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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ Въздействие от въвеждане на еврото върху МСП: Анкета на Министерството на икономиката и индустрията 
Министерството на икономиката и индустрията започна анкета за готовността на малките и средни предприятия (МСП) за 
въвеждане на еврото и за очакваните въздействия от прехода към евро върху тях. До 16 декември в сайта на институцията 
се провежда онлайн допитване по темата, което се разпространява също чрез множество обществени и браншови 
организации. 
Резултатите от анкетата ще помогнат на компетентните органи и на специализираната администрация да идентифицира 
проблемите в процеса на преминаване от едната към другата валута от позицията на компаниите. Ще бъдат отчетени и 
очакваните ползи от приемането на единната европейска валута. 
Анкетата е анонимна и съдържа въпроси, които да изяснят теми като очаквани разходи, свързани с адаптиране на 
фискалните устройства и промяна на счетоводния софтуер. Информация се събира и за нуждите от обучение на персонала, 
както и за други възможни предизвикателства пред предприятията в процеса на пренагласа. Мненията и оценките ще 
бъдат използвани при планиране на стратегически документи и ще се взимат предвид при подготовка на законодателни 
промени. 
Анкетата, която се състои от само 12 кратки въпроса, е вече публикувана на интернет страницата на Министерството на 
икономиката и индустрията на следния линк. Малкото време, което бихте отделили за нейното попълване, ще е от 
съществено значение за отчитане на гласа на българския малък и среден бизнес. Анкетиращите от Министерството на 
икономиката и индустрията ще са Ви благодарни, ако споделите линка към допитването и сред професионалните си 
контакти. 
 
√ Виолин Ненов е новият председател на Българска браншова камара „Машиностроене“ 
Виолин Ненов е новият председател на Българска браншова камара машиностроене (ББКМ). На 17 ноември 2022 г. бе 
проведено Общо отчетно-изборно събрание, което определи новите Управителен и Контролен съвет на камарата. 
В Управителния съвет, който се състои от 13 души, влизат: Виолин Ненов, Владимир Попов, Галина Тончева, Георги Вълков, 
Георги Петров, Димитър Върбанов, Жанет Попова, Иван Даскалов, Красимира Петрова, Марияна Печеян, Росана Георгиева, 

Христо Илиев и Юлиян Стръмски. 
Управителният съвет избра за председател на камарата Виолин Ненов. 
Доскорошният председател на ББКМ, инж. Илия Келешев, бе удостоен с най-голямото 
отличие на Асоциация на индустриалния капитал в България за приноса му в развитието на 
българското машиностроене. 
Българска браншова камара машиностроене е сдружение с нестопанска цел за 
подпомагане, насърчаване, представителство и защита на интересите на компаниите от 
сектора. Създадена е през есента на 1991 г. В нея членуват около 300 фирми от всички 
сектори на машиностроенето, които произвеждат около 70% от машиностроителната 
продукция на страната. Камарата е член на АИКБ. 
 

Банкерь 
 
√ Тристранката обсъжда извънредно промени в два кодекса 
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание утре, 22 ноември 2022 г., от 11.00 ч. 
в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет.  
Негов председател е вицепремиерът по социалните политики Лазар Лазаров, а заместник-председатели - президентът на 
КТ "Подкрепа" - Димитър Манолов и председателят на Българската стопанска камара - Добри Митрев. 
Членове са министърът на финансите Росица Атанасова Велкова-Желева, както Пламен Димитров, Иван Кокалов и Чавдар 
Христов от КНСБ, Иоанис Партениотис от КТ "Подкрепа", Васил Велев и Кънчо Стойчев от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ), Мария Минчева от Българската стопанска камара (БСК), Цветан Симеонов и Васил Тодоров от 
Българската търговско-промишлена палата, Кирил Домусчиев и Румяна Георгиева от Конфедерацията на работодателите 
и индустриалците в България (КРИБ), Васка Бакларова и Светлин Илиев от Съюза за стопанска инициатива (ССИ). Като член 
на тристранката се води и секретарят й Васка Шушнева. 
Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда и дава мнения по проекти на нормативни актове, уреждащи 
въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, здравословните и безопасните условия на труд, 

https://www.mi.government.bg/
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заетостта, безработицата и професионалната квалификация; общественото и здравното осигуряване, доходите и 
жизненото равнище. Той обсъжда и въпроси, свързани с бюджетната политика, социалните последици от 
преструктурирането и приватизацията.  
В утрешния ден тристранката ще разглежда шест законопроекта за изменение и допълнение:  
1.     Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 48-254-01-27, внесен от Корнелия Нинова и група 
народни представители. 
2.     Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 48-254-01-11, внесен от Корнелия 
Нинова и група народни представители. 
3.     Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 48-254-01-48, внесен от Корнелия 
Нинова и група народни представители. 
4.     Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 48-254-01-51, внесен от Мустафа 
Карадайъ и група народни представители 
5.     Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 48-254-01-56, внесен от Кирил 
Петков и група народни представители. 
6.     Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 48-254-01-12, внесен от Корнелия 
Нинова и група народни представители 
 
Фокус 
 
√ Министър Стоянов: През 2021 г. процентният ръст на БВП на страната е най-висок от 1995 г. насам 
През 2021 г. процентният ръст на Брутния вътрешен продукт на страната е най-висок от 1995 година насам. Това съобщи 
министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов при откриването на Четвъртия национален научен форум 
"Бизнесът в 21-ви век", организиран от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), съобщиха от 
Министерството. 
"Добрите макроикономически показатели не могат да ни радват, ако не овладеем ръста на цените на продуктите. Затова 
се радвам, че с всичко свършено от правителството ни за толкова кратко време, през миналия месец постигнахме първа 
малка победа в тази област. За първи път през октомври 2022 г. бе отчетен спад на месечната инфлация“, подчерта 
икономическият министър. От думите му стана ясно, че това е първото намаление след близо 2-годишен период на ръст. 
Министър Стоянов коментира, че въпреки кризите, безработицата в страната запазва ниски нива, а преките чуждестранни 
инвестиции у нас за 2021 г. достигат 1.21 млрд. евро. "Въпреки тези данни, европейската икономика показа високата са 
зависимост от стоките и суровините от трети страни и това още веднъж подчертава важността на въпроса за постигане на 
стратегическа автономност и диверсификацията на доставките“, обясни Стоянов. 
Според икономическия министър, кризите с енергийните източници, веригите на доставки и цените на хранителните 
продукти са огромен тест пред нашите икономики, и поставят още по-големи очаквания към Механизма за възстановяване 
и устойчивост, като инструмент за подкрепа. "Затова днес трябва да работим още по-бързо и да приложим най-добрите 
решения, така че в пъти да умножим всяко вложено евро в нашата икономика“, каза още Никола Стоянов. Той подчерта, 
че е от ключово значение научната общност, бизнесът и администрацията да работят в тясна координация, а България да 
полага последователни усилия за развитие на икономика, основана на знанието. 
Форумът се организира съвместно със Съюза на икономистите в България, Научноизследователския център за развитие на 
бизнес компетентности "Иновации и конкурентоспособност" и Центъра за индустриални изследвания и иновации. В него 
участие взеха и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, деканът на Бизнес факултета доц. д-р Димитър Благоев, 
както и председателят на АИКБ Васил Велев. 
 
News.bg 
 
√ Министърът на икономиката: Ситуацията не е чак толкова черна 
Въпреки редицата от кризи, засягащи Европа и България, икономическата ситуация у нас не е чак толкова черна. 
Това констатира министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов. Той взе участие в четвъртия научен форум 
"Бизнесът в 21-ви век", организиран от Университета за национално и световно стопанство. Темата на събитието бе 
"Възстановяване и устойчивост след кризата". 
"Всяка криза е и възможност. Ситуацията не е чак толкова черна. Макропоказателите ни достигат исторически върхове. За 
2021 година, да, след пандемията, но все пак, ръстът на брутния вътрешен продукт в процентно изражение е най-високият 
от 1995 година насам. Има много сериозен ръст на износа, България е сред първите 5 държави в ЕС по ръст  на износа. 
Безработицата пък запазва исторически ниски нива по време на криза, което не може да не ни радва. А дори ако погледнем 
към чуждестранните инвестиции - малко над 1,2 млрд. за 2021, това не може да се нарече лоша година", влезе в 
конкретика, защитавайки тезата си, министърът. 
Стоянов обаче дебело подчерта - нито един от тези добри показатели не би имал значение, ако не се овладее ръстът на 
цените. 
"Затова се радвам, че постигнахме една малка победа - през октомври инфлацията се понижи след 2 години постоянни 
ръстове. Това е една малка победа, като има много още какво да се направи в тази насока." 
Главата на икономическото ведомство изтъкна и важността от доброто прилагане на Плана за възстановяване и 
устойчивост на родна почва. От 6,3 млрд. евро, които ще усвои България, 59% са насочени към Зеления преход, а 26% - за 
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цифровия такъв. "Трябва да работим така, че всяко евро да бъде умножено колкото може повече. За да направим 
икономически скок, трябва да инвестираме в икономиката на знанието и сектори с висока добавена стойност". 
Далеч не толкова оптимистичен бе гласът на бизнеса. Според председателя на една от най-големите работодателски 
организации АИКБ - Васил Велев, целите, поставени в Зеления преход на Европа, убиват базовата индустрия на континента, 
без която пък на свой ред е невъзможно да се осъществи въпросният преход. 
"Как да използваме науката, как да се конкурираме при тези условия? Преходът, който правим сега като Европейски съюз, 
обрича базовата индустрия на Европа. И това не е от вчера. Ако Зеленият преход е толкова важен, ако без него планетата 
умира, то защо отново отваряме ТЕЦ-ове, защо внасяме втечнен газ, за чиито пренос из океаните кръстосват кораби? Не 
трябва да си много интелигентен, за да разбереш, че нещо не е наред", критичен бе Велев. 
И даде пример - цената само на електроенергията, нужна на европейски завод да произведе един тон метал, е по-висока 
от борсовата цена на един тон, внесен от САЩ или Русия например. 
Като "безумен" определи шефът на АИКБ и проектът за изграждане на батериен парк в Маришкия басейн, основна част от 
българския План за възстановяване, иницииран от кабинета "Петков". "Това е безумен проект без аналог в целия свят, не 
излизат сметките и балансите. Сметнете колко тира с батерии трябва да се наредят от София до Пловдив. Второ, 
пристанищата също, оказва се, не могат да разтоварят такива огромни количества. А и да не говорим, че няма толкова 
метали." 
 
Economy.bg 
 
√ Стоянов: Спадът на инфлацията за октомври е първа малка победа 
Въпреки кризите безработицата в страната запазва ниски нива, а преките чуждестранни инвестиции у нас за 2021 
достигат 1.21 млрд. евро, посочи министърът на икономиката 
През 2021 г. процентният ръст на Брутния вътрешен продукт на страната е най-висок от 1995 година насам. Това съобщи 
министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов при откриването на Четвъртия национален научен форум 
"Бизнесът в 21-ви век", организиран от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). 
„Добрите макроикономически показатели не могат да ни радват, ако не овладеем ръста на цените на продуктите. Затова 
се радвам, че с всичко свършено от правителството ни за толкова кратко време, през миналия месец постигнахме първа 
малка победа в тази област. За първи път през октомври 2022 г. бе отчетен спад на месечната инфлация“, подчерта 
икономическият министър. От думите му стана ясно, че това е първото намаление след близо 2-годишен период на ръст.  
Стоянов коментира, че въпреки кризите, безработицата в страната запазва ниски нива, а преките чуждестранни 
инвестиции у нас за 2021 г. достигат 1.21 млрд. евро. „Въпреки тези данни, европейската икономика показа високата са 
зависимост от стоките и суровините от трети страни и това още веднъж подчертава важността на въпроса за постигане на 
стратегическа автономност и диверсификацията на доставките“, обясни Стоянов. 
Според икономическия министър, кризите с енергийните източници, веригите на доставки и цените на хранителните 
продукти са огромен тест пред нашите икономики, и поставят още по-големи очаквания към Механизма за възстановяване 
и устойчивост, като инструмент за подкрепа. „Затова днес трябва да работим още по-бързо и да приложим най-добрите 
решения, така че в пъти да умножим всяко вложено евро в нашата икономика“, каза още Никола Стоянов. 
Той подчерта, че е от ключово значение научната общност, бизнесът и администрацията да работят в тясна координация, 
а България да полага последователни усилия за развитие на икономика, основана на знанието. 
Форумът се организира съвместно със Съюза на икономистите в България, Научноизследователския център за развитие на 
бизнес компетентности "Иновации и конкурентоспособност" и Центъра за индустриални изследвания и иновации. В него 
участие взеха и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, деканът на Бизнес факултета доц. д-р Димитър Благоев, 
както и председателят на АИКБ Васил Велев. 
 
