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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Bulgaria On Air 
 
√ Заплатата на 500 000 българи е близо до линията на бедност, не е определяна адекватно 
Добрин Иванов и Виолета Иванова не постигнаха съгласие как трябва да бъде изчислявана минималната заплата  
КНСБ настоява минималната работна заплата да бъде увеличена до 850 лева. От бизнеса обаче са против. 
Диалогът по отношение на минималната работна заплата върви трудно. КНСБ настоява за нейното увеличаване от 1 януари 
2023 г. до 850 лева. Числото не е случайно, съобразяваме се с Директивата  за адекватни минимални работни заплати, 
приета от ЕП и Съвета на Европа. Един от критериите за определянето ѝ е тя да бъде 50% от средната работна заплата. Към 
момента средната работна заплата е 1740 лева, което означава, че минималната такава трябва да бъде 850 лева. 
Инфлацията ежедневно нараства, което означава, че и доходите трябва да се повишат до месец декември с 20% - колкото 
се очаква да достигне тя. Това заяви Виолета Иванова от КНСБ в ефира на "Денят ON AIR". 
Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов подчерта, че 
Директивата дава още една възможност за определяне на размера на минималната заплата - да 60% от медианното 
работно възнаграждение. 
"Смятаме, че този механизъм е по-адекватен, защото не се влияе от високодоходните групи. Изненадва ме, че от КНСБ 
искат повторно повишаване на минималната работна заплата спрямо размера на инфлацията. За бизнеса е важно да има 
предвидимост - не е възможно всеки месец да се повишава минималната заплата", поясни той. 
Събеседницата му обаче е на мнение, че на този етап не може да бъде използван критерия за медианна работна заплата, 
тъй като данните са нея се дават на всеки 4 години. 
"Ако използваме този механизъм, минималната работна заплата на този етап трябва да намалее. Директивата казва още, 
че всяка година възнаграждението следва да се тества със заплата за издръжка. В момента тя е в размер на 1701 лева за 
един човек", констатира тя.  
Иванова цитира данни, според които всички 500 000 работещи в България получават нетна работна минимална заплата в 
размер - близък до линията на бедност. 
В ефира на Bulgaria ON AIR изпълнителният директор на АИКБ не изключи възможността синдикатите и работодатели да 
успеят да се договорят, като каза, че не вижда пречки медианната заплата да бъде изчислявана ежемесечно. 
Иванов обобщи, че "до момента минималната работна заплата не е определяна по адекватен начин".  
"Размерът на минималната работна заплата в България  е най-нисък в целия ЕС. Настояваме за Бюджет 2023 и то с много 
ускорени темпове", заключи Иванова.  
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ Синдикати и бизнес в спор за изчислението на МРЗ 
Диалогът върви трудно 
Синдикати и работодатели са на различно мнение по отношение на минималната работна заплата и нейното изчисление. 
Диалогът по отношение на минималната работна заплата върви трудно. КНСБ настоява за нейното увеличаване от 1 януари 
2023 г. до 850 лева. Числото не е случайно, съобразяваме се с Директивата  за адекватни минимални работни заплати, 
приета от ЕП и Съвета на Европа. Един от критериите за определянето ѝ е тя да бъде 50% от средната работна заплата. Към 
момента средната работна заплата е 1740 лева, което означава, че минималната такава трябва да бъде 850 лева. 
Инфлацията ежедневно нараства, което означава, че и доходите трябва да се повишат до месец декември с 20% - колкото 
се очаква да достигне тя, заяви Виолета Иванова от КНСБ в ефира на Bulgaria ON AIR. 
Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов подчерта, че 
Директивата дава още една възможност за определяне на размера на минималната заплата - до 60% от медианното 
работно възнаграждение. 
"Смятаме, че този механизъм е по-адекватен, защото не се влияе от високодоходните групи. Изненадва ме, че от КНСБ 
искат повторно повишаване на минималната работна заплата спрямо размера на инфлацията. За бизнеса е важно да има 
предвидимост - не е възможно всеки месец да се повишава минималната заплата", поясни той. 
Иванова контрира, че на този етап не може да бъде използван критерия за медианна работна заплата, тъй като данните са 
нея се дават на всеки 4 години. 

https://www.bgonair.bg/a/28-denqt-on-air/286134-zaplatata-na-500-000-balgari-e-blizo-do-liniyata-na-bednost-ne-e-opredelyana-adekvatno
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"Ако използваме този механизъм, минималната работна заплата на този етап трябва да намалее. Директивата казва още, 
че всяка година възнаграждението следва да се тества със заплата за издръжка. В момента тя е в размер на 1701 лева за 
един човек", констатира тя. 
Иванова цитира данни, според които всички 500 000 работещи в България получават нетна работна минимална заплата в 
размер - близък до линията на бедност. 
Ще успеят ли да се договорят работодатели и синдикати? Вижте във видеото. 
 
БТА 
 
√ "Българската икономика на прага на еврозоната" ще бъде темата на кръгла маса на 6 декември в София 
"Българската икономика на прага на еврозоната" ще бъде темата на кръгла маса, която ще започне в 9:30 часа на 6 
декември в "София Хотел Балкан" в столицата, съобщиха от Центъра за развитие и политики (ЦРП). 
България е на прага на членство в два значими съюза - в еврозоната, един от най-големите световни икономически 
региони, и в ОИСР - клуба на развитите страни, обединени с цел да стимулират икономическия прогрес, посочват от 
Центъра и отбелязват, че стабилността на публичните финанси и растежът на икономиката са необходими условия за 
членство. След години на относителна стабилност и растеж, пандемията, войната в Украйна и енергийната криза поставиха 
икономиката под стрес. Перспективата е несигурна, с висока вероятност за нестихваща инфлация и очаквания за рецесия, 
коментират от ЦРП. 
Участниците във форума ще обсъдят икономическите, фискалните и социални предизвикателствата по пътя към 
пълноправното членство, както и възможните решения за стабилен бюджет и разумни нива на задлъжнялост. Дискусията 
ще погледне към макроикономическите аспекти на членството и реалните ефекти върху публичните разходи и пазара на 
труда. 
Предвижда се кръглата маса да започне с приветствие на о.р. генерал Константин Попов, председател на УС на ЦРП. Сред 
участниците в дискусията ще бъдат доц. Петър Чобанов, председател на парламентарната бюджетна комисия, Петър Ганев 
от Института за пазарна икономика, Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
и др. 
 
Akcent.bg 
 
√ Миглена Христова, БАТОК: Проблемите с липсата на работна ръка може да се решават на местно ниво 
С Миглена Христова, член на УС на Българска асоциация за текстил, облекло и кожи БАТОК и представител на АИКБ за 
област Русе, разговаря Румен Николаев 
- В края сме на календарната 2022 година. Как ще я изпрати конфекционният бранш в Русе? 
Трудна година като за всички производства. Има голямо предлагане на работа, но няма достатъчно работна ръка. Цените 
на ишлемето, което основно се работи, нямат покачване. Има едно повишение с около 5 на сто, но спрямо 2018 г. През 
следващата година имаше намаление, като и в момента не може да стигнем до това ниво от 2019 г. 
Затова реално трябва цените на ишлемето, което работим, да се повишат с около 30 процента. Става въпрос с това 
увеличение да може да се плащат адекватни заплати спрямо инфлацията и да се покриват производствените разходи. 
- За кои държави работят предимно русенските конфекционери и шивашки фирми? 
Масово в русенския регион се работи за френски възложители, около 60 процента, като МИК-БГ е на 99 на сто. В останалите 
40 на сто преобладават поръчки от Германия и други страни. 
- През този тригодишен период, който е бил наистина труден, със сигурност има фирми, които са приключили с 
дейността си? 
Да така е, поне 5 фирми затвориха с работници между 50 и 100 души. В момента имам статистика от 2018 г., когато фирмите 
са били 221. Вероятно освен тези пет средно големи, още 10 малки са затворили.... Може би около 400 души са излезли на 
пазара на труда. 
Това не означава, че хората са останали без работа- една част са отишли и работят в други шивашки фирми, други са се 
преориентирали към други браншове и професии. 
- Скоро се събира УС на БАТОК в Пловдив. Какви актуални теми и въпроси разисквахте? 
Това, което е известно - че работа има и че трябва да търсим работна ръка. А това може да стане, като се облекчи режимът 
за вкарване на работна ръка от трети страни. Това важи за всички производства.... 
- Накъде сте се насочили? 
Говорим за бившите съветски републики- Казахстан, Азербайджан, Таджикистан и т.н. Виждаме в Русе, че има виетнамци. 
Скоро проведохме среща с посланика на Бангладеш. Търсим и други възможности. 
- А подкрепа или съдействие от държавата не търсите ли? 
Търсим, но нямаме никаква подкрепа за облекчаване на режима за вкарване на работна ръка от трети страни. Процедурата 
е изключително тромава. И това е така, защото според мен няма кой да се ангажира да я съкрати... Да вземем за пример 
Полша. Украинците и преди войната за една седмица започват работа. Но там разрешенията за работа ги издава кметът 
на съответната община. 
Проблемите с липсата на работна ръка явно много по-лесно може да се решават на местно ниво. Държавата може да 
координира тази дейност, но същинската работа е добре да се случва от местната власт и областните управи да следят този 
процес. 
 

https://www.dnes.bg/politika/2022/11/18/sindikati-i-biznes-v-spor-za-izchislenieto-na-mrz.551077
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев пред ДБ: Всички очакваме успешна формула за управление 
Президентът Румен Радев провежда консултации с "Демократична България" на "Дондуков" 2. 
"Няма малки и големи партии, няма малки и големи политически сили в парламента, защото отговорността е обща. 
Следя със загриженост това, което се случва в българския парламент и ми се струва, че не това очакват българските 
граждани. Това, което чакаме всички - консолидация за намиране на успешна формула за съставяне на управление за 
решаване на важните проблеми, отива в друга посока. В посока на нарастване на конфронтацията, на 
противопоставяне, на чертане на нови разделителни линии", посочи Румен Радев - президент на Република България. 
Държавният глава отново отбеляза, че наред с най-важната задача - съставяне на правителство, пред парламента стоят и 
други важни задачи - по неотложни закони, по Плана за възстановяване и устойчивост, по попълването на конституционно 
установени органи, които работят с изтекъл мандат. 
За това какви са шансовете за съставяне на правителство, Христо Иванов изтъкна, че такова може да бъде съставено трудно. 
И аритметиката показва, че не по-малко от три партии са необходими за съставяне на кабинет. 
"За да бъде стабилно управление се изисква такова поставяне на приоритети и създаване на такава конструкция и 
атмосфера, която да увери българските граждани, че това не е безпринципна сбирка, която е там само, за да усвоява 
властта. Ясно е, че трайно българската политическа система върви към раздробяване. И не можем да очакваме нито 
в този парламент, нито в следващите парламенти, изникването на един субект, който да поеме цялата власт в себе 
си. Ключът от тук нататък винаги ще бъде диалога и търсене на някакви форми за сътрудничество. Но много е важно 
това да бъде безпринципно", посочи Христо Иванов - съпредседател на "Демократична България". 
По думите му, за ДБ има три основни приоритета - съдебна реформа, ясно отношение към въпросите на сигурността с 
оглед и на конфликта в Украйна, и разумен икономически курс, насочен към грижи за тези, които имат нужда от помощ, 
но и условия за растеж, инвестиции и конкурентоспособност. 
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ТУК, ПО БНТ 1 ИЛИ ВЪВ ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА "ПО СВЕТА И У НАС" 
Досега държавният глава проведе консултации с първата по численост парламентарна група, тази на ГЕРБ-СДС. Проведени 
бяха и разговори с "Продължаваме Промяната", както и с ДПС. Разговор имаше и с групата на "Възраждане" и с "БСП за 
България". 
Радев даде заявка, че ще проведе процедурата до край и ще даде достатъчно време на партиите, докато не изчерпят 
всички възможни варианти в търсене на консенсус за сформиране на правителство. 
 
БНР 
 
√ Шестият рунд от консултации. Президентът на разговори с "Демократична България" 
В този час президентът Румен Радев провежда консултации с представители на парламентарната група на "Демократична 
България". 
Срещата е в продължение на разговорите с парламентарно представените политически сили в 48-ото Народно събрание в 
опит да се състави редовен кабинет. 
Досега държавният глава проведе разговори с първата по численост парламентарна група, тази на ГЕРБ-СДС. Проведени 
бяха и срещи с "Продължаваме Промяната", както и с ПГ на ДПС. Разговор имаше и с групата на "Възраждане", а и с ПГ на 
БСП за България. 
Румен Радев вече даде заявка, че ще проведе конституционната процедура до край и ще даде достатъчно време на 
партиите, докато не изчерпат всички възможни варианти в търсене на консенсус за сформиране на правителство. 
След приключване на кръга консултации той ще пристъпи и към връчване на първи проучвателен мандат. 
След ДБ остават консултациите само с "Български възход". 
 
√ Анкета ще провери готовността на малките и средни предприятия за въвеждане на еврото 
Министерството на икономиката и индустрията отвори анкета за готовността на малките и средни предприятия за 
въвеждане на еврото. Целта е да се оценят въздействията от перхода към еврото върху дребния бизнес в България. 
Онлайн-допитването ще се проведе на сайта на министерството от днес до 16 декември, а резултатите трябва да помогнат 
на специализираната администрация да идентифицира проблемите в процеса по преминаването от едната към другата 
валута от позицията на компаниите. 
Анкетата е анонимна и съдържа въпроси, които да изяснят теми като очакваните разходи, свързани с адаптирането на 
фискалните устройства и промяната на счетоводния софтуер. 
Информация се събира и за нуждите от обучение на персонала и други възможни предизвикателства пред предприятията 
в процеса на въвеждане на еврото. 
Оценките от анкетата ще бъдат използвани при планиране на стратегическите документи в сектора и ще се вземат предвид 
при подготовката на законодателните промени, съобщават от Министерството на икономиката. 
Анкетата е публикувана на интернет сайта на Министерството на икономиката и индустрията и може да бъде открита ТУК. 
 

https://bntnews.bg/news/na-zhivo-rumen-radev-pred-db-vsichki-ochakvame-uspeshna-formula-za-upravlenie-1214710news.html
https://www.facebook.com/novinite.bnt/
https://www.mi.government.bg/strategy-policy/anketa-za-vazdejstvieto-ot-vavezhdane-na-evroto-varhu-msp/


4 

 

√ Започна номинирането на обекти, които ще получат Знака за европейско наследство 
Започна номинирането на обекти, които ще получат Знака за европейско наследство - инициатива на Европейския съюз. 
Знакът има символична стойност, но получилите  могат да кандидатстват за подпомагане по линия на други програми на 
Европейския съюз. 
Инициативата е от 2013 година. Оттогава досега 60 културни обекта в Европа имат този знак за европейското наследство. 
Само един е български - Александровската гробница край Хасково, която се сдоби със знака миналата година.  
Смята се, че културните обекти, които носят знака за европейско наследство допринасят за сближаването на Европейския 
съюз и неговите граждани. Идеята на инициативата е да се засили чувството за принадлежност на европейските граждани 
и по-специално на младите хора към Европейския съюз на основата на споделени ценности и елементи от европейската 
история и културно наследство; да се насърчи зачитането на националното и регионалното многообразие и да се укрепят 
взаимното разбирателство и междукултурният диалог.  
Знакът за европейско наследство се различава от други инициативи в сферата на културното наследство (например 
Списъкът на световното наследство на ЮНЕСКО, Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно 
наследство или културните маршрути на Съвета на Европа и т.н.).  
Подборът на българските предложения се извършва в два етапа. Кандидатстването за знак за европейско наследство е до 
15 януари догодина в министерството на културата. Резултатите ще бъдат обявени в началото на 2024 г. от Европейската 
комисия.  
 
