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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТА 
 
√ Бизнесът предлага част от средствата по проекта за батериите да се насочат към предприятията за системи за 
съхранение на енергия от ВЕИ 
Планът за възстановяване и устойчивост беше насочен към възстановяване след ковид кризата, но ние се възстановихме 
и българският бизнес успешно се включи в скъсяването на вериги на доставки, което получи ново ускорение и с войната в 
Украйна, каза по време на форум председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев, като акцентира и върху добрите индустриални ръстове в страната ни. Затова, според Велев, този 
план за България е по-скоро план за реформи и е "златна възможност за инвестиции". 
Велев коментира това по време на Четвъртия национален научен форум "Бизнесът в 21-ви век". Тази година темата на 
събитието е "Възстановяване и устойчивост след кризата". Форумът се организира от Бизнес факултета на Университета за 
национално и световно стопанство, съвместно със Съюза на икономистите в България, Научноизследователския център за 
развитие на бизнес компетентности "Иновации и конкурентоспособност" и Центъра за индустриални изследвания и 
иновации. 
Според Велев сега България има възможност да поправи една от грешките, допуснати в националния ни план, визирайки 
проекта за батерии и това може да стане още този декември, когато ще има "прозорец" за пакетно реконструиране на 
плана. Предложението на бизнеса е част от средствата по проекта да се насочат към предприятията като грантова схема 
за изграждане за системи за съхранение на енергия от ВЕИ за собствена употреба. 
Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал заяви, че е трудно да се говори за наука, 
когато политиката доминира и науката има ограничен периметър на действие. Защото няма много научност в това да 
караш природен газ от другия край на света, защото в момента цената, на която ние се снабдяваме, е в пъти по-висока от 
тази в конкуриращите икономики – например САЩ, посочи Велев. 
Ситуацията, в която се поставихме сами като ЕС, обрича базовата индустрия на Европа, а заедно с индустрията си отиват и 
иновациите, каза Велев и напомни, че темата за деиндустриализацията на ЕС не е от вчера и води до това, че Китай е 
технологичен лидер в близо половината от тези направления. 
Сега говорим за План за възстановяване и устойчивост, четвърти план от началото на века, коментира още той. Ако 
зеленият преход е топ приоритет, защо отваряме сега въглищни централи, защо караме газ от другия край на света с 
кораби, които кръстосват океаните и замърсяват нашия свят, попита Велев. Или зеленият преход не е топ приоритет, или 
светът се е побъркал, каза още той.  
Според него зелен преход в Европа не може да се направи, когато се гони базовата индустрия. 
 
БНТ 
 
√ Депутатите се надпреварват предизборно за социалните разходи, смятат от АИКБ и КНСБ 
"Не е изненада крайният резултат от вчерашния Тристранен съвет, тъй като предложенията за промени в кодекса на 
социалното осигуряване и кодекса на труда бяха внесени от депутати и бяха все едно се намираме в предизборна 
ситуация". Това заяви в "Денят започва" изпълнителния директор на АИКБ Добрин Иванов. 
Според него прекомерната законодателна инициатива в момент, в който нямаме редовно правителство и бюджет за 
следващата година навежда на мисълта, че съвсем скоро предстоят избори. 
"Нние се опитахме да бъдем обективни заради икономическата ситуация. Депутатите от БСП изпреварващо се опитват да 
хармонизират директивата за минималната работна заплата, като я обвържат със средната. Ние казваме, че директивата 
трябва да се хармонизира цялостно, защото там основната идея е да се насърчи колективното трудово договаряне и да се 
определи адекватен механизъм за определяне на минималната работна заплата. 
Вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов, който се включи в предаването, също е на мнение, че партиите се надпреварват 
предизборно. 
Подчерта, че предложението за минимална заплата от 850 лв. е на КНСБ и се основава на директивата за минималната 
работна заплата на ЕС, която ще бъде транспонирана в България много скоро. 
"Политическите партии се надпреварват може би предизборно. От това, което се случи вчера, сме съгласни единствено с 
това предложение за 850 лв. Всичко останало не почива на никакви разчети, на това какво ще бъде отражението върху 
сегашния или следващия бюджет. Ние настояваме да има нов бюджет с нови социални плащани", заяви Атанасов. 
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Той коментира, че КНСБ принципно подкрепя предложените социални промени и ги е предлагала и преди, но в момента 
те са невъзможни, тъй като е нарушена сигурността на бюджета. 
Вижте разговора с двамата във видеото. 
 
БНР 
 
√ Бизнесът е против минималната заплата да е 50% от средната, синдикатите подкрепят предложението на БСП  
Предложението на БСП минималната работна заплата да е половината от средната брутна за страната за предходните 12 
месеца разглежда Националния съвет за тристранно сътрудничество. Министерствата на труда и социалната политика и 
на финансите са против, бизнесът също отхвърля предложената промяна, която среща подкрепа от синдикатите. 
След като стана ясно, че правителството няма намерение да внася нов бюджет за следващата година и минималната 
заплата остава замразена на сегашното ниво от 710 лв., от БСП предлагат промяна в Кодекса на труда в механизма за 
определяна на минималното възнаграждение. А именно тя да е половината от средната работна заплата за страната – това 
е един от вариантите и в приетата евродиректива. 
Депутатът от левицата и председател на социалната комисия Георги Гьоков е категорично против замразяване на 
минималното възнаграждение сега и прогнозира, че ако то не се вдигне със 140 лв. после ще трябва да се вдигне с 300 лв.: 
"При 710 лева минимална работна заплата, реално от работника или служителя се получават 549 лева след удръжка върху 
доходите, а линията на бедност за следващата година ще е 504 лева, тоест хората, които работят на минимална работна 
заплата, ще са на 45 лева над новата линия на бедност. Кой ще обясни, че работят, но са работещи бедни, защото 
минималната работна заплата не им осигурява достоен живот?" 
От своя страна бизнесът защити мнението, че минималната заплата трябва да се определи по механизъм, договорен със 
синдикатите, а не предлаган от депутатите. И напомни, че в седем икономически дейности в страната са заети над 500 000 
работещи, средното възнаграждение в момента е под 1500 лв., а заплащането по области също се оказва проблем. 
"В 22 от общо 27 области в страната, средната работна заплата е под 1500 лева. В осем области в страната средната работна 
заплата е под 1300, а в пет - под 1200. Приемането на минимална работна заплата от 850 лева ще доведе до това, че 
средната работна заплата, отнесена към минималната работна заплата в тези пет области ще бъде 71 процента", заяви 
Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал. 
Синдикатите приветстваха законопроекта на БСП. Димитър Манолов от КТ "Подкрепа" отбеляза, че от години аргументите 
на бизнеса да се противи на договаряне на механизъм за минимална заплата са едни и същи: 
"След като бъде направена тази първа стъпка, ние можем да направим останалото – да уговорим минимални работни 
заплати по икономически дейности - нещо, което безуспешно се опитваме да направим 4-5 г., ако не и повече". 
НСТС разглежда и законопроекти, свързани с предложения за преизчисляване на пенсиите, нови механизми за тяхната 
индексация, както и нови по-високи размери на помощите за семействата с деца. 
 