Министерство на икономиката и индуструята 
 
√ Министър Никола Стоянов откри научен форум в УНСС 
През 2021 г. процентният ръст на Брутния вътрешен продукт на страната е най-висок от 1995 година насам. Това съобщи 
министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов при откриването на Четвъртия национален научен форум 
“Бизнесът в 21-ви век”, организиран от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). 
„Добрите макроикономически показатели не могат да ни радват, ако не овладеем ръста на цените на продуктите. Затова 
се радвам, че с всичко свършено от правителството ни за толкова кратко време, през миналия месец постигнахме първа 
малка победа в тази област. За първи път през октомври, 2022 г. бе отчетен спад на месечната инфлация“, подчерта 
икономическият министър. От думите му стана ясно, че това е първото намаление след близо 2-годишен период на ръст. 
Министър Стоянов коментира, че въпреки кризите, безработицата в страната запазва ниски нива, а преките чуждестранни 
инвестиции у нас за 2021 г. достигат 1.21 млрд. евро. „Въпреки тези данни, европейската икономика показа високата са 
зависимост от стоките и суровините от трети страни и това още веднъж подчертава важността на въпроса за постигане на 
стратегическа автономност и диверсификацията на доставките“, обясни Стоянов. 
Според икономическия министър, кризите с енергийните източници, веригите на доставки и цените на хранителните 
продукти са огромен тест пред нашите икономики, и поставят още по-големи очаквания към Механизма за възстановяване 
и устойчивост, като инструмент за подкрепа. „Затова днес трябва да работим още по-бързо и да приложим най-добрите 
решения, така че в пъти да умножим всяко вложено евро в нашата икономика“, каза още Никола Стоянов. Той подчерта, 
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че е от ключово значение научната общност, бизнесът и администрацията да работят в тясна координация, а България да 
полага последователни усилия за развитие на икономика, основана на знанието. 
Форумът се организира съвместно със Съюза на икономистите в България, Научноизследователския център за развитие на 
бизнес компетентности “Иновации и конкурентоспособност” и Центъра за индустриални изследвания и иновации. В него 
участие взеха и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, деканът на Бизнес факултета доц. д-р Димитър Благоев, 
както и председателят на АИКБ Васил Велев. 
 
News One 
 
√ Министър Никола Стоянов откри научен форум в УНСС 
През 2021 г. процентният ръст на Брутния вътрешен продукт на страната е най-висок от 1995 година насам. Това съобщи 
министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов при откриването на Четвъртия национален научен форум 
„Бизнесът в 21-ви век“, организиран от Университета за национално и световно стопанство (УНСС).  
„Добрите макроикономически показатели не могат да ни радват, ако не овладеем ръста на цените на продуктите. Затова 
се радвам, че с всичко свършено от правителството ни за толкова кратко време, през миналия месец постигнахме първа 
малка победа в тази област. За първи път през октомври 2022 г. бе отчетен спад на месечната инфлация“, подчерта 
икономическият министър. От думите му стана ясно, че това е първото намаление след близо 2-годишен период на ръст. 
Министър Стоянов коментира, че въпреки кризите, безработицата в страната запазва ниски нива, а преките чуждестранни 
инвестиции у нас за 2021 г. достигат 1.21 млрд. евро. „Въпреки тези данни, европейската икономика показа високата са 
зависимост от стоките и суровините от трети страни и това още веднъж подчертава важността на въпроса за постигане на 
стратегическа автономност и диверсификацията на доставките“, обясни Стоянов. 
Според икономическия министър,  кризите с енергийните източници, веригите на доставки и цените на хранителните 
продукти са огромен тест пред нашите икономики, и поставят още по-големи очаквания към Механизма за възстановяване 
и устойчивост, като инструмент за подкрепа. „Затова днес трябва да работим още по-бързо и да приложим най-добрите 
решения, така че в пъти да умножим всяко вложено евро в нашата икономика“, каза още Никола Стоянов. Той подчерта, 
че е от ключово значение научната общност, бизнесът и администрацията да работят в тясна координация, а България да 
полага последователни усилия за развитие на икономика, основана на знанието.  
Форумът се организира съвместно със Съюза на икономистите в България, Научноизследователския център за развитие на 
бизнес компетентности „Иновации и конкурентоспособност“ и Центъра за индустриални изследвания и иновации. В него 
участие взеха и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, деканът на Бизнес факултета доц. д-р Димитър Благоев, 
както и председателят на АИКБ Васил Велев. 
 
БТА 
 
√ Виолин Ненов е новият председател на Българската браншова камара машиностроене 
Виолин Ненов е новият председател на Българската браншова камара машиностроене (ББКМ), съобщиха от Асоциацията 
на индустриалния капитал в България. На 17 ноември 2022 г. бе проведено Общо отчетно-изборно събрание на камарата, 
което определи новите й Управителен и Контролен съвет.  
В Управителния съвет, който се състои от 13 души, влизат Виолин Ненов, Владимир Попов, Галина Тончева, Георги Вълков, 
Георги Петров, Димитър Върбанов, Жанет Попова, Иван Даскалов, Красимира Петрова, Марияна Печеян, Росана Георгиева, 
Христо Илиев и Юлиян Стръмски. Управителният съвет избра за председател на камарата Виолин Ненов. 
Доскорошният председател на ББКМ, инж. Илия Келешев, бе удостоен с най-голямото отличие на Асоциация на 
индустриалния капитал в България за приноса му в развитието на българското машиностроене.  
Българска браншова камара машиностроене е сдружение с нестопанска цел за подпомагане, насърчаване, 
представителство и защита на интересите на компаниите от сектора. Създадена е през есента на 1991 г. В нея членуват 
около 300 фирми от всички сектори на машиностроенето, които произвеждат около 70 на сто от машиностроителната 
продукция на страната. Камарата е член на АИКБ. 
 
Утро Русе 
 
√ Виолин Ненов е новият председател на Българската браншова камара машиностроене 
Виолин Ненов е новият председател на Българската браншова камара машиностроене (ББКМ), съобщиха от Асоциацията 
на индустриалния капитал в България. На 17 ноември 2022 г. бе проведено Общо отчетно-изборно събрание на камарата, 
което определи новите й Управителен и Контролен съвет. 
В Управителния съвет, който се състои от 13 души, влизат Виолин Ненов, Владимир Попов, Галина Тончева, Георги Вълков, 
Георги Петров, Димитър Върбанов, Жанет Попова, Иван Даскалов, Красимира Петрова, Марияна Печеян, Росана Георгиева, 
Христо Илиев и Юлиян Стръмски. Управителният съвет избра за председател на камарата Виолин Ненов. 
Доскорошният председател на ББКМ, инж. Илия Келешев, бе удостоен с най-голямото отличие на Асоциация на 
индустриалния капитал в България за приноса му в развитието на българското машиностроене. 
Българска браншова камара машиностроене е сдружение с нестопанска цел за подпомагане, насърчаване, 
представителство и защита на интересите на компаниите от сектора. Създадена е през есента на 1991 г. В нея членуват 
около 300 фирми от всички сектори на машиностроенето, които произвеждат около 70 на сто от машиностроителната 
продукция на страната. Камарата е член на АИКБ. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Радев обсъди с премиера на Чехия подкрепата на чешкото председателство на Съвета на ЕС за България в Шенген 
Президентът Румен Радев проведе телефонен разговор с премиера на Чехия Петр Фиала, председателстващ Съвета на 
Европейския съюз. Чешкото председателство на Съвета на ЕС продължава до края на годината, като един от основните 
приоритети е разширяването на Шенгенското пространство. В рамките на разговора Петр Фиала потвърди подкрепата за 
България и Румъния за приемането й в Шенген без допълнително забавяне. 
Българският президент приветства конструктивния подход на чешкото председателство по темата и изрази очакване за 
положителен резултат за присъединяване на България към Шенгенската зона до края на годината. 
Констатациите на инспекциите, които се осъществиха наскоро по покана на България и Румъния, бяха положителни и 
потвърдиха нашата готовност за присъединяване, заяви българският държавен глава. Петр Фиала потвърди успешните 
резултати на България от двете посещения и заяви пълната подкрепа на Чешкото председателство за едновременното 
приемане на България, Румъния и Хърватия в Шенгенската зона до края на годината. 
 
√ Ресторантьори настояват ДДС от 9% да остане като постоянна мярка 
Ресторантьори настояват ДДС от 9% да остане като постоянна мярка, както е в повечето европейски страни. Засега мярката 
е в сила до края на годината и от сектора са на мнение, че тя трябва да се запази. Експертите отчитат, че заради 
пандемичната криза и все още неовладяната силна инфлация е налице съществен процент от фалити в сферата на 
туристическия бизнес и до 40-50 на сто загуба от оборота на заведенията. 
След 45 години работа в сектора тази есен Тони Симидчиева затвори ресторанта и пицарията си в Пловдив. Причината е 
липсата на квалифициран персонал и икономическата несигурност на прага на зимата. 
Тони Симидчиева – собственик на ресторант: "И се увеличиха тройно цените на електроенергията, просто няма цени 
в ресторантите, които да бъдат толкова високи, че да могат да оправдаят съществуването на едно заведение, няма 
как да бъдат плащани тези сметки". 
Затова в бранша са на мнение, че поне ДДС в заведенията за хранене трябва да се запази на 9 процента, тъй като тази 
мярка спаси редица обекти след пандемията. В противен случай очакванията са тази зима да оцелеят основно обекти, 
които се намират на централно място или на популярни дестинации - като квартал „Капана“ в Пловдив. 
Елин Николов – собственик на заведение: "Колеги, които не разполагат с обекти, които са в централна градска част 
и човекопотокът е по-малък за тях, това ДДС от 9 процента е ключово важно и те запазват възможността да 
оцелеят и да очакват по-хубави времена, през които да постигнат печалба, защото по-голяма част в момента 
просто оцеляват". 
Христиана и Симона, които са на гости в Пловдив, коментират, че в родните им градове тенденцията в сектора е същата - 
по-високи цени, по-малко клиенти и по-ниска покупателна способност на хората. 
Христиана – студентка от Шумен: "Бих казала дори, че в Стара Загора е по-евтино от Шумен, според мен защото 
Шумен е по-малък град съответно може би по-малко хора ходят и трябва все по някакъв начин да има печалба 
заведението". 
Симона – студентка от Сливен: "Дори има едно заведение точно на Главната на Сливен имаше повече хора преди  
пандемията, сега особено в събота вечер може да видиш максимум 5 човека, което е тъжно". 
Браншови организации вече изпратиха писма до ресорните парламентарни комисии с искане по-ниската данъчна ставка 
да се запази. Те посочват, че при 9 процента ДДС чувствително са се повишили осигуровките, данък печалба и заплатите в 
сектора, което води и до по-високи постъпления. 
 
√ 80% от собствениците на отопляеми оранжерии в страната няма да ги подготвят за следващия сезон 
Заради притеснения от нов скок в цените на енергоносителите стопаните предпочитат да ги оставят празни. Това обаче ще 
доведе и до съкращения на работници. 
За първи път след създаването на оранжерията в село Мало Конаре тя ще остане празна през зимните месеци. 
Стопанството на Иван Кабуров не са сигурни дали ако засадят домати ще могат да платят пелетите за целия сезон и да 
произведат добра реколта на конкурентни цени. 
"Ситуацията е много непредвидима. Енергоносителите тази година е много непредвидима. Енергоносителите се 
увеличиха три пъти, не се знае какво ще стане утрешния ден, да не станат 6 пъти, осем пъти. В момента пелетите 
от слънчоглед са 450 - 500 лв. на тон. Миналата година бяха 130 - 140 лв. Аз изгарям около 5 тона на вечер, 2500 лв. са 
ми разходите само за отопление", каза Иван Кабуров, зеленчукопроизводител. 
Ако оранжериите останат празни, това ще доведе и до съкращаване на работна ръка. В стопанството в Мало Конаре 
работят 21 души на постоянни трудови договори, които също са притеснени. 
"При мен работят цели семейства, питат ме какво следва оттук нататък и аз казвам не знам. В момента, в който 
се обере зелето, аз ще бъда принудена да ги освободя и предполагам, че това ще е от 1 януари", каза Десислава 
Кабурова, зеленчукопроизводител. 
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Ако в най-кратки срокове няма яснота как ще бъде подпомогнат сектора, има опасност от пазара въобще да изчезне 
изчезне българската оранжерийна продукция. 
В оранжерията на Иван Кабуров ще посадят новата реколта едва в края на март. 
 
БНР 
 
√ Тристранният съвет ще обсъди начини за преизчисляване и индексиране на пенсиите 
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще заседава днес за да обсъди внесени в парламента 
законодателни промени, свързани с преизчисляване и индексиране на пенсиите, както и за по- високи обезщетения и 
еднократни помощи за семейства с деца. 
Бизнесът синдикатите и държавата в лицето на служебното правителство ще дадат становища по направени от депутати 
на "Продължаваме промяната", БСП и ДПС предложения. 
Предложението за законодателна промяна на "Продължаваме промяната" предвижда пенсиите да се осъвременяват по 
нов механизъм - или със 100 процента от инфлацията или със 100 процента от ръста на осигурителния доход,  в зависимост 
кой от двата показателя е по изгоден за пенсионерите. В момента съотношението, с което се индексират пенсиите е 
поравно разпределено между половината от инфлацията и половината от ръста на осигурителния доход. 
БСП има внесени в парламента два законопроекта, с първият се предлага отпуснатите до 24 декември миналата година 
пенсии да се преизчислят от първи януари 2023-та по формулата от 1,35 процента за всяка година реален осигурителен 
стаж. Вторият законопроект е за обвързването на месечното обезщетението за гледане на дете през втората година, което 
да е равно на минималната заплата. 
От Движението за права и свободи (ДПС) предлагат да се разшири дефиницията за действителен осигурителен стаж и да 
се включат периодите на наборната или мирновременната алтернативна служба , както и времето, в което репресирани 
са били в лагери след 9 септември 1944 година до 10 ноември 1989-а. 
На БСП е предложението за промяна в Закона за семейните помощи за деца, по конкретно при раждане на второ и трето 
дете родителите да получат еднократна помощ от 10 минимални заплати, ако са се осигурявали в предходните 24 месеца. 
Предлага се също еднократни помощи в началото на учебната година да получават не само семействата с деца записани 
в първи клас и осми клас, но тези във втори, трети и четвърти клас. Мерките са свързани с инфлацията, но и с тежката 
демографска ситуация в България и се оценяват на допълнителни 90 милиона лева. 
 