√ Над 400 учени представиха последните си научни пробиви в Берлин 
Всяка година през ноември Берлин изживява вълнуващи срещи, вдъхновени от науката и най-големите предизвикателства 
пред света и човечеството. 
Безкрайното любопитство и неуморната страст към познанието създадоха вдъхновяващата атмосфера на Falling Walls 
Science Summit – срещата която събира изследователи и експерти с представители на бизнеса, обществеността и 
политиката. Докато учени, изследователи, мислители, артисти изграждат мостове помежду си за по-отворен, по-мирен и 
по-устойчив свят, публиката е ангажирана по иновативни и въздействащи начини. 
Falling Walls Science Summit срещата за наука "Падащи стени 2022" (до 2020 г. срещата се нарича "Конференция на 
падащите стени") е основана през 2009 г., за да отбележи 20-ата годишнина от падането на Берлинската стена. Фондация 
Falling Walls е основана през 2010 г. като уникален глобален център, свързващ науката, бизнеса и обществото. Целите на 
ежегодната среща са даването на гласност на решения за бъдещето на човечеството и Земята. 
Рушащите се бетонни блокове на Берлинската стена белязаха зората на нова ера на свобода, разбивайки физическите и 
невидимите бариери на 9 ноември 1989 г. Фондация Falling Walls превърна този емблематичен образ в организация, 
посветена на мисията да събира заедно онези, които събарят следващите стени в науката и обществото. Falling Walls е 
непрекъснато разрастваща се мрежа от най-амбициозните и далновидни умове от целия свят. 
Кои са следващите стени, които ще паднат? Това беше мотото на тазгодишната среща в Берлин, на която нямаше 
представители на българската наука. 
Всяка година през март Фондация Falling Walls изпраща покани за номинации до университети, изследователски 
институции и научни организации по цял свят да номинират учени в 10 научни дисциплини. 
Всяка категория има жури, което преглежда кандидатурите и избира участниците, един от които във всяка категория става 
лауреат за Научен пробив на годината. 
Програмата на срещата на високо равнище се предава на живо безплатно и включва ексклузивни онлайн формати – на 
семинари, конференции, кръгли маси, работилници, по време на които публиката участва чрез чат на живо. 
Онлайн участниците бяха над 35000 от над 30 държави, а посетителите на живо – над 2000 души. 
FootPrint Coalition – организацията, създадена от актьора Робърт Дауни Джуниър има нов център, където водещи учени 
споделят своите изследвания и се ангажират директно с публиката. Специална онлайн платформа на организацията пък 
предоставя бързи безвъзмездни средства в размер на от 5000 до 20000 долара на учени и изследователи, работещи върху 
технологии, борещи се с кризите в климата и биоразнообразието. 
Falling Walls раздаде награди за "Научен пробив на годината 2022" в категориите: ангажираност в науката, стартиращи 
научни стартъпи и нови таланти. 
В категорията Falling Walls Engage (Научна ангажираност) се отличават проекти, които насърчават трансфера на научни 
знания, укрепват научната комуникация и включват обществото в научните процеси. Бяха представени 193 проекта от 66 
държави. 
Голямата награда за ангажираност в науката отиде при Анна Берти Суман и нейния проект Sensing for Justice – италиански 
проект,който изследва потенциала на местния мониторинг на околната среда като източник на доказателства в съдебни 
спорове за екологично правосъдие и като инструмент за екологично посредничество. 
Специална награда за приобщаващ научен ангажимент взе Кари Бойс от Канада за проекта Science Is a Drag – първото драг 
шоу в света с изцяло научна тематика, създадено, за да предизвиква цис - хетеро стереотипите и да осигури безопасна 
платформа за LGBTQIA+ учени и научни комуникатори. Очаквайте скоро по програма "Христо Ботев" интервю с Кари Бойс. 
Категорията Falling Walls Ventures (научни стартиращи предприятия) отличава стартиращи идеи, които съчетават по най-
добрия начин научно-изследователската експертиза с предприемачески постижения. 
Сред представените 25 проекта бяха бърза и ранна диагностика на редки заболявания, хранене на бъдещето и нови методи 
за производство на месо и протеини и софтуерни решения за ускоряване на научно-изследователската и развойна дейност 
със специален фокус върху фармацевтиката. 

https://falling-walls.com/science-summit/
https://www.footprintcoalition.com/about
https://sensingforjustice.webnode.it/
https://www.scienceisadrag.com/
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Наградата "Пробив на годината за научни стартъпи" беше присъдена на QPhox – стартираща компания от Нидерландия, 
която работи върху първия квантов модем, който ще помогне за мащабирането на квантовите компютри и свързването им 
в бъдеща квантова интернет мрежа. 
В категорията Emerging Talents (Falling Walls Lab) наградата "Falling Walls Breakthrough of the Year" се дава на студенти и 
професионалисти в ранна кариера за новаторски идеи. 
80 млади изследователи и предприемачи от 54 страни представиха революционните си идеи, справящи се със съвременни 
предизвикателства като: справедливостта на ваксините, глобалното затопляне и проследяването и премахването на 
космически отпадъци. Победителят Саша Найду спечели голямата награда с представянето на проекта си: Breaking the Wall 
of Acid Mine Drainage. Проектът преодолява замърсяването на водите и загубата на земя, свързани с минни дейности като 
използва отпадъчни продукти от рафиниращия и селскостопанския сектор за пречистване на минни отпадъчни води, което 
води до богата на хранителни вещества утайка, която се използва в земеделието. 
Ема Хорн от Кейп Таун, Южна Африка, спечели второ място за проекта: Breaking the Wall of Tile Manufacturing. Работата на 
Ема изследва първия 3D принтер за подвързване на биоплочки. Отпечатването на устойчиви и естетични био-плочки е 
много мащабируемо и изисква пренебрежимо малко влагане на енергия. Аюши Чаухан от Индия,спечели трето място за 
работата си: Breaking the Wall of Tuberculosis. Проектът се занимава с липсата на достъпен инструмент за правилно 
наблюдение на случаите на DR-TB - устойчива на лекарства туберкулоза и работи върху ново поколение преносими 
устройства, които ще позволят бързото откриване на точкови мутации, отговорни за DR-TB. 
Чуйте повече от разговора на Василена Мирчева с Ася Чанева. 
 
√ Финландия: Европа е прекалено зависима от китайските технологии 
Европа в момента е твърде зависима от Китай по отношение на технологиите и трябва да внимава с тази зависимост, тъй 
като тя представлява риск за сигурността на континента, заяви в четвъртък министър-председателят на Финландия Сана 
Марин, предаде Ройтерс. 
"Нека бъдем честни, вече сме уязвими. Виждаме го, когато разглеждаме чиповете или полупроводниците, ние сме твърде 
зависими“, каза Марин, говорейки годишно събитие за стартиращи компании в Хелзинки, известно като Slush. 
Марин посочи, че Европа трябва вземе поуки от зависимостта си от руската енергия, която доведе до настоящата енергийна 
криза на стария континент, както и от липсата на медицински консумативи, наблюдавана по време на коронавирусната 
пандемия. 
"Трябва да се уверим, че имаме възможностите и знанията да изградим тези технологии и да не сме зависими от Китай и 
други авторитарни държави, които имат различна логика от тази на демократичните страни“, финландският премиер. 
Марин призова Европа да инвестира повече в собственото си развитие на нови технологични области като изкуствения 
интелект и квантовите изчисления. 
"Наистина се тревожа за тази технологична част, защото се страхувам, че правим същите грешки с технологиите и 
цифровите решения, а също и по отношение на суровините, от които се нуждаем, за да изградим тези технологии“, каза 
тя. 
 
√ Блумбърг очаква Г-7 да определи таван за цените на руския петрол на 23 ноември 
Позовавайки се на свои източници, агенция Блумбърг съобщи, че на 23 ноември се очаква страните от "Голямата седморка" 
(Г-7) да обявят на какво ниво ще бъде определен таванът за цените на руския петрол. 
Москва вече заяви, че при опити за въвеждане на такъв таван отделните западни страни няма да търгуват на намалени 
цени. Това ще доведе до допълнително намаляване на доставките за световния пазар и ново поскъпване на суровината. 
Идеята за "таван на цените" беше предложена от Съединените щати с подкрепата на  Г-7, но повечето от най-големите 
потребители в света, включително Китай и Индия показаха несъгласие. 
 
√ Киев: Интензивният обстрел по украинските сили в Донбас не отслабва 
Украйна съобщи за тежки боеве в Луганска област и обвини руските сили за поредна атака срещу цивилни - в Харковска 
област. В редица украински региони продължават проблемите с тока заради руските удари. 
Украинските власти съобщиха, че е ударена жилищна сграда в Харковска област. Загинал е един човек, друг е тежко ранен. 
От Международната агенция за атомна енергия определиха като целенасочени ударите по Запорожката атомна централа, 
за които украинските и руските сили се обвиняват взаимно. 
В Украйна продължават проблемите с тока заради руските нападения.  
Ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси окачестви като умишлени ударите по 
Запорожката АЕЦ в събота и неделя, без да посочи дали са нанесени от руските или от украинските сили. 
Който и да стои зад това, трябва незабавно да спре, призова Гроси. Той отбеляза че руският президент Владимир Путин е 
запознат в детайли със случващото се и посочи необходимостта от зона за сигурност около обекта. Централата в Южна 
Украйна е под контрола на руската армия, атомната агенция има на място двама инспектори. 
Държавният глава Володимир Зеленски заяви, че руската армия продължава интензивния артилерийски обстрел по 
украинските сили в Донбас, само вчера са нанесени почти 400 удара. Русия прехвърли към Донецка и Луганска област 
силите, които изтегли от Херсон по-рано този месец. 
"Успяхме да облекчим ситуацията в част от областите, където имахме истински проблеми. Правим всичко възможно и 
невъзможно, за да възстановим нормалния живот в Одеса, Харков и всички наши градове и общини". 
Електроснабдяването остава проблематично най-вече в Северна и Западна Украйна, както и около столицата Киев 
след  ударите по енергийни обекти, каза още Зеленски. 

https://bnr.bg/post/101738150
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Естонското правителство съобщи, че ще осигури 27 автобуса за градския транспорт на Киев, а частни донори са събрали 
пари за 13 електрогенератора. 
Според "Вашингтон пост" Русия е сключила споразумение с Иран, което ще ѝ позволи до няколко месеца да започне 
масово производство на бойни дронове от иранския модел, използвани при досегашните бомбардировки над Киев и други 
украински градове. 
 
БТА 
 
√ Български изследователи бяха вписани в "Златната книга" на Патентното ведомство на церемония в президентството 
Български учени изследователи бяха вписани в "Златната книга" на Патентното ведомство на тържествена церемония, 
състояла се в президентството.    
Тази година се навършват 41 години от учредяването на "Златната книга" през 1981 г. Книгата се отваря веднъж в годината, 
за да бъде попълнена с имената на най-изявените български откриватели и изобретатели. Вписването е израз на 
признание към високите им научни и творчески постижения.  
Отличените тази година откриватели с вписването им в "Златната книга" на Патентното ведомство са проф.инж.Павлина 
Долашка, ръководител на научен колектив в Института по органична химия на БАН, автор и съавтор на 13 обекта на 
индустриална собственост, защитени с патенти, 12 от които внедрени в козметични и лекарствени продукти, и разработки 
на иновативни технологии за получаване на биологично активни вещества от морски и градински охлюви, предназначени 
за третиране на бактериални инфекциозни заболявания, за регенериране и възстановяне на тъкани, имуностимулатори и 
предпазване от инфекциозни заболявания, и проф.д-р Костадин Костадинов от Института по механика към БАН,  автор и 
съавтор на 20 патента в областта на роботиката и мехатрониката, 11 от тях внедрени в различни отрасли на 
промишлеността, науката и медицината, като въртяща дигитална маса, внедрена в Национален център по стандартизация 
и метрология, метод и устройство за вибро сепариране на материали, робот за инвитро оплождане "Микрона 01", робот 
Hydro-Mina за микро- и нано манипулации и операции.  
На церемонията за общ принос в областта на индустриалната собственост беше награден проф. Томс Хрант Дерсаркисян, 
който има 50-годишен принос в областта на индустриалната собственост, автор и съавтор на 14 авторски свидетелства, 3 
патента за изобретения и 10 полезни модела в областта на автоматизацията и машиностроенето в минната промишленост. 
Президентът Румен Радев изтъкна в приветствието си, че вписването в "Златната книга“ на Патентното ведомство е израз 
на почит към учените, изобретателите, рационализаторите със значим принос за прогреса на обществото ни.  "Златната 
книга" на Патентното ведомство се утвърди като уникален инструмент за запазване на паметта за българските постижения 
в областта на откритията, изобретенията и полезните модели, посочи президентът. Той изрази респект към екипа на 
Патентното ведомство като пазители на това национално съкровище и традиция и за активната им работа през последните 
години за засилване на технологичния трансфер чрез укрепване на връзките между образование, наука, технологии и 
иновации. 
Държавният глава изрази благодарност към всички български иноватори за неуморния труд, неугасващия стремеж към 
новото и отдаденост на хората и нуждите на съвременното общество, за развитието на фундаменталната и приложна наука 
и грижите за опазване на околната среда. 
Стремежът ни България да бъде модерна и просперираща държава може да се постигне само с уважение към хората на 
науката и прогреса и с респект към тяхната дейност, каза още президентът и пожела на изобретателите всеки нов проект 
да бъде успех за тях, за страната ни и за Европа. 
Макар и малка, България дава много на световната наука и изобретателство, допринесла е за технологичното и 
икономическо развитие на човечеството и за неговия просперитет, каза председателят на Патентното ведомство проф. д-
р Владя Борисова. Над 130 автори и съавтори са записани досега в "Златната книга" на Патентното ведомство, изтъкна тя. 
Проф. Борисова заяви, че Патентното ведомство работи активно за осигуряването на сигурна среда за закрилата и 
популяризирането на индустриалната собственост в България. Науката и образованието са фундаментът на технологиите, 
а индустриалната собственост и технологичният трансфер - двигател на икономическия растеж, отбеляза още тя.  
Владя Борисова посочи също, че присъствието на церемонията на председателя на Европейското патентно ведомство 
Антонио Кампиньош е признание за нашите изобретатели и за добрата съвместна дейност между Патентното ведомство 
на България и Европейското патентно ведомство за интегрирането на националната патентна система с европейската. 
Развитието на иновациите правят Европа по-силна, каза в приветствието си Антонио Кампиньош. Изобретателите са 
вдъхновяващи модели за нашето общество, те показват важността на изобретенията за нашето развитие, дължим им 
почит, посочи още той. Кампиньош изтъкна важността от наличие на подкрепяща среда за изобретателите и тяхната 
дейност.   
Наградата е индикатор за правилния път, който изминахме през последните 12 години в работата по проекти и научни 
разработки, каза проф. Павлина Долашка. Тя благодари на своите колеги, с които работят повече от 30 години.  
 