 Bulgaria On Air 
 
√ По-високи пенсии и заплати, ама друг път: Абсурдно е да се живее с толкова пари 
Според бизнеса всяко повишаване на минималната работна заплата ще води до ръст и на средната 
Националният съвет за тристранно сътрудничество не успя да постигне съгласие за индексиране на пенсиите и повишаване 
на обезщетенията за майчинство. Социалните партньори отхвърлиха и предложението на левицата за увеличение 
минималната работна заплата. 
Радослава работи като кредитен посредник. Смята, че увеличение на минималната работна заплата е необходимо, тъй 
като за семействата е непосилно да се справят.  
"С оглед на инфлацията е абсурдно да се живее с толкова пари", категорична е тя. 
Едно от предложенията на БСП е минималната работна заплата да стане 50% от средната за предходните 12 месеца. То 
обаче срещна подкрепа само от синдикатите.  
Работодателите и държавата отхвърлиха предложението. Според бизнеса всяко повишаване на минималната работна 
заплата ще води до ръст и на средната.  
"Много по-обективно е определянето на механизъм, който да е свързан с медианната работна заплата, която е 
възнаграждението, което получава средният работещ в България", коментира Добрин Иванов от АИКБ. 
Гражданите пък са на мнение, че трябва да има увеличение на доходите, а не на минималната работна заплата. 
"Минималната и средната заплата са много относителни неща - с 500 и 5000 не е едно и също. Всичко става трудно разходи, 
отопление, храна всичко е много трудно", констатира Цветомир. 
Социалните партньори не постигнаха съгласие по нито едно от  направените шест предложения. Отхвърлена беше и 
еднократната помощ за всяко второ и трето дете да е минимум 10 минимални работни заплати за работещи родители. 
 
Капитал 
 
√ Идеите на БСП, ПП и ДПС за по-високи пенсии не минаха в тристранка 
Според представителите на бизнеса и на КНСБ проектите са предизборни. Минималната заплата засега остава без 
промяна 
Темата накратко: 

• - БСП иска ново преизчисляване на пенсиите за над 1.8 млрд. лв., а ПП - промяна на Швейцарското правило. 

https://bntnews.bg/news/deputatite-se-nadprevarvat-predizborno-za-socialnite-razhodi-smyatat-ot-aikb-i-knsb-1214918news.html?fbclid=IwAR1AUe1EqQvQHGegAF5DLF0UqYDx1_TtwF-3ZqioCETEEdVoNpBKMzgMBnQ
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• - Според бизнеса обаче тези предложения са в стил "Дайте да дадем". 

• - Идеите на левицата за минималната заплата са тя да стане 50% от средната и да е 850 лв. от догодина. 

 
Нито едно от предложенията на партиите за вдигане на минималната заплата, за ръст на някои социални плащания и за 
преизчисление на пенсиите не срещна подкрепа в Съвета за социално сътрудничество във вторник. 
Ако се съди и по реакциите на представителите на социалното и финансовото министерство - идеите не се одобряват и от 
служебния кабинет. А и приемането им изисква допълнителни милиарди, които не са планирани. 
Правителството реши да не внася проектобюджет за 2023 г., а вместо това поиска удължено действие на тазгодишния 
бюджет. Така засега нивото на минималната заплата остава на 710 лв., а пенсиите е предвидено да се увеличат от 1 юли 
по т.нар. Швейцарско правило с 12%. 
Спорът за минималната заплата 
БСП предлага да бъде въведена формула за определяне на минималната заплата "като същата не може да е по-малка от 
50% от средната брутна работна заплата за страната за предходните 12 месеца". Това означава, че тя трябва да стане 850 
лв. догодина, което е ръст от почти 20%. От БСП се позовават на приета наскоро директива за определяне на минималните 
заплати в страните от ЕС, която обаче само дава насоки как да се изчислява нивото на минималните заплати и не предлага 
точна формула. Според работодателските организации обаче формулата, предложена от БСП, ще има негативни ефекти. 
"В 22 от общо 27 области в страната средната работна заплата е под 1500 лв. В осем области в страната средната работна 
заплата е под 1300, а в пет - под 1200. Приемането на минимална работна заплата от 850 лв. ще доведе до това, че средната 
работна заплата, отнесена към минималната работна заплата в тези пет области ще бъде 71%", заяви Добрин Иванов от 
Асоциацията на индустриалния капитал. Той допълни, че в седем икономически дейности в страната са заети над 500 хил. 
работещи, чието средно възнаграждение в момента е под 1500 лв. 
Според работодателите 850 лв. минимална заплата догодина ще има допълнителен проинфлационен ефект и може да 
обърне тенденцията на намаляваща безработица в страната. 
От БТПП дори заявиха, че в тези законодателни промени прозира старта на нова предизборна кампания и затова се 
дистанцират от тях. 
Идеите за пенсиите като предизборен популизъм 
И ако за предложението за минималната заплата и двата синдиката се изказаха по принцип положително, идеите за 
пенсиите не срещнаха подкрепата и на КНСБ. 
Внесените текстове за изменение на Кодекса за социално осигуряване са общо три - на БСП, на "Продължаваме промяната" 
и на ДПС. От партията на Корнелия Нинова искат да има две нови преизчисления на пенсиите догодина, за които по техни 
оценки ще са нужни допълнителни 1.8 млрд. лв. От ПП предлагат промяна на т. нар. Швейцарско правило - вместо пенсиите 
да се индексират с половината от нарастването на осигурителния доход и половината от инфлацията, да се избира 
показателят, който расте по-бързо, и да се прилагат 100% от него. По време на заседанието на тристранката бяха 
представени разчети, според които, ако пенсиите се осъвременяват по исканите от ПП параметри, за следващата година 
ще са нужни допълнителни около 55 млн. лв., за 2024 - 330 млн. лв., а за 2025 - 925 млн. лв. ДПС пък твърди, че има 
несправедливост спрямо носилите наборна военна служба в миналото и предлага времето в казармата да им се зачита за 
действителен стаж. 
Според бизнеса обаче тези предложения са в стил "Дайте да дадем". "Не подкрепяме тези законопроекти, защото 
решаването на политически въпроси не трябва да е за сметка на осигурителната система", заявиха от АИКБ. 
Ася Гонева от КНСБ също видя предизборен момент в предложенията. В парламента страстите трябва малко да утихнат, 
препоръча тя. Според нея предложението на БСП да се прави от 1 януари преизчисление на пенсиите с осигурителен доход 
от 2021 г. е изключително непрофесионално и несвързано с правилата и принципите на осигуряване изобщо. 
"По-нататъшни преизчисления въз основа на един или друг параметър в пенсионната формула водят единствено и само 
до задълбочаване на неравенствата, от една страна, и от друга - нарушаване на осигурителния принос", заяви служебният 
вицепремиер и социален министър Лазар Лазаров. 
Той допълни и че всички предложени законопроекти противоречат на Закона за публичните финанси. В него е посочено, 
че не се допуска извършването на разходи или поемането на задължения, които влошават салдото по консолидираната 
фискална програма, освен в случаите, когато по предложение на Министерския съвет Народното събрание е приело 
съответни изменения и допълнения в закона за държавния бюджет. Такива обаче няма - служебният кабинет поиска само 
удължаване на Бюджет 2022 до съставянето на редовен кабинет, който да изработи и предложи свой проект. 
 