√ Среща на енергийните министри на Югоизточна Европа в Атина 
В Атина започва среща на енергийните министри на Югоизточна Европа. България ще бъде представена от министър Росен 
Христов. 
По време на енергийна криза сътрудничеството на страните от Югоизточна Европа е повече от необходимо за енергийната 
сигурност в региона, заяви гръцкият министър Костас Скрекас, който е домакин на събитието. 
Темата на срещата е "Енергетика и развитие", като се включва обсъждане на гарантирани източници на природен газ, 
възможности за снабдяване и разширяване на мрежата за енергийна сигурност. 
Шефовете на водещите енергийни компании имат възможност на срещата да представят нови проекти пред енергийните 
министри от региона. 
Гърция счита този форум за изключително важен за енергийна сигурност и възможности за повече доставки на достъпни 
цени, според коментари на експерти в медиите. 
 
√ Минеков към Йоурова: Институциите драстично са намалили подпомагането на медии чрез реклама с публични 
средства 
Министърът на културата проф. Велислав Минеков е обсъдил необходимостта от укрепване на медийната свобода и 
плурализъм в България със заместник-председателя на ЕК Вера Йоурова.  
Служебният министър е заявил, че "Единствената промяна от миналата година насам е това, че институциите  в България 
драстично са намалили подпомагането на медии чрез разпределение на публични средства за реклама“. Това съобщават 
от Министерството на културата. 
 
√ Мисия на МВФ пристига у нас 
Редовната мисия на Международния валутен фонд ще посети България, съобщиха от фонда. В рамките на визитата, която 
започва на 30 ноември, екипът на Жан-Франсоа Дофан ще се срещне с представители на Министерството на финансите, 
БНБ и неправителствения сектор. 
Във фокуса на дискусиите ще бъдат ефектите от руската война в Украйна, енергийния сектор и макроикономическата 
стабилност. 
 
√ Започва 13-ото издание на форума "Дни на кариерата" 
Работодатели в сферата на икономиката, финансите, човешките ресурси, маркетинга и обслужването на клиенти ще 
представят възможности за нови работни места и стаж в Университета за национално и световно стопанство в рамките на 
13-ото издание на форума "Дни на кариерата". 
Организатор на събитието е платформата за търсене и предлагане на работа JobTiger, съвместно с Междууниверситетския 
център за развитие на кариерата на УНСС и Студентския съвет към висшето училище. 
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След две последователни години в онлайн вариант тазгодишното издание на форума "Дни на кариерата" ще се проведе 
присъствено във фоайето на УНСС днес от 10 до 16 ч. и виртуално на 24 ноември. 
Очаква се форумът да посрещне над 70 компании изложители и повече от  5000 посетители. 
Събитието ще даде възможност на студенти и специалисти, които търсят кариерно развитие в областите на икономиката, 
финансите, човешките ресурси, маркетинга и обслужването на клиенти да се срещнат с компаниите лидери в тези сектори 
и да открият своето ново работно място или шанс за участие в стажантска програма. 
До този момент най-големият специализиран кариерен форум у нас е посрещнал над 42 000 посетители и е представил 
повече от  600 фирми участници, посочват от УНСС. 
 
√ Демонстрации на иновативни и цифрови технологии в Бургаската библиотека 
Презентация на тема: „Документиране и дигитализация на културно наследство. Демонстрация на иновативни и цифрови 
технологии за подобряване на потребителския опит в музеи, библиотеки и галерии” ще се проведе в Бургас. Тя ще бъде 
на 23.11.2022 г. от 11:00 часа  в Център за съвременно изкуство и библиотека, на ул. “Свети Свети Кирил и Методий” 41-45. 
Гост на събитието е Емил Михов, който историк с дългогодишен опит в сферата на културни институции и музеи. Основен 
фотограф на археологическите разкопки на БАН, като документация, реклама и филмиране. Основател и на продуцентска 
къща "Box vision" - с основна цел изработка на мултимедийни и филмови продукти в сферата на културният туризъм и 
реклама. Автор на холограмна кино инсталация "Боженци", кино виртуална разходка "Дечкова къща", виртуална разходка 
360 крепости – музей Кърджали и много други. Работи основно с музей и културни институции с цел въвеждане на 
модерни, нови технологии за повишаване на интереса към тях. 
Събитието цели да представи на културните институции как чрез нови технологии да предизвикат интерес у публиката по 
динамичен и увлекателен начин. Ще бъдат демонстрирани иновативни технологии и прототипи, както и използването на 
цифрови технологии за подобряване на потребителския опит в музеи, библиотеки и галерии. Обществени и 
специализирани библиотеки, музеи, галерии, архиви, центрове, изследователски институции са поканени да вземат 
участие и да обменят опит, идеи, познания и добри практики от областта. 
 
√ Сиренето - най-проблемната храна, произвеждана у нас 
Репортаж по темата на Нина Милошевич: 
Един от най-често консумираните продукти в България, сиренето, се оказва, че е най-проблемната хранителна стока, 
произвеждана у нас. Производителите масово продължават да не спазват традициите за преработка на млечни продукти 
и законите регулиращи тази дейност. Последното проучване на Българската асоциация "Активни потребители" е 
проведено върху 48 марки краве сирене, закупени от различни търговски обекти в София, Пазарджик, Симитли и Перник 
през месец септември и октомври 2022г. Лабораторно е определено водното съдържание (сухо вещество), а при 6 
селектирани проби е определено и съдържание на немлечни мазнини. При 35 от пробите водното съдържание е над 60%, 
а в 12 от тях е дори над 70%. 
Целта на изследването е определяне на качеството на бяло саламурено сирене чрез съпоставяне на лабораторно 
измереното водно съдържание със заложената в БДС стойност за този показател. В теста са включени 30 търговски 
марки сирене, като една от тях е закупена два пъти от различни търговци в София и Русе. Сирената са закупувани от 6 града 
от страната (София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и Перник) от различни магазини. Основен критерий за подбор 
е ниската цена - под 10 лева за килограм. Пробите са транспортирани до офиса на Активни потребители в София и 
предадени на лаборатория за определяне на водното съдържание. Резултатите, както и достъпната на етикетите 
информация на продуктите, са представени в таблицата. 
Бялото саламурено сирене е традиционен продукт консумиран от милиони българи. Сиренето се ползва като богата на 
протеини и минерали храна и се усвоява лесно от човешкия организъм. На пазара се предлагат стотици марки сирена, 
което осигурява богат избор за потребителите. В същото време през последните 20 години зачестяват сигналите и 
съмненията за злоупотреби в качеството на всички млечни продукти, което и фокусира усилията на Активни потребители 
върху тази тема. 
Защо производителите добавят вода в сиренето? Отговорът е прост – заради себестойността. Колкото по-малко мляко се 
използва за направата на 1 кг сирене, толкова по-голяма е печалбата на производителя. Допълнително, наличието на 
повече вода в храните не се възприема толкова негативно от потребителите, поне не колкото влагането например на 
палмово масло и за много хора това е безобидна измама. 
Методи за задържане на повече вода в сиренето: 
Технологични – това са случаите, когато сиренето не зрее достатъчно или когато нарязаните буци не се отцеждат и 
пресоват. По този начин не може да се постигне драстично повишаване на водното съдържание. 
Влагозадържащи химикали – са например нишестетата и различни полизахаридни технологични добавки и 
гелосващи/желиращи агенти (Е номера). Повечето от тях са разработени за сладкарската промишленост но се прилагат и 
от производители искащи да вкарат вода в сирена и месни продукти. Понякога за тази цел се използват и растителни 
протеини и различни соли или комбинации от всичко изброено. 
Нетрадиционни ензимни препарати – при производството на сирене се добавят ензими за коагулация на протеините. Това 
е традиционна стъпка. През последните години в млекарския сектор навлизат обаче ензими с много по-различна функция. 
Основен представител на „иновациите“ е трансглутаминазата. Този ензим вместо да разгражда млечните протеини, което 
спомага за по-доброто храносмилане от хората, има коренно различно действие. Трансгутаминазата образно казано 
омрежва белтъците. Тя свързва веригите на отделните протеини в едно цяло. По този начин продукта става механично по-
здрав и задържа повече вода без да се разпадне. От практическа гледа точна се получава „сирене“ от по-малко суровина, 

https://aktivnipotrebiteli.bg/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82/178/%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-(2020)
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вместо мляко там има вода. Заедно с това трансглутаминазата консервира продукта, като пречи на традиционните ензими 
наречени протеази и млечно-киселите бактерии да разграждат казеина на млякото. 
От 2005 насам Българската асоциация "Активни потребители" е провела 4 теста за качество и безопасност на бяло 
саламурено сирене – през 2005, 2008, 2011 и 2016г. В зависимост от възможностите всеки път са били изследвани по 
различни показатели между 15 и 36 търговски марки, добавят от Асоциацията. 
При водно съдържание над 70% - толкова много вода може да се задържи само с драстично отклонение от класическата 
технология, казано по-друг начин, продуктите с вода над 70% не можем да наречем сирене и не би трябвало да се етикират 
и продават като сирене! 
Повишаването на водата в сиренето е опасно поради следните причини: 
Нарасналото водно съдържание активира нежелателни химични процеси в млечните продукти. При тях се образуват 
вредни, а понякога и токсични и канцерогенни химични съединения. Колкото повече е водата, толкова по-бързо протичат 
тези реакции и нарастват рисковете за потребителите. 
В сирената обикновено се развиват млечно-кисели бактерии и се потискат болестотворните такива. Промяната в 
съдържанието на водата измества равновесието между бактериите и позволява растежа на нетипични за сиренето 
микроорганизми. Някои от тях може да са патогени, опасни за здравето на потребителите. 
За да се задържи водата в сиренето се използват редица химикали и ензими, всичките нетрадиционни за млечните 
продукти. 
Настоящото изследване показва, че добавянето на вода в сиренето е изключително масово и на практика вече засяга почти 
всички търговски марки в ценовия диапазон под 10 лева. Към настоящият момент това се очертава като най-новата мода 
в млечния сектор, измествайки от лидерската позиция влагането на хидрогенирани мазнини/палмово масло. За да се 
опази здравето на голяма част от българското население трябва да се отговори решително. категорични са от Асоциация 
"Активни потребители". 
При водно съдържание на „сирене“ от над 70% изключително нарастват рисковете за безопасността на потребителите. 
Подобно „сирене“ трябва да се забрани за продажба в търговската мрежа!, категорични са от Асоциацията. 
Какво сирене купуват потребителите, знаят ли за тази лоша практика и в кое сирене се среща най-високо съдържание на 
вода, може да чуете в прикачения звуков файл. 
 
√ Гърция получава от ЕК 1,9 млрд. за охрана на границите 
Европейската комисия е одобрила финансиране в размер на 1 милиард и 900 милиона евро за охрана на границите и 
борба с трафика на хора, заяви министърът по миграцията Нотис Митаракас. 
Средствата ще се насочат за изграждане на продължението на оградата с Турция в област Еврос, откъдето влизат много 
нелегални мигранти. 
Министър Митаракис подчерта и ползотворното сътрудничество с българските гранични власти срещу трафикът на хора. 
Увеличава се и охраната на морската граница в Егейско море с повече патрули и кораби. 
Финансирането от Европейската комисия включва и програми за адаптиране на бежанците със статут на пребиваване и 
закрила. 
Според гръцкото министерство на миграцията се увеличава натискът за нелегално влизане в Гърция както по сухопътната 
граница с Турция, така и в Егейско море. 
 
√ СЗО се опасява за живота на милиони в Украйна тази зима 
Животът на милиони ще бъде застрашен в Украйна тази зима, съобщи Световната здравна организация (СЗО). Украинските 
власти призоваха жителите на Киев и няколко други области да ограничат използването на електроенергия, тъй като 
електропреносната мрежа беше сериозно засегната от руските удари. 
Възрастните и уязвимите хора се подготвят за доброволна евакуация на опустошения от войната южен град Херсон. 
Половината от енергийната инфраструктура на Украйна е повредена или унищожена, а 10 милиона в момента са без 
електричество, заяви регионалният директор за Европа на Световната здравна организация (СЗО) Ханс Клуге. Много 
украинци може да загубят живота си през настъпващата зима заради студа и заради миграцията, до която ще доведат 
руските ракетни удари срещу енергийната мрежа на страната, предупреди Клуге: 
Предупрежденията идват на фона на застудяването, настъпило в Украйна, където вали сняг, а температурите паднаха под 
нулата. 
Запорожката атомна електроцентрала, която произвеждаше повече от 25% от електроенергията на Украйна, вече не 
генерира ток. Съобщава се за над 10 експлозии през последните два дни в района на централата. 
Ядрената трагедия този път е била избегната на метри, а не на километри, заяви генералният директор на 
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси. 
Радиационните измервания в района са в нормите. 
Москва и Киев се обвиняват взаимно за обстрела. 
Украинският президент Володимир Зеленски призова НАТО да гарантира защитата на централата от руски саботажи. 
Работим, за да гарантираме прилагането на изискването на МААЕ за спиране на всякакви враждебни действия срещу 
украински ядрени съоръжения, заяви президентът в обичайното си видео обръщение и подчерта: 
"Демилитаризирането на Запорожката атомна централа е изключително важно. Русия трябва да изтегли всичките си бойци 
оттам и да спре да обстрелва централата". 
Зеленски също така отправи призив към своите сънародници да ограничат потреблението на електроенергия. 

https://bnr.bg/post/101739846/sireneto-nai-problemnata-hrana-proizvejdana-u-nas
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На този фон възрастните и уязвимите хора се подготвят за доброволна евакуация от Херсон. В опустошения от войната 
южен град, в който украинската армия влезе на 11 ноември след изтеглянето на руските въоръжени сили, почти няма ток 
и течаща питейна вода. 
 
