи приходите и отчете ръст на 
поръчките. 
Най-активен ръст от включените в общия индекс Stoxx 600 компании бележат книжата на британската софтуерна 
компания Sage Group, които поскъпнаха със 7.32%, въпреки че компанията отчете спад на печалбата преди данъци през 
последната финансова година, но отчете ръст на приходите от продажби в облака. 
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Мениджър 
 
√ Цените на петрола продължават да се понижават 
Цените на петрола продължиха да се понижават в ранната търговия в четвъртък, тъй като опасенията за ескалация на 
геополитическото напрежение намаляха, а растящият брой на заразени COVID-19 в Китай засили притесненията за 
търсенето в най-големия вносител на суров петрол в света, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,67 долара, или 0,72%, да 92,19 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,85 долара, или 0,99% до 84,74 долара за барел. 
Предходният ден Бренът поевтиня с 1,1%, а WTI – с 1,5%, след като доставките на руски петрол за Унгария по тръбопровода 
„Дружба“ бяха рестартирани. 
„Суровият петрол се понижи, след като НАТО разнищи ракетния удар срещу Полша. Във фокуса отново се върнаха 
опасенията за търсенето на фона на мерките срещу разпространението на коронавируса в Китай, както и мрачните 
глобални икономически перспективи“, каза Тина Тенг, анализатор в CMC Markets. 
Полша и военният алианс НАТО заявиха в сряда, че ракета, която се е падна в Полша и уби двама души, вероятно е била 
случайно изстреляна от противовъздушната отбрана на Украйна, а не е дошла от Русия. 
„Изглежда, че не виждаме незабавна ескалация от страна на руснаците и това условно премахна някои от краткосрочните 
рискове за доставките“, каза Едуард Моя, старши пазарен анализатор в OANDA. 
На пазара се отрази и смесения доклад за запасите от Администрацията за енергийна информация, каза той. 
Запасите от суров петрол в Съединените щати, най-големият потребител на петрол в света, паднаха с 5,4 милиона барела 
през седмицата, приключила на 11 ноември, до 435,4 милиона барела, съобщи АЕИ в сряда. Това е много по-стръмен спад 
от прогнозираното понижение с 440 хил. барела, на което залагаха анкетираните от Ройтерс анализатори. Запасите от 
бензин и дестилати обаче се повишиха повече от очакваното. 
Продължителните опасения относно слабото търсене в Китай също „държат пазарите заземени“, каза Стивън Инес, 
управляващ партньор в SPI Asset Management. 
„Тъй като случаите на COVID в Китай продължават да нарастват, особено в момент, когато се приближаваме към грипния 
сезон, търговците остават с малко възможности за пренастройка на позициите, което отразявайки възможността за повече 
локдауни в гъсто населени центрове, които нараняват търсенето на петрол експоненциално повече от другите области на 
икономиката“ каза Инес. 
Броят на случаите на COVID в Китай е малък в сравнение с останалия свят, но страната поддържа строги политики за борба 
с разпространението на вируса. 
Националната здравна комисия на Китай съобщи в четвъртък за 23 276 нови инфекции на COVID-19 на ден. 
 