√ БТА и Патентното ведомство започват съвместна рубрика "Създадено в България" 
Проф. д-р Владя Борисова - председател на Патентното ведомство, и Кирил Вълчев - генерален директор на БТА, подписаха 
в петък, в Националния пресклуб на Агенцията, договор за партньорство за популяризирането на "Златната книга на 
Патентно ведомство на Република България". Това ще стане чрез представяне на най-изявените български откриватели и 
изобретатели и техните постижения, за да бъде съхранена паметта за личността на всеки от тях, заяви генералният 
директор на БТА. 



7 

 

Подписването на договора става в деня, в който поредните български учени изследователи бяха вписани в "Златната книга 
на Патентното ведомство" на тържествена церемония в Президентството, изтъкна Вълчев. Той напомни, че "Златната 
книга" е учредена през 1981 г., а днес се навършват 41 години от началото й, като само веднъж в годината тя се попълва с 
иманата на най-изявените български откриватели и изобретатели в знак на признанието на България към тях. 
Вълчев съобщи, че БТА, със съдействието на Патентното ведомство, ще има нова рубрика "Създадено в България", която 
ще бъде и на английски език. Това е слоганът, записан на първата страница на "Златната книга" при нейното създаване и 
затова решихме, че той ще е най-подходящ за бъдещата рубрика, отбеляза проф. д-р Владя Борисова. В тази рубрика всяка 
седмица ще бъдат представени както вписаните в "Златната книга на Патентното ведомство" българи, така и дейността на 
Патентното ведомство. Първата информационна кампания, която БТА планира, е за Единния патентен съд и влизането в 
сила на споразумението за него и за единния европейски патент, който от следващата година предстои да се прилага в ЕС. 
Ще бъдат представени не само актуалните български откриватели и изобретатели, но и тези, които са вписани в "Златната 
книга" през нейните 41 години съществуване, като бъдат представени изобретенията на онези, които са все още сред нас, 
а с помощта на Патентното ведомство ще бъдат представени и тези, които вече са починали, но тяхното дело продължава 
да съществува, каза генералният директор. Става дума за повече от 130 български видни учени и изобретатели, допълни 
той. 
Вълчев напомни, че отличените тази година откриватели с вписването им в "Златната книга на Патентното ведомство" 
са проф. инж. Павлина Долашка, ръководител на научен колектив в Института по органична химия на БАН, автор и съавтор 
на 13 обекта на индустриална собственост, защитени с патенти, 12 от които - внедрени в козметични и лекарствени 
продукти, и разработки на иновативни технологии за получаване на биологично активни вещества от морски и градински 
охлюви, предназначени за третиране на бактериални инфекциозни заболявания, за регенериране и възстановяване на 
тъкани, имуностимулатори и предпазване от инфекциозни заболявания, и проф. д-р Костадин Костадинов от Института по 
механика към БАН, автор и съавтор на 20 патента в областта на роботиката и мехатрониката, 11 от тях внедрени в различни 
отрасли на промишлеността, науката и медицината, като въртяща дигитална маса, внедрена в Национален център по 
стандартизация и метрология, метод и устройство за вибросепариране на материали, робот за инвитро оплождане 
"Микрона 01", робот Hydro-Mina за микро- и наноманипулации и операции. На церемонията за общ принос в областта на 
индустриалната собственост беше награден проф. Томс Хрант Дерсаркисян, който има 50-годишен принос в областта на 
индустриалната собственост, автор и съавтор на 14 авторски свидетелства, 3 патента за изобретения и 10 полезни модела 
в областта на автоматизацията и машиностроенето в минната промишленост. С тримата учени БТА днес публикува видео 
интервюта.  
Проф. д-р Владя Борисова изрази удовлетвореност от възможността за установяване на трайно партньорство с БТА за 
разпространение на знанията в областта на индустриалната собственост, технологичния трансфер, дейността на 
Патентното ведомство, значението на индустриалната собственост за индустриалното развитие, иновационните трендове 
и растеж на националната икономика с цел подобряване на живота на обществото. Тя изтъкна, че целта на новата рубрика 
е да бъде привлечено вниманието на все по-голяма част от представителите на бизнеса за ползите от прилагането на 
индустриалната собственост за техния икономически растеж. 
Проф. Томс Хрант Дерсаркисян, който присъства днес на подписването на партньорския договор, изрази надежда с новата 
рубрика на БТА постиженията на българските изобретатели да достигнат до работодателите, които от своя страна да им 
предоставят "фронт за работа", който по думите му се състои от две неща - средства и екип. 
В тази връзка генералният директор на БТА посочи, че новата рубрика ще е част от секция "Икономика" на Агенцията, 
защото целта е тази информация да бъде насочена най-вече към хората от бизнеса. 
Проф. д-р Владя Борисова отбеляза, че Патентното ведомство предоставя различни услуги към бизнеса и изобретателите, 
за да може да се реализира истински трансфер на технологии, който да позволи да се генерира добавена стойност - да се 
произведе продукт на базата на тази иновация, който да е достъпен от цялото общество. Борисова изтъкна, че Патентното 
ведомство на България съвместно с Европейското патентно ведомство и с Института за право, икономика и интелектуална 
собственост на Софийския университет "Св. Климент Охридски" са постигнали съгласие за създаването в България на хъб, 
който да предоставя възможност за придобиване на знания от областта на интелектуалната собственост и технологичния 
трансфер в полза на университетите и изобретателите, за да могат те, осъзнавайки, че този технологичен трансфер ще 
добави стойност както за бизнеса, така и за тях, да се ориентират към него и да пристъпят към действия в комуникация с 
бизнеса. Проф. д-р Владя Борисова изтъкна, че това е постижение на национално ниво и международно признание за 
дейността на Патентното ведомство и за потенциала на българската икономика. 
Генералният директор на БТА посочи, че някой от следващите броеве на списание ЛИК ще бъде посветен на научните 
достижения на българските изобретатели, използвайки архивите на БТА и на Патентното ведомство. Вълчев открои и 
темата с единния европейски патент и съд. Проф. д-р Владя Борисова напомни, че България е активен участник в 
изграждането на единия патентен съд и във влизането в сила на единния патент, както и това, че имаме български съдия, 
който вече официално е признат в състава на Централното отделение на Единния патентен съд - Татяна Жилова. 
 
√ „Фич“ потвърди положителния кредитен рейтинг на България 
Рейтинговата агенция "Фич" (Fitch Ratings) потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна 
валута ‘BBB’ с положителна перспектива. Това обявиха от Министерството на финансите, цитирайки съобщение на 
кредитната агенция. Рейтингът на България е подкрепен от нейната силна външна и фискална позиция в сравнение с 
държавите със същия рейтинг, надеждната политическа рамка от членството в ЕС и дългогодишното функциониране на 
режима на паричен съвет, се казва в позицията на „Фич“. 

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/362634-balgarski-izsledovateli-byaha-vpisani-v-zlatnata-kniga-na-patentnoto-vedomstvo
https://www.bta.bg/bg/news/economy/362720-sazdava-se-hab-za-intelektualna-sobstvenost-i-tehnologichen-transfer-na-mezhduin
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От друга страна, неблагоприятните демографски фактори тежат на потенциалния икономически растеж и на публичните 
финанси в дългосрочен период. Положителната перспектива отразява плановете за членство на страната в еврозоната, 
което може да доведе до по-нататъшни подобрения в показателите за външната позиция на страната, коментират от 
Министерството на финансите. 
Въпреки политическата нестабилност, от рейтинговата агенция вярват, че властите остават ангажирани с приемането на 
еврото от 1 януари 2024 г., като рисковете около този срок са свързани главно с изпълнението на конвергентните критерии. 
Като се има предвид високата несигурност относно бъдещата динамика на инфлацията през следващите две години, 
рисковете от забавяне на приемането на еврото след 2025 г. се увеличават. Това е балансирано от ясен ангажимент на 
местно и европейско ниво за ускоряване на процеса, добавят от министерството. 
Според „Фич“ пренасянето на неблагоприятни ефекти и забавянето на частното и публично потребление ще намалят 
икономическия растеж през 2023 г. до 1,4 процента (при 3,8 %, които се очакваха в оценката на рейтинга през юни). 
Растежът на инвестициите трябва да се увеличи в съответствие с увеличените средства от ЕС през следващата година. 
Експертите от рейтинговата агенция очакват растежът да се нормализира през 2024 година и да се върне на нива около 
3%. 
От „Фич“ повишават прогнозата за средногодишната инфлация на 13,1 процента през 2022 година. Експертите очакват 
също инфлацията да остане двуцифрена през първото тримесечие на 2023 г. и да се забави до 5,5 на сто на годишна база 
в края на годината. 
Бюджетният дефицит се прогнозира да остане като цяло непроменен през 2022-2023 г. - около 3,8% от Брутния вътрешен 
продукт (БВП). Основни фактори, които биха могли да доведат до положителни действия по рейтинга, са напредък към 
присъединяването към еврозоната, включително по-голямо доверие, че България отговаря на критериите за членство и 
вероятния срок за приемане на еврото, коментират от Министерството на финансите.  
Фактори, които биха могли да доведат до негативни действия по рейтинга са: значително забавяне на присъединяване към 
еврозоната, дължащо се например на неизпълнение на критериите за конвергенция или неблагоприятно развитие на 
икономическата политика; период на енергиен недостиг в България или в държави, които са важни търговски партньори 
на страната или повишен риск от такъв сценарий, чието материализиране значително ще понижи перспективите за растеж 
в сравнение с текущите очаквания на рейтинговата агенция, добавят от финансовото ведомство. 
През юни месец тази година "Фич“ потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на Българската банка за развитие (ББР) - 
"BBB" с положителна перспектива. 
 
√ Министерството на земеделието подготвя наредба, свързана с опасните отпадъци в сектора 
Как да се процедира с опасните отпадъци, свързани с употребата на препарати за растителна защита – това ще бъде 
разписано в нормативна уредба на Министерството на земеделието, съобщиха от ведомството. 
Експерти от земеделското министерство и от Министерството на околната среда и водите проведоха работна среща на 
междуведомствена работна група по темата. 
Ще проучим законодателството на страните членки в ЕС по отношение на управлението на опасните отпадъци, в частност 
опаковките от продуктите за растителна защита. Спазвайки европейските изисквания, ще изготвим становище, което да 
удовлетворява всички засегнати страни, като приоритет за нас е защита на околната среда и облекчаване на земеделските 
стопани, заяви на срещата заместник-министърът на земеделието в служебното правителство Тодор Джиков. 
Експертите от двете ведомства обсъдиха варианти за улесняване на процедурата за управление на опаковките от 
продуктите за растителна защита, подлежащи на специфичен контрол и третиране, като се избегне административната 
тежест за земеделските стопани, при запазване на високо качество на околната среда.  
Европейската комисия (ЕК) е в процес на разработване на общ регламент, свързан с устойчива употреба на продукти за 
растителна защита. Според експертите на еврокомисията химическите продукти за растителна защита трябва да се 
използват само в краен случай. 
Както БТА писа, държавите членки ще трябва да изготвят и публикуват национални планове за действие. За да бъдат 
ефективни, в тях следва да се съдържат количествени цели, позовавания на обвързващите национални цели за намаляване 
до 2030 г., както и съответни индикативни цели, мерки, графици и показатели за намаляване на рисковете и въздействието 
от употребата на пестициди върху човешкото здраве и околната среда. 
 
√ Индексът на тържищните цени в страната достигна рекордни стойности 
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява цените на хранителните стоки на едро в България, се покачи миналата 
седмица с 1,58 на сто до рекордните 2,254 пункта. Показателят надмина най-високото си историческо ниво от 2,222 пункта, 
постигнато в началото на май тази година. 
Базовото ниво на ИТЦ - 1,000 пункта - е от 2005 г. 
Оранжерийните домати тази седмица поскъпват с 4,1 на сто и се търгуват по 3,28 лева за килограм. Цената на 
оранжерийните краставици се вдига с 6,9 на сто до 2,78 лева за килограм. Зелените чушки поскъпват с 2,7 на сто и се 
продават по 1,87 лева за килограм, а червените скачат с 9,2 процента и се търгуват по 2,60 лв./кг в края на седмицата. 
Картофите поевтиняват с 1,7 на сто и се продават по 1,13 лева за килограм, цената на морковите се вдига с 2,9 процента 
до 1,07 лева за килограм на едро. Зелето  се търгува по 0,93 лева за килограм. 
Ябълките поскъпват с 1,5 на сто до 1,32 лева за килограм. Цената на лимоните пада с 1,1 на сто до 2,70 лева за 
килограм. Гроздето поевтинява с 5,9 на сто и се търгува по 1,91 лева за килограм. Портокалите намаляват стойността си с 
1,3 на сто до 2,34 лева за килограм, а бананите се продават по 2,83 лева за килограм на едро. 

https://www.bta.bg/bg/news/economy/314241--fich-potvardi-reytinga-na-balgarskata-banka-za-razvitie-bbb-s-polozhitelna-p
https://www.bta.bg/bg/news/economy/318486-do-19-septemvri-teche-dopitvane-na-ek-za-aktualizirane-na-pravilata-za-ustoychiv
https://www.bta.bg/bg/news/economy/318486-do-19-septemvri-teche-dopitvane-na-ek-za-aktualizirane-na-pravilata-za-ustoychiv
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Кравето сирене поскъпва с 0,5 на сто и се търгува по 11,55 лв. за килограм, а кашкавалът тип "Витоша" поскъпва с 2,9 на 
сто и се продава по 17,62 лева за килограм. 
Олиото този седмица намалява цената си с 0,7 на сто до 4,50 лева за литър. Същевременно на Софийската стокова борса 
без успех за продан се предлага олио в бутилки по един литър на цена 6 лева за брой. 
Пакетче краве масло от 125 грама поскъпва с 2,5 на сто и се търгува по 2,87 лева. Пилешкото месо прибавя 0,2 на сто до 
6,10 лева за килограм. Захарта поевтинява с 2 на сто и се продава по 2,48 лева за килограм в края на седмицата. 
Брашно тип "500" отстъпва с 2,8  процента и се търгува по 1,39 лева за килограм.  
Оризът поевтинява с 0,3 на сто и се купува по 2,86 лева за килограм. Яйцата поскъпват с 5,9 на сто до 0,36 лева за брой на 
едро в края на седмицата. 
 