√ Иран започна обогатяване на уран до 60% чистота в ядреното си съоръжение Фордо 
Иран започна да обогатява уран до 60% чистота в подземното си ядрено съоръжение Фордо, използвайки IR6 центрофуги, 
съобщават иранската телевизионна мрежа SNN и иранската студентска информационна агенция ISNA news, цитирани от 
агенция Ройтерс. 
Това вероятно е отговор на резолюция, приета от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) през миналата 
седмица, която разпорежда повече сътрудничество от страна на Техеран. 
Трябва да се има предвид, че Иран вече обогатява уран до 60% в други свои ядрени обекти. 
Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), включващ представителите на 35 държави, 
прие миналия четвъртък резолюция, настоящата спешно Иран да сътрудничи на разследването на агенцията за следи от 
уран, открити на три недекларирани обекта, заявиха дипломати след гласуването на тази резолюция при затворени врати, 
посочва Ройтерс. 
Резолюцията е втората за тази година, насочена към Иран за разследване, което се превърна в пречка за преговорите за 
възстановяване на Иранската ядрена сделка от 2015 г. (JCPOA), тъй като Техеран поиска това разследване да приключи. 
Иран рестартира обогатяването на уран отвъд лимита, определен от Съвместния цялостен план за действие (JCPOA), след 
като Съединените щати се изтеглиха през 2018 г. от ядреното споразумение. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Еврозоната се отдалечава от риска от дълбока зимна рецесия 
Меката есен и по-ниските цени на енергията подобряват краткосрочните перспективи, но следващата зима 
изглежда мрачна 
Вероятността еврозоната да изпадне в дълбока рецесия тази зима намалява според икономисти, които промениха 
прогнозите си. Като цяло за 2022 г. икономистите прогнозират ръст на еврозоната от 3,2%, в сравнение с по-ранната 
прогноза от 2,7%, направена през юли, пише Financial Times.  
По-голямата фискална подкрепа от страна на правителствата, по-ниските цени на газа и меката есен допринесоха за 
подобряване на перспективите пред блока, но повечето анализатори все още очакват производството в еврозоната да се 
свие през следващите тримесечия.  
По-рано този месец Европейската комисия заяви, че очаква икономиката да се свие с 0,5% през четвъртото тримесечие и 
с 0,1% през първите три месеца на следващата година - в съответствие с оценките на анализаторите от частния сектор. Но 
спадът ще бъде по-умерен, отколкото се опасяваха преди.  
Според последната компилация от прогнози на Consensus Economics, които отразяват и по-добрата от очакваната 
устойчивост на блока през трите месеца до септември, икономистите прогнозират растеж на еврозоната като цяло от 3,2% 
за 2022 г. - в сравнение с по-ранната прогноза от 2,7% през юли.  
''Рецесията в еврозоната вероятно няма да бъде толкова дълбока, колкото се опасявахме'', заяви Сузана Стритър от 
мениджъра на активи Hargreaves Lansdown. "Блокът е напът да избегне пълномащабна енергийна криза тази зима."  
Спирането на ключовия газопровод Северен поток 1 от страна на Москва през лятото подхрани опасенията, че регионът 
трудно ще успее да замени руските енергийни източници, и доведе до рязко повишаване на цените на газа. Но поради 
един от най-меките месеци октомври в историята, домакинствата и заводите използваха по-малко енергия, поради което 
газохранилищата остават почти изцяло запълнени.  
През първата седмица на ноември потреблението на газ в трите най-големи икономики в еврозоната - Германия, Франция 
и Италия - е намаляло с 30% спрямо средната стойност за периода 2017-2021 г., според данни на ENTSO-E.  
През септември Холгер Шмидинг, главен икономист в Berenberg Bank, прогнозира свиване с 2,1% за трите тримесечия до 
средата на 2023 г. въз основа на цена на газа от 220 евро за MWh за тази зима и опасения от прекъсване на 
електроснабдяването.  
Оттогава насам обаче цената на едро на газа в Европа спадна до под 110 евро за MWh и Шмидинг преразгледа прогнозата 
си за мащаба на спада до 1,6%.  
Успехът при пълното запълване на капацитета на съоръженията за съхранение на газ също намали опасенията, че 
промишлеността ще бъде изправена пред периоди без електрозахранване. Балансът на рисковете за прогнозите му "сега 
клони по-скоро към повишаване, отколкото към понижаване", каза той.  
Тази седмица Goldman Sachs промени прогнозата си за същия период, като очаква свиване на производството с 0,7%, което 
е по-малко от предишната прогноза за спад от 1%.  
По-ниските цени на природния газ, намаленият риск от енергийно нормиране и допълнителната фискална подкрепа от 
страна на правителствата сочат "по-плитка рецесия", заяви Свен Яри Стен, главен европейски икономист в Goldman Sachs.  
Производството в еврозоната нарасна с 0,7% през второто тримесечие на тази година и с 0,2% през третото. Устойчивостта 
досега означава, че ще има по-голямо "пренасяне" на икономическата активност през тази зима, каза Силвия Арданя, 
главен европейски икономист в Barclays.  
Арданя прогнозира спад на брутния вътрешен продукт от 1,3% от пика до края на периода между настоящото тримесечие 
и третото тримесечие на 2023 г. в сравнение с по-ранната оценка от 1,7%. 
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"Запасите от газ са достатъчно големи, така че сега има малък риск от откровени норми за потребление тази зима", 
каза Андрю Кенингам, икономист в Capital Economics, като добави, че възстановяването на автомобилния сектор е 
било по-силно от очакваното. Мелани Дебоно, икономист в Pantheon Macroeconomics, също повиши прогнозата си до 
"по-плитка рецесия", отчасти поради по-мекото време през зимата.  
Въпреки това икономистите стават все по-мрачни по отношение на перспективите за следващата зима и сега смятат, че 
производството в еврозоната ще се свие с 0,1% през 2023 г. - рязко понижение спрямо очакваната през март експанзия от 
2,3%, малко след като Русия нахлу в Украйна.  
Икономистите се опасяват, че при положение, че доставките на руски газ ще останат ограничени, ще бъде много по-трудно 
да се запълнят капацитетите за съхранение в Европа за следващата зима.  
Goldman Sachs понижи прогнозите си за следващата година като цяло, както и за началото на 2024 г. Освен това ще отнеме 
време спадът на цените на едро на енергията да се отрази на потребителите.  
Всяко възстановяване вероятно ще бъде бавно и продължително", каза Пол Холингсуърт, главен европейски икономист в 
BNP Paribas.  
Главният икономист на Axa Жил Мок предупреди, че потребителските разходи ще бъдат "механично" засегнати от високата 
инфлация, която през октомври достигна нов рекорден връх от 10,6%.  
"Възможно е [тази зима да бъде] по-малко страшна, но според мен все още сме напът към болезнена рецесия". 
 
√ Енергийните борси предупредиха, че ценовият таван на газа може да има обратен ефект 
Освен заплахата от намаляване на ликвидността, борсите могат да загубят и приходи, ако търговците се насочат 
към извънборсовите пазари 
Водещите европейски енергийни борси предупредиха, че планираното въвеждане на таван в цената на газа представлява 
сериозна заплаха за сигурността на доставките и финансовата стабилност за региона и няма да постигне целта за 
намаляване на цените.   
Планът на Европейската комисия да предложи таван върху цените на газа „може да има необратими негативни ефекти“ 
върху функционирането на енергийните пазари в региона, а тези ефекти ще се усещат и много след кая на настоящата 
криза, пишат в писмо от Асоциацията на европейските енергийни борси. Комисията още не е разкрила точните параметри 
на механизма, който смята да използва само в краен случай. 
Понастоящем рамките на политиката за таван на газа не отчита риска от изтласкване на участниците от борсите към частния 
извънборсов пазар, където има по-малка прозрачност на цените и по-висок риск от неизпълнение, заявиха от асоциацията, 
известна като Europex. Според нея механизмът вероятно ще доведе до "значително" увеличаване на изискванията за 
обезпечение или маржин - ситуация, която осезаемо намали ликвидността в разгара на енергийната криза. 
Едно от ограниченията ще бъде задействано, когато фючърсите за месец напред на нидерландския център за търговия с 
газ Title Transfer Facility надхвърлят определено ниво в продължение на още неопределен брой седмици. Когато 
механизмът за корекция на пазара се активира, няма да се допуска изпълнението на поръчки за предни месечни деривати 
на TTF с цени над предварително определеното ниво. 
"Загрижени сме, че това предложение ще има обратен ефект и ще доведе до влошаване на сигурността на доставките", 
заяви в интервю Тобиас Паулун, главен директор по стратегията в Европейската енергийна борса AG. "Без значение дали е 
фиксиран или плаващ - таванът ограничава възможността на участниците на пазара да сключат сделка на цена, която и 
двете страни биха приели". 
Липса на сигурност 
Търговците и дружествата за комунални услуги могат да решат да не хеджират производството или потреблението си в 
предходния месечен договор за TTF и вместо това да балансират позициите си, като търгуват на спот пазара, казаха от 
Europex. Това би оказало значителен натиск върху спот цените, без да е сигурно, че ще остави сигурността на доставките 
незасегната. 
Освен заплахата от намаляване на ликвидността, борсите могат да загубят и приходи, ако търговците се насочат към 
извънборсовите пазари. Търговията с фючърси на нидерландски газ на Intercontinental Exchange Inc. намаля през 
последната година със задълбочаването на енергийната криза.  
ЕС обеща предпазни мерки, които да гарантират, че временният инструмент може да бъде спрян бързо, ако започне да 
застрашава сигурността на доставките. Подобна мярка обаче не може да бъде приложена толкова бързо, че да 
предотврати тези рискове, каза Паулун. 
EEX, член на Europex, предлага други мерки за ограничаване на високите цени на газа, като например програми за 
подкрепа на ликвидността или държавно подкрепени гаранции за подсигуряване на изискванията за обезпечение, или 
дори директна подкрепа за потребителите. 
Изпълнителният орган на ЕС планира да предложи регламент за ограничаване на цените на газа преди ключовата среща 
на министрите на енергетиката на 24 ноември, тъй като мнозинството от държавите-членки настояват за повече действия 
за ограничаване на бързо растящите цени на горивото. 
 
√ Русия губи 90% от своя ключов европейски пазар за петрол още преди санкциите 
Комбинираните потоци за България и Румъния останаха непроменени при 146 000 барела на ден, по-малко от 
половината от пиковия обем през юни. Почти целият обем завършва в България 
Остават само две седмици до влизането в сила на санкциите на Европейския съюз, a Русия вече е загубила повече от 90% 
от пазара си в северните страни на блока, преди това опората на доставките от балтийските и арктическите терминали. 
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Русия доставя само 95 000 барела на ден до Ротердам – единствената останала европейска дестинация за доставки по 
море извън басейна на Средиземно/Черно море – през четирите седмици до 18 ноември. Това е спад от над 1,2 милиона 
барела на ден, изпращани до пристанищата в региона всеки ден в началото на февруари. Държави като Литва, Франция и 
Германия спряха такъв внос преди няколко месеца, докато Полша последва примера през септември. 
Три четвърти от суровия петрол, натоварен в балтийските пристанища на Русия, сега се насочва към Азия, като индийските 
рафинерии изкупуват барели, за да се възползват от гратисния период, предложен от САЩ и Обединеното кралство и който 
се очаква да бъде приет и от ЕС. Това ще освободи от санкциите товари, които са натоварени преди забраната да влезе в 
сила на 5 декември, стига да бъдат доставени до 19 януари. 
Очаква се страните от Г-7 да обявят нивото на тавана на цените си за доставките на руски суров петрол в сряда. Товарите, 
закупени на цени над това ниво, биха загубили достъп до европейски и британски кораби, застраховки и други услуги. 
Общите обеми, доставени от Русия, паднаха до деветседмично дъно от 2,67 милиона барела на ден през седемте дни до 
18 ноември, докато по-малко променливата четириседмична средна стойност също се понижи, въпреки че остана над 3 
милиона барела на ден за шеста седмица. Продължаващите спадове допринесоха за спадането на седмичните приходи 
на Кремъл от търговията с петрол до най-ниското ниво от началото на януари. 
 