√ Понижения на борсите в Европа след взрива в Полша 
Европейските акции регистрираха предимно понижения в ранната търговия в сряда, след като стана ясно, че в Полша е 
паднала ракета руско производство и е отнела живота на двама души, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 2,26 пункта, или 0,52%, до 432,18 пункта. Немският показател DAX се 
понижи с 97,3 пункта, или 0,68%, до 14 281,21 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 записа ръст от 3,55 
пункта ,или 0,05% до 7 372,99 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира спад от 17,07 пункта, или 0,26%, до 6 624,59 
пункта. 
Автомобилните акции (SXAP) се сринаха с 3,02% и се насочиха към най-големия си еднодневен спад в процентно 
изражение от почти седем седмици. Дотук се стигна, след като акциите на Mercedes Benz Group AG поевтиняха с 5,48% на 
фона на доклад, в който се казва, че германският автомобилен производител е намалил цените на електрическите си 
автомобили в Китай с до 33 хил. долара, тъй като продажбите изостават. 
„За автомобилен сектор този вид въздействие върху продажбите идва от локдауните в Китай и страховете от рецесия, 
въпреки че Европа и Китай имат добри търговски отношения“, каза пазарен анализатор в Equiti.com. 
След спешна среща на лидерите на НАТО, свикана за обсъждане на инцидента в Полша, президентът на САЩ Джо Байдън 
заяви, че ракета вероятно не е била изстреляна от Русия, 
„Най-лошото е,  когато чуем такива новини, дори и ракетата да не е от Русия, това все още предизвиква несигурност на 
пазарите. Европейският пазар е особено крехък и върви към рецесия през следващата година поради енергийната криза 
и геополитическото напрежение“, добави анализаторът. 
На фона на новината за инцидента в Полша акциите на германския производител на оръжия Rheinmetall, италианския 
Leonardo, френската отбранителна и технологична група Thales, шведската SAAB и най-голямата британска отбранителна 
компания BAE Systems поскъпнаха съответно с 1,50%, 0,91%, 2,50% и 4,15%. 
От началото на годината STOXX 600 се е понижил с 11,2%, което е малко по-добро представяне от това на американски му 
аналог S&P 500, чиито спад е 16,2%. Но дори и при тези занижени нива, анализаторите отбелязват, че европейските акции 
не са толкова привлекателни, колкото американските. 
Множество данни сигнализираха за рецесия в еврозоната на фона на агресивния цикъл на затягане на паричната политика 
на Европейската централна банка за контролиране на рекордно висока инфлация. 
Инвеститорите ще насочат вниманието си към бюджета на Обединеното кралство в четвъртък, когато британският 
министър на финансите Джеръми Хънт вероятно ще обяви повишаване на данъците и съкращения на разходите, за да 
контролира растежа на цените, тъй като нарастващите сметки за енергия на домакинствата и цените на храните тласнаха 
британската инфлация до нов 41-годишен връх през октомври. 
Ръст на Уолстрийт 
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Основните американски борсови индекси записаха повишения във вторник на фона на нови данни, които индикираха 
забавяне на увеличението на цените, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 56,22 пункта, или 0,17%, до 33 592,92 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се повиши с 34,48 пункта, или 0,87%, до 3 991,73 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна със 162,19 пункта, или 1,45%, до 11 358,41 пункта. 
Основните индекси регистрираха ръст, след като индексът на цените на производител (PPI) – показател за инфлацията на 
едро, отчете увеличение с 0,2% през октомври, докато прогнозите бяха за ръст от 0,4%. Този доклад идва след 
публикуването на данните за индекса на потребителските цени от миналата седмица, които показаха признаци на 
отслабване на инфлационния натиск през октомври. 
„Отчетът за PPI със сигурност налива още масло в огъня за онези, които смятат, че най-накрая може да имаме тенденция 
на низходяща инфлация“, каза Майк Льовенгарт, ръководител на моделното изграждане на портфолио в Global Investment 
Office на Morgan Stanley. „Пазарът прегърна спада на потребителските цени от миналата седмица и днешната 
първоначална реакция изглежда е по-скоро същата“, добави той. 
Според Рос Мейфийлд, анализатор на инвестиционната стратегия в Baird наративът за пиковата инфлация набира сила, но 
летвата за обръщане на курса от Фед все още е висока. 
Dow и S&P 500 за кратко се потопиха на червено в следобедната търговия във вторник, след като цените на суровия петрол 
се повишиха внезапно. По-късно цените на петрола спаднаха от тези върхове. 
Акциите завършиха с повишение за трети ден в рамките на четири сесии. За месеца Dow се е повишил с 2,6%, а S&P и 
Nasdaq са напреднали съответно около 3,1% и 3,4%. 
Пазара бе подкрепен и от сектора на търговията на дребно. Цената на книжата на Walmart се повиши с 6,54%, след като 
компанията надмина очакванията на Уолстрийт за печалба и приходи за последното тримесечие и повиши прогнозата си 
за цялата година. Home Depot също отчете силни резултати, но запази насоките си за цялата година. Акциите на фирмата 
поскъпнах с 1,63%. 
„Отчетите на компаниите от сектора на търговията на дребно започват доста прилично и биха могли да послужат за 
укрепване на по-широкия наратив за устойчивостта на потребителите и стегнатостта на пазара на труда“, каза Мейфийлд. 
Сезонът на отчетите продължава тази седмица, като се очакват докладите на търговците на дребно Target, Lowe’s, Bath & 
Body Works, Macy’s, Kohl’s и Foot Locker. 
Понижения в Азия 
Фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион се оцветиха в червено в сряда, докато в Бали, Индонезия, тече срещата 
на върха на Г-20, пише Си Ен Би Си. 
На пазара се отрази новината от вторник, че две ракети са ударили Полша, при което загинаха двама души. Полският 
президентът Анджей Дуда описа случилото се като „изолиран инцидент“, като добави, че е в ход разследване. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 бе сред малкото, които не последваха негативната тенденция, 
записвайки ръст от 38,13 пункта, или 0,14%, до 28 028,3 пункта, след като акциите на технологичния конгломерат SoftBank 
поскъпнах с 2,94%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 14,1 пункта, или 0,45%, до 3 119,98 пункта, докато 
индексът Shenzhen Composite изтри 16,10 пункта от стойността си, или 0,78%, достигайки ниво от 2 038 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng отчете спад от 86,64 пункта, или 0,47%, о 18 256,48 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi се понижи с 2,88 пункта, или 0,12%, до 2 477,45 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 регистрира спад от 19,4 пункта, или 0,27%, до 7 122,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 3,43 пункта ,или 0,58%, о 591,71 пункта. BGBX40 се понижи с 0,39 пункта, или 0,28%, до 136,58 пункта. 
BGTR30 изтри 1,63 пункта от стойността си, или 0,23%, достигайки ниво от 179,46 пункта. BGREIT напредна с 0,13 пункта, 
или 0,07%, до 179,46 пункта. 
 