Труд 
 
√ Битка за формулата за размера на пенсиите 
Предстои парламентът да реши как ще бъдат увеличени пенсиите през 2023 г. Някои заподозряха в направените 
предложения начало на предизборна кампания. 
Парламентът трябва да избере между три възможни варианта 
Увеличение на изплащаните суми още от 1 януари ще изисква допълнително 1,8 млрд. лв. 
12% ръст, ако не бъдат гласувани промени. 
Битка за формулата за определяне размера на пенсиите предстои в парламента. Депутатите ще трябва да изберат между 
три варианта за увеличение на пенсиите през 2023 г. Два от вариантите, предложени от депутати от БСП и от ПП, вчера 
бяха разгледани на Национален съвет за тристранно сътрудничество, но не получиха подкрепа от работодателите. 
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Представители на работодателските организации в страната заподозряха, че зад проекта на БСП стои началото на 
предизборна надпревара. Но крайното решение за увеличението на пенсиите през следващата година ще бъде на 
Народното събрание. 
Предложението на БСП е през 2023 г. пенсиите да бъдат увеличени на два пъти - от 1 януари и от 1 юли. Предложението 
предвижда от началото на 2023 г. да бъде направено ново преизчисление на пенсиите, отпуснати до 24 декември 2021 г., 
подобно на това, което беше направено от 1 октомври 2022 г. Но този път да се използва коефициент за всяка година 
трудов стаж в размер на 1,35. 
От 1 октомври пенсиите бяха преизчислени, но за целта беше използван коефициент за всяка година трудов стаж, който е 
действал в момента на отпускането им. В резултат много от старите пенсии, отпуснати преди повече от 7-8 години, бяха 
увеличени, а разликата между старите и новите пенсии беше намалена. Въпреки това старите пенсии останаха по-ниски от 
новите. Ако двама души имат един и същи трудов стаж и еднакъв индивидуален коефициент за определяне на пенсията, 
тоест ако заплатите им са имали едно и също съотношение към средния осигурителен доход когато са работили, пак 
получават различни пенсии според това през коя година са се пенсионирали. И хората, които са се пенсионирали по-
отдавна взимат по-малко. Причината е, че през годините беше увеличаван коефициентът за всяка година трудов стаж. До 
1 април 2009 г. всяка година осигурителен стаж се умножава по 1 на сто. За пенсиите, отпуснати между 1 април 2009 г. и 
31 декември 2016 г., процентът за всяка година осигурителен стаж е 1,1. От 1 юли 2017 г. тежестта на всяка година стаж 
става 1,126 на сто, от 1 юли 2018 г. - 1,169 на сто, от 1 юли 2019 г. до 24 декември 2021 г. е 1,2 на сто, а след 25 декември 
2021 г. е 1,35 на сто. 
Затова от БСП предлагат от 1 януари да има още едно преизчисление на пенсиите, което ще доведе до най-голямо 
повишаване на най-старите пенсии. През 2023 г. линията на бедност ще бъде 504 лв. А минималната пенсия сега е 467 лв. 
44,8 на сто от всички пенсии за трудова дейност са в този минимален размер. И поне през първата половина на следващата 
година ще бъдат под линията на бедност, става ясно от мотивите на депутатите. 
От 1 юли 2023 г. да има още едно преизчисление на пенсиите, отпуснати до 31 декември 2020 г., предлагат от БСП. Като 
индивидуалният коефициент на всеки пенсионер се умножи със средномесечния осигурителен доход за страната през 
2021 г. Какъв ще бъде ефектът от тази променя не става ясно и от мотивите на депутатите. Ако бъде направено 
преизчисление на пенсиите от 1 януари, второто преизчисляване от 1 юли може да не доведе да съществена промяна на 
получаваните от пенсионерите пари. Освен това при варианта на БСП за пенсиите, отпуснати през настоящата година, през 
2023 г. няма да има никакво увеличение. 
Предложението на БСП не беше подкрепено от работодателите. Само преизчислението от 1 януари би струвало на 
държавната хазна 1,8 млрд. лв. При положение, че няма нова бюджетна рамка, а в парламента обсъждат удължаване на 
действащия в момента бюджет, гласят мотивите им. 
Предложението на ПП е да бъде променено “швейцарското правило” за ежегодно увеличение на пенсиите. В момента 
важи правилото, че пенсиите се индексират от 1 юли с 50 на сто от ръста на средния осигурителен доход и с 50 на сто от 
инфлацията за предходната година. От ПП предлагат индексацията да бъде с 100 на сто от по-голямото - от нарастването 
на осигурителния доход или инфлацията. Това ще доведе до малко по-висок ръст на пенсиите всяка година спрямо досега 
използваната формула. В мотивите си от ПП посочват, че така старите пенсии няма да изостават от размера на новите. Но 
проблемът при тази формула е, че в годините след период на висока инфлация, каквато ще бъде 2023 г., старите пенсии 
може да надминат по размер новите. И това предложение не беше подкрепено от работодателите, защото няма направени 
разчети до какви допълнителни разходи ще доведе. 
Ако никой от предложените нови варианти за определяне на пенсиите не бъде приет, за 2023 г. ще остане в сила 
досегашното “швейцарско правило” за индексиране. В този случай пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли с 12 на сто. 
Ще бъде малко над линията на бедност през 2023 г. 
Отлагат правилата за минималната заплата. 
Бизнесът иска да не бъдат взимани предвид най-високите възнаграждения. 
Предлагат да бъде 50% от средната. 
Синдикатите и работодателите са на различни мнения по отношение на минималната заплата. 
Въвеждането на формула за автоматично увеличение на минималната работна заплата вероятно ще бъде отложено във 
времето. На Национален съвет за тристранно сътрудничество разгледаха предложението на БСП минималната заплата за 
всяка година да се определя до 30 ноември на предходната и да бъде в размер 50% от средната за страната. 
Повечето участници в дискусията се съгласиха, че трябва да има правила за определяне на минималната заплата, но не 
беше постигнат консенсус какви да бъдат те. Повод за внесеното в парламента предложение е нова директива на ЕС за 
адекватните минимални заплати. Тя препоръчва всяка страна членка да въведе правила за адекватно определяне на 
минималната заплата. Европейската комисия дава и конкретни предложения какви може да бъдат тези правила - 
минималната заплата да бъде 50% от средната за страната или 60% от медианната заплата. Медианната заплата се 
получава като всички работещи хора бъдат подредени по размер на получаваното възнаграждение и се вземе заплатата 
на този, който стои точно по средата в класацията. 
При минимална заплата от 710 лв. след плащане на данъци и осигуровки хората получават 549 лв. Това ще бъде само с 45 
лв. над линията на бедност, която през 2023 г. ще бъде 504 лв., мотивира предложението на БСП депутатът Георги Гьоков. 
Това са работещи бедни, продължи той. Ако сега не вдигнем минималната заплата с 140 лв., догодина ще трябва да я 
увеличим с 300 лв., каза Георги Гьоков. 
Работодателите се обявиха категорично против предложението. Според АИКБ директивата на ЕС насърчава колективното 
договаряне на заплатите по браншове. Освен това е по-добре да бъде използвана формулата минималната заплата да 
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бъде 60% от медианната, смятат от АИКБ. Така малкото на брой хора с много високи заплати няма да оказват влияние 
върху минималната заплата. 
Само в София средната заплата е над 2000 лв., в останалите области в страната е много по-ниска, заявиха от БСК. 
Приемането на предложението без сериозен анализ може да доведе индустрията на застой, до допълнителни 
инфлационни процеси и до обръщане на тенденцията в заетостта в обратна посока, смятат от БСК. 
Предложението на БСП е старт на предизборна кампания, заявиха от БТПП. При рязко увеличение на минималната заплата 
ще се стигне до това хора без образование да получават колкото тези със средно, което няма да е добре за мотивацията 
на работниците, допълниха от БТПП. Според социалното министерство социалните партньори трябва да приемат критерии 
за определяне на минималната заплата, но не дадоха предложение какви да бъдат тези критерии. 
Синдикатите искат минималната заплата да стане 850 лв. от началото на 2023 г. Ако бъде приета формулата минималната 
заплата да е 50% от средната, трябва да се взимат данни за средната заплата до края на третото тримесечие на предходната 
година, смятат синдикалистите. 
Увеличението за година в столицата е с 350 лв. 
В София взимат средно над 2400 лв. 
Най-малко изработват в Кюстендил. 
Само в София заплатите са средно над 2400 лв., във всички останали области са под 1700 лв. 
Средната заплата в София е 2423 лв., показват данните на НСИ за септември. Само в рамките на година средната заплата 
в столицата е нараснала с 350 лв., или с 16,9 на сто. Именно в София е отчетено най-голямото увеличение на заплатите 
през последните 12 месеца. Тъй като много хора нямат увеличение на възнагражденията, ядно други са получили 
значително увеличение, за да бъде средният ръст с 350 лв. на месец, коментираха финансисти. 
Във всички останали области средната заплата е много по-ниска от тази в София и е под 1700 лв. Най-близки до столичните 
са възнагражденията в област Враца, където взимат средно по 1698 лв. Основната причина за това е, че във област Враца 
попада АЕЦ Козлодуй. Освен това във Враца бяха открити няколко предприятия. В областта заплатите са нараснали с близо 
20 на сто за година, или с 282 лв. 
На трето място по заплати е София-област. Там получават средно по 1658 лв., като за година увеличението на 
възнагражденията е с 18,4% или средно с 258 лв. Причината за това е близостта до столицата. На четвърто място по заплати 
е област Стара Загора, където средното възнаграждение е 1655 лв. За година заплатите в областта са нараснали със 17%, 
или с 241 лв. Топ пет на областите по заплати се допълва от област Варна. Там средното възнаграждение е 1625 лв., което 
е увеличение с 13 на сто, или със 187 лв. за година 
На шесто и седмо място в класацията са областите Разград (1554 лв.) и Пловдив (1538 лв.). Във всички останали области 
средните заплати са под 1400 лв. Най-ниски са възнагражденията в област Кюстендил - само 1195 лв. 
Бизнесът е против, няма да има стимули да се връщат на работа. 
Минимална заплата за майките с деца до 2-годишна възраст на децата. 
Всички се обединиха срещу проекта. 
Работодатели, синдикати и министерството на труда смятат, че майките не трябва да взимат минимална заплата през 
втората година от майчинството. 
През втората година на майчинството майките да получават обезщетение в размер на една минимална заплата, предлагат 
от БСП. Проектът вчера беше разгледан на Национален съвет за тристранно сътрудничество. За разлика от повечето случаи, 
в които работодатели и синдикалисти са на коренно различно мнение, в този случай те се обединиха срещу 
предложението. 
В момента през втората година от майчинството майките получават по 710 лв. на месец, колкото е и минималната заплата. 
Но сумата се определя всяка година с закона за бюджета и дълги години беше останала в размер на 380 лв. Ако 
предложението на депутатите бъде прието, парите за майките ще нарастват автоматично с увеличението на минималната 
заплата. 
Законопроектът не стимулира майките да се завръщат на пазара на труда през втората година от майчинството, 
коментираха работодатели. Това е съществен проблем за бизнеса, той като според някои изследвания в момента на пазара 
на труда има недостиг на 200 хил. души. Против предложението се обявиха и синдикатите. Ако предложението бъде 
прието, ще има майки, които ще взимат повече, отколкото са получавали преди да родят, каза Ася Гонева от КНСБ. Върху 
минималната заплата се плащат данъци и осигуровки, а върху обезщетението за майчинство няма налози. Ако 
предложението бъде прието, работилите на минимална заплата ще взимат повече след като родят. 
Против предложението се обявиха и от социалното министерство. Предложението няма да стимулира майките да се 
завърнат на пазара на труда. Няма да способства и за професионалната квалификация на майките, гласят мотивите на 
министерството. 
Според разчети на НОИ, ако предложението бъде прието от парламента, разходите на държавната хазна ще нараснат с 82 
млн. лв. 
 