 
 
Обемът на суровия петрол на корабите, насочени към Китай, Индия и Турция, трите страни, които се очертаха като най-
големи купувачи на изместените руски доставки, плюс количествата на корабите, които все още не показват крайна 
дестинация, нарасна до рекордните 2,45 милиона барела на ден през четирите седмици до 18 ноември. 
Отклоняването на руския износ на суров петрол към Азия променя търговските потоци и дава нов живот на стареещите 
петролни танкери, които иначе щяха да отиват за скрап. 
А танкерите, превозващи руски суров петрол, стават все по-уклончиви относно крайните си дестинации. Има голям скок в 
плавателните съдове, напускащи Балтийско море и показващи следващата си дестинация като Порт Саид или Суецкия 
канал. Остава вероятно повечето от тези кораби да започнат да сигнализират за индийските пристанища, след като 
преминат през канала. 
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Товар суров петрол от пристанище Мурманск достигна Китай по Северния морски път покрай арктическото крайбрежие на 
Русия. Петролният танкер "Василий Динков" пристигна до пристанището Рижао в петък, където сега е закотвен в очакване 
на разтоварване. 
Потоци суров петрол по дестинация: 
На средна основа за четири седмици, общият износ по море се понижи за втора седмица до средно 3,07 милиона барела 
на ден. Потоците останаха над 3 милиона барела на ден за шеста седмица. Доставките за Азия достигнаха нов връх, докато 
тези за Европа продължиха да се движат в обратна посока. 
 

 
 
Всички цифри изключват товари, идентифицирани като казахстански клас KEBCO. Това са превози, извършвани от 
KazTransoil JSC, които преминават транзитно през Русия за износ през Уст-Луга и Новоросийск. 
Казахските количества се смесват със суров петрол от руски произход, за да се създаде еднакъв експортен клас. След 
нахлуването в Украйна от Русия Казахстан ребрандира своите товари, за да ги разграничи от тези, изпращани от руски 
компании. Транзитният суров петрол е специално освободен от санкциите на ЕС. 
Азия 
Доставките до азиатските клиенти на Русия, плюс тези на кораби, които не показват крайна дестинация, които обикновено 
завършват или в Индия, или в Китай, се увеличиха за четвърта седмица през седемте дни до 18 ноември. Обемът на 
суровия петрол, насочен към Азия, достигна 2,1 милиона барела на ден на четириседмична подвижна средна база, с още 
75 000 барела на ден на танкери, чиято точка на разтоварване е неясна. Комбинираната цифра постави нов връх за годината 
досега. 
Всички танкери, превозващи суров петрол до неидентифицирани азиатски дестинации, сигнализират за Порт Саид или 
Суецкия канал, като крайните точки на разтоварване е малко вероятно да бъдат очевидни, докато не преминат през водния 
път в Червено море, най-рано. Повечето от тези кораби завършват в Индия, като някои се насочват към Китай, а единични 
кораби отиват към други дестинации като Обединените арабски емирства или Шри Ланка. 
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Европа 
Износът на руски суров петрол по море за европейските страни падна до най-ниското си ниво за годината досега, 
средно 569 000 барела на ден през 28-те дни до 18 ноември. Потоците са намалели със 131 000 барела на ден, или 19%, от 
периода до ноември 11. Тези цифри не включват пратки до Турция. 
 

 
 
Обемът, изпратен от Русия до северноевропейските страни, спадна до ново дъно, като Ротердам е единствената 
дестинация за доставки в региона за девета седмица. Потоците към региона спаднаха до 95 000 барела на ден през 
четирите седмици до 18 ноември, спад от над 1,2 милиона барела на ден преди войските на Москва да нахлуят в Украйна 
в края на февруари. 
Износът за средиземноморските страни се понижи до 631 000 барела на ден средно през четирите седмици до 18 ноември, 
спад от 693 000 барела на ден през същия период до 11 ноември. Потоци към региона, включително Турция, която е 
изключена от европейските данни в горната част на този раздел паднаха за втора седмица. Доставките за Турция остават 
над 300 000 барела на ден за шеста седмица. Това е повече от три пъти повече от обичайния обем преди руските войски 
да нахлуят в Украйна и се очаква страната да остане важна дестинация за руския суров петрол, след като санкциите на ЕС 
влязат в сила на 5 декември. 
 

 
 
Комбинираните потоци за България и Румъния останаха непроменени при 146 000 барела на ден, по-малко от половината 
от пиковия обем, наблюдаван през юни. Почти целият обем, насочен към клиентите в Черно море, завършва в България. 
Страната си осигури частично изключение от забраната на ЕС за внос на суров петрол по море от Русия, което трябва да 
подпомогне притока, след като забраната за потоци в други страни от ЕС влезе в сила. 
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Потоци по местоположение на експорт 
Общите потоци на руски суров петрол са намалели с 227 000 барела на ден, или 8%, през седемте дни до 18 ноември в 
сравнение с предходната седмица. Доставките намаляха от Черно море и Тихия океан, докато износът се увеличи от 
арктическото пристанище Мурманск. Потоците руски суров петрол от балтийските пристанища Приморск и Уст-Луга 
останаха непроменени. Цифрите изключват обемите от Уст-Луга и Новоросийск, идентифицирани като казахстански клас 
KEBCO. 
 

 
 
Приходи от износ 
Постъпленията на Кремъл от митото за износ на суров петрол намаляха с 9 милиона долара до 109 милиона долара през 
седемте дни до 18 ноември, като четириседмичният среден доход също спадна с 3 милиона долара до 127 милиона 
долара. Седмичният показател беше най-ниският от първата седмица на годината, воден от спада в обемите. Средната 
стойност за четири седмици е най-ниската от февруари. 
 

 
 



15 

 

Ноемврийската митническа ставка е 5,83 долара за барел, най-ниското ниво от януари 2021 г., с отстъпка от Urals спрямо 
Brent през последния изчислителен период, който продължи от 15 септември до 14 октомври, на около 25,50 долара за 
барел. Митото през декември ще бъде с 8 цента за барел по-високо до $5,91, според данни, публикувани от руското 
Министерство на финансите. 
 
√ Годишните преговори за климата са хаос - ООН планира основен ремонт 
"Никога не съм се сблъсквал с подобно нещо: непрозрачно, непредсказуемо и хаотично", заяви един от делегатите на 
COP27 в Египет 
Наскоро назначеният ръководител на ООН по въпросите на климата Саймън Стийл планира промяна на годишната 
международна среща на върха, за да гарантира, че тя е прозрачна и дава резултати след противоречивото приключване 
на тазгодишната COP27 в Египет.  
Часове след закриването на конференцията за климата в Египет Стийл заяви, че възнамерява да преразгледа процеса на 
COP, за да го направи "възможно най-ефективен".  
Тазгодишното събитие приключи, като някои ключови участници изразиха недоволство от провеждането и преговорите в 
курорта Шарм ел-Шейх на Червено море, които събраха повече от 45 000 участници.  
Докато много уязвими и развиващи се страни похвалиха споразумението за фонд, който да помогне на бедните страни да 
се справят с последиците от изменението на климата, други се възмутиха от начина на водене на двуседмичните 
разговори и продължилите цяла нощ спорове, които завършиха без никакъв напредък по целите за глобалното затопляне.  
Някои дипломати поставиха под въпрос почтеността на египетското председателство на COP27.  
"Никога не съм се сблъсквал с подобно нещо: непрозрачно, непредсказуемо и хаотично", каза един от делегатите.  
В ранните часове на съботната сутрин преговорните екипи на страните получиха малко време, за да прегледат 
проектотекстовете по няколко ключови въпроса, съобщиха запознати. Това не е "обичайна процедура", каза един от 
служителите на ЕС.  
Проточилите се разговори доведоха срещата на върха до втори извънреден ден, а заключителната пленарна сесия се 
състоя в неделя след 3 ч. сутринта.  
Стийл е бил от другата страна на процеса на COP като бивш министър на устойчивостта на климата и околната среда на 
карибската държава Гренада, преди да бъде назначен през август за ръководител на Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата.  
Той заяви, че е наясно с опасенията относно COP27 и ще направи преглед на срещата на върха и на по-широкия процес на 
COP след завръщането си в секретариата на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Бон, Германия.  
"Това, с което ще се заемем, когато се върнем у дома, е да направим преглед и да потърсим области за подобрение", 
каза той пред FT.  
Има елементи от процеса, които "могат да бъдат подобрени", каза Стийл, и органът на ООН възнамерява да предостави 
препоръки на следващото председателство, което ще се изпълнява от Обединените арабски емирства, преди 
конференцията през 2023 г.  
"Процесът трябва да бъде максимално рационализиран и ефективен", каза той.  
Приключването на COP27 в неделя предизвика смесени реакции, като финансовият министър на Тувалу изрази съжаление 
за "пропуснатата възможност". Други западни участници в преговорите обвиниха съседните страни производителки на 
нефт и газ като Саудитска Арабия, че са размили окончателното споразумение.  
Присъствието на повече от 600 лобисти от индустрията за изкопаеми горива предизвика оплаквания от група учени и групи 
за защита на климата.  
Последните часове на срещата на върха бяха белязани от стремежа на десетки държави да включат обещание за 
постепенно спиране на използването на всички изкопаеми горива, което в крайна сметка се оказа неуспешно.  
Обръщайки се към присъствието на представители на индустрията, Стийл заяви, че "не можете да ги игнорирате". 
"Въпросът е как да ги привлечете и къде се вписват в процеса", каза той. "Смятам, че е абсолютно необходимо процесът 
да бъде напълно прозрачен."  
Относно това дали прозрачността е липсвала на COP27, Стийл каза: "Не мога да отговоря на този въпрос, но това е нещо, 
което ще разгледам".  
Един от възможните начини за подобряване на процеса може да бъде да се разгледа възможността за включване на 
бъдещите председателства на COP заедно с избрания за председател за съответната година, каза Стийл.  
Въпреки разочарованието, изразено от мнозина след приключването на COP27, ръководителят на Рамковата конвенция 
на ООН по изменение на климата заяви, че тя не е била провал. 
"Нямаше отстъпление в една много трудна среда, в условията на енергийна криза, в която се наблюдава увеличаване 
на използването на изкопаеми горива", каза той.  
Липсата на отстъпление е "забележителна", но през следващата година "има възможност за по-добри резултати".   
По време на срещата на върха, която ще се проведе догодина в ОАЕ, фокусът върху енергийния сектор "е очевидно място, 
откъдето да се започне", каза Стийл. Науката е категорична, че е необходимо "да се откажем от изкопаемите горива". 
 
√ Петролът се стабилизира след бурните спадове в понеделник 
West Texas Intermediate се задържа малко над $80 за барел 
Петролът се стабилизира след волатилна сесия, в която инвеститорите съчетаваха замъглената перспектива за предлагане 
и опасенията относно по-слабото търсене в засегнатия от вируси Китай, като случаите на Covid в цялата страна нараснаха 
близо до рекордно ниво въпреки ограниченията. 
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West Texas Intermediate се задържа малко над $80 за барел, след като се завъртя в дъга от $5 в първата сесия за седмицата. 
Цените паднаха след доклад, че ОПЕК+ обмисля увеличаване на добива, но след това се възстановиха, след като Саудитска 
Арабия отрече информацията. 
Тенденциите в потреблението на суров петрол в Китай остават в светлината на прожекторите, тъй като повтарящите се 
епидемии от Covid-19 карат Пекин да продължава с масовите блокирания и ограничаване на движението. Това вреди на 
перспективите за търсене само седмици след като инвеститорите спекулираха, че Пекин може да се отдалечи от своята 
позиция на нулева толерантност. Имаше 27 307 регистрирани случая за понеделник, малко по-малко от пика, наблюдаван 
през април. 
Цените на петрола отслабнаха този месец поради опасения относно търсенето и докато инвеститорите отброяват дните до 
налагането на нови санкции на Европейския съюз върху руските морски потоци и допълнителен план за ценова горна 
граница от Г-7. Поредицата от мерки има за цел да засили натиска върху Москва за войната в Украйна, като същевременно 
се избегне инфлационен скок в цените на суровината. 
Остават само две седмици до влизането в сила на ограниченията на ЕС, а Русия вече е загубила повече от 90% от пазара си 
в северните страни на блока. Москва не планира да доставя суров петрол или петролни продукти на нации, които прилагат 
ограничението за цената, подробности за което могат да бъдат обявени още в сряда. 
„Политиката на ЕС трябва да е възходящ стимул за петролния пазар“, тъй като Русия каза, че няма да изпраща 
петрол в страни, прилагащи таван на цените, каза Стивън Инес, управляващ партньор на SPI Asset Management. 
„Критичният риск за тази политика е потенциалът за руско отмъщение.“ 
Внимателно проследяваните времеви спредове на петролния пазар отслабнаха през последните седмици, сигнал, който 
сочи към облекчаване на ограниченото предлагане. Бързият спред на WTI - разликата между двата му най-близки договора 
- възлизаше на 13 цента за барел в обратно контанго. Спредът, който се обърна в контанго в понеделник, беше 67 цента за 
барел в обратно контанго преди седмица. 
 