√ Германските газови хранилища пълни на 100% 
Нивото на запълване на хранилищата за съхранение на природен газ в Германия достигна 100%. Това сочат публикуваните 
данни от Европейската асоциация на съоръженията за съхранение на газ (GIE) и доклада на Федералната мрежова агенция 
на Германия. Към 14 ноември кумулативният обем беше регистриран на 245,44 тераватчаса, малко над границата от 100 
процента от 245,39 тераватчаса. За сравнение, общо малко под 227 тераватчаса природен газ са били консумирани в 
Германия през януари и февруари 2022 г., според Федералната агенция за енергийните мрежи. 
„Обемът работен газ, посочен от операторите на газови хранилища, показва осигурения капацитет“, каза ръководителят 
на Федералната агенция за енергийните мрежи Клаус Мюлер на 14 ноември, когато цифрата беше малко под 100% . 
„Обемът работен газ, определен от операторите на хранилището, показва осигурения капацитет на хранилището. Това не 
винаги отговаря на физическите възможности, така че някои хранилища могат да съхраняват повече газ. Следователно 
съхранението може да продължи дори при ниво на запълване от 100%“, обясни Германската федерална мрежова агенция. 
На ниво ЕС запълването на складовите бази е 95,6%. ЕС намали зависимостта си от руския газ с 33% чрез втечнен природен 
газ (LNG). Вносът на руски газ през октомври в Европейския съюз възлиза на 7%, през предходните години цифрата беше 
на ниво от 40%. Според есенната икономическа прогноза на Европейската комисия газът от Русия е заменен с доставки на 
LNG. В същото време Германия остава най-големият потребител на газ в Европа и пострада повече от останалите от 
спирането на доставките на руски газ по газопровода Северен поток. 
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√ Израел разполага въоръжени роботи с дистанционно управление на Западния бряг 
Израел е инсталирал роботизирани оръжия в две конфликтни точки на Западния бряг. Те могат да пускат сълзотворен газ, 
да изстрелват шокови гранати и гумени куршуми срещу палестинските протестиращи, съобщава Асошиейтед прес. 
Оръжията използват изкуствен интелект за проследяване на целите си. Въпреки, че Израел обяснява, че технологията 
спасява животи, критиците й виждат в това ненормална реалност, която води до прецизиране и безкрайна окупация на 
Израел на Западния бряг. Същевременно по този начин израелските войници остават в безопасност. Новото оръжие идва 
в момент на повишено напрежение в окупирания Западен бряг, където безредиците рязко нараснаха през годината. 
Победата на твърдолинейния съюз на бившия премиер Бенямин Нетаняху и крайно десните представители на заселниците 
породи опасения за повече насилие. 
Роботите са с две кули, всяка оборудвана с наблюдателна камера и дуло. Те бяха монтирани неотдавна на върха на военна 
охранителна кула, пълна с камери за наблюдение. Оттам военните следят бежанския лагер Ал-Аруб в южната част на 
Западния бряг. Когато млади палестински протестиращи се изсипват по улиците  и хвърлят камъни и запалителни бомби 
по израелските войници, роботизираните оръжия пускат  сълзотворен газ или изстрелват гумени куршуми, разказват 
свидетели пред агенцията. 
Преди около месец военните поставиха роботите и в близкия град Хеброн, където войниците често се сблъскват с 
палестински жители, хвърлящи камъни. Армията отказа да коментира плановете си да разположи системата другаде на 
Западния бряг. 
Палестинският активист Иса Амро каза, че жителите на Хеброн се опасяват, че новото оръжие може да бъде злоупотребено 
или хакнато без отговорност в потенциално смъртоносни ситуации. Хората също недоволстват от това, което според тях е 
тест на оръжие върху цивилни, добави той. „Ние не сме тренировъчен материал и терен за симулация за израелските 
компании“, каза той. „Това е нещо ново, което трябва да бъде спряно“, добавя той.“ 
До машините няма войници. Вместо това оръжията се управляват с дистанционно управление. С едно натискане на бутон 
войниците, скрити в охранителна кула, могат да стрелят по избрани цели. 
Армията казва, че системата се тества на този етап и стреля само с „несмъртоносни“ оръжия, използвани за контрол на 
тълпата, като гумени куршуми и сълзотворен газ. Обитателите на Ал-Аруб казват, че кулите многократно са покривали 
лагера на хълма с газ. „Не отваряме прозореца, не отваряме вратата. Знаем, че не трябва да отваряме нищо“, каза 
собственикът на магазина Хюсеин ал Музиен. 
Роботизираните оръжия все повече се използват по целия свят, като военните разширяват използването на дронове за 
извършване на смъртоносни удари от Украйна до Етиопия. Оръжия с дистанционно управление като израелската система 
на Западния бряг са използвани от Съединените щати в Ирак, от Южна Корея по границата със Северна Корея и от различни 
сирийски бунтовнически групи.  Израел, известен с напредналите си военни технологии, е сред водещите световни 
производители на дронове, способни да изстрелват прецизно управляеми ракети. 
 