√ Цените на зърното падат по световните пазари 
Геополитическата обстановка често е основен компонент в движението на цените на основните зърнени контракти по 
световните борсови пазари. След като се разбра, че споразумението за износ на зърно от Украйна продължава да работи 
и Русия няма да приключи участието си в него, това "запазване" на възможностите за износ, както и добрата реколта 
успокоиха котировките на борсите в Европа и отвъд океана и поевтиняването е повсеместно, отчитат експертите на 
Софийската стокова борса (ССБ). 
Преди седмица цените на пшеницата в САЩ тръгнаха надолу и понижението беше чувствително, сега има незначително 
помръдване от 1 долар до 362 долара за тон. Във Франция тенденцията е също надолу - с 13 евро до 323 евро за тон. В 
Украйна с доставка до Унгария и в Русия отново нямаше промяна и цените на пшеницата останаха съответно 290 долара 
за тон и 310 долара за тон.  
Продължава поевтиняването на царевицата. В САЩ цената й е с минус 13 долара до 326 долара за тон, а Франция я следва 
със спад от 23 евро до 320 евро/тон. В Русия след застоя на цената промяната е с 20 долара надолу до 270 долара за тон. 
Цената на ечемика във Франция намаля с поредните 15 евро до 288 евро за тон, а в Русия ечемикът поевтинява с 13 долара 
до 272 долара за тон. 
Рапицата на борсата Юронекст (Euronext) стана рекордьор, като изгуби 37,50 евро до нива от 599,50 евро/тон. 
Цената на нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам с доставка през декември обърна тренда с минус 
70 долара до 1340 долара за тон. Рафинираната захар също тръгна надолу - с 21,7 долара, достигайки 533,40 долара тон 
на борсата в Лондон. 
На Софийска стокова борса котировките за зърно са стабилни и търсенето за големи количества хлебна 
пшеница продължава. След сделките от началото на месеца, които се сключиха на цена от 730 лв./тон, с доставка на място, 
търсенето продължава на начална цена от 680 лв./тон. Фуражна пшеница в големи количества се търси на начална цена 
от 615 лв./тон. Има заявки за покупка на маслодаен слънчоглед на 1000 лв./тон. Всички цени са без ДДС. 
На ССБ през седмицата традиционно се търгуваше с енергоносители: природен газ се продаде на 2104,20 
лв./хил.куб.м, дизелово гориво Б6 - в рамките на 2791,67-2797,30 лв./хил.л, автомобилен бензин А95Н се реализира от 
1972 до 2400 лв./хил.л, газ пропан-бутан на цена 925 лв./хил.л, и газьол за ПКЦ в диапазон от 2522,98 до 2780,72 лв./хил.л. 
 
√ Италия обмисля да поиска от ЕС временно освобождаване от европейското ембарго за морските петролни доставки 
от Русия, за да спаси местна рафинерия на "Лукойл" 
Италия обмисля няколко варианта за спасяване на притежаваната от руската компания "Лукойл" рафинерия, разположена 
на остров Сицилия, включително да поиска от Европейския съюз временно освобождаване от предстоящите санкции, 
наложени върху петролните доставки по море от Русия. Това каза италианският министър на икономическото развитие 
Адолфо Урсо, цитиран от Ройтерс. 
Европейското ембарго върху руския петрол, транспортиран по море, ще влезе в сила на 5 декември, и италианското 
правителство се опитва да поддържа петролната рафинерия ИСАБ (ISAB) в Сицилия в експлоатация, за да избегне загуба 
на работни места и спад на капацитета за преработка на петрол. 
ИСАБ рафинира една пета от суровия петрол в Италия и осигурява препитание на около 1000 души, чиито представители 
днес участваха на среща с правителството и ръководството на рафинерията. В това време работници на ИСАБ излязоха на 
демонстрация в Сицилия. 
На този фон министър Урсо заяви, че страната му може да поиска от ЕС "изключение, дори временно, от ембаргото", което 
ще позволи на правителството да спечели време и да предпази рафинерията. 
Според него за тази цел първоначалният подход на правителството ще бъде сключването на сделка с кредитни институции, 
за да се осигури финансиране за ИСАБ. 
"Ще обсъдим с банките дали са отворени да финансират ИСАБ, ако италианската Агенция за експортно кредитиране (SACE) 
разшири (кредитните) гаранции", каза Урсо след срещата със служителите и ръководството на рафинерията. 
Смята се, че банките не са склонни да работят с руското дружество, въпреки че "Лукойл" и неговият швейцарски филиал 
"Литаско" (Litasco), които контролират ИСАБ, не са обект на санкции. 
Източник, запознат с въпроса, каза, че съгласно настоящите разпоредби на ЕС Агенцията за експортно кредитиране ще 
бъде готова да гарантира до 90 на сто от финансирането. 
Друга опция за подпомагане на сицилианската рафинерия е директната държавна подкрепа, обясни още Урсо. Думите му 
бяха препратка към действията на Германия, която през септември пое контрола върху местна рафинерия, собственост на 
руската петролна компания "Роснефт", обяснява Ройтерс. 
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"Литаско", швейцарският филиал на "Лукойл", през октомври отхвърли предварителна оферта за придобиване от 
американския фонд "Кросбридж" (Crossbridge). Според Урсо всеки потенциален купувач ще трябва да спазва условията, 
определени за защита на националния интерес на Италия. 
Такива условия ще бъдат установени чрез така наречената златна сила - специален механизъм, който италианското 
правителство може да използва, за да блокира чуждестранни придобивания на активи, които страната смята за 
стратегически. 
Вчера източници са казали пред агенцията, че Рим също настоява "Литаско" да осигури петролни доставки, както и 
финансиране за ИСАБ и след влизането в сила на санкциите, през декември. 
 
√ Еврото тръгна надолу в началото на седмицата 
Курсът на еврото днес тръгна надолу, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0280 долара. 
Европейската централна банка определи в петък следобед референтен курс на еврото от 1,0366 долара. 
 
√ Казахстанският президент Касъм-Жомарт Токаев е преизбран с голямо мнозинство, показват предварителните 
резултати 
Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев печели категорично вчерашните предсрочни президентски избори в най-
голямата страна в Централна Азия, предаде Франс прес, като се позова на предварителните резултати. 
Шейсет и девет годишният Токаев, който дойде на власт през 2019 г., е получил 81,31% от гласовете според 
предварителната информация, разпространена днес от Централната избирателна комисия. По нейни данни избирателната 
активност е достигнала 69,44%. 
Както се очакваше, петимата съперници на държавния глава изпълниха ролята на статисти - никой от тях не събра над 
3,42%, отбелязва АФП. 
Нововъведение на изборите, опцията "против всички" бе избор на 5,8% от гласоподавателите. 
Богат на природни ресурси и разположен на важен търговски кръстопът, през януари Казахстан изпадна в хаос, когато 
демонстрации срещу скъпотията прераснаха в безредици, взели 238 жертви, преди да бъдат жестоко потушени. 
Страната все още е травмирана от тази криза. Като знак за това, че напрежението не е отминало, миналата седмица 
властите обявиха, че са арестували седмина привърженици на живеещ в изгнание опозиционер, обвинени в 
подстрекателство към държавен преврат. 
Централна тема в предизборната кампания на Токаев бе проектът му за изграждане на по-справедлив, "Нов Казахстан". 
Икономическите трудности обаче се запазват, както и авторитарните рефлекси на властта. 
 
3e-news.net 
 
√ Водородната електромобилност в България – реализуема мечта 
Статия на проф. Дария Владикова - Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“, 
Българска академия на науките пред сп. „Енергетика – Електроенергийни ракурси“ 
Ако трябва с няколко думи да охарактеризираме 20-век, бихме го нарекли векът на големите технологични открития, които 
за жалост заслепиха и окуражиха човечеството към нови технологични хоризонти, неглижирайки настъпващия дисбаланс 
на планетата, водещ до екологична катастрофа със сериозни последствия. 
И така, в разгара на този световен икономически бум, учените чуха обезпокоителния сигнал на природата. През 80-те 
години на 20-ти век започна да се говори за „озоновата дупка“, емисиите от въглероден диоксид, фините прахови частици 
и др. В генерален план вредите от настъпващите климатични промени са огромни. Обнадеждаващото е, че бързо е 
намерена формула, с която наближаващата екологична криза може да бъде предотвратена, а именно чрез преход от 
въглеродна към водородна икономика. Производството на водород обаче не може да започне бързо, защото 
преструктурирането на глобалната икономика чрез тотална промяна на енергетиката – гръбнакът на всяка икономика, е 
сложен технологичен и социален процес. 
Въвеждането на водородната икономика е свързано с разработването на нови технологии, финансово неконкурентни 
спрямо съществуващите. Те изискват допълнителни инвестиции, което е в противоречие с пазарните механизми. И тук 
идва ролята на институциите, на политиките, на стимулите, на образоваността и далновидността на хората, които трябва 
да проявят загриженост за бъдещето. Обществената система е силно инерциална, задвижването й в дадена посока е бавно, 
но веднъж задвижена, тя работи с голямо ускорение. Днес навлизаме вече във фаза, когато количествените натрупвания 
дават качествен резултат и може да сме горди като европейци, че старият континент е лидер в глобалната политика на 
декарбонизация. 
Европейският преход към водородна икономика официално стартира през 2004 г. с откриването на Европейската 
технологична платформа по водород и горивни клетки от тогавашния председател на Европейската комисия Романо 
Проди. 
През 2008 г. бе структуриран първият Стратегически план за енергийни технологии на Европа (SET план). През същата 
година бе създадено и Съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ (СП ГКВ) като публично-частна инициатива 
между Европейската комисия, европейската индустрия и европейската наука с цел ускорено комерсиализиране на 
водородните технологии. От 2014 г. БАН е член на това съвместно предприятие. 
Въвеждането на водородната електромобилност е един от 3-те основни стълба в дейността на предприятието още от 
неговото създаване, като този приоритет продължава и в новата водородна стратегия на ЕС [1]. 

https://www.eso.bg/doc/magazine_pdf.php?id=26
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За реализирането на ускорен преход към чиста и ефективна енергийна система през 2016 г. бе разработен енергийният 
пакет „Чиста енергия за всички европейци“ [2-4], който започна въвеждането на конкретни мерки и инструменти за 
обвързването на всяка държава-членка, в т.ч. и България, със своя собствена Рамкова програма, базирана на предложените 
мерки. 
Днес в Европа се движат около 2000 леки автомобила и 300 автобуса, за което основна заслуга имат демонстрационните 
проекти на съвместното предприятие, започвайки през 2010 г. с 26 експериментални автобуса и съответната 
инфраструктура в 5 европейски държави в проекта СHIC [5]. 
Следват Н2МE (2014 – 2020) с въвеждане в реална пазарна експлоатация на 1230 леки автомобила и микробуси и съответно 
на 20 зарядни станции [6]. 
В момента приключва JIVE 2 [7], който реализира 150 водородни автобуса в 7 европейски държави (Норвегия, Дания, 
Швеция, Холандия, Германия, Франция, Великобритания). 
С новите политически инициативи на Европейската зелена сделка от 2020 г. енергийният пакет „Чиста енергия за всички 
европейци“ прерасна в най-амбициозната европейска програма за постигане на неутрална по отношение на климата 
икономика до 2050 г. [8]. 
Световната пандемия КОВИД 19 от март 2020 г. и последвалите икономически проблеми и несигурност показаха, че ЕС 
трябва да заложи на модерните иновативни технологии, за да се направи технологичният скок, който ще осигури по-
нататъшен ефективен и икономически целесъобразен преход към водородна икономика. 
С тази цел на 8 юли 2020 г. по предложение на Европейската комисия беше приета “Стратегия за използването на водорода 
за неутрална по отношение на климата Европа“ [9], в която водородът се определя като “ключов приоритет за реализиране 
на Зелената сделка и прехода към чиста енергия”. Ключовият документ подпомага мащабното внедряване на водорода за 
постигане на амбициозните цели за климата – намаляване на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г., което 
означава, че делът на водорода в енергийния микс на Европа ще нарасне от сегашните под 2% на 13-14% до 2040 г. 
Прогнозното производство през 2030 г. е 2 х 40 GW (40 GW капацитет на територията на ЕС и още толкова – внос. Войната 
в Украйна постави ново предизвикателство – енергийната независимост на Европа, която засили ролята на водорода. В 
последната Европейска програма REPowerEU (от май 2022 г.), Европа трябва да осигури над 100 GW собствен 
електролизьорен капацитет. Европейските компании производителки на електролизьори приеха предизвикателството, 
подписвайки общ меморандум. 
За последните 10 години много от водородните технологии достигнаха комерсиално ниво на технологична зрялост, т.е. те 
излизат на пазара, но все още не могат да бъдат конкурентоспособни на съществуващите енергийни технологии, които са 
развивани през последните 100 години и са утвърдени с традиционна широко разпространена инфраструктура. Нужни са 
още усилия, нужна е и финансова подкрепа, за което бяха създадени финансовите инструменти на Европейския план за 
възстановяване и устойчивост [10]. 
Въвеждането на водородната електромобилност в секторна интеграция фиг. 1 , засягаща електропроизводство и 
индустрия, може да осигури устойчив преход към използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и съответно 
ограничаване на вредните емисии в атмосферата, тъй като транспортът създава над една четвърт от емисиите на 
парникови газовe, при това се забелязва стабилна тенденция за нарастването им. 
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Технологията е подходяща за големи превозни средства: автобуси, товарни автомобили, влакове в близка перспектива, 
морски транспорт и авиация – в по-дългосрочен план. Анализ, базиран на интересите на Европейските региони [11], както 
и националните рамкови програми за алтернативни горива, показват, че технологиите са разработени, интерес има, но все 
още няма достатъчна продукция, което е причина за по-високите цени, независимо че през последните 2 години те са 
спаднали с близо 50 %. До 2025 г. се очаква електромобилността на база водород да поеме 0,3 - 0,4 % от общия брой 
превозни средства, а разрастването на зарядната инфраструктура в Европа да достигне 820-840 станции, обслужващи 
около 1 млн. превозни средства. 
Прогнозите за 2030 г. в глобален аспект са за 2,5 млн. водородни електромобили, след което ще започне един много бърз 
и масов преход към водородна електромобилност. 
Мерките за въвеждане на водородна електромобилност са насочени в няколко направления:  технологично развитие, 
мащабни демонстрационни проекти, законодателни инициативи и координирани действия, които ангажират 
националните политики чрез разработването на Национални рамкови програми. От 2016 г. се наблюдава динамично 
актуализиране на европейските директиви, касаещи транспортния сектор, като се поставят сериозни ограничения по 
отношение на емисиите по категории транспортни средства и държави и изисквания за мобилност с нулеви емисии, която 
зеленият водород може да осигури. 
Принцип на действие на водородния електромобил 
Когато говорим за водородни автомобили, трябва да имаме предвид, че става въпрос за водородни електромобили (Фиг. 
2). Те работят на водород, който, заедно с кислорода от въздуха, захранва горивната клетка (Фиг. 3). На практика 
електромобилът работи с батерия от единични горивни клетки, т.нар. стак (Фиг. 3а), но е възприето да се използва 
терминът „горивна клетка“. Единичният елемент на горивна клетка (Фиг. 3б) е с дебелина около 300 микрона.  
За водородна електромобилност се използват т.нар. ПЕМ горивни клетки (горивни клетки с полимерна мембрана). Те 
работят при ниски температури (80°С) и използват платинови катализатори за протичане на окислително-редукционните 
процеси, които генерират електрическия ток за задвижване на електродвигателя. Вече има много успешни разработки, 
които заменят платиновите катализатори с неплатинови, което ще доведе до намаляване цената на ПЕМ горивните клетки. 
Горивните клетки произвеждат електрически ток чрез електрохимична реакция, при която продуктът на реакцията е чиста 
дестилирана вода. Произведената електроенергия задвижва електродвигателя. Тъй като горивната клетка работи при 
постоянен режим, всички допълнителни натоварвания (при стартиране, изкачване по наклони, големи ускорения и т.н.), 
се поемат от батерията, която се захранва от горивната клетка при лек режим на работа (спускане надолу) и от рекуперация 
на енергия при спиране. 
Основните предимства на водородните електрически превозни средства са – възможност да работят изцяло с нулеви 
емисии (при работа със зелен водород), пробег с едно зареждане, подобен на този при двигателя в вътрешно горене (за 
леки автомобили – 600÷700 км), време на зареждане – 3 минути за лек автомобил и 10 минути за автобус, както и че са 
напълно безшумни. 
 