√ Китай сключва с Катар една от най-големите сделки за втечнен природен газ досега 
Двайсет и седем години Qatar Energy ще изпраща на Sinopec по 4 млн. тона втечнен природен газ годишно  
Китай подписа забележително споразумение на стойност 60 млрд. долара за закупуване на втечнен природен газ от Катар, 
тъй като втората по големина икономика в света се стреми да засили енергийната си сигурност за десетилетия напред. 
Qatar Energy ще изпраща на Sinopec 4 млн. тона втечнен природен газ годишно, считано от 2026 г., обявиха контролираните 
от държавата компании на виртуална церемония в понеделник. Сделката ще продължи 27 години, което я прави най-
дългото споразумение за доставка на втечнен природен газ в Китай до момента, по данни на BNEF. То е и едно от най-
големите в страната по отношение на обема. 
Държавите по света бързат да си осигурят гориво за електроцентрали и отопление от големи износители като Катар и САЩ, 
което води до покачване на цените. Световният пазар на втечнен природен газ е почти изчерпан от гледна точка на 
предлагането, а до 2026 г. няма да има почти никакво ново производство. 
Европа се опитва да замени руския тръбопроводен газ с втечнен природен газ, въпреки че преговорите с Катар са в застой 
поради нежеланието на страни като Германия да се ангажират с дългосрочни договори. Много от правителствата на ЕС 
искат постепенно да се откажат от изкопаемите горива и смятат, че сделките с втечнен природен газ биха били в разрез с 
техните цели за опазване на климата. 
Макар че вносът на втечнен природен газ в Китай спадна тази година заради строгата правителствена политика за нулеви 
количества, търсенето се очаква да се възстанови още през 2023 г. и да продължи да расте през следващото десетилетие. 
През миналата година Китай беше най-големият вносител на втечнен природен газ в света, а държавните му купувачи са 
заети с подписването на договори за доставка с производители. 
Газът за Sinopec ще идва от разширяването на North Field East, което ще струва на Катар и инвеститори, сред които Shell Plc 
и Exxon Mobil Corp. почти 30 млрд. долара. Това е първият договор за доставка за проекта, който трябва да увеличи 
годишния капацитет на Катар за производство на втечнен природен газ от 77 млн. тона на 110 млн. тона за три години. 
Здрави връзки 
Министърът на енергетиката на Катар и ръководител на QE, Саад ал Кааби, подписа споразумението с МА Йонгшенг, 
председател на Sinopec. Сделката е на стойност около 61 млрд. долара (2,3 млрд. долара годишно) по днешните цени за 
дългосрочни договори, според изчисления на Bloomberg. 
Тя ще "затвърди още повече отличните двустранни отношения" между Китай и Катар и "ще помогне за задоволяване на 
нарастващите енергийни нужди на Китай", заяви Ал Кааби. 
Катар инвестира приблизително още 15 млрд. долара в разширяването на своето находище North Field South. Това ще 
повиши капацитета на страната до 126 млн. тона годишно и трябва да бъде завършено до 2027 г. 
 
3e-news.net 
 
√ Правителството и "Лукойл" се договориха руската компания да прехвърли цялата си икономическа дейност на 
територията на България 
На практика това е връщане на схемата на работа отпреди 2020 г. и отказ от настоящата дейност на ишлеме, 
което ще осигури данъци до 700 млн. лв. през 2023 
Правителството и ръководството на „Лукойл Нефтохим Бургас“ се договориха руската компания да прехвърли цялостната 
си икономическа дейност на територията на България от 1 януари 2023 година.  Това съобщи вицепремиерът по 
икономическите политики Христо Алексиев след разговори с ръководството на „Лукойл Нефтохим“. Това означава 
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прекъсване на работата на „ишлеме“ и връщане на завода към старата схема на производство и преработка на 
нефтопродукти, която съществуваше до 2020 г. Новината беше потвърдена и от Илшат Шаруфтдинов на специална 
пресконференция в Министерски съвет. 
„Служебното правителство над 2 месеца работи целенасочено за овладяване на кризите в енергетиката, цените на 
горивата, инфлацията. Затова водим активен диалог с „Лукойл Нефтохим България“, така и с всички търговци и 
производители. Днес постигнахме много важна стъпка напред – постигнахме договореност от 1 януари 2023 г. те да 
прехвърлят цялата си икономическа дейност в България, т.е. цялото производство, приходи, данъци от тяхната дейност да 
бъдат показани и плащани в България, а не както бе досега – в Холандия или Швейцария", каза Христо Алексиев. 
Той определи това решение като справедливо, предвид факта, че рафинерията е в България, в нея работят 1300 души, а и 
произвежданата продукция е българска. Разчетите на база на преговорите и споразумението, което трябва да се 
формализира, че в българския бюджет ще влязат данъци от порядъка на 100 млн. лв. през тази година и между 600 – 700 
млн. лв.  през 2023 г. 
По-късно представителят на „Лукойл“ Шарафутдинов съобщи, че ако се вземат предвид и обслужващите компании, с които 
рафинерията работи, броят на заетите достига 10 хил. души. 
„Разчетите, които направихме предвид настоящата ситуация и цените на сорт Brent от една страна и Urals от друга страна 
показват, че след прилагане на регламента за свръхпечалбите (на енергийните компании) и нашите законодателни 
промени, които сме предложили в Народното събрание може да разчитаме тази година на приходи в бюджета на 100 млн. 
(лева) от „Лукойл“. Догодина при запазване на настоящата ситуация може да разчитаме на 700 млн. лв. , които да постъпят 
в бюджета. Тези приходи ние ще използваме на първо място за компенсиране на най-уязвимите групи в България. Тоест с 
тези средства, които ще получим от преместване на цялата дейност на „Лукойл Нефтохим“ в България като икономически 
център на тази дейност ще ни помогнат да направим една наистина таргетирана програма за компенсиране на уязвимите 
слоеве от обществото“, посочи вицепремиерът. 
Христо Алексиев обясни също така, че това ще се отрази и на програмата, която предвижда отстъпка от цените на горивата 
на бензиностанциите за физическите лица с 25 ст. "Тоест с тези средства, които ще получим от преместване на цялата 
дейност на "Лукойл Нефтохим" в България като икономически център на тази дейност ще ни помогнат да направим една 
наистина таргетирана програма за компенсиране на уязвимите слоеве от обществото. Ние смятахме сега мярката за 25 
стотинки (отстъпка за физическите лица на бензиностанциите), макар че ще я удължим, за не съвсем справедлива. От една 
страна тя увеличаваше неравенствата – компенсираха се част от хората за сметка на данъците на всички нас. Сега уязвимите 
слоеве на обществото, а ако трябва и бизнеса ще бъде компенсиран вътрешно, а не от данъците от всички нас", обясни 
вицепремиерът.  
За сравнение, при настоящата схема на работа на ишлеме, данъкът, внесен от „Лукойл“ миналата година е едва 3,5 млн. 
лв. „Това е много сериозен успех, при положение, че Лукойл Нефтохим Бургас през миналата година, т.е. 2021 г. е внесла 
едва 3,5 млн. лв. като данък“, посочи още Христо Алексиев. 
На практика, това означава, че от схемата, която се връща вече отпада търговецът в лицето на Lrtasco. 
Илшат Шарафутдинов от „Лукойл“ от своя страна потвърди казаното от вицепремиера и посочи три условия, за 
осъществяване на намерението за връщане на цялата икономическа дейност на територията на България. 
„Потвърждаваме, че ние проведохме преговорите с правителството за постигане на оптимална схема по която се работи. 
Предвид макроикономическите показатели въобще и в частност разликата в цените между сорта Brent и сорт Urals , ние 
смятаме че е справедливо и целесъобразно максимално бързо да променим бизнес схемата, така че ефектът от работата 
на завода „Лукойл“ да остават в България. 
Искам да отворя една скоба – заводът вече е работил по тази схема до 2020 г., а именно центъра на финансовия резултат 
да е в България.  В периода, когато работихме по този начин икономическата реалност като световна тенденция на 
отрицателния марж при преработката не позволяваше ефектите да генерират печалба и съответно данъци, които да 
остават в България. Именно, отчитайки реалността, към онзи момент през 2020 г. беше взето решение да се прехвърлят 
всички рискове, свързани със стоковите запаси и с маржа към трейдингова организация. 
Именно тогава се премина към схемата по договор за изработка, или ишлеме. Предвид променилата се 
макроикономическа ситуация сега ние считаме, че е справедливо отново да се възстанови предишната схема, защото вече 
е налице марж от преработката, който да е положителен и по този начин ефекта да остава при преработвателя, съответно 
Република България. 
В резултат на променената схема, както беше казано, значително ще се увеличат постъпленията в българския бюджет. За 
да може това да стане факт, все пак трябва да си даваме сметка, че е необходимо и макроикономическите условия да се 
запазят такива, каквито ги имаме днес“, посочи Шарафутдинов. 
На второ място по думите му, за да има тези положителни ефекти „заводът трябва максимално натоварен и със суровина, 
която би позволила тези резултати. Към днешна дата оптималната суровина това нефтът Urals. Ето защо проектът на 
Постановление на Министерски съвет, с което се номинира „Лукойл“ да бъде вносител и да му позволи по този начин да 
внася Urals до края на 2024 година е необходимо да съществува“, посочи той. 
На следващо място Шарафутдинов постави условието да няма забрана за износ на продуктите, резултат от преработката 
на руския нефт (нефтопродукти). „Това е свързано с нашата технологична схема за производителността и натоварването. В 
противен случай заводът няма да е работоспособен“, обясни той.  По думите му това условие съществува защото 
преработката дава една определена кошница от продукти. При запълването на местата за съхранение рискът от спиране 
на работа на завода е напълно в границите на допустимото, стана ясно още от изявленията на представителите на 
„Лукойл“. 
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Вицепремиерът Алексиев, в отговор на въпроси отхвърли твърдението за противоречие с европейските изисквания. От 
министерство на финансите обясниха, че според Митническия съюз, продукцията, произведена от "Лукойл Нефтохим" е 
българска.  
 
√ Министър Шишков: Магистрала „Европа“ представлява много проблеми и малко строителство 
Магистрала „Европа“ представлява много проблеми и малко строителство. Започваме да решаваме всички проблеми един 
по един. Това каза вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков след инспекцията 
на изграждащия се инфраструктурен обект и Граничния контролно-пропускателен пункт „Калотина“, която направиха 
заедно с вицепремиера и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. 
В проверката участваха още регионалният заместник-министър Захари Христов, инж. Иво Иванов – председател на 
Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, инж. Десислава Паунова – член на Управителния съвет на 
агенцията, и представители на Главна дирекция „Гранична полиция“ и на строителя на АМ „Европа“ в участъка между 
Калотина и Драгоман. 
Между пункта и магистралата има участък с дължина 150 м, който е извън проекта. За да се реши проблемът, е необходимо 
да се одобри разширение на пътното платно на магистралата в посока граничния пункт и заедно с кмета на Драгоман да 
се одобри подробен устройствен план. Ще направим така, че пунктът да се свързва с автомагистралата, а не с двулентов 
път, каза още министър Шишков. Водят се разговори за допълване на разрешението за строеж. Процедурата е в напреднал 
етап и очаквам проектът да бъде внесен от строителя за одобрение след около месец, допълни той. 
Одобрихме подробния устройствен план за последния участък от магистралата – между Сливница и София. Той ще се 
забави, защото трябва да се строи законно, след като разрешението за строеж влезе в сила, категоричен бе министърът. И 
допълни, че това няма да стане по-рано от следващите три – четири месеца, защото е необходимо извършване на 
отчуждаване на терените, които ще бъдат засегнати от изграждането на трасето. Забавянето при този участък е най-голямо 
и няма кой да върне седемте изгубени месеца заради липсата на ПУП. За съжаление, краят на 2023 година няма да може 
да бъде времето, в което магистралата ще бъде завършена в цялост, каза още министър Шишков. 
Надяваме се до Нова година част от отсечката между ГКПП „Калотина“ и Драгоман да се направи опит да бъде пусната, 
макар и с временна организация на движението. Каквото е възможно от щетите по отношение на проектиране и забавяне, 
ще бъде коригирано в рамките на закона, информира той. 
След направения днес обход заедно с вицепремиера Демерджиев намерихме две места за паркиране на тежкотоварни 
автомобили, за да не създават проблеми на ГКПП „Калотина“. Предвиждаме съвместно да процедираме уширение за 
паркинги, информира регионалният министър. 
Паркирането е изключително важен въпрос за работата на пункта, който не беше уреден. Набелязали сме стъпки за 
неговото решаване, така че да се намерят места, които изцяло да задоволят нуждите на пункта и да не се стига до 
паркирали на пътя камиони, каза вицепремиерът Демерджиев. 
Строителството на втория етап на граничното съоръжение също започна. Целта е след като бъде изградена магистралата, 
тя да се свърже с пункт с много по-голям капацитет. Срокът за изпълнение е 180 дни, като стремежът е трафикът да не се 
затруднява, каза още той. 
Министър Шишков допълни, че новият пункт ще бъде с много повече кабинки за контрол, ще придобие естетичен вид и 
ще стане много по-функционален и проходим. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 22 ноември расте с 11.63 % 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 22 ноември е 199.63  лв. за MWh. 
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Изтъргуваният обем е 12 810 MWh. 
Стойността се повишава с 11.63 % спрямо отчетените 178.83 лв. за MWh с ден за доставка 21 ноември и изтъргуван обем 
от 9 050 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 21 ноември изтъргуваният обем е 7 551 MWh. 
Постигнатата цена е 181.90 лв. за MWh и се повишава с 8.88 % спрямо регистрираните 167.06 лв. за MWh на 20 ноември 
при изтъргуван обем от 3 100 MWh. 
Референтната цена е 199.63 лв. за MWh. 
 