√ Кофас oчаква трудностите с доставките на газ да продължат до 2025-2026 г. 
Нов извънреден регламент за справяне с високите цени на газа беше създаден от лидерите на Европейския съюз. Мерките 
включват нови правни инструменти за съвместно закупуване на газ между държавите-членки на ЕС, разработването на 
допълнителен бенчмарк за газ вместо холандския газов пазар (Dutch TTF), потенциален „временен и динамичен“ таван на 
цената, както и намаляване на нестабилността на пазарите на енергийни деривати. Въпреки този план, експертите от Кофас 
очакват трудностите с доставките да продължат до 2025-2026 г. когато капацитетът за LNG ще бъде наличен сред страни-
износители като Катар, Австралия или Съединените щати. 
Какви са рисковете според експертите? 
Вероятно е мерките за ограничаване на цените на газа в Европа да предизвикат допълнителни преговори и не се очаква 
да бъдат приложени в краткосрочен план. Таванът на цените обаче може да направи европейския пазар неатрактивен за 
доставчиците и да отклони товари с LNG. Високите цени на енергията в Европа през последните дванадесет месеца, 
например, са допринесли за привличане на товари с втечнен природен газ, които иначе биха били насочени към Азиатски 
страни като Пакистан, Индия или Шри Ланка. Въпреки че детайлите по залагане на таван на цената на газа не са публични 
до момента, този механизъм може да усложни усилията на ЕС да осигури доставки за зимата на 2023-2024 година. 
Също така, несигурността и динамичния пазар в момента предизвикаха протести в няколко страни, сред които Франция и 
Германия, насочени към  заплатите и необходимите за живот средства. Очаква се те да продължат, предизвиквайки 
социалното напрежение и отрицателното въздействие върху икономиката. 
Очакваните метеорологични условия през зимата на 2023-24 г. в Северна Америка и Азия също се оказват рискови за 
ситуацията. Според метеоролози те ще бъдат сурови, докато на места в южното полукълбо ще преобладава суша. 
Следователно Съединените Щати, които тази година се превърнаха в голям доставчик на LNG за Европа, може да 
приоритизират местните клиенти поради по-високото търсене. 
Друг риск, който крие поставянето на таван на цените, е свързан с енергоспестяването. Ако цените на газа са ограничени, 
съществува вероятност и домакинствата, и компаниите да имат по-малко стимули да намалят своята консумация. Поради 
това Международната енергийна агенция настоява за намаляване на газовото потребление с  13% след зимния сезон 2022-
2023 г. 
Усилията на лидерите на ЕС да осигурят доставките на газ в Европа през предстоящите зимни сезони може да отклони 
финансови ресурси от допълнително ускоряване на възобновяемите енергийни източници. Докато изгарянето на 
природен газ се счита за източник на енергия, който предизвиква по-малко емисии на CO2 от въглищата, той все пак е 
изкопаемо гориво, което замърсява. Това води до нуждата икономиките да се стремят към програма за енергиен преход. 
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Настоящата енергийна криза изисква от лидерите на ЕС да приоритизират подкрепата на домакинствата и предприятията, 
за да се справят с нея успешно. За тази цел, ЕС отдели около половин трилион евро от септември 2021 г. Енергийната криза, 
която се очаква да продължи в средносрочен план, може да попречи на разпределението на средствата, необходими за 
увеличаване на дела на възобновяемата енергия в европейския енергиен микс, във време на влошаващи се икономически 
условия. 
 