Investor.bg 
 
√ Тристранният съвет не постигна съгласие за по-високи пенсии и майчински 
Не беше прието и ппредложението на БСП за минималната работна заплата 
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не успя да постигне съгласие по отношение на предложенията 
за законови промени при обезщетенията за майчинство и преизчисляването на пенсиите, предложени три от партиите - 
БСП, "Продължаваме промяната" и ДПС. 
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На днешното извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество бяха обсъдени три 
законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) – на "БСП за България“, „Продължаваме промяната“ 
и на ДПС, предава БТА. 
Предложението на „БСП за България“ е за две преизчисления на пенсиите – от 1 януари 2023 г. и от 1 юли 2023 г.  
От "Продължаваме промяната" предлагат промяна на „швейцарското правило“, така че вместо доходите на пенсионерите 
да се индексират с половината от нарастването на осигурителния доход и половината от инфлацията, да се избира 
показателят, който расте по-бързо, и да се прилагат 100% от него. Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов каза, 
че подкрепя като цяло предложението. Ася Гонева заяви, че КНСБ не го подкрепя.  
От ДПС предлагат редовната наборна военна служба да се зачита за действителен стаж. Техният законопроект за промени 
в КСО не срещна подкрепа от работодателите. От КНСБ също възразиха срещу предложението. То бе подкрепено от КТ 
„Подкрепа“. 
Законопроектите не срещнаха подкрепа от бизнеса. Част от работодателите изтъкнаха, че промени относно пенсиите 
трябва да стават само в бюджетна процедура, каквато към момента няма. 
Срещу промените се обяви председателят на Тристранния съвет Лазар Лазаров, който е вицепремиер и социален 
министър. „По-нататъшни преизчисления въз основа на един или друг параметър в пенсионната формула водят 
единствено и само до задълбочаване на неравенствата, от една страна, и от друга – нарушаване на осигурителния принос“. 
По отношение на предложения законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда на „БСП за България“ 
Националният съвет за тристранно сътрудничество също не постигна съгласие. Предложението е да се създаде механизъм 
за определяне на минималната работна заплата (МРЗ), като се взема предвид средната работна заплата към 31 октомври. 
Предложението е МРЗ за страната за следващата календарна година да се определя до 31 октомври на текущата година и 
да не може да е по-малка от 50 на сто от средната брутна работна заплата за страната за предходните 12 месеца. 
Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България каза, че не подкрепя искането за вдигане на МРЗ и 
не одобрява предложението на „БСП за България“. 
Българска стопанска камара категорично не приема подобен подход при приемането на МРЗ в страната, както се предлага 
в законопроекта, заяви Добри Митрев. 
Останалите работодателски организации също не подкрепят законопроекта.  
Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“, каза, че по темата за МРЗ никога не може да се постигне съгласие с 
бизнеса. Той коментира, че законопроектът на „БСП за България“ дава възможност да се изпълни Директивата на 
Европейския парламент (ЕП) за адекватни минимални работни заплати в ЕС. Манолов потвърди, че КТ „Подкрепа“ 
подкрепя законопроекта. 
От КНСБ също подкрепят законопроекта. Те предлагат обаче да се коригира предложението, като се посочи, че за МРЗ ще 
се взема предвид размерът на средната работна заплата за първото и второто тримесечие като средноаритметична 
стойност. 
Въпросите, които са предмет на директивата, се нуждаят от допълнителна дискусия, изказа мнение вицепремиерът 
Лазаров. Той обясни, че директивата е приета и е публикувана в официалния журнал на Европейския съюз, има я и в 
българска версия, така че всеки би могъл да я прочете и да извади съответните заключения. 
В края на дискусията служебният заместник-министър на труда и социалната политика Емил Мингов заяви, че 
Министерството на труда и социалната политика подкрепя установяването на механизъм за гарантиране на адекватността 
на МРЗ съгласно изискванията на директивата, но счита, че това не може да стане по начина, по който предлага 
законопроектът на „БСП за България“. 
Националният съвет за тристранно сътрудничество не подкрепи и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за 
семейни помощи за деца, внесен от БСП, с който се предвижда предоставянето на еднократна помощ за всяко второ и 
трето дете в размер на 10 минимални работни заплати за работещи родители, които са осигурени минимум 24 месеца 
преди раждането, съобщава БГНЕС. 
Промените предвиждат още помощта за началото на учебната година за деца от семейства с ниски доходи да се разшири 
не само за I клас, както е в момента, но и за децата от II, III и IV клас. А семействата, чиито деца са записани в I и VIII клас в 
държавно или общинско училище за учебната 2022 – 2023 г., да имат право на еднократна помощ за ученици в размер на 
300 лева, която да се изплаща на два пъти, като доходите на семействата са без значение. 
 