√ Производството на електроенергия от началото на годината към 20 ноември расте с 8.10 % 
Спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. потреблението на ток намалява с 1.68 процента  
Производството на електроенергия остава положително,  а потреблението продължава да намалява. Салдото (износ-внос) 
продължава да държи доста добър положителен дял. Все още остава достатъчно висок дела на базовите централи. Доста 
добро е участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), но не и на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това 
става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на страната, изготвена от Електроенергийния системен оператор 
(ЕСО) за периода от 1 януари до 20 ноември тази година (01.01.2022 г. – 20.11.2022 г.) спрямо аналогичните дни на 
предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до двадесетия ден на месец ноември достига до 
обем от 44 484 690 MWh. Това представлява ръст от 8.10 % (плюс 8.28 процента отчетени седмица по-рано за сравняван 
период до 13 ноември ) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г., когато производството на електроенергия е 
било от порядъка на 41 149 734 MWh. 
Потреблението на електроенергия за сравнявания период от настоящата година възлиза на 33 308 364 MWh, което е спад 
(минус) с 1.68 % (минус 1.61% отчетени преди седмица). Година по-рано за същото време от първи януари до двадесети 
ноември потреблението на електроенергия е било в обем от 33 878 647 MWh. 
Салдото (износ-внос) на ток продължава да държи достатъчно висок положителен дял, но както и преди тенденцията за 
движение в посока към спад се запазва. Така от началото на годината към двадесети ноември салдото (износ-внос) е от 
порядъка на 11 176 326 MWh, което представлява ръст от  53.71 % (плюс 54.73 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, 
през посоченото време на миналата година салдото (износ-внос) е достигало до обем 7 271 087 MWh. 
Участието на базовите централи остава положително и за посоченото време от първия ден на януари до двадесетия ден 
на месец ноември от настоящата година е в обем от 37 634 657 MWh, което представлява ръст от 11.60 % (плюс 11.87 % 
преди седмица). За същото време на предходната година базовите централи са участвали с обем от порядъка на 33 722 133 
MWh. 
Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи запазват доста високо участие. 
Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от настоящата година достига до обем от 1 412 840 MWh. Това е 
увеличение от 26.69 % (плюс 26.10 % седмица по-рано) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г., когато ВЕИ са 
участвали с обем от порядъка на 1 115 168 MWh. По-добрите данни в частност са в резултат на по-високото участие на 
вятърните (плюс 8.97%) и фотоволтаични (плюс 60.79 %) централи, както и на биомасата (плюс 7.69 %). 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за посоченото време от първия ден на януари до двадесетия ден на единадесетия 
месец от годината достига до обем от 2 005 733 MWh, което е ръст от 15.78 % (плюс 15.74 % отчетени преди седмица). 
Година по-рано ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 1 732 427 MWh. По-високите резултати се дължат 
на увеличеното участие на вятърните (плюс 12.06 %) и фотоволтаични (плюс 22.66 %) и въпреки продължаващия спад при 
биомасата (минус 18.09 %). 
Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остава на минус. Така според данните на системния оператор, за 
сравнявания период от началото на годината до двадесетия ден на месец ноември участието на ВЕЦ е в обем от 3 431 460 
MWh, което е понижение (минус) с 25.08 % (минус 25.01 % за предходния отчетен период ). През аналогичния период на 
миналата година участието на ВЕЦ е достигало до 4 580 006 MWh.   
 
√ Спад със 7.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 402.93 лв. за MWh с ден за доставка 22 
ноември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 402.93 лв. за MWh с ден за доставка 22 ноември 2022 г. и обем от 88 598.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение със 7.7 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 498.38 лв. за MWh, при количество от 48 216.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 381.40 MWh) е на цена от 307.47 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 286.12 лв. за MWh и количество от 3480.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 162.65 лв. за MWh (3090.2 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 576.77 лв. за 
MWh при количество от 3910.4 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 137.2 лв. за MWh при обем от 2961.1 MWh.  
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 436.41 лв. (223.13 евро) за MWh за 21 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 22 ноември 2022 г. се понижава до 402.93 лв. за MWh ( спад със 7.7 %) по данни на БНЕБ или 206.01 евро за 
MWh. 

https://ibex.bg/
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При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 21 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 874.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 393.04 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     33,29%    2159.26 
Кондензационни ТЕЦ   47,23%    3063.51 
Топлофикационни ТЕЦ   4,90%    317.79 
Заводски ТЕЦ    1,82%    117.81 
ВЕЦ     0,15%    9.99 
Малки ВЕЦ    2,26%    146.43 
ВяЕЦ     5,17%    335.54 
ФЕЦ     4,46%    289.51 
Био ЕЦ      0,71%     45.99 
Товар на РБ         4660.92 
Интензитетът на СО2 е 521g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.  
 
√ Леко понижение на цените по електроенергийните борси на Европа за вторник 22 ноември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 212,65 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 217,95 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 212,65 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 22 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 268,02 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 157,28 евро/мвтч. Най-високата цена от 294,90 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 
70,15 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 77 965,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 22 ноември ще бъде 217,95 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 124,69 гвтч. Максималната цена ще бъде 292,47 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. 
Минималната цена ще бъде в 24 ч и тя ще бъде 70,15 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 22 ноември е 217,26 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 268,07 евро/мвтч. Най-високата цена от 294,90 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 83,16 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 72 154,1 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 22 ноември на Словашката енергийна борса е 217,86 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 19 ч и тя ще е 294,90 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 83,25 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 212,64 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 19 ч и 
тя ще е 294,90 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 82,85 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 22 ноември е 216,74 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
267,92 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 88 308,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 294,90 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 82,91 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 203,88 евро/мвтч на 22 ноември. Пиковата цена ще бъде 
257,99 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 415 799,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч 
и тя ще достигне 294,90 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 82,15 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 22 ноември ще се продава за 229,18 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Европейските фондови пазари откриха седмицата със загуби 
С най-висок дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а единствен с повишение приключи испанският 
измерител IBEX 35 
Още в началото на вчерашната търговия европейските фондови индекси предимно се понижаваха на фона на 
нарастващите опасения за ситуацията с разпространението на коронавируса в Китай, а инвеститорите продължиха да 
оценяват инфлационния натиск и възможната траектория на лихвените проценти на централните банки. 
В китайския град Гуанджоу властите затвориха най-голямата икономическа зона в района Байюн в опит да овладеят 
огнището на COVID-19, съобщи Асошиейтед прес в понеделник. Общественият транспорт в района е спрян и жителите вече 
трябва да предоставят отрицателен тест за коронавирус, за да напуснат дома си. Освен това, училищата в района 
преминаха на дистанционно обучение, а университетите затвориха. Тези мерки ще важат до петък. 
В същото време Пекин съобщи за още два смъртни случая от последиците от коронавируса. Миналата неделя беше 
установен първият смъртен случай от последиците на болестта от шест месеца насам в столицата. 
Натиск върху фондовите пазари не само в САЩ, но и в Европа, оказва и от нарастващите опасения от по-нататъшно затягане 
на паричната политика на Федералния резерв на САЩ (Фед). Президентът на Фед на Сейнт Луис, Джеймс Балард, каза 
миналата седмица, че Фед ще трябва да продължи да повишава основния лихвен процент. В същото време графиките, 
придружаващи изказванията му, показват, че нивото на лихвата може да достигне 5-7% годишно. 
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Междувременно председателят на Фед на Бостън Сюзън Колинс каза в петък, че Фед може да обмисли различни варианти 
за промяна на лихвените проценти на заседанието си през декември, включително увеличение от 75 базисни пункта, за 
пети пореден път. 
Търговците анализираха също новите статистически данни и корпоративни новини. 
Производствените цени (индустриалната инфлация) в Германия спаднаха с 4.2% на месечна база през октомври, 
записвайки понижение за първи път от май 2020 г., според данни на Федералната статистическа служба (Destatis). 
Анкетираните от Trading Economics анализатори очакваха ръст от средно 0.9% 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.34%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше италианският FTSE MIB (-0.89%), следван от DAX (-0.45%), френския 
CAC 40 -0.19%) и британския FTSE 100 (-0.19%). Само испанският IBEX 35 се покачи с 0.41%. Низходящият тренд се запази до 
края на сесията, като за някои индекси дори се ускори, а испанският измерител единствен остана в зелената зона. 
Най-зле представящият се италиански пазар на борсата в Милано се дължи на притесненията за новия бюджет, който се 
очакваше да представи правителството на Джорджа Мелони в парламента. Очаква се да бъдат одобрени над 30 милиарда 
евро (30.8 млрд. долара) за мерки за експанзия за подпомагане на икономиката и домакинствата, съобщи „Ройтерс“, 
увеличавайки бюджетния дефицит за следващата година до 4.5% от брутния вътрешен продукт (БВП) от 3.4%, 
прогнозирани през септември. Около 3 милиарда евро ще бъдат набавени чрез нови или увеличени данъчни ставки, като 
данък върху енергийните печалби, например. Бюджетът също така е предвидено да се съсредоточи върху ограничаването 
на изключително високите сметки за енергия и намаляване на данъците за работниците и самостоятелно заетите лица, и 
повече от 21 милиарда евро разходи в помощ на домакинствата и бизнеса, заради скъпите цени на енергията. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а единствен с повишение 
приключи испанският измерител IBEX 35. 
От секторните индекси измерителят на акциите на петролните и газовите компании спадна с 3.6%, за да излезе начело по 
загуби, докато секторният индикатор на акциите на компаниите за производство на храни и напитки нараснаха с 1.3%. 
Трите най-губещи емисии на борсата в Милано са на инвестиционната банка Mediobanca Banca Di Credito Fnnzr SpA (-
7.44%), следвана от глобалния производител и доставчик на стоманени тръби Tenaris SA (-5.42%) и доставчика на услуги за 
разработване на петролни находища Saipem SpA (-5.70%). 
Трите най-добре представящите се емисии на единствения печеливш пазар на борсата в Мадрид са акциите на 
банката Banco Santander (+3.17%), следвани от фармацевтичната Grifols SA Class A (+2.77%) и доставчика на 
електроенергия Red Electrica Corporacion SA (+1.75%). 
Deutsche Lufthansa AG обяви, че възнамерява да увеличи персонала си с 20 000 души, като стартира мащабна кампания за 
наемане на нови работници. Ще се търсят специалисти в повече от 43 области, предимно техници, IT специалисти, 
адвокати, пилоти и стюардеси. Свободни места ще има във Франкфурт, Мюнхен, Хамбург, както и в Цюрих, Виена и 
Брюксел. След новината цената на акциите на германския национален превозвач Deutsche Lufthansa AG поскъпнаха са 
1.35%. 
Книжата на швейцарската компания за роботиката, тежко електрическо оборудване и технологии за 
автоматизация ABB поскъпнаха на Борсата в Цюрих с 0.92%, след новината, че е подписала договор за "частно пласиране" 
на новоемитирани акции на стойност около 200 милиона швейцарски франка (208.59 млн. долара), предлагани предимно 
на миноритарни инвеститори. Сделката ще приключи през четвъртото тримесечие на 2022 г. 
Постъпленията от емисията ще бъдат използвани от подразделението ABB E-mobility, което е доставчик на зарядни станции 
за електрически превозни средства, "за да продължи изпълнението на стратегията си за растеж, движена както от 
органични инвестиции (увеличаване на производството и подобряване на продажбите), така и от сливания и 
придобивания на компании в областта на хардуера и софтуера". 
Книжата на Holcim Ltd. нараснаха с 0.37%. Швейцарският производител на цимент и други строителни материали обяви 
делистването на своите акции от борсата в Париж, за да опрости търговската структура от 30 декември 2022 г. Това решение 
ще позволи на компанията да се съсредоточи върху основния фондов пазар в Швейцария (фондовата борса в Цюрих), се 
казва в изявление на компанията. 
Цената на акциите на Julius Baer Gruppe AG се повишиха с 1.56%. Швейцарската банка изрази увереност в постигането на 
годишните цели за доходност на фона на ръста на брутния марж за 10 месеца на тази година. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха книжата на британската финансова група Virgin Money, чийто акции поскъпнаха с 14.94%, 
след като компанията отчете по-високи печалби за 2022 г. и обяви програма за обратно изкупуване на акции на стойност 
50 милиона паунда (59.4 млн. долара). 
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Със загуба започнаха новата седмица акциите на Industria de Diseno Textil SA (Inditex), които се понижиха с 1.29%. Карлос 
Креспо, главен оперативен директор на испанската компания и бивш главен изпълнителен директор, ще напусне Inditex 
следващия януари, според прессъобщение на един от най-големите търговци на дрехи в света. 
Сред губещите са и книжата на Airbus SE, които спаднаха 0.46%. Европейският производител на пътническият самолет 
Airbus A330 MRTT, който принадлежи на Кралските военновъздушни сили на Великобритания, за първи път извърши полет 
с изключително екологично авиационно гориво, се казва в изявление на европейския авиопроизводител. 
С понижение завършиха и акциите на британския онлайн търговец на дребно Ocado Group PLC, които поевтиняха с 3.64%. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха акциите на шотландската компания за петрол и газ Harbour Energy, които се понижиха с 
8,5%. През последните дни тя каза, че наскоро обявеното разширяване на данъка върху неочакваните печалби в 
Обединеното кралство за енергийните компании може да повлияе на нейния бизнес. 
 
√ Борсовите цени на газа поевтиняват с 1.56 % 
Цените на газа, които по време на търговията в първия работен ден от новата седмица, понеделник 21 ноември отново се 
понижават сочат данните от търговията. 
Декемврийските фючърси по индекса TTF на борсата ICE Futures стартираха от доста по-ниското ниво от 111 евро за MWh 
в сравнение със стойността при затварянето на търговията през миналата седмица – 115.50 евро за MWh. В първите два 
часа газовите фючърси успяха да наберат скорост и поскъпнаха до 120.79 евро за MWh,  При силни колебания към 
обедните часове газовите фючърси се върнаха на нивото от 116.79 евро за MWh и до следобедната търговия се задържаха 
в диапазона до 119 евро за MWh. Движението в посока надолу започна малко преди затварянето на търговията, когато 
ценовите нива се установиха до 113. 70 евро за MWh, регистрирайки спад от 1.56 %. 
Пазарите изглеждат спокойни на фона на запазващото се все още по-топло време, а и предвид запълнените газохранилища 
на Европа до 95.05 % и слабото теглене на синьо гориво.  Перспективите за доставка на LNG също изглеждат добри, особено 
след новината за възобновяване на дейността на Freeport LNG през декември. 
Сега участниците на пазара са в очакване на сигналите от срещата на енергийните министри на Европа на 24 ноември, на 
която предстои да се изясни каква точно ще бъде формулировката за таван на цената на газа. От не по-малко значение е 
какъв ще е времевият период на действие. 
Пазарът при всички случаи ще вземе под внимание и обещанието на Европейската комисия по предложението за обща 
платформа за покупките на газ. 
 