√ Кристалина Георгиева: Срещата между Байдън и Си е конструктивен сигнал за търговията 
Срещата на президента на САЩ Джо Байдън и китайския му колега Си Цзинпин е "много конструктивен" сигнал, който 
може да смекчи търговското напрежение между  двете най-големи икономики в света. Това заяви вчера управляващият 
директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс и БТА. 
Лидерите на водещите икономики горещо призоваха за спиране на войната в Украйна, отчитайки и факта, че конфликтът 
е най-големият единствен фактор за забавянето на глобалната икономика, каза Георгиева пред Ройтерс след края на 
срещата на върха на Г-20. 
Срещата между Байдън и Си Цзинпин изпрати "много ясно послание към света, че международното сътрудничество е 
важно за всички нас", добави тя.  
МВФ е предупредил, че растежът ще страда, ако светът се фрагментира в геополитически блокове, водени от САЩ и 
западните съюзници от една страна и Китай и други икономики, в които държавата има основна роля, от друга, с 
конкуриращи се технологии и различни стандарти, припомни Георгиева. Това би намалило световния брутен вътрешен 
продукт с  1,4 трилиона долара до 3,5 трилиона долара, според оценката на фонда. 
"Само си представете какво може да направи светът с подобна сума", коментира управляващият директор на МВФ. 
Митата на САЩ върху китайски стоки, които са на стойност стотици милиарди долари, лежат на плещите на американските 
потребители. "Във време на висока инфлация, това е последното, от което те имат нужда", заяви Георгиева. "Китай също 
признава, че трябва да се уповава на съвместното сътрудничество, тъй като сме свидетели, че китайската икономика е в 
доста тежко положение“, допълни тя. 
Георгиева изрази задоволството си от текста на съвместната декларация на лидерите на страните от Г-20, в която те 
призовават централните банки да коригират темпа на увеличение на лихвите, за да избегнат изтичането на капитали в 
други страни. 
На въпроса дали вижда доказателства за спад на инфлацията в САЩ с оглед на неотдавнашните данни, свидетелстващи за 
понижаване на ценовия натиск, тя заяви, че  е „възможно“, но данните трябва да се превърнат в тенденция. 
Показателите показват "по-мрачна" перспектива за световната икономика, което означава, че тя "ще се забави и в такъв 
случай Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ може да направи преоценка, тъй като търсенето ще се охлади", 
според Георгиева.  
 