Dnes.bg 
 
√ Няма съгласие на тристранката за по-високи пенсии и майчински 
МС не подскрепи предложението на Корнелия Нинова и БСП 
Националният съвет за тристранно сътрудничество не успя да постигне съгласие по отношение на законопроектите за 
обезщетенията за майчинство и преизчисляването на пенсиите, предложени от Корнелия Нинова и група народни 
представители от БСП, предаде БГНЕС. 
Становището на Министерството на труда и социалната политика не подкрепя предложението, защото ще се получи така, 
че тези, които са работили на минимална работна заплата, с това обезщетение ще получат повече от трудещите се. От 
гледна точка на това, което в България имаме като обществено осигуряване по отношение на майчинството, страната ни, 
според заместник-министъра на труда и социалната политика проф. Емил Мингов, е направила твърде много, отколкото 
други държави. Според него това не способства за запазване на майките на работните места и това е отчетено в много 
западни законодателства, посочи той и становището на МТСП е, че принципът при определяне на обезщетението следва 
да се запази. 
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От Министерството на финансите също не подкрепят предложения законопроект, като мотивите съвпадат с тези на МТСП. 
От Националния статистически институт (НСИ) посочиха, че допълнителните средства ще бъдат в размер на 82 милиона 
лева. 
Георги Гьоков посочи, че няма политически въпроси, които да не търсят решение. „Всички хора се стичат в София за по-
голяма работна заплата, в същото време в София няма детски градини и ясли. Всички говорим за демография, ама само 
говорим. Някой може ли да ми каже една мярка, предприета в България през последните 10 години, която да е реална в 
подкрепа на демографията“, каза той, на което Лазар Лазаров заяви, че дискусията в НТСТ се изопачава с дискусията в 
Народното събрание. 
По отношение на пенсиите, бившият социален министър посочи, че няма адекватни такива в България нито като плащане, 
нито като заместващ доход. 
Тристранният съвет не одобри и Законопроектът, свързан с промени в Кодекса за социално осигуряване, внесен от 
Мустафа Карадайъ и група народни представители от ДПС, който предвижда редовната наборна военна служба да се 
зачита за действителен стаж. 
Министерството на труда и социалната политика не поддържа законопроекта, каза Лазаров. Според Министерството на 
финансите вносителят на законопроекта не е направил оценка на взаимодействието, т.е. колко ще струва. 
 
Факти 
 
√ АИКБ: Прекомерната законодателна инициатива при липса на редовно правителство говори, че скоро идват избори 
Ние се опитахме да бъдем обективни заради икономическата ситуация. Депутатите от БСП изпреварващо се 
опитват да хармонизират директивата за минималната работна заплата, като я обвържат със средната, каза 
Добрин Иванов 
"Не е изненада крайният резултат от вчерашния Тристранен съвет, тъй като предложенията за промени в кодекса на 
социалното осигуряване и кодекса на труда бяха внесени от депутати и бяха все едно се намираме в предизборна 
ситуация". Това заяви в "Денят започва" председателят на АИКБ Добрин Иванов. 
Според него прекомерната законодателна инициатива в момент, в който нямаме редовно правителство и бюджет за 
следващата година навежда на мисълта, че съвсем скоро предстоят избори. 
"Ние се опитахме да бъдем обективни заради икономическата ситуация. Депутатите от БСП изпреварващо се опитват да 
хармонизират директивата за минималната работна заплата, като я обвържат със средната. Ние казваме, че директивата 
трябва да се хармонизира цялостно, защото там основната идея е да се насърчи колективното трудово договаряне и да се 
определи адекватен механизъм за определяне на минималната работна заплата. 
Вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов, който се включи в предаването, също е на мнение, че партиите се надпреварват 
предизборно. Подчерта, че предложението за минимална заплата от 850 лв. всъщност е на КНСБ и се основава на 
директивата за минималната работна заплата на ЕС, която ще бъде транспонирана в България много скоро. 
"Политическите партии се надпреварват може би предизборно. От това, което се случи вчера, сме съгласни единствено с 
това предложение за 850 лв. Всичко останало не почива на никакви разчети, на това какво ще бъде отражението върху 
сегашния или следващия бюджет. Ние настояваме да има нов бюджет с нови социални плащани", заяви Атанасов. 
Той коментира, че КНСБ принципно подкрепя предложените социални промени и ги е предлагала и преди, но в момента 
те са невъзможни, тъй като е нарушена сигурността на бюджета. 
 
Ruse 24 
 
√ 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 
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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. 
 
Mediapool.bg 
 
√ Виолин Ненов е новият председател на Българска браншова камара машиностроене  
Виолин Ненов е новият председател на Българска браншова камара машиностроене (ББКМ), съобщиха от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). 
На 17 ноември 2022 г. е проведено Общо отчетно-изборно събрание на камарата, което е определило 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 е 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. 
Организацията е 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. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев: България активно участва във всички учения на НАТО в Черноморския регион 
Икономическото развитие на Черноморския регион е прекъснато от войната в Украйна и тепърва ще се оценяват 
негативните последици от конфликта. Това заяви президентът Румен Радев пред участниците в конференция "Черно море: 
По-Близкият изток". Радев призова за незабавно прекратяване на войната в Украйна. 
България трябва да бъде ангажирана с укрепването на мира и сигурността в региона на Черно море, заяви държавният 
глава. 
"Представайки България в международните отношения, във всички срещи и форуми на високо и най-високо ниво, аз съм 
сред гласовете, които настояват за незабавно прекратяване на войната в Украйна и за намиране на решение и 
регулиране на конфликта със средствата на дипломацията. С мирни средства. Защото всеки един ден от тази война 
руши бъдещето и на региона и нашето", коментира Румен Радев. 
Той подчерта важността на геополитическата ориентация на страната ни в настоящата криза. 
"Изключително важно е България да бъде важен елемент от единството на съюзите, в които членува - ЕС и НАТО, 
като гарант за нашата сигурност. Но, пак казвам, ние не сме изчерпали в никакъв случай средствата на 
дипломацията". 
Президентът открои започналите процеси по модернизация на армията като изграждане на 2 патрулни кораба и 
преговорите за доставка на две подводници втора ръка, но отчете като слабост военната инфраструктура. 
"Това, с което изоставаме, е модернизацията на нашите пристанища и военноморски бази, защото тези нови 
способности като кораби и подводници се нуждаят от една сериозна модернизация", подчерта Румен Радев. 
Призова усилено да се работи по укрепване на икономическото сътрудничество в региона. 
"И да настоява това сътрудничество да се развива във времето като гарант за свързаност, за по-добри икономически 
връзки и особено на фона на процесите за възстановяване на Украйна, които рано или късно трябва да се случат", 
посочи държавният глава. 
Според него диверсификацията на енергийните пътища и източници минава и през петролопровода Бургас- 
Александруполис, който е проектиран да транспортира руски нефт. 
"Геополитическите промени налагат ние да реализираме този петролопровод и да му обърнем посоката. Защото 
той, ако беше замислен преди години за руски нефт, който тече в посока към Средиземно море, сега трябва да мислим 
обратното", отбеляза Румен Радев. 
Той отчете, че изоставаме сериозно от Румъния и Турция в търсенето на газ в нашата икономическа зона в морето. 
"Страната ни среща и трудности с пренасочения трафик Изток - Запад, драстично нараснал, след като Русия затвори 
пътищата към Европа заради войната", каза още държавният глава. 
 