 
 
Водородните електромобили комбинират позитивите на батерийните електрически превозни средства и тези на 
моторните превозни средства с двигател с вътрешно горене. 
Недостатъците им са свързани с все още висока цена, липса на зарядна инфраструктура, липса на масово производство, 
все още слаба нормативна база (особено в някои държави като България). Обнадеждаващото е, че това са преодолими 
бариери, за които в момента се взимат общоевропейски мерки. 
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Развитие на водородната електромобилност в Европа и България 
Оценка на ЕК, базирана на данните на Националната рамка за политика за развитието на пазара на алтернативни горива в 
транспорта (НРП) [12] на държавите членки показва, че през 2025 г. делът на водородния електротранспорт ще бъде между 
0,3 и 0,4% от общия европейски транспорт. 
Планираните водородни зарядни станции са между 820 и 840 (Фиг. 4). Те трябва да обслужат между 0,9 и 1,1 млн. 
водородни превози средства. Данните бяха актуализирани през 2019 г., като всяка държава-членка бе задължена да 
предостави Национален доклад в изпълнение на 
разпоредбите на чл. 10, параграф 1 от директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на съвета от 22 октомври 2014 г. 
за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива с прогнозни данни до 2030 за въвеждането на водороден 
транспорт и инфраструктура както по видове, така и като инвестиции. Прогнозните данни са дадени в Таблица 1. 
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Европейската Зелена сделка и амбициите за намаляване на емисиите с 55% до 2030 г. вероятно ще направят програмата 
още по-амбициозна, което налага мобилизация на всички ресурси за много рязко повишаване на производствения 
капацитет и търсене на нови решения като ретрофитинга, тъй като в момента възможностите за производство са много по-
ниски от очертаващото се търсене. 
България бе една от първите 14 държави-членки, която прие официално водорода като алтернативно гориво чрез 
Националната рамка за политика за развитието на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането 
на съответната инфраструктура, одобрена от Министерския съвет през 2017 г. и изменена през 2018 г. Нейната цел е 
създаването на благоприятна среда за по-широко прилагане на алтернативни горива и задвижвания в сектора на 
транспорта и постигането на условия, сравними в областта с други развити страни от Европейския съюз. 
В България все още няма водородна електромобилност, но съществуват добри предпоставки за въвеждането й в 
транспорта, базирани на: 
• Силна и дефрагментирана наука, която осигурява необходимата изследователска и развойна дейност; 
• Начало на национални инвестиции в научната инфраструктура и демонстрационни проекти; 
• Увеличаване на интереса от страна на индустриалния сектор; 
• Обединение на национални и регионални усилия в съчетание с новопоявяващи се бизнес интереси; 
• Повишена политическа информираност, за което през последните месеци тласък даде Зелената сделка [2] и особено 
Европейския план за възстановяване [13], както и Европейската водородна стратегия [9]. В тази посока има какво още да 
се желае както на високо политическо ниво, така и в държавната администрация. 
Първият Национален доклад, който страната ни представи в началото на 2020 г., на практика създаде реалистична 
национална рамка за въвеждането на водорода в транспортния сектор за периода 2020-2030, каквито бяха и изискванията 
към документа. България последва примера на другите европейските държави от последните месеци и спешно се готви 
да приеме своя национална водородна концепция, в която един от приоритетите ще бъде водородният транспорт, за който 
на практика вече има консолидирана и приета програма. 
През ноември 2019 г. на България бе предоставена възможност да се включи в проекта JIVE 2 на Съвместното предприятие 
„Горивни клетки и водород“ (СПГКВ) и да закупи 5 водородни автобуса на цена, съизмерима с тази на електрическите 
автобуси. Така страната ни щеше първа в региона да въведе водородна електромобилност. 
За жалост тази възможност не беше реализирана в рамките на приоритетна ос 5 „Подобряване на качеството на 
атмосферния въздух“ на ОП „Околна среда“ поради две основни причини, свързани с ниското ниво на осведоменост и 
неподготвеност на държавната администрация по отношение на водородния транспорт, който все още не се възприема 
като електротранспорт и нахлуването на пандемията, която тотално блокира възможностите за адекватни промени в 
терминологията на документите на Оперативна програма „Околна среда“. Тази нереализирана възможност имà и 
положителен ефект – тя повиши бързо информираността и интереса към водородната електромобилност и пътищата за 
реализирането й. Три общини в България се активираха и изявиха интерес към закупуването на петте водородни автобуса. 
Те се подготвят за новия програмен период с амбицията да въведат както батерийна, така и водородна електромобилност 
с нулеви емисии. Това налага адекватна реакция и от страна на органите, които са отговорни за подготовката на 
оперативните програми и другите документи, които проправят пътя за реализиране политиките на Зелена икономика.  
Ангажименти на България за въвеждане на водородна електромобилност съгласно национална рамка за политика за 
развитието на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура 
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България е поела ангажимент до 2025 г. да бъдат регистрирани 120 водородни електрически превозни средства и да 
започнат да функционират 5 зарядни станции, едната от които – подвижна. 
До 2030 г. броят им трябва да нарасне съответно с още 599 транспортни средства и 14 зарядни станции. Прогнозното 
разпределение по типове водородни превозни средства е представено в Таблица 2. 
 

 
 
В момента в България няма централизирано производство на водород, нито инфраструктура на водородни зарядни 
станции, поради което прогнозното планиране на водородните зарядни станции както по местоположение, така и по тип 
и капацитет, ще претърпи промени с цел повишаване на ефективността и намаляване на себестойността. Предвижда се 
първите зарядни станции да произвеждат на място водород чрез електролиза с енергия от ВЕИ. По-големият капацитет на 
електролизьорите понижава тяхната себестойност, но при положение, че се осигури консумацията, което налага паралелно 
изграждане на транспортния парк и инфраструктурата при предварителни разчети за Общата цена на притежание (ОЦП), 
в т.ч. при поетапно нарастване на консумацията. Вариантът с производство на водород на място е по-скъп като начална 
инвестиция. Очаква се обаче към 2025 г. да има централизирано производство с акцент за индустриални цели и 
производство на електроенергия. 
Това ще промени типа на зарядните станции, в които водородът ще се доставя отвън, като този процес ще зависи от 
сроковете за изграждане на централизираното производство. Така например Община Бургас съвместно с ЛУКОИЛ 
проектира въвеждането на мащабно производство на зелен водород за рафинерията, като част от него ще се използва за 
градския водороден електротранспорт. По първоначални данни до 2023 г. ще бъде изградена инсталация за поне 7 MW 
електролиза, като за транспорта в Бургас са предвидени 300 т/година водород, които могат да захранват парк от около 40 
водородни градски автобуса. 
Стара Загора, която е член на европейската платформа „Водородни долини“, също планира да получава зелен водород за 
градския транспорт от бъдещия водороден хъб в района на Марица изток. 
В предстоящото актуализиране на Директива 94/2014/ЕС[14] се предвижда водородните зарядни станции да са 
разположени на разстояние една от друга 120 км, преференциално по TEN-T коридорите. Прогнозното им разположение 
съгласно водородната пътна карта на Министерството на транспорта информационните технологии и съобщенията за 
момента е до 2025 г. водородни зарядни станции да има в София, Стара Загора, Бургас, Русе, както и една подвижна 
демонстрационна станция, планувана да бъде разработена до 2022 година в Центъра по върхови постижения ХИТМОБИЛ, 
финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. 
Една от нишите за водороден транспорт, която силно ще се разрасне, е международният превоз с товарни автомобили, 
където България има силни позиции. Това ще наложи осигуряване на съответната национална инфраструктура и 
построяване на зарядни станции по магистралите, което е предвидено за периода след 2025 г., но във връзка с ускореното 
въвеждане на водородна електромобилност в тежкотоварния транспорт, този процес може да започне и по-рано. За 
периода 2025-2030 г. е предвидено изграждане на нови водородни зарядни станции в София (3 станции, едната на 
Околовръстно шосе), Пловдив, Стара Загора (на магистралата), Благоевград (на магистралата), Бургас (на магистралата), 
Варна, Видин, Плевен, В. Търново, Кулата, Свиленград. Тъй като в зависимост от типа на превозното средство се използва 
различно налягане, а компресията до по-високо налягане е по-скъпа, трябва също така да се прецени къде и кога да се 
постави колонка за зареждане на 700 бара. 
За момента се очертават два подхода за въвеждане на водородна електромобилност в България: чрез директно закупуване 
на водородни транспортни средства и инфраструктура за зареждане и чрез ретро-фитинг (конверсия). Предвижда се 
въвеждането на водородния електротранспорт да започне от градския автобусен транспорт, за който отговарят общините. 
Този подход е икономически по-целесъобразен поради възможността за по-мащабно стартиране с голям брой 
транспортни средства и по-голяма зарядна инфраструктура с висок процент на регламентирана използваемост. 
За момента в България 4 общини проявяват интерес към въвеждане на водороден автобусен транспорт: София, Стара 
Загора, Бургас и Русе. Софийска община и Община Русе спечелиха проекти по програмата на съвместното предприятие 
„Горивни клетки и водород“ за подпомагане изготвянето на проекти за въвеждане на водородни технологии в общини и 
региони, касаещи изграждане на автобусна инфраструктура и ретро-фитинг съответно на тролейбуси и кораб-влекач, в т.ч. 
обучение за използване на Европейски финансови механизми. Другите общини също се включват в това обучение, което 
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би довело до съвместна подготовка на обществена поръчка за автобусна инфраструктура. Тази възможност за 
изграждането на национална транспортна инфраструктура може да бъде един от зрелите национални инвестиционни 
(flаgsheet) проекти в областта на транспорта и да се комбинира с TEN-T и TEN-E коридорите. 
София се подготвя за 30 автобуса и 30 тролейбуса с хибриден удължител на пробега горивна клетка/ батерия, Русе ще 
комбинира зарядна инфраструктура за кораба с въвеждането на 15 водородни автобуса. Очаква са Стара Загора и Бургас 
също да разширят градския си транспорт с по 20 водородни автобуса с нулеви емисии, използващи зелен водород. 
Инициативата на общините заслужава да срещне национална подкрепа, която ще осигури изпълнението на ангажиментите 
по НРП за 2025 г. 
Не бива да се пренебрегва отличната възможност която предоставя Програмата за възстановяване и устойчивост. В замяна 
експлоатацията на водородна транспортна инфраструктура от 120 автобуса ще спести отделянето на над 10000 т/г. СО2, 
ще въведе в транспортния сектор 58 GWh/г. възобновяема енергия и ще създаде около 400 нови работни места. 
Преходът към въглеродна неутралност изисква мащабни внедрявания, за които както на европейско, така и на световно 
ниво все още няма достатъчна технологична база и финансови ресурси. Ето защо ретро-фитингът се превръща в 
перспективна ниша за локално преоборудване на съществуващи тежкотоварни транспортни средства в такива с водородно 
задвижване. За да се осъществи това е необходимо (1) изграждане на експертиза на национално ниво за преоборудване 
на съществуващи транспортни средства; (2) обучение на необходимия технически персонал; (3) демонстриране на тези 
технологии сред обществеността с цел тяхното разпознаване и възприемане. 
За България и по-специално за общините по река Дунав се очертава още една перспективна ниша за ретро-фитинг – 
водният транспорт. От няколко години Дунавският транспортен коридор е европейски приоритет, но с разработването на 
Европейската водородна стратегия, както и стратегиите на Германия [15] и Австрия, ролята на водородния транспорт по 
реката нараства. 
Следвайки философията на Зелената сделка, европейските държави се обединяват за единни действия, за да може да се 
използва потенциалът на всяка държава - едни региони имат условия да произвеждат възобновяема енергия, други са по-
напред с технологиите за производство на водород от нея, а трети имат нужда от този водород. Общоевропейската форма, 
която в момента се предлага, са т.нар. „важни проекти от общoевропейски интерес (ВПОИ), един от които - Green 
Hydrognen and Blue Danube [16] касае TEN-T коридора по река Дунав. Предвижда се той да се използва за транспорт на 
произвеждания в Югоизточна Европа (България, Румъния, Украйна) зелен водород с кораби за Австрия и Германия. 
За момента са планирани 40 кораба. Участието на Община Русе в програмата на Съвместно предприятие „Горивни клетки 
и водород„ за подпомагане изготвянето на проект за ретро-фитинг на кораб-влекач, ще повиши регионалната експертиза 
и ще осигури силни позиции на България за участие във ВПОИ “Green Hydrogen & Blue Danube”. В рамките на тази 
подготовка се структурира и консорциум, в който участват наука и бизнес, тъй като задачата на проекта е иновативна и 
високо технологична. 
Анализ на възможностите за въвеждането на водородна електромобилност в България, потенциални бариери и 
подходи за отстраняването им 
България прие водорода като алтернативно гориво още през 2017 г. с Националната рамка за политика за развитието на 
пазара на алтернативни горива в транспортния сектор НРП [12], актуализирана в началото на 2020 г. През септември 2020 
г. трябваше да бъде представен план за изграждане на инфраструктура от водородни зарядни станции, в резултат на което 
на практика беше разработена Пътна карта до 2030 г. Първият български документ, свързан с водородните технологии – 
Наредбата за водородните зарядни станции, отново касае водородния транспорт. 
Първият национален демонстрационен проект по водород, финансиран от МОН, който е насочен към национално 
производство, е отново свързан с транспорта, при това темата ретро-фитинг става авангардна на европейско ниво. 
Откриват се и възможности за български фирми да участват във веригата на стойността. България няма 
автомобилостроене, но тя е специализирана в разработване и производство на компоненти за тази индустрия. 
Експертизата в областта на електродвигателите може да намери добра почва във водородната електромобилност. По 
отношение на публичната ангажираност, отново оценката е много висока. Четири общини се готвят сериозно за новото 
предизвикателство, което осигурява транспорт с нулеви емисии, демонстрирайки добри познания, осведоменост по 
отношение на политиките и технологиите и работейки с научната общност и местната индустрия, което е сериозна 
предпоставка за успех. Основните принципни трудности са от финансов характер, но Европейската програма на Зелената 
сделка и механизмите за нейното реализиране осигуряват силни финансови механизми. 
Какви са все пак опасностите от провали в изпълнението на тази амбициозна програма: за щастие те са предимно от 
субективен характер, което не ги омаловажава, но дава по-големи шансове за елиминирането им. Те идват от все още 
забавеното приемане от страна на изпълнителната власт на ключовия за програмата за въглеродно неутрална Европа 
приоритет – изграждането на водородна икономика, т.е. секторно интегриране на водородните технологии. 
В заключение - водородът не е единственият подход към декарбонизация, но той осигурява възможността за мащабна 
интеграция на възобновяемите източници, от което в момента се нуждаем. Днес водородът се радва на едно обновено и 
бързо нарастващо внимание в Европа и по света, което трябва да намери разумен и адекватен отклик и в България. 
Неговото универсално приложение - като суровина, като гориво или енергиен носител, който осигурява съхранение на 
възобновяема енергия и нулеви емисии при използването му, го прави незаменим съюзник за постигане на въглероден 
неутралитет до 2050 г. при осигуряване на секторно интегриране, което е предпоставка за изграждането на водородна 
икономика до края на 21-ви век. Затова 21 век бе обявен за век на водородна икономика, защото преобразуването и 
съхранението на енергия като възобновяем газ осигурява лесното й преразпределение между секторите и регионите, т.е. 
осигурява условия за декарбонизация на сегменти в енергетиката, транспорта, сградния фонд и промишлеността и 
същевременно служи като буфер за възобновяеми енергийни източници. 
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Едно от приоритетните в момента направления за въвеждането му в икономиката, е транспортният сектор, за който ЕК 
разработи Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност [17]. 
Литература 
[1] Стратегия за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0301&from=EN 
[2] Clean Energy For All Europeans, COM(2016) 860 final, Brussels, 30.11.2016, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0860&from=EN 
[3] ANNEX: Accelerating clean energy in building to COM(2016) 860 final 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0860&from=EN 
[4] ANNEX: Action to boost the clean energy transition to COM(2016) 860 final 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0860&from=EN 
[5] FCH JU Project CHIC, 
https://www.fch.europa.eu/press-releases/fch-juproject-chic-demonstrates-fce-buses-already-acts-decarbonisation-process 
[6] FCH JU Project Hydrogen Mobility Europe (H2ME), https://h2me.eu/ 
[7] FCH JU Project Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe (JIVE2) https://www.fuelcellbuses.eu/projects/jive-2 
[8] The European Green Deal, COM(2019) 640 final, Brussels, 11.12.2019, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN 
[9] Стратегия за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0301&from=EN 
[10] Европейски план за възстановяване и устойчивост, SWD(2020) 205 final, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf 
[11] Fuel Cells and Hydrogen for Green Energy in European Cities and Regions, https://www.fch.europa.eu/publications/fuel-cells-
and-hydrogengreen-energy-european-cities-and-regions 
[12] Национална рамка за политика за развитието на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за 
разгръщането на съответната инфраструктура, https://www.mtitc.government.bg/bg/category/280/nacionalna-ramka-za-
politika-za-razvitieto-na-pazara-naalternativni-goriva-v-transportniya-sektor-i-za-razgrushtaneto-na-suotvetnatainfrastruktura 
[13] Recovery plan for Europe, https://ec.europa.eu/info/strategy/recoveryplan-europe_en 
[14] ДИРЕКТИВА 2014/94/EC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 октомври 2014 година за разгръщането на  
инфраструктура за алтернативни горива 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN 
[15] The National Hydrogen Strategy, 
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/the-national-hydrogen-strategy.html 
[16] IPCEI Green Hydrogen @ Blue Danube. 
https://static1.squarespace.com/static/5d3f0387728026000121b2a2/t/5dbfe6477d73c16ddb6d2c5e/1572857419557/2019.10.
09+H2+for+CA_Blue+Danube_final.pdf 
[17] Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5e601657-3b06-
11eb-b27b-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF 
 