√ Бурната надпревара в разработването на нови батерии за електромобили 
Американски и европейски стартъпи се надпреварват да разработят нови батерии, използвайки два изобилни евтини 
материала – натрий и сяра, надявайки се че така биха могли да намалят доминирането на Китай на пазара 
на батериите. Днешните електромобили работят с литиево-йонни батерии - предимно произведени от литий, кобалт, 
манган и висококачествен никел, чиито цени се увеличиха, а западните производители се борят да настигнат своите 
азиатски съперници, пише Ройтерс.  
Електромобилите на бъдещето – тези, които ще се появят след 2025 г. – могат да преминат към батерийни клетки с 
натриеви йонни или литиево-серни батерии, които могат да бъдат до две трети по-евтини от днешните литиево-йонни 
клетки. Но това обещание зависи от потенциални пробиви в електрохимията от стартиращи компании като базираната в 
Берлин Theion и базираната в Обединеното кралство Faradion, както и Lyten в Съединените щати. 
По-новите химикали на батериите имат проблеми, които трябва да бъдат преодолени. Натриево-йонните батерии все още 
не съхраняват достатъчно енергия, докато серните клетки са склонни да корозират бързо и не издържат дълго време. 
И все пак, повече от дузина стартиращи фирми са привлекли милиони долари инвестиции, както и държавни субсидии, за 
разработване на нови видове батерии. 
Засега Китай доминира производството на батерии, включително добива и рафинирането на суровини. Базираната в 
Обединеното кралство консултантска компания Benchmark Mineral Intelligence изчислява, че в момента Китай притежава 
75% от световния капацитет за рафиниране на кобалт и 59% от капацитета за преработка на литий. 
"Ние все още сме зависими от веригата за доставка на материали от Китай. Ако погледнете глобалните геополитически 
последици от това, това е предизвикателство за енергийната сигурност, икономическата сигурност и националната 
сигурност", каза Джеймс Куин, главен изпълнителен директор на британската стартираща компания за натриево-йонни 
батерии Faradion, която получи над 1 милион долара държавни субсидии от Innovate UK, преди да бъде купена от 
индийския конгломерат Reliance миналата година за 117 милиона долара.  
Азиатските гиганти на батерии също работят върху нови химикали. Китайската CATL обяви, че планира да започне да 
произвежда клетки с натриеви йони през 2023 г. Корейската LG Energy Solution цели да започне производството на 
литиево-серни клетки до 2025 г. 
Единственият най-скъп елемент на батерията за електрически автомобили е катодът, който представлява до една трета от 
цената на батерията. Повечето EV батерии днес използват един от двата типа катоди: никел-кобалт-манган (NCM) или 
литиево-железен фосфат (LFP). NCM катодите са способни да съхраняват повече енергия, но използват скъпи материали 
(никел, кобалт). LFP катодите обикновено не задържат толкова много енергия, но са по-безопасни и обикновено са по-
евтини, тъй като използват материали, които са по-изобилни. 

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ev-battery-makers-race-develop-cheaper-cell-materials-skirting-china-2022-11-15/
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Цената на ключови катодни материали като никел и кобалт рязко скочи през последните две години. Ето защо толкова 
много компании се надяват да ги заменят с по-евтини, по-изобилни материали като натрий и сяра, ако техническите им 
ограничения могат да бъдат преодолени. 
"Натриевият йон определено има място, особено за стационарни складове и превозни средства от нисък клас на 
чувствителни към разходите пазари като Китай, Индия, Африка и Южна Америка. Разходите за въвеждане на литиева сяра 
вероятно ще бъдат по-високи", казва консултантът Прабхакар Патил, бивш изпълнителен директор на LG Chem. 
Базираната в Мичиган Amandarry и британската стартираща компания AMTE Power разработват натриево-йонни батерии, 
използващи натриев хлорид (основно готварска сол) като основна катодна съставка. Те не се нуждаят от литий, кобалт или 
никел - трите най-скъпи съставки на батерията. 
Американските фирми Lyten и Conamix, германската Theion и норвежката Morrow разработват литиево-серни катоди, 
които все още се нуждаят от литий в по-малки количества, но не и от никел или кобалт. 
Чрез използването на повсеместни катодни материали - сярата се използва широко в торове, така че е евтина като солта - 
тези стартиращи фирми твърдят, че разходите за батерии могат да бъдат намалени с до две трети, което потенциално 
прави електромобилите достъпни отвъд средния клас. Текущите пакети батерии за EV обикновено варират в цената от $10 
000 до $12 000. 
"Ако успеем да постигнем целите, които сме определили с някои от най-големите производители на автомобили в света, 
тогава започваме състезанията", каза изпълнителният директор на Conamix Шарлот Хамилтън. 
Стартъпите, разработващи батерии казват, че разговарят с големи автомобилни производители, някои от които активно 
тестват нови батерии, които биха могли да бъдат пуснати в масовия пазар на електромобили преди края на десетилетието. 
Автомобилните компании се стремят да запазят възможностите си отворени. 
Разработчиците на батерии се надяват, че могат да добавят натриево-йонни и литиево-серни батерии към гамата, отворена 
за автомобилната индустрия. 
Базираната в Мичиган Amandarry вече произвежда клетки с натриеви йони в своя завод в Хайнинг, Китай, така че тези 
клетки няма да отговарят на условията за стимули съгласно Закона за намаляване на инфлацията в САЩ. Компанията казва, 
че ще построи завод и в Северна Америка. 
Изпълнителният директор на AMTE Power Кевин Брандиш каза, че компанията първоначално стартира с батерии за 
стационарни системи за съхранение на енергия, като тези, използвани от мрежовите оператори, където енергийната 
плътност е по-малко важна. 
Куин от Faradion каза, че батериите на компанията вече са конкурентни на LFP клетките и е създала съвместно предприятие 
за съхранение на енергия с гиганта в агробизнеса ICM Australia. 
Улрих Емес, главен изпълнителен директор на Theion казва, че проблемът със сярата е, че тя е толкова корозивна, че убива 
батерията след 30 зареждания. Но по думите му, базираната в Берлин компания е разработила начин за обработка и 
покриване на литиево-серен електрод, който би трябвало да издържи живота на едно електрическо превозно 
средство. Theion вярва, че неговите литиево-серни катоди могат да съхраняват три пъти повече енергия от стандартните 
NCM клетки, да зареждат ултра бързо и да намалят разходите за батерийни клетки с две трети, до около $34 на киловатчас.  
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- След инцидента в Полша и извънредната среща на НАТО - за ходовете и стратегиите. 
- Как ще продължи издирването на 12-годишния Александър и има ли нови версии на разследващите. 
- БСП след консултациите при президента - ще се сформира ли правителство и какви са условията на левицата за 