√ Рашидов кани у нас председателите на парламентите на страните, които са против членството ни в Шенген 
Председателят на Народното събрание Вежди Рашидов кани на среща в България следващата седмица колегите си 
председатели на парламенти от Австрия и Нидерландия - страните, които са против членството ни в Шенген. Покана ще 
бъде отправена и към председателите на парламентите на Хърватия и Румъния. 
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Рашидов съобщи това в Страсбург, където се срещна с колегата си от Хърватия и участва в тържествената церемония по 
случай 70-ата годишнина на Европейския парламент. 
След срещата с хърватския си колега Вежди Рашидов коментира, че българите, румънците и хърватите заслужават да станат 
част от Шенген, а не да стоят като "сирачета настрани". Подкрепа за приемането ни изрази по-рано и председателят на 
Европарламента Роберта Мецола. 
"Именно затова казвам, че би било хубаво нашите парламенти да седнем много бързо на една среща - сега ще се 
договорим по телефона как точно ще стане това, за да може да повлияем всички ние на нашите правителство, за да 
може нещата да не бъдат повече така. Времето е късо. 
-БНТ: Искате среща следващата седмица? 
Да, и поисках да е и в България, нека бъдем домакини на една такава инициатива", каза Рашидов. 
Европейската комисия съобщи, че Румъния също е изпълнила критериите за спиране на докладите на Механизма за 
сътрудничество и проверка. Същата оценка България получи през 2019 г., но окончателното решение за премахването на 
Механизма, както и решението за Шенген, трябва да бъде взето от държавите-членки. 
Една от причините Нидерландия да е против членството ни в Шенген е именно наличието на този доклад. Високопоставен 
представител на Европейската комисия коментира днес, че българските власти са поели ангажимент в следващите шест 
месеца да отговорят на основаната критика към страната ни и да приемат закон за отговорността на главния прокурор. 
 
√ Тристранният съвет не постигна съгласие за пенсиите и майчинските 
Националният съвет за тристранно сътрудничество не успя да постигне съгласие по отношение на законопроектите за 
обезщетенията за майчинство и преизчисляването на пенсиите, предложени от Корнелия Нинова и група народни 
представители от БСП. 
Становището на Министерството на труда и социалната политика не подкрепя предложението, защото ще се получи така, 
че тези, които са работили на минимална работна заплата, с това обезщетение ще получат повече от трудещите се. От 
гледна точка на това, което в България имаме като обществено осигуряване по отношение на майчинството, страната ни, 
според заместник-министъра на труда и социалната политика Емил Мингов, е направила твърде много, отколкото други 
държави. Според него това не способства за запазване на майките на работните места и това е отчетено в много западни 
законодателства, посочи той и становището на социалното министерство е, че принципът при определяне на 
обезщетението следва да се запази. 
От Министерството на финансите също не подкрепят предложения законопроект, като мотивите им съвпадат с тези на 
Министерството на труда и социалната политика. От Националния статистически институт посочиха, че допълнителните 
средства ще бъдат в размер на 82 милиона лева. 
Георги Гьоков от "БСП за България" посочи, че няма политически въпроси, които да не търсят решение. 
"Всички хора се стичат в София за по-голяма работна заплата, в същото време в София няма детски градини и ясли. 
Всички говорим за демография, ама само говорим. Някой може ли да ми каже една мярка, предприета в България през 
последните 10 години, която да е реална в подкрепа на демографията", каза той. 
Тристранният съвет не одобри и законопроекта, свързан с промени в Кодекса за социално осигуряване, внесен от Мустафа 
Карадайъ и група народни представители от ДПС, който предвижда редовната наборна военна служба да се зачита за 
действителен стаж. 
Служебният министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров заяви, че МТСП не поддържа законопроекта. Според 
Министерството на финансите вносителят на законопроекта не е направил оценка колко ще струва той. 
 
БНР 
 
√ Промените в Изборния кодекс не са включени в седмичната проектопрограма на НС 
Народното събрание ще гласува ратификацията на договорите за придобиване на вторите нови осем американски 
изтребителя Ф-16, Блок 70. Очаква се депутатите да обсъдят на първо четене повишаване на акцизите при тютюневите 
изделия от март догодина. 
Народните представители ще обсъдят ратификацията за придобиване на втората партида военни самолети Ф-16, Блок 70, 
боеприпаси, резервни части и поддръжка и обучение на българските военновъздушни сили заедно с другата ратификация 
за многофункционална система за разпределение на информация – съвместна тактическа радиосистема. 
Двата законопроекта за ратифициране са точка втора за утрешното пленарно заседание. 
Днес депутатите ще обсъдят ратификациите на споразуменията за разкриване на сметка между Министерството на 
отбраната и Федералната резервна банка на Ню Йорк и на Споразумението за определени сметки, свързани с финансиране 
на чуждестранни военно продажби. 
Двата документа касаят разпореждане с бюджетни средства, които ангажират дългосрочно българската държава по 
тяхното осигуряване до пълното изпълнение на договорите по доставка на военните самолети. 
Депутатите ще обсъдят на първо четене промените в Данъчния-осигурителния процесуален кодекс, които предвиждат 
изменение в закона за акцизите и данъчните складове. С тях се въвежда акцизен календар от 1 март 2023 г. за 4-годишен 
период, на поетапно поскъпване на ставките на различните видове тютюневи изделия, включително електронни цигари, 
съдържащи никотин. 
В проектопрограмата е включен проект на решение на ГЕРБ за създаване на временна комисия за установяване на всички 
факти и обстоятелства, свързани с подписването и прекратяването на меморандума за 1 милиард долара с "Джемкорп" от 
кабинета Петков. 
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Промените в изборното законодателство не са включени в седмичната проектопрограма на парламента. 
Очаква се днес депутатите на „Продължаваме промяната“ да прекратят своя бойкот и да влязат в пленарната зала. Преди 
дни съпредседателят Кирил Петков обяви, че ще се върнат в пленарната зала в първия ден на новата пленарна седмица и 
ще предложат създаване на временна комисия за промените в Изборния кодекс. 
 
√ Комисия на НС ще обсъди пакет от документи по окончателен договор за новите 8 Ф-16 
Депутатите от комисията по отбрана в парламента ще обсъдят пакета от документи окончателното сключване на договор 
за новите 8 Ф-16. Депутатите ще обсъдят и параметрите на предвидените от Министерство на отбраната основни проекти 
за модернизация до 2026 г. 
В началото на ноември през парламента мина принципното съгласие България да купи вторите осем изтребителя. Тогава 
162-ма депутати гласуваха "за". 
Пакетът включва и обучение, поддръжка, резервни части, система за разпределение на информация, тактическа 
радиосистема. 
Цената е около два милиарда и 600 милиона лева. Парите ще бъдат плащани разсрочено. 
Новите Ф-16 са сред 10-те приоритетни проекта за армията, които депутатите от отбранителната комисия ще обсъдят. 
Разчетите са до 2026 година да има и придобиване на бронирани машини за изграждане на механизирана бригада, нови 
155 мм гаубици, придобиване на нови трикоординатни радари. 
С някои от проектите до 2032 г. общата стойност на плановете на военните е над 6 милиарда и 600 милиона лева. 
Част от парите може да дойдат от международни програми на НАТО и ЕС, целевите програми на САЩ, както и държавен 
заем. 
 