√ Нов електропровод и рехабилитация на три подстанции ще позволяват присъединяването на нови ВЕИ централи в 
Добричко 
Министърът на енергетиката инспектира реконструкцията на една от най-старите подстанции край Девня 
„Сигурното захранване с електричество на битовите и индустриалните потребителите е сред приоритетите ни”, заяви при 
посещението си в Девня министърът на енергетиката Росен Христов. Той инспектира реконструкцията на една от най-
старите подстанции в района - Девня 1, намираща се в индустриалната зона на града. 
Инвестицията е на стойност малко над 4 милиона лева и включва цялостното обновяване на откритата разпределителна 
уредба на подстанцията. Същевременно, с необходимите реконструкции и в закритата разпределителна уредба, са 
изградени и системите за дистанционно управление на обекта от Опорен пункт Варна. 
Ръководителят на ЕСО МЕР-Варна инж. Христо Гергов обясни, че през годината е приключено и строителството на новия 
двоен 110 kV електропровод Кичево-Батово от Каварна до Варна и необходимите присъединителни съоръжения в трите 
подстанции на стойност 24 млн. лева. С тази инвестиция и с приключените през годината рехабилитации на 3 
електропровода 110 kV в Добричка област, на обща стойност над 30 млн. лева, ЕСО подобри електропреносната мрежа в 
региона, за да увеличи капацитета на преносната система там. По този начин компанията се очаква да отговори на 
предизвикателството за пренасяне на енергията, генерирана от възобновяеми енергийни източници, коментират от 
енергийното министерство. 
 
√ Повишение с 12.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 436.41 лв. за MWh с ден за доставка 21 
ноември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 436.41 лв. за MWh с ден за доставка 21 ноември 2022 г. и обем от 86 766.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 12.6 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 528.79 лв. за MWh, при количество от 46 598.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 168.60 MWh) е на цена от 344.03 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 223.32 лв. за MWh и количество от 3238.9 MWh. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0860&from=EN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0301&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
https://www.fch.europa.eu/publications/fuel-cells-and-hydrogengreen-energy-european-cities-and-regions
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https://www.mtitc.government.bg/bg/category/280/nacionalna-ramka-za-politika-za-razvitieto-na-pazara-naalternativni-goriva-v-transportniya-sektor-i-za-razgrushtaneto-na-suotvetnatainfrastruktura
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/280/nacionalna-ramka-za-politika-za-razvitieto-na-pazara-naalternativni-goriva-v-transportniya-sektor-i-za-razgrushtaneto-na-suotvetnatainfrastruktura
https://ec.europa.eu/info/strategy/recoveryplan-europe_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/the-national-hydrogen-strategy.html
https://static1.squarespace.com/static/5d3f0387728026000121b2a2/t/5dbfe6477d73c16ddb6d2c5e/1572857419557/2019.10.09+H2+for+CA_Blue+Danube_final.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d3f0387728026000121b2a2/t/5dbfe6477d73c16ddb6d2c5e/1572857419557/2019.10.09+H2+for+CA_Blue+Danube_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5e601657-3b06-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
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Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 198.65 лв. за MWh (3346.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 650.25 лв. за 
MWh при количество от 3695.9 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 312.21 лв. за MWh при обем от 3091.8 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 387.64 лв. (198.20 евро) за MWh за 20 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 21 ноември 2022 г. се повишава до 436.41 лв. за MWh ( ръст от 12.6 %) по данни на БНЕБ или 223.13 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 20 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 180.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 369.27 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     33,79%    2158.88 
Кондензационни ТЕЦ   46,86%    2993.66 
Топлофикационни ТЕЦ   4,91%    313.85 
Заводски ТЕЦ    1,84%    117.59 
ВЕЦ     4,72%    301.35 
Малки ВЕЦ    1,20%    76.68 
ВяЕЦ     3,45%    220.33 
ФЕЦ     2,49%    159.23 
Био ЕЦ      0,74%     47.23 
Товар на РБ         4506.07 
Интензитетът на СО2 е 527g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.  
 
√ Увеличение на енергийните цени по борсите за понеделник 21 ноември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 243,66 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 225,38 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 243,66 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 21 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 311,41 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 175,90 евро/мвтч. Най-високата цена от 332,47 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 
101,57 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 73 576,2 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 21 ноември ще бъде 225,38 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 120,70 гвтч. Максималната цена ще бъде 326,73 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 101,57 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 21 ноември е 248,63 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 313,80 евро/мвтч. Най-високата цена от 332,67 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 117,95 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 74 075,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 21 ноември на Словашката енергийна борса е 250,73 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 18 ч и тя ще е 333,39 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 126,30 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 251,74 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 18 ч и 
тя ще е 333,95 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 1 ч и тя ще бъде 133,83 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 21 ноември е 252,71 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
312,61 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 72 635,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 15 ч и тя 
ще достигне 332,02 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 138,24 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 253,82 евро/мвтч на 21 ноември. Пиковата цена ще бъде 
315,06 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 468 621,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч 
и тя ще достигне 335,39 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 1 ч тя ще бъде 139,35 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 21 ноември ще се продава за 249,18 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Без цунами, но под напрежение европейските електроенергийни борси се насочват към нивото 230 – 250 евро за MWh 
Времето, войната в Украйна, подаването на газ от Русия и мерките на Китай срещу COVID продължават да движат 
очакванията на енергийните пазари. Ценовите нива на европейските електроенергийни от своя страна дават достатъчно 
информация за поставените условия от страна на Европейската комисия за намаляване на потреблението. Включително и 
с условието за изземване на свръхприходите от енергийните компании.   
На този фон производството на електроенергия продължава да се увеличава. Спрямо година по-рано обаче спадът е 
видим. На седмична база участието на фосилните горива расте, а на природен газ остава по-умерено. Предвид сезона, 
делът на възобновяемите енергийни източници и в частност на слънчевата енергия се свива. Все пак, ако се сравнят 
данните с тези от година по-рано, то делът й е с около 50% по-висок. По-добри са данните и за участието на вятъра. Делът 