подкрепа. 
- Как да пазаруваме разумно - съветите преди предстоящия Черен петък.. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Кой носи отговорността за инцидента с ракетата в Полша; Гост: Посланика на Полша в София. 
- На живо - От мястото на взривовете в Полша. 
- Какво е решението на политическата криза; Гост: Проф. Александър Маринов, съветник на служебния премиер. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Законов абсурд: може да си пиян и дрогиран зад волана, но няма наказателна отговорност 
в. Труд - Истерясаха в парламента за хартиената бюлетина 
в. Телеграф  - 1000 шахти дебнат да ни глътнат 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Крива съветска ракета за малко да предизвика трета световна война 
в. 24 часа - Мистерията "Сашко" - истерични версии, липсваща майка и дежурен заподозрян - бащата 
в. Труд - Заплатите изостават от инфлацията и пенсиите 
в. Труд  - Еврокомисията зове за приемането ни в Шенген 
в. Телеграф  - Депутатите прекроиха изборния кодекс 
в. Телеграф - Дарвин кацна от Египет 
Водещи интервюта 
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в. 24 часа  - Нихат Кабил, бивш министър на земеделието: Ресурсите в света се пренареждат, а в стратегията за национална 
сигурност на България няма и дума за продоволствието 
в. Труд - Проф. Михаил Константинов пред "Труд NEWS": Недействителните гласове са лъжлив мит, удобен за играчите с 
мадурките 
в. Телеграф - Проф. Николай Овчаров, археолог: Една трета от Царевна не е проучена 
Водещи анализи 
в. Труд  - "Отворена текстуралност" или "нормативно отворена" Конституция 
в. Телеграф - Дупка кючек. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.30 часа на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще удостои изявени 
български спортисти с Почетен знак на президента. 

- Oт 14.00 часа президентът Румен Радев ще приветства първите изследователи на INSAIT по случай началото на 
академичната година. Екипът на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския 
университет "Св. Климент Охридски" (INSAIT) ще бъде официално представен на тържествено събитие в Гербовата 
зала на "Дондуков" 2. 

- От 12.40 ч. ще има изявления пред медиите на министъра на отбраната, председателя на SEDM и командира на 
Бригада "Югоизточна Европа" (SEEBRIG). 
Министър Димитър Стоянов е бъде домакин на годишната среща на министрите на отбраната във формат SEDM, 
която се провежда в София между 16 - 18 ноември. 

- От 11.30 часа в газоизмервателна станция в Стара Загора министърът на регионалното развитие и 
благоустройството арх. Иван Шишков ще инспектира последващите етапи в строителството на Междусистемната 
газова връзка Гърция - България. 

- От 10.00 ч. в зала "Тържествена" на Военната академия "Г. С. Раковски" министърът на отбраната Димитър Стоянов 
ще поздрави Сухопътните войски по повод бойния им празник и 137-ата годишнина от Сръбско-българската война 
(1885 г.). 

- От 10:30 ч. - "Продължаваме промяната" ще проведе публични разговори с ДПС в Народно събрание във връзка с 
Бюджет 2023. 

- От 9:30 ч. в Народното събрание ще се проведе брифинг на парламентарната група на "Възраждане" във връзка с 
поканите, изпратени към всички синдикати и парламентарни групи. 

- От 11.30 часа в Северното фоайе на Народното събрание ще бъдат открити четири информационни щанда, на 
които народните представители и гостите на парламента ще могат да се запознаят с дейността на здравните 
медиатори. 