√ Министър Шишков се среща със строителя на интерконектора с Гърция 
Следобед ще се състои среща на регионалния министър арх. Иван Шишков със строителя на междусистемната газова 
връзка Гърция-България. Срещата беше отложена с ден по искане на изпълнителя.  
След проверка на обекта при газоизмервателната станция Стара Загора преди дни стана ясно, че има недовършени работи. 
Министър Шишков настоя за "ясен график с много ясни срокове", както в първия етап на обекта. 
Това не засяга пряко функционирането на газовата връзка , но е важно да бъдат изпълнени противоерозионни мерки , 
които да предотвратят щети върху природата, обясни министърът . 
 
√ Росен Христов в Атина: България иска да участва в регионални енергийни проекти 
На министерска среща в Атина вчера се обсъдиха бъдещи проекти за осигуряване на енергийна независимост в страните 
от Югоизточна Европа. Министър Росен Христов изложи насоките на енергийната политика на България. 
Българският министър на енергетиката Росен Христов подчерта пред колегите си желанието на София да участва в 
регионални енергийни проекти, увеличаване на дела на зелената енергия и внедряване на нови технологии в сектора. 
Гърция проявява изключителен интерес към възможностите за съхранение на природен газ в България, защото Атина не 
притежава друго хранилище освен това на остров Ревитуса. 
Христов подчерта, че България работи с гръцките си партньори за увеличаване на капацитета на интерконектора за 
трансфер на природен газ. На форума в Атина беше обсъдена и възможността на изграждане на две водноелектрически 
централи на река Дунав. Предстоят детайлни проучвания по тези проекти. 
 
√ Конференция на медийните регулатори от Балканския регион 
Съветът за електронни медии организира в София международна конференция на медийните регулатори от Балканския 
регион на тема: „Предизвикателства пред регулацията: Дезинформация, медийна грамотност и устойчива дигитална 
среда“. Форумът започва днес и ще продължи до 25 ноември. 
Организираната от Съвета за електронни медии Балканска конференция е първа по рода си. В нея ще участват 
представители на регулаторните органи на Албания, Хърватска, Гърция, Косово, Черна гора, Северна Македония, Румъния, 
Сърбия, Словения и Турция. Във форума ще се включат като гост-лектори и представители от регулаторните органи на 
Италия, Молдова и Каталуня. 
Председателят на СЕМ Соня Момчилова коментира: 
„Тя абсолютно не цели само репетиционен и PR ефект. Изключително полезни и важни теми, които ще произведат новини 
- в това нямам никакво съмнение. Не беше лесно да я организиране. Вярвам, че ще я проведем успешно“. 
Презентациите ще са посветени на темите за изкуствения интелект като форма на медийна регулация и рекламата на 
хазарта и медиите. 
Специален акцент ще бъде поставен и върху регулацията в условията на военен конфликт. 
Участниците ще дискутират и върху регионалните особености и съвременни предизвикателства пред регулацията, както и 
върху дезинформацията и медийната грамотност. 
 
√ Владимир Иванов: 30% по-скъпа потребителска кошница спрямо 2021-ва. Декември - по-малко потребление 
"1% изменение в търговията на едро се материализира в 4-5-6% в търговията на дребно" 
Анкета на Кирил Фалин и интервю на Диана Дончева с Владимир Иванов 
Тенденцията е към постоянно повишаване на цените, отчете в интервю за БНР Владимир Иванов, председател на 
Държавната комисия за стоковите борси и тържищата.  



11 

 

"Устойчива тенденция – с по мъничко, но постоянно, всеки ден. На практика към момента имаме една потребителска 
кошница, на която стойността е точно 30% спрямо нивата на същия период от миналата година." 
Според него обаче резки промени в ценовите равнища са невъзможни. 
"Нямаме условия да видим драстични, бурни или апокалиптични промени в ценовите равнища, а при това равнище на 
търсенето ще видим спокоен декември с по-малко потребление." 
Ситуацията ще се промени, когато видим сигурност на енергийния пазар и стабилизиране на геополитиката – "нещо, което 
при продължаваща война и начина, по който се водят политическите разговори и на европейско равнище, не се вижда в 
скоро време да се случи", посочи Иванов. 
При олиото, захарта и брашното има обратна тенденция. Захарта е излязла от пиковите си стойности на световния пазар, 
отбеляза той. 
"Отдавна трябваше да имаме относително пазарно равновесие в храните, но може би лошите очаквания за това, което 
предстои и най-вече абсолютно несигурният енергиен пазар, всичко това води до един стрес на пазара", коментира 
Владимир Иванов в предаването "Преди всички". 
1% изменение в търговията на едро се материализира в 4-5-6% в търговията на дребно, даде пример той. 
Иванов препоръча потребителите да следят цените на едро, сайта на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата 
и "да не опосредстват недобри търговски практики, да не заплащат подобен тип търговски маржове" като голямо 
разминаване в цената на един продукт в отделни търговски обекти. 
По отношение на по-нискокачествените продукти ние сме относително скъпа страна, каза още председателят на 
комисията. По думите му "ние сме скъпи на боклуците и евтини на високото качество". 
"В България се произвеждаше много висококачествена храна в много добри количества. Страната има огромен потенциал 
в тази посока. Потенциалът на България в аграрния сектор е огромен. То е въпрос на цялостна политика в аграрния сектор", 
обобщи Иванов. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
√ Любомир Кючуков: Регионът на Черно море започна да придобива някои характеристики на Близкия изток 
Интервю на Георги Марков с Любомир Кючуков в предаването ''Нещо повече'' 
"В политически план регионът на Черно море започна да придобива някои от характеристиките на Близкия изток - война, 
дългосрочни конфликти, окупирани чужди територии, постоянна нестабилност, намеса на трети държави, неуспешни 
опити за политически решения. Всичко това налага задълбочен и открит дебат, защото България не може да остане 
безучастна. ... Основният инструмент на българската външна политика за постигане на укрепване на мира и сигурността в 
Черно море е активното участие в рамките на ЕС и НАТО. Необходима е позиция, стратегия и политики - национални и 
самостоятелни, не противостоящи на общите, както често се разбира и дори спекулира, когато се чуят тези две думи. Става 
дума за наша добавена стойност към общите политики на ЕС и НАТО". 
Това заяви пред БНР дипломатът Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения, 
който беше съорганизатор на конференция "Черно море: по-Близкият изток". 
По думите му войната на Русия в Украйна е била извадена пред скоби във всички дискусии по време на форума: 
"Ясно е, че докато има война, всичко е война - и търговията, и инвестициите, и туризмът, и спортът, и транспортът, дори и 
отношенията между хората. Ние говорим за сблъсък на ценности, заложени в този конфликт, но най-висшата ценност е 
човешкият живот и респективно мирът". 
Любомир Кючуков посочи, че общото заключение на конференцията е било, че ключът към всички останали проблеми в 
Черно море е незабавното прекратяване на войната: 
"Украйна има всички юридически и морални основания да се стреми да си възвърне окупираните територии, като за целта 
има два възможни пътя - военен и политически. От гледна точка на резултата, нито един от тях не може да гарантира 100% 
успех, от гледна точка на цената - те са несравними. Именно това - както по отношение на страните, ангажирани в 
конфликта, така и на целия регион - е първата задача". 
Като рискове за Черноморския регион дипломатът посочи: 
"Ако Русия реши да продължи своята агресия и по-нататък, за да откъсне Украйна и от Черноморското крайбрежие, което 
сега изглежда по-трудно постижимо. Ако Украйна успее да възвърне своите територии, включително и Крим. И в двата 
случая това крие риск за сигурността на всички страни". 
Според него всичко, което се случва в политически и във военен план, сочи, че постигането на мир се отлага във времето, 
неизвестно за кога. 
Интервюто на Георги Марков с Любомир Кючуков в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Лопес Агилар: Всички трябва да участваме в завършването на Шенген 
Страните, които пречат на присъединяването ви в Шенген, трябва да се вслушат в собствените си евродепутати, 
смята той 
Интервю на Ангелина Пискова с Хуан Фернандо Лопес Агилар 
"Страните-членки, които пречат на присъединяването на България и Румъния в Шенген, трябва да се вслушат в собствените 
си евродепутати". Това казва в интервю за БНР председателят на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи Хуан Фернандо Лопес Агилар и бивш министър на правосъдието на Испания. Засега на приемането ни 
официално се противопоставят Нидерландия, Австрия и вероятно Швеция. 
В предаването "Преди всички" той заяви, че подкрепя напълно приемането на България и Румъния в Шенген до края на 
тази година: 

https://bnr.bg/post/101740509
https://bnr.bg/post/101740339/lubomir-kuchukov-regionat-na-cherno-more-zapochna-da-pridobiva-nakoi-harakteristiki-na-blizkia-iztok