https://ibex.bg/
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на ядрената енергия остава недостатъчен. Предвид влошаването на времето ценовите нива през изминалата седмица 
продължиха да се покачват.   
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 46-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на 50 063.41 GWh във 
вечерни часове на 20 ноември 2022 г. преди окончателния отчет (49 745.85 GWh след коригиране и допълване на данните 
за предходната 45-та седмица). Както личи от настоящите данни, производството на електроенергия леко нараства. На 
годишна база обаче, спрямо същата 46 седмица на предходната 2021 г. , когато е било в обем от 52 650.16 GWh, то остава 
доста по-ниско.   
Що се отнася до седмичното нетно производство на електроенергия в страните от ЕС  за 46-та седмица, то достига до обем 
от 44 572.96 GWh (44 359.74 GWh след корекцията в края на 45-та седмица), според данните на energy charts, базирани на 
ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията. 
От това общо производство на фосилните горива  се пада дял от 17 294.93 GWh или 38.80 % преди корекция (16 665. GWh 
или 37.57 % окончателните допълнени данни за седмицата по-рано) . От тях през 46-та седмица - на кафявите въглища се 
падат 4667.79 GWh или 10.47 %, както и на каменните – 10.05 % (4479 GWh). Газът държи дял от 15.28 на сто или 6811.57 
GWh (17.48 % за 45-та седмица или 7753.22 GWh). 
Участието на ядрената енергия е изчислено за 46-та седмица на 10 334.71 GWh или 23.19 % спрямо 10 537.25 GWh или 
23.75 % след корекцията за 45-та седмица на 2022 г. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) през 46-та седмица) e от порядъка на 16 943.32 GWh или 38.01 % 
(според уточнените коригирани данни за 45-та седмица – 17 157.00 GWh или 38.68 %). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 8195.09 GWh (18.39 %), а офшорните – 1211.77 GWh или 2.72 %. 
Делът на електроенергията от слънчеви електроцентрали е 1213.63 GWh или 2.72 %. Що се отнася до хидроенергията, то 
делът й е от порядъка на 5.25 %, а от помпени станции – 4.76 %. Редно е да се отбележи и делът на биомасата – 3.45 %. 
Цените 
Ценовите нива на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ в началото на миналата седмица, 
започваща от 14 ноември се повишиха до нивото от 180 – 200 евро за MWh. Разнопосочно остана движението в сегмента 
„ден напред“ с ден за доставка 15 ноември. Все пак само на седем от европейските електроенергийни борси бе 
наблюдавано понижение – между 3.3 % (179.92 евро за MWh) В Белгия и 5.6 % (184.31 евро за MWh) във Франция до 29.3 
% (123.05 евро за MWh) във Великобритания. 21.6 % (109.66 евро за MWh) в Португалия и Испания. 
На други от европейските електроенергийни борси покачването бе в доста широк диапазон – от 2.2 % (177.13 евро за MWh) 
в Нидерландия и 10.3 % (177.29 евро за MWh) в Германия до 24.2 и 24.1 % (256.95 евро за MWh) в България и Румъния 
съответно. Най-висока остана постигнатата стойност на гръцката HENEX – 259.16 евро за MWh при покачване от 22.0 %. 
До още по-високи стойности стигнаха ценовите нива с ден за доставка 16 ноември. Така на българската IBEX (БНЕБ) и 
румънската OPCOM 272.58 евро за MWh, а на гръцката HENEX – 274.07 евро за MWh.   
Обрат настъпи още  с ден за доставка 17 ноември, когато цените тръгнаха надолу. Спадът с 30.5% свали цената в сегмента 
„ден напред“ на електроенергийната борса в Германия до 99.90 евро за MWh, докато в съседна Франция стойността остана 
на ниво от 159.19 евро за MWh (минус 9.1 %). 
Въпреки понижението с 9.4 %, постигнатата цена в сегмента „ден напред“ на българската IBEX и румънската OPCOM остана 
значително по-висока – 246.93 евро за MWh.  Рекордьор бе италианската GME, на която слабият спад с 1.6 % доведе до 
постигната цена от 256.61 евро за MWh. 
На другия полюс останаха постигнатите стойности на Иберийския пазар – 78.93 евро за MWh (спад с 24.1 %). 
Изключение бе отчетено и на австрийската електроенергийна борса с поскъпване с 2.5 % до 254.63 евро за MWh, както и 
на тази в Полша – ( плюс 0.5 % – до 172.58 евро за MWh. 
С ден за доставка 18 ноември, европейските електроенергийни борси в посочения сегмент отново преминаха към силна 
разнопосочност като на 12 от тях бе наблюдаван спад, а на 10 – покачване. Спадът варираше от 2.6 % (239.81 евро за MWh) 
на унгарската HUPX и на румънската OPCOM (240.56 евро за MWh) и 3.9 % (242.28 евро за MWh) в Хърватия до 9.6 % на IBEX 
(223.25 евро за MWh) и 18.2 % (133.48 евро за MWh) в Ирландия и Северна Ирландия. 
В доста по-широки граници остана повишението – от 8.2 % (132.30 евро за MWh) във Великобритания до 26.8 % (189.69 
евро за MWh) в Нидерландия, както и 50.3 % (239.34 евро за MWh) във Франция и 71.2 % (171.03 евро за MWh) в Германия. 
На Иберийския пазар също бяха отчетени различни нива на покачване – 38.8 % (109.60 евро за MWh) в Португалия и 46.5 
% (115.67 евро за MWh) в Испания. 
Най-висока остана постигнатата стойност на италианската GME – 249.14 евро за MWh, следвана от борсите в Словения 
(244.95 евро за MWh , при това при понижение с 3.1 %) и Швейцария (244.84 евро за MWh, също при спад с 1.4 %). 
Доста различни тенденции бяха наблюдавани и през почивните дни. Доскоро спад и то масово се отчиташе и за двата дни 
от уикенда. Картината този път се оказа по-различна. Така с ден за доставка 19 ноември ценовите нива на европейските 
електроенергийни борси останаха  в диапазона 192.82 евро за MWh, постигнати на IBEX и OPCOM и 238.14 евро за MWh  в 
Швейцария. 
Най-ниска бе постигнатата стойност на Иберийския пазар – 67.38 евро за MWh. 
Тенденциите към спад и понижение продължиха да са доста различни и с ден за доставка 20 ноември като на 12 от 
европейските електроенергийни борси би отчетено понижение, което варираше от 03. % (211.08 евро за MWh) до 12.3 % 
(192.56 евро за MWh) в Сърбия. 
Покачването остана в много по-широк диапазон – от 07 % (209.58 евро за MWh) в Австрия и 2.8 % (198.20 евро за MWh) в 
България до 5.9 % (210.28 евро за MWh) в Германия. 
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Сериозен скок от 43.3 % отчетоха електроенергийните борси на Иберийския пазар в сегмента „ден напред“, достигайки до 
96.58 евро за MWh. 
Новата седмица, или с ден за доставка 21 ноември идва със спад на  ценовите нива в Ирландия и Северна Ирландия (минус 
8.1 % до 112.88 евро за MWh, както и на Иберийския пазар (минус 16.5 % до 80.64 евро за MWh). На останалите 
електроенергийни борси ценовите нива в сегмента „ден напред“ растат от 4.8 % (220.46 евро за MWh) в Нидерландия и 
6.0% (204.11 евро за MWh) в Сърбия до 12.6 % (223.13 евро за MWh) в България и 22.3 % (243.66 евро за MWh) в Румъния. 
При ръст от 16.% стойността във Франция се покачва до 244.99 евро за MWh, а скокът от 20.7 % формира цена от 253.82 
евро за MWh в Германия, което я нарежда сред най-високите. Пред нея са електроенергийните бори в Словения (258.97 
евро за MWh плюс 20.1 %) и Швейцария (плюс 22.8 % до 261.18 евро за MWh). 
Средна месечна и средна годишна цена към 20 ноември 
Средната месечна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ потвърждава тенденцията за 
завръщане към по-високите нива и вече е доста по-различна. Изненадите за спад поднасят Испания и Португалия. 
Навлизането в сезона на по-студеното време и задействането на различните мощности, включително и ролята на газа и 
вятъра, слабото производство от слънце се отразяват през ценовите нива. Не бива да забравяме и ролята на АЕЦ. 
На IBEX (БНЕБ) средната месечна стойност расте до ниво от 200.49 евро за MWh, а на румънската OPCOM отново остава 
малко по-висока – 203.38 евро за MWh (185.47 евро за MWh, и  187.02 евро за MWh на румънската OPCOM към 13 
ноември). 
 За другите европейските електроенергийни борси стойността в посочения сегмент се движи от 206.53 евро за MWh в 
Гърция и 195.99 евро за MWh в Италия, както и 160.00 евро за MWh във Франция. 
Много по-ниска спрямо седмица по-рано остава цената за Португалия и Испания – 114.04 и 114.3  евро за MWh. (124.87 и 
124.82 евро за MWh съответно преди седмица). 
В Германия, средната месечна стойност е 137.57 евро за MWh, а в Австрия – 187.09 евро за MWh. В Унгария изчисленията 
сочат за ниво от 200.91 евро за MWh, а за Полша – 151.56 евро за MWh. 
Средната годишна цена отново променя темповете, но този път и на спад и на ръст, отразявайки движението през 
последните по-топли седмици.  Така средната годишна цена към 20 ноември на БНЕБ е 253.5 евро за MWh (254.00 евро за 
MWh  седмица по-рано) и остава по-ниска, както от тази в Румъния (266.92 евро за MWh), Унгария (272.6 евро за MWh), 
така и от тази в Гърция (280.26 евро за MWh) и съседна Сърбия (276.89 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 305.18 евро 
за MWh в Италия и 175.61 евро за MWh в Испания и Португалия (176.01 евро за MWh) до 239.66 евро за MWh в 
Нидерландия и 233.3 евро за MWh в Германия, както и 276.64 евро за MWh във Франция и 164.69 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Петролният пазар през изминалата седмица продължи да е под влияние на ограничителните мерки срещу COVID в Китай. 
Страната, която е най-големият потребител на т.нар. “черно злато“ изобщо не се е отказала от затварянията в големите 
градове. Цената на петрола сорт Brent през втората половина от миналата седмица буквално се срина. Ако във вторник, 15 
ноември стойността на януарските фючърси за посочения сорт беше 93.86 долара за барел, то при затварянето на 
търговията на 18 ноември, цената вече съставляваше 87.7 долара за барел. 
Пазарът обаче остава нагорещен. По предварителни данни на 23 ноември се очаква страните от G7 да обявят какъв ще е 
таванът на цената на руския петрол. Дни по-късно, на 5 декември влиза в сила и ембаргото срещу вноса на петрол по море. 
В каква посока ще се движат ценовите нива, особено предвид заседанието на ОПЕК+ на 4 декември предстои. 
Газовият пазар не остава извън влиянието на времето, Китай, войната в Русия и решенията на Европейската комисия. 
Фючърсите по индекса TTF на борсата ICE през миналата седмица успяха да стигнат до 124.10 евро за MWh (15 ноември) и 
да спаднат до 108.9 евро за MWh в последния ден от търговията. На практика борсовите цени на синьото гориво спрямо 
20 септември, когато достигаха до 210.45 евро за MWh са се свили двойно. Европейските газохранилища са пълни до 95.17 
% , но вече започна тегленето на газ от запасите, макар че темпът е много слаб – 0.08 п.п. 
Газовият пазар през настоящата седмица ще бъде движен от сигналите, които ще излъчат енергийните министри на 
Европа. Заседанието, което ще се състои на 24 ноември предстои да внесе яснота дали ще има „таван“ на цените или 
ценови коридор. Още по-важни ще са правилата за прилагане на избраното решение. 
Що се отнася до цената на емисиите трябва ясно да се каже – остава висока, въпреки загубата в края на търговията. 
Стойността по индекса ICE EUA се покачи до 76.53 евро за тон на 15 ноември, а в края на търговията на 18-ти се сви до 72.36 
евро за тон. В частност участниците на пазара, повечето, от които финансови институции реагират по своя начин на 
въвличането на възобновяемите източници, а и на ядрената енергия сред компаниите, чиито приходи ще се окажат 
орязани в резултат на европейските решения. 
Тенденции 
Засега Европа постигна краткосрочните цели в областта на енергийната сигурност. Газохранилищата, както вече е ясно са 
пълни. Търсенето на газ по данни на Оксфордския институт за енергийни изследвания е спаднало до 71 % от средното ниво 
за последните 5 години. Тоест потреблението е понижено. Трябва да е ясно обаче, че то е в голяма степен е в резултат на 
свиването на тежката индустрия (спад на производството на торове, цимент, стомана и др.) заради скока, включително и 
на електроенергията.   
Заседанието на европейските енергийни министри ще даде достатъчно яснота за бъдещата политика не само за природния 
газ. Анализаторите казват, че сега погледът се обръща към следващата 2023 г., през която отново по данни на Оксфордския 
институт за енергийни изследвания синьото гориво в европейските газохранилища ще е изтеглено и средното ниво на 
запълване ще е спаднало до 40%. Предизвикателствата за запълването им до ниво от 90 % през 2023 г. ще са по-големи. 
На първо място заради Китай, който може да стане активен участник на пазара. На второ – заради очакването за пълното 
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спиране на газовите потоци от Русия. Европа ще трябва да реши и как ще прилага така дълго умуваната съвместна 
платформа за покупки на газ на фона на възникващ проблем с дългосрочните договори с доставчиците на LNG. 
Голямото предизвикателство обаче предстои. Нарича се таксономия. Прилагането на правилата на таксономията влизат в 
сила от януари 2023 г. Как ще се впишат настоящите правила за ограничаване на потреблението на газ и електроенергия и 
изземването на приходите от енергийните компании с въвеждането на правилата на таксономията остава неизвестно. 
Първоначалният прочит на настоящата ситуация на петролните, газовите и електроенергийните пазари говори за ценови 
изненади. 
 
√ Разнобой между инвеститорите по фондовите борси по света 
През третата седмица на ноември на БФБ най-голям седмичен спад отчете равно претегленият BG TR30 (-0.72%), 
следван от широкия BG BX40 (-0.66%), измерителя на „сините чипове“ SOFIX (-0.54%) и секторния BG REIT (-0.14%) 
Отдавна не е имало разнобой между инвеститорите по фондови борси в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк. През 
отминалата седмица (14-18 ноември) пазарите от двете страни на Атлантика се оцветиха в различни преобладаващи 
цветове – в Западна Европа в зелено (печалби), в САЩ – в червено (загуби). Малко изненадващо, но посоката на търговия 
на Българската фондова борса (БФБ) съвпадна с „Уолстрийт“ – и четирите български индекса завършиха с понижения. 
Кой ще плати неизбежния компромис между финансовата и ценовата стабилност? Пред отговора на този въпрос от 
няколко месеца са изправени много държави, чийто правителства публично или негласно не са съгласни с централната си 
банка, които поставят на преден план борбата с нарастващата инфлация чрез повишаване на лихвите (фискалната 
стабилност), което е за сметка на забавяне на икономическия растеж (високите цени на всичко). Според The Financial Times, 
пред тази дилема са изправени повечето държави в Западна Европа, където инфлацията през октомври достигна 
рекордните 10.6% в еврозоната при цел от 2% на Европейската централна банка (ЕЦБ), и поскъпване на потребителските 
цени с 11.5 на сто за целия Европейски съюз. 
Виновни за тази ситуация, на която все още не се вижда краят, са войната в Украйна, санкциите на Запада срещу Русия и 
отговорът на Москва, причиняващ енергийна криза, заради високите цени на руския природен газ и петрол, което пък 
принуждава правителствата да оказват финансова подкрепа за домакинства и фирми. И в резултат – задаващата се 
неизбежна рецесия, засега. 
При това положение пазарните участници по фондовите борси се стремят да оцелеят, като бързат да преструктурират 
инвестиционните си портфейли със „стабилни активи“, затова понякога търговията се ускорява, а в други моменти – са 
забавя, защото всички се лутат в несигурната ситуация. На това се дължи и разликата между двата пазара от двете страни 
на Атлантика през отминалата седмица. 
Ето и конкретните примери за различните реакции на инвеститорите. Според „Ройтерс“, акциите в Западна Европа, а и в 
много други страни се повишиха през отминалата седмица заради повишената доходност на държавните облигации, знак, 
че икономиките са изправени пред продължителен спад, заради нарастващата задлъжнялост, поради което инвеститорите 
смятат, че това ще накара първо Федералният резерв на САЩ (Фед) да отстъпи от агресивното повишаване на лихвените 
проценти и другите централни банки да го последват. 
В същото време изненадващо силните данни за продажбите на дребно в САЩ помрачиха настроенията на много 
инвеститори, защото смятат, че Фед, а след това и другите централни банки ще затегне допълнително паричната си 
политика (ще ускорят повишаването на лихвите). Продажбите на дребно в САЩ през октомври скочиха с 1.3% спрямо 
септември, когато останаха непроменени спрямо предходния месец, показват данните на Министерството на търговията, 
публикувани миналата седмица, докато прогнозите бяха за нарастване с 1.0 на сто. Това е най-силното увеличение на 
търговията на дребно в САЩ от януари насам. Същата тенденция се наблюдава и в еврозоната през септември – повишение 
с 0.4% след нулев ръст през август и спад през юни и юли („Евростат“ ще обяви данните за продажбите на дребно през 
октомври на 8 декември). Продажбите на дребно (какво е потреблението) са следващият важен индикатор след 
инфлацията, с които се съобразяват централните банки при вземане на решенията си за паричната политика, респективно 
за лихвите. Затова „Уолстрийт“ реагира негативно и трите основни индекса затвориха в червената зона. 
Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ 
показа, че търговията по фондовите пазари от двете страни на Атлантика приключва на различни посоки. Пазарите на 
акции в Западна Европа показват повишение за всички основни национални индекси, като общият европейски измерител 
Stoxx 600 отчете седмичен ръст с 0.25%, а от измерителите на „сините чипове“ на големите борси в региона с най-висок 
ръст беше германският DAX (+1.47%), следван от британския FTSE 100 (+0.92%), френския САС 40 (+0.79%), италианския FTSE 
MIB (+0.71%) и испанския IBEX 35 (+0.29%). 
От другата страна на океана, на „Уолстрийт“ в Ню Йорк отминалата седмица приключи с понижение и за трите основни 
индекса. Най-голям спад регистрира технологичният Nasdaq Composite (-1.56%), следван от широкия S&P 500 (-0.69%) и с 
най-малък спад индустриалния Dow Jones (-0.01%). 
Седмичната равносметка за БФБ 
През третата работна седмица на ноември (14-18) търговията на БФБ приключва търговията със спад и за четирите индекса, 
като общият тренд на понижение съвпадна с пазара на акции на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, но се размина с фондовите борси 
в Западна Европа, където както вече посочихме всички национални измерители приключиха седмицата с повишения. 
На БФБ най-голям седмичен спад отчете равно претегленият BG TR30 (-0.72%), следван от широкия BG BX40 (-0.66%), 
измерителя на „сините чипове“ SOFIX (-0.54%) и секторния BG REIT (-0.14%). 
От началото на годината до 18 ноември SOFIX e на загуба с 6.68%, а за една година основният измерител на БФБ се е 
понижил с 2.53 на сто. 
БФБ отчете значително по-нисък седмичен оборот 