- От 11.00 в Зоологическа градина - София ще бъде открита фотоизложбата "25 ГОДИНИ ДАРИТЕЛСКА ПРОГРАМА" 
на фотографа Марсел Фенс, посветена на дарителите и осиновителите на животни. 

- От 19:30 часа в зала 3 на НДК Френско-българска търговска и индустриална камара организира посрещане на 
"Младото Божоле" в София. 

*** 
Благоевград. 

- От 14:30 ч. Техническият факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски" е домакин на XXIV национална 
текстилна конференция с международно участие "Традиции и иновации в текстила и облеклото". 

- От 13:00 ч. в ЮЗУ "Неофит Рилски" ще бъде отбелязан Световният ден на философията. 
*** 
Бургас. 

- От 19 часа ще се проведе събитие от календара на Държавна опера - Бургас е Симфоничният концерт под палката 
на маестро Любомир Денев-син и солист - цигуларят Стоимен Пеев. 

*** 
Варна. 

- От 18:00 часа в Арт Галерия Ларго във Варна ще се открие изложба с копия на артефакти от Регионален исторически 
музей - Варна за незрящи посетители. 

*** 
Велико Търново. 

- От 10:30 часа в залата на БТА гражданско сдружение "ТИ РЕШАВАШ" организира пресконференция на тема: 
"Експертен екологичен съвет ще гласува бъдещето на хората от Павликени и региона". 

- От 13:00 часа в Ритуалната зала на Община Велико Търново ще бъде подписан Меморандум за Зелен град с 
Асоциацията на производителите на декоративни растения в България. 
195 години от рождението на П. Р. Славейков; Велико Търново се превръща в "Зелен град". 

*** 
Сандански. 

- От 14.00 ч. работниците и служителите, членуващи в синдикалната организация на Федерация Лека промишленост 
- КНСБ в "Ес Ти Ес Медикал Груп", гр. Сандански, организират протестен митинг с искане за адекватно заплащане 
на труда им. 
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*** 
Смолян. 

- От 10.00 до 16.00 ч ще се проведе Ден на отворени врати в 101-ви Алпийски полк по повод 19 ноември - празник 
на Сухопътните войски. 

- От 11:30 часа в Родопски драматичен театър, танцова зала - 5-ти етаж ще се проведе пресконференция по повод 
предстоящата премиера на Фолклорен ансамбъл "Родопа" трилогия "Изтървани ритми". 

- От 13,30 часа в зала "Ротари" на хотел "Кипарис алфа", Европа Директно Смолян кани гражданите да научат повече 
за предстоящите процедури за подпомагане на бизнеса и гражданите в рамките на мерките по Плана за 
възстановяване и устойчивост. 

*** 
Златоград. 

- Обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за реализацията на два проекта ще се проведе 
от 17,00 часа, в заседателната зала на Общински съвет Златоград, на втори етаж в сградата на Общинската 
администрация. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа до 16.00 часа в парк "Пети октомври" ще се състои Ден на отворените врати, който ще покаже на 
старозагорците и гостите на града въоръжение, техника и имущества на Българската армия. 

- nОт 17.00 часа във фоайето на Община Стара Загора ще бъде открита изложбата "Славейкови слънца". 
- От 17.00 часа в Къща-музей "Гео Милев" ще бъдат представени книгите "Огнен залез" и "Сбогуване с лятото" от 

Елена Минева. 
- От 18.00 часа във фоайето на Оперния театър ще бъде откриването на Фестивал на оперното и балетно изкуство 

2022 с представяне на изложба-живопис на Мичо Димитров. 
- От 19.00 часа в Оперен театър-Стара Загора ще бъде представена операта "Фауст" от Шарл Гуно. 
- От 19.00 часа в Драматичен театър-Стара Загора ще бъде представен театралния спектакъл "Полет над кукувиче 

гнездо", драматизация Дейл Васерман по романа на Кен Кис 
*** 
Шумен. 

- От 17.30 часа в музейния комплекс "Панчо Владигеров" в Шумен представят новата стихосбирка на писателката 
Виолета Кънчева. 

- В 11.00 часа в НИАР "Плиска" ще бъде връчена наградата "Проф. дин Рашо Рашев" на изявен студент от Шуменския 
университет и ще бъде представена книгата "Столичните центрове в Средновековна България" от Божидар 
Тодоров - носител на наградата през 2019 г. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 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 2021 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