√ ЕК може да представи предложенията за ограничаване на газа преди срещата на енергийните министри 
Европейската комисия може да представи предложенията за ограничаване на цените на синьото гориво преди 
извънредното заседание на енергийните министри от страните от Европейския съюз, което трябва да се проведе на 24 
ноември. На самото заседание пък се очаква обсъждане на предложението. Това става ясно от съобщението на 
пресслужбата на Съвета на ЕС. 
Подобна теза сподели по-рано в Twitter и еврокомисарят по енергетика Кадри Симсон. 
Европейската комисия представи на 18 октомври идеята си за въвеждане на ограничение на цените на газа, но без 
конкретен текст. Впоследствие различни източници споделиха, че ЕК е раздвоена между предложенията за „таван на 
цената на газа“ и „ценови коридор“. 
„Очаква се, че комисията преди заседанието на Съвета на ЕС да представи предложението си за регулиране на механизма 
за коригиране на пазара на газ за ограничаване на цената в ситуацията на крайна волативност“, се казва в съобщението по 
повод предстоящата среща на 24 ноември. 
В случай, че това стане е „напълно вероятно, комисията да представи своето предложение пред министрите в деня на 
Съвета, след което те ще обменят мнения“, според съобщението. 
Очакваното предложение ще бъде само временна и извънредна мярка, която предвижда въвеждане на таван на цената 
за TTF, става ясно още от съобщението. 
 
√ ЕЦБ ще продължи да повишава основните лихвени проценти и през следващата година 
Eдинна позиция за разглеждане на техния темп на покачване, все още няма, но не изключвам ново повишение със 75 
базисни пункта, заяви членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Филип Лейн 
Европейската централна банка (ЕЦБ) вероятно ще продължи да повишава основните лихвени проценти през следващата 
година, за да върне инфлацията в еврозоната до целта от 2%, каза членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Филип Лейн. 
„Не мисля, че повишаването на лихвите през декември ще бъде последното“, уточни Лейн в интервю за Market News, чийто 
текст беше публикуван на сайта на банката на еврозоната. 
„През декември ще увеличим лихвите и това ще ги доближи до желаното ниво", каза той, отговаряйки на въпроса колко 
пъти може да бъдат повишени лихвите през следващата среща година. „Въпреки това, единна позиция за разглеждане на 
техния темп на покачване, все още няма, но не изключвам ново повишение със 75 базисни пункта, но не повече." 
ЕЦБ повиши и трите основни лихвени проценти със 75 б.п. на заседанието си през октомври. Основният лихвен процент по 
кредитите е увеличен на 2%, лихвеният процент по депозитите - до 1.5%, а лихвата по маржин кредитите - до 2.25%. 
Експертите очакват ЕЦБ да повиши лихвата си по кредитите през декември до поне 2.5% от 2 на сто. 
„Лихвеният процент по депозитите от 1.5% все още е под нивото, което трябва да бъде. Въпреки това, като се има предвид 
кумулативният ефект от вече предприетите увеличения, плюсовете и минусите на по-нататъшните увеличения се 
променят. Ще трябва да оценим перспективите за инфлацията за срещата през декември, както и фактът, че сега сме в 
различна точка от цикъла и че въздействието на паричната политика върху икономиката се забавя“, каза Лейн. 
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Запитан дали ЕЦБ би поставила на пауза цикъла на повишаване на лихвените проценти, преди да започне да съкращава 
активите в баланса си, Лейн каза, че не вижда необходимост от прекалено свързване на двете. 
„Определено бихме искали да постигнем сериозен напредък в повишаването на лихвите, преди да започнем количествено 
затягане", каза той. „До декември такъв напредък ще бъде постигнат", допълни Лейн. 
От юли тази година ЕЦБ е повишила основните лихви с общо 200 б.п. или цели 2 процента. 
 
Мениджър 
 
√ Намаляват парите във фондовете за втора пенсия 
3986 лева е средната сума, натрупана от осигуряващите се в универсални пенсионни фондове през септември тази година, 
сочи статистиката на Комисията за финансов надзор( KФН).За сравнение в края на миналата година сумата е била 4319 
лева. През юли тя е 2022 г. тя обаче  паднала до 4194 лева. 
Според статистиката нетните активи на универсалните пенсионни фондове са намалели до 15,644 млрд. лева в края на 
септември тази година. За сравнение в края на август те са в размер на 16,236 млрд. лева, като  са намалели с близо 592 
млн. лв. В края на миналата година нетните активи на универсалните пенсионни фондове пък са били  над 16,743 млрд. 
лева, като за година са се стопили с близо 1,1 млрд. лева. 
Статистиката показва, че универсалните фондове са начислили и изплатили за първите девет месеца на годината за втори 
пенсии 40,224 млн. лева. От тях  609 хил. лева са сумите  за еднократно изплащане на осигурени лица, 3,95 млн. лева са за 
еднократно или разсрочено изплащане.  35,66 млн. лева пък са отишли за изплащане на наследници, показват данните на 
КФН. 
Ако вземем само хората, които са правили вноски през последните 12 месеца, то средната сума, натрупана в партидите е 
5 348 лева в края на септември и отново е по-ниска от тази за август – 5549 лева и юли – 5 619 лева. Спрямо края на 
миналата година тя е намаляла с близо 450 лева, когато в партидите е имало средно по 5 805 лева. По закон пенсионните 
фондове са длъжни да изплатят брутните вноски на всеки, а след като се пенсионира, той ще получи най-малко това, което 
е внесъл. 
Фондовете са начислили и изплатили от януари до септември тази година за втори пенсии 40,224 млн. лева. От тях  609 
хил. лева са сумите за еднократно изплащане на осигурени лица. 3,95 млн. лева са за еднократно или разсрочено 
изплащане, а 35,66 млн. лева са за изплащане на наследници, показват данните на КФН.  
 
√ Цените на петрола се повишиха с отслабването на долара 
Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия във вторник, след като щатският долар поевтиня. Ръстът обаче бе 
ограничен от опасенията от глобална рецесия и от увеличаването на броя на заразените с COVID-19 в Китай, предаде 
Ройтерс. 
Сортът Брент поскъпна с 0,44 долара, или 0,5%, до 87,89 долара за барел, докато цената на американския лек суров петрол 
WTI се повиши с 0,30 долара, или 0,4%, до 90,34 долара за барел. 
И двата бенчмарка поевтиняха с повече от 5 долара за барел в понеделник, достигайки 10-месечно дъно, след кат 
„Уолстрийт джърнъл“, съобщи, че на срещата на ОПЕК+ на 4 декември ще бъде обсъдено увеличение на добива с 500 хил. 
барела на ден. 
Цените бързо се възстановиха, след като министърът на енергетиката на Саудитска Арабия принц Абдулазиз бин Салман 
каза, че кралството ще се придържа към съкращения на производството и не обсъжда потенциално увеличение на добива 
на петрол с други производители на петрол от ОПЕК, , отричайки доклада на „Уолстрийт джърнъл“. 
Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници (ОПЕК+) наскоро намалиха производствените си 
цели, а министърът на енергетиката на Саудитска Арабия заяви този месец, че групата ще остане предпазлива по 
отношение на производството на петрол поради несигурността относно световната икономика. 
Отдръпването на щатския долар беше основният фактор, подкрепящ цените на петрола, каза анализаторът на CMC Markets 
Тина Тенг. По-слабите зелени пари правят петрола по-евтин за притежателите на други валути. 
Притесненията относно търсенето на петрол на фона на затягането на паричната политика на Федералния резерв на САЩ 
и строгите политики на Китай срещу разпространение на COVID засенчват потенциалните положителни ценови стимули 
като ембаргото на Европейския съюз върху руския петрол, което трябва да влезе в сила на 5 декември, посочи в бележка 
Стивън Инес, управляващ партньор в SPI Asset Management. 
Забраната, наложена в отговор на нахлуването на Русия в Украйна, ще бъде последвана от спиране на вноса на петролни 
продукти през февруари. 
Планът на Г-7, който също трябва да влезе в сила на 5 декември, ще позволи на доставчиците на транспортни услуги да 
помогнат за износа на руски петрол, но само при цени под наложен таван. 
„Критичният риск за политиката на ограничаване на цените е потенциалът за руски ответни действия, което би превърнало 
това в допълнителен шок за петролния пазар“, каза Инес. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Дневният ред в политиката и приоритетите на "Демократична България"; Гост: Зам.-председателят на 
парламентарната група Надежда Йорданова. 
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- Шансовете за кабинет и кои са новите червени линии пред левицата; Гост: Зам.-председателят на "БСП за 
България" Иван Ченчев. 

- Главен инспектор Иво Бешков от Института по психология на МВР изготвил профила на Александър от Перник: за 
работата по време на издирването и детайлите по случая. 

- Прогнозите за цените на горивата.; Гост: Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация. 
- Идва ли студеното време: още за прогнозата до края на ноември от синоптика Анастасия Стойчева. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Нови избори напролет или редовен кабинет преди това? Защо президентът ще задържи третия мандат до 

догодина? Каква ще е политическата развръзка. 
-  „Лукойл" ще плаща данъците си в България. Колко пари ще влязат в хазната и как това ще се отрази на сметката 

ни в бензиностанцията. 
- Обир за над 100 000 лева в Бургас. Защо задържаните украинци се оплакаха от побой в ареста. 
- Кога ще дойде пикът на грипната вълна? За симптомите и лечението; Гост: Съветите на проф. Тодор Кантарджиев. 

  
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Забраняват коли над 25 г. в центъра на София през зимата 
в. 24 часа - Доживотен ТЕЛК за още 31 заболявания 
в. 24 часа - 633 млн. лева изтеглени за девет месеца от фондове, май се върнаха в банките 
в. Телеграф  - Хранят пациентите с хляб и кренвирши 
в. Труд - Удрят ни с 30 ст. всеки литър бензин 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - Без последните 150 метра, без тир паркинг, дори без асфалт, но магистрала "Европа" стигна Калотина 
в. 24 часа - Финален опит за кабинет през януари, май избори на 12 март 
в. Телеграф - Радев дава третия мандат след Нова година 
в. Телеграф - Отстъпките за горивата от печалбата на Лукойл 
в. Труд - В меморандума с GemCorp има клаузи за арбитраж 
в. Труд - Четири нови щама грип през декември 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Димитър Ганев: Не е имало фалшифицирани избори - нито с хартия, нито с машини. Щеше да лъсне на 
екзитпола 
в. Телеграф - Борислав Цеков, шеф на Института за модерна политика: Машините не спират купения вот 
в. Труд  - Полковник Елин Алексов, ръководител на Военно-апелативна прокуратура, пред "Труд NEWS" : За войната с 
престъпността ни трябват нови и модерни закони 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Дъно: Едва 20% от младите са против да се забогатява с мошеничество 
в. Телеграф  - Истината не може да се счупи или унищожи 
в. Труд  - Колко ще чакаме за промяна на конституцията? 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.00 часа в зала "Средец" в хотел "Балкан" президентът Румен Радев ще участва в конференцията "Черно море: 
по-Близкият изток". 

- От 11.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет ще се проведе извънредно заседание на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество. 

- От 11.00 ч. кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери изградената фотоволтаична система на втората 
сграда на 12 ДКЦ. 

*** 
Велико Търново. 

- От 10:30 часа в пресклуба на БТА ще бъде представена книгата на Иван Панайотов - Джовани, посветена на 
търновците, прославили България по света. Книгата ще бъде представена от Владимир Шумелов 

*** 
Бургас. 

- От 14.30 часа в сградата на Община Бургас ще се проведе заседание на Постоянната комисия по здравеопазване 
към Общинския съвет в града. 

- От 15.30 часа в сградата на Община Бургас ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социални 
дейности към Общинския съвет в града. 

- От 19.30 часа в Културния дом НХК предстои премиера на постановката "Един мъж не стига". 
*** 
Сопот. 

- От 15:00 часа заместник-кмета на община Сопот - инж. Николай Новаков ще даде пресконференция на тема 
"Взаимоотношенията между община Сопот, Министерство на финансите и оперативна програма "Околна среда". 
Пресконференцията ще се състои в кабинета на инж. Новаков в община Сопот. 
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*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа в пресечката на ул." Кольо Ганчев" и ул. "Граф Игнатиев" ще се състои тържествено откриване на 
паметна плоча на Стефан Зафиров, участник в Старозагорското въстание, един от първите адвокати в Стара Загора 
след Освобождението. 

- От 18.00 часа в Културен център - Стара Загора ще бъдат представени книгите "Алманах" и "Споделени спомени" 
и викторина, посветени на 65 години от основаването на Второ основно училище "П.Р. Славейков" и 195 години от 
рождението на Петко Рачов Славейков. 

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