22 

 

спрямо предходната седмица (7-11 ноември), когато беше регистриран многогодишен седмичен рекорд от близо 55 млн. 
лева. През отминалите пет работни дни са осъществени 1 460 сделки с 1 599 814 лота за 11 503 992 лева, спрямо 1 958 
сделки с 12 291 014 лота за 54 776 410 лева или с 498 сделки, 10 691 200 лота и 43 272 418 лева по-малко. 
Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха само 6 дружества, докато в предходната бяха 20 дружества. Най-голям 
седмичен оборот отчете Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) с 1 сделка за 7 200 008 лева; НДФ Конкорд 
Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 13 сделки за 799 403 лева; германската Volkswagen AG (VOW3) с 10 сделки за 388 297 лева; 
Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с 3 сделки за 349 120 лева; американската Apple Inc. (APC) с 10 сделки за 290 544 лева; 
Алтерко АД (A4L) с 94 сделки за 245 410 лева. 
Прави впечатление, че лидер по оборот отново е Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM), при това за девета 
поредна седмица, а за втора поредна седмица са НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) Алтерко АД (A4L). 
Освен това, 6-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 9 568 484 лева, формират 
83.17% от седмичния оборот на БФБ. За отбелязване е, че едно дружество е със седмичен оборот от 7 200 008 лева, което 
представлява 62.59% от целия седмичен оборот. 
След като и четирите индекса са със седмично понижение, 
губещите акции са повече от печелившите 
при съотношение 58% за губещите към 21% за печелившите и 21 на сто без промяна. При другите показатели 
съотношенията също са в полза на губещите: при обемите (76% за губещите към 10% за печелившите и 14 на сто без 
промяна), при емисиите (42% за губещите към 39% за печелившите и 19 на сто без промяна) и при сделките (60% за 
губещите към 30% за печелившите и 10 на сто без промяна). 
Акцент от седмицата – търговията на пазар MTF BSE International 
От началото на седмицата (14 ноември) стартира търговията с нови 200 емисии на чуждестранни компания и фондове на 
MTF BSE International. Така на този най-нов пазар на БФБ, който беше създаден през юли миналата година с 90 компании, 
последваха още две групи – през декември 2021 година още 100 компании и на 16 февруари – нови 8 чужди компании, 
вече се търгуват акциите на общо 400 топ световни компании. Сред новите са Telecom Austria, Delta Air Lines, Sony Group, 
Toyota, Heineken, PepsiCo, Domino’s Pizza, H&M и др., както и четири борсово търгувани фондове (ЕТФ-и), базирани върху 
индекси и държавни облигации, както и един, който следва цената на златото. 
Очакванията за повишен интерес още на старта не се оправдаха, тъй като в първия ден се търгуваха акциите само на 12 
чужди компании, от които нито една от новия списък, и логично дневният оборот беше доста нисък – само 51 000 лева. 
През следващите дни ситуацията се промени леко, като дневните обороти бяха над 300 000 и 400 000 лева, но на третият 
ден – 16 ноември оборотът също беше доста нисък – само 44 000 лева. Седмичната равносметка показва, че седмичният 
оборот на пазара MTF BSE International е 1 280 000 лева, което представлява само 11.13% от общия. Трябва да се отбележи, 
че е имало много седмици досега, когато оборотът на този пазар е достигал 35-40 процента от общия. Но изборът е на 
инвеститорите, БФБ им предоставя лесно достъпна и ликвидна инвестиционна възможност. Все пак седмичната 
равносметка показва още, че четири от петте най-печеливши емисии за отминалата седмица са на чужди компании (виж 
по-надолу). 
Динамика на индексите на БФБ 
Седмичният преглед (14-18 ноември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба: 
- при SOFIX е регистрирано понижение с 0.54% спрямо ръст от 0.43% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 337 691 
лота за 1 005 220 лева, спрямо 1 106 895 лева седмица по-рано; 
- при BGBX 40 е отчетен спад с 0.66% спрямо повишение с 0.26% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 935 303 лота за 8 851 507 лева, 
при 22 723 652 лева в предходната седмица; 
- при BGTR 30 е регистрирано понижение с 0.72% при нарастване с 0.91% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 429 503 лота 
за 1 580 870 лева, при 7 478 469 лева в предходната седмица; 
- при секторния BG REIT е най-слабият спад с 0.14% спрямо повишение от 1.11% в предходната седмица. През отминалите 
пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки с 25 564 лота за 79 532 лева, при 
138 344 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
Начело в тази група е американската Facebook Inc. (FB2A) със седмичен ръст от 13.17% и оборот от 16 358 лева, при 
последна цена от 112.040 евро/акция*; 
- американската Apple Inc. (APC) е с нарастване от 7.30% и 290 544 лева оборот, при последна цена от 147.000 евро/акция; 
- китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) е с повишение от 5.99% и оборот от 22 000 лева, при последна цена от 75.250 
евро/акция; 
- БГ Агро АД (BGAG) е с ръст от 4.00% и оборот от 12 290 лева, при последна цена от 1.300 лв./акция и пазарна капитализация 
от 52 464 672 лева; 
- американската Pfizer Inc. е с повишение от 3.97% и оборот от 16 465 лева, при последна цена от 47.100 евро/акция. 
Най-губещите акции 
Начело в тази група на най-губещите акции за втора поредна седмица са книжата на Син Карс Индъстри АД (SIN) със спад 
от 16.50% в сравнение с понижение от 10.71% в предходните пет работни дни. Седмичният оборот през отминаващата 
седмица е 39 015 лева, при последна цена от 0.835 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 17 153 964 лева от 20 
543 669 лева седмица по-рано; 
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- американската Tesla Inc. (TL0) със загуба от 7.35% и седмичен оборот от 14 942 лева, при последна цена от 174.400 
евро/акция; 
- Неохим АД (NEOH) е със спад от 7.27% и оборот от 91 389 лева, при последна цена от 40.800 лв./акция и пазарна 
капитализация от 108 297 806 лева; 
- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е с понижение от 6.25% и оборот от 15 083 лева, при последна цена от 1.800 
лв./акция и пазарна капитализация от 268 352 640 лева; 
- ЕМКА АД (EMKA) е в тази група за втора поредна седмица, като регистрира спад с 5.88% и оборот от 29 123 лева, спрямо 
на загуба с 8.11% и оборот от 20 424 лева в предходната седмица. Последната цена за отминалите пет работни дни 3.200 
лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 69 439 123 лева от 73 779 068 лева седмица по-рано. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (14–18 ноември), книжата на: 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) регистрираха ръст от 2.15% и седмичен оборот от 4 467 лева при реализирани сделки с 4 700 
акции, при последна цена от 0.950 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 17 440 907 от 17 073 730 лева седмица 
по-рано; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки с 500 акции за 800 лева само на 15 ноември, след което цената 
им се е повишила с 6.67%, при последна цена от 1.600 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 21 337 392 лева от 
20 003 805 лева седмица по-рано; 
- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 4 ноември, когато са изтъргувани 39 акции 
за 24 лева, след което цената им се е понижила с 5.38%, при последна цена от 0.615 лв./акция и пазарна капитализация от 
15 441 672 лева; 
- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била с 25 акции за 155 лева на 10 ноември, 
след което цената им не се е променила, при последна цена от 6.200/акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана една сделка с 10 акции за 36 лева на 17 ноември, след което цената им не 
се е променила, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват и 
облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата работна седмица не са реализирани сделки, като 
последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, 
оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) са реализирани сделки с 4 950 акции за 99 990 лева на 15 ноември, след което цената им се е 
повишила с 1.51%, при последна цена от 20.200 лв./акция и пазарна капитализация от 175 841 808 лева; на БФБ се търгуват 
и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е 
била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила. 
- Топлофикация Плевен АД (TPLP) са реализирани сделки с 16 700 акции за 25 050 лева на 16 ноември, след което цената 
им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 лева; 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки с 218 200 акции за 349 120 лева, след което цената им не се е 
променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 46 268 781 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации 
за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000 лева номинал/брой; 
*за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се 
търгува пълният обем акции на съответната компания. 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и 
„Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg 
 
Мениджър 
 
√ Цените на петрола достигнаха почти двумесечно дъно 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, достигайки почти двумесечно дъно, след като 
опасенията относно търсенето на гориво от Китай и силата на щатския долар натежаха засенчиха страховете за 
предлагането, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,65 долара, или 0,74%, до 86,97 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,51 долара, или 0,64%, до 79,57 долара за барел. 
Двата бенчмарка завършиха търговията при най-ниските си нива от 27 септември насам, записвайки втори пореден 
седмичен спад. За седмицата Брентът поевтиня с 9%, а WTI – с 10%. 
„Освен отслабената перспектива за търсене поради мерките срещу коронавируса в Китай, възстановяването на щатския 
долар днес също е рестриктивен фактор за цените на петрола“, каза Тина Тенг, анализатор на CMC Markets. 
„Настроенията за рискови инвестиции стават крехки, тъй като всички скорошни икономически данни на големи държави 
сочат за рецесионен сценарий, особено в Обединеното кралство и еврозоната“, каза тя, като добави, че коментари от 
Федералния резерв миналата седмица също предизвикаха опасения за икономическата перспектива пред САЩ. 

https://business.dir.bg/pazari/raznoboy-mezhdu-investitorite-po-fondovite-borsi-po-sveta
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Броят на новите случаи на COVID в Китай остана близо до върховете, отчетени през април, Пекин страната се бори с огнища 
в цялата страна и в големите градове. Училищата в районите на Пекин се отказаха от онлайн класове в понеделник, след 
като властите помолиха жителите да останат вкъщи на фона на нарастващия брой на заразените. 
Междувременно проблемите с ограничените доставки на суров петрол в Европа намаляха, тъй като рафинериите 
натрупаха запаси преди влизането в сила на 5 декември на ембаргото на Европейския върху вноса на руски суров петрол. 
Ръководителят на енергийната политика на ЕС каза пред Ройтерс, че ЕС очаква да завърши своите разпоредби навреме за 
въвеждането на плана на Г-7 за ограничаване на цената на руския суров петрол на 5 декември. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва“  

- След безпрецедентната издирвателна акция и откриването на малкия Александър, на живо от Перник говорят 
спасителите и хората, които се грижат за него. 

- Захлопват ли се отново вратите към Шенген за България? Ще останем ли сами извън европейската зона на 
свободно движение; Гости: Позиция на евродепутата Елена Йончева и на дипломата Милен Керемедчиев. 

- Хартията или машината - кой ще надделее след седмица на политически раздори и протести; Гости: Коментар на 
Арман Бабикян и Нидал Алгафари. 

- Ще стартира ли напролет изграждането на Зеления ринг на София; Гост: Главният архитект на столицата Здравко 
Здравков. 

  
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Оня $ 1 милиард от Gemcorp - лобизъм или пиарска глупост 
в. 24 часа  - След скандалите - оферта за "немски" кабинет. Партиите ги е страх да говорят за избори 
в. Телеграф  - Икономисти пред Телеграф: Еврото ще свали лихвите по кредитите 
в. Труд - Внасяме за пенсия, но губим парите 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Намирането на Сашко, вместо да изясни ситуацията, я направи още по-мистериозна 
в. 24 часа - Подписаха договори за 76 км от новата магистрала от Русе до Велико Търново, ще струват над 1,4 млрд. лева 
в. 24 часа - Производители: Сирене под 16 лева и кашкавал за по-малко от 24 лева вероятно са ментета 
в. Телеграф - БСП ПРИЗОВА: ПРЕЗИДЕНТЪТ ВЕЧЕ ДА ВРЪЧИ ПЪРВИЯ МАНДАТ 
в. Телеграф  - Борисов иска публичен дебат за Изборния кодекс 
в. Труд  - Чакаме сняг преди коледните празници 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Райна Миткова, управител на EOS в България: В България хората плащат дългове с 16 дни забавяне - най-
малкото в Европа 
в. Телеграф  - Адв. Иван Марчев, председател на Асоциацията на дружествата, управляващи етажна собственост: Слагаме 
цедка на домоуправители измамници 
в. Труд - Боян Рашев, експерт по управление на околната среда и ресурсите, пред "Труд NEWS" : Европейската комисия 
изисква да унищожим капацитета си да произвеждаме ток 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Истинската битка е за правото на фалшификации 
в. Телеграф  - Световно с леко горчив привкус 
в. Труд  - Машинният вот - път към третия свят 
в. Труд  - Разходи и рискове от приемането на еврото. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.00 часа президентът Румен Радев ще проведе консултации с ПГ на „Демократична България". 
- Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов ще участва в Национален форум „Бизнесът в 21 век" в 

УНСС. 
*** 
Калотина. 

- Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев ще посети ГКПП „Калотина". 
*** 
с. Бистрица. 

- От 11.00 часа в Пречиствателна станция за питейни води Бистрица Веолия и Софийска вода АД ще проведат 
пресконференция. 

*** 
Благоевград. 

- Община Благоевград ще открие проект „Рекултивация на общинско депо за отпадъци". 
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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