12 

 

"100% и дори отгоре - 300%. От дълго време ние призоваваме на първо място за изцяло действащ Шенген, но също и за 
цялостен Шенген. Това означава цялостен и пълен Шенген, който да включи Хърватия, Румъния и България. В крайна 
сметка те са си написали домашното, изпълнили са критериите, така че се нуждаят от признание. Самото пространство за 
свободно движение може да се подобри, само ако двете страни влязат в него. Според мен всеки недостатък и всяка 
пречка, която се поставя пред завършването на Шенген, означава, че не се разбира за какво е това пространство. А то е за 
реализирането на най-ценните основни права на европейците - свободното движение. Така че българите и румънците 
имат пълното право на него и то е заложено в Хартата за основни права на ЕС. Ние изпратихме много силно послание до 
тези правителства на тези страни-членки, които не разбират, че всички трябва да участваме в завършването на Шенген. 
Някои държави създават пречки, но ние ги призоваваме да размислят, да подходят конструктивно, да зачитат мандата на 
Европейския парламент, който е последователен в продължение на години и да признаят, че двете страни са преминали 
през целия процес на механизма за сътрудничество и проверка, написали са си домашното, изпълнили са всички 
технически изисквания и това в добавка към политическата воля, която отдавна е ясна. Така че единственото, което искаме 
е, тези пречки, които все още трябва да бъдат преодолени, да отпаднат до края на тази година по време на чешкото 
председателство. Нека останем оптимисти". 
Настояваме страните-членки, които не искат да приключат този мандат, който сме подкрепили много пъти, да обръщат 
внимание на собствените си евродепутати, които през годините са показали ясно изразено мнозинство в полза на 
присъединяването на България и Румъния към Шенген, посочи Лопес Агилар. Според него става въпрос за политически 
фактор: 
"Комисията се опитва да разговаря с тях и да ги убеди, но е сигурно, че Европейският парламент е направил всичко по 
силите си Шенген да бъде завършен. 
"Искам това да се случи чрез политическа воля и изпълнение на мандата на Европейския парламент, който призовава 
Шенген да бъде завършен и да стане изцяло действащ на базата на научените уроци от едностранните мерки при 
ограничаването на свободното движение, от които страдахме по време на пандемията. Тези уроци трябва да бъдат 
научени сега, като анонс за възстановяването и разширяването на Шенген и допускане на борда на гражданите на 
Хърватия, Румъния и България", коментира още Лопес Агилар. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
√ Европейският съвет одобри съвместния текст за бюджета на ЕС за 2023 г. 
Европейският съвет одобри във вторник съвместният текст за бюджета на ЕС през 2023 г., който беше договорен с 
Европейския парламент след преговори на 14 ноември. Необходимото квалифицирано мнозинство за одобрението беше 
постигнато вчера, което означава, че Съветът продължава напред с процедурата по европейския бюджет за 2023 г. 
Приемането на бюджета ще бъде декларирано от Европейския парламент, след като той също одобри съвместния текст. 
Общите ангажименти ще възлизат на 186,62 милиарда евро, повечето от които - или 70,59 милиарда евро се разпределят 
за "кохезия, устойчивост и стойност", последвано от природни ресурси и околна среда с 57,26 милиарда евро. 
Общите плащания ще възлизат на 168,6 милиарда евро. По същия начин, най-голямата част от плащанията - или 58,06 
милиарда евро, ще отидат за "сближаване, устойчивост и стойност", докато 57,46 милиарда евро ще бъдат изразходвани 
за природни ресурси и околна среда. 
 
√ ЕП ще обяви Русия за спонсор на тероризма 
Европейският парламент ще гласува резолюция, според чийто смекчен вариант Русия вече не е терористична държава, а 
„само“ спонсор на тероризма. От общо пет проекта остана един, който съчетава вариантите на Европейската народна 
партия, „Обнови Европа“ и Европейските консерватори и реформисти. Българските социалисти ще гласуват против 
документа. От новия вариант е отпаднало и искането на Европейската народна партия в списъка на Европейския съюз на 
терористичните организации да бъдат включени представените в Думата партии начело с „Единна Русия“ на президента 
Владимир Путин. Руският държавен глава не е споменат в окончателния текст. 
Групата на социалистите и демократите е разделена. Според евродепутата Петър Витанов, има разцепление при колегите 
му от Германия, Италия, Испания, Португалия и Словакия, но се очаква групата като цяло да подкрепи документа. По 
думите му, в правната терминология, възприета от европейските държави, държава спонсор на тероризма не съществува. 
"Когато наречеш една държава терористична, това означава, че ти торпилираш всякакви опити да преговаряш с нея, 
защото кое правителство преговаря с терористи", каза Витанов. 
Точно на обратното мнение е евродепутатката от "Обнови Европа" Натали Лоазо. Запитана от "Хоризонт" дали Русия трябва 
да се обяви за терористична държава, тя отговори: "Вижте какво се случва в Запорожие. Вече знаем, че в ядрената 
централа руската армия е складирала ядрен материал, тъй като ни го казаха от Международната агенция за атомна 
енергия. От началото на конфликта Запорожие е мишена на удари. Това не е ли достатъчно като отговор на вашия въпрос?". 
От проекта са отпаднали и взривовете в складове за боеприпаси у нас, но са останали експлозиите в Чехия. 
Ангел Джамбазки от европейските консерватори и реформисти вече не е сред вносителите на 
проекторезолюцията. Остават обаче другите двама – Андрей Ковачев и Александър Йорданов от Европейската народна 
партия. 
 
√ САЩ разясниха плана си за ограничаване цените на руския петрол 
Министерството на финансите на Съединените щати разпространи разяснения по плана за ограничаване цените на руския 
нефт, който се очаква да открие възможност за извършване на доставки до част от европейските страни, в това число и 
България, и за Япония при определени условия. 

https://bnr.bg/post/101740476/huan-fernando-lopes-agilar-vsichki-trabva-da-uchastvame-v-zavarshvaneto-na-shengen
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/22/council-gives-go-ahead-to-eu-budget-for-2023/
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/2023-eu-budget-main-areas/
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Според документа на Службата за контрол на чуждестранните активи единият общ лиценз осигурява разрешение за 
доставки за България, Хърватия и страни от ЕС, които нямат излаз на море, а другият за транспортиране на руски суров 
петрол от проекта "Сахалин - 2" до Япония. 
Лицензите са с временно действие за изпълнение на сключени вече договори и не отменят забраната за внос на руски 
петрол в Съединените щати. 
Цитира се и решението на Съвета на Европа за изключението от санкциите, предвидено за България до края на 2024 година 
с цел изпълнение на договори за доставка отпреди 4 юни тази година. 
Очаква се ЕС, Г-7 и Съединените щати да постигнат споразумение за налагане на максимална цена за нефт с произход от 
Русия. Според "Уолстрийт джърнъл" това трябва да стане днес. 
 
3e-news.net 
 
√ Министър Пулев в Париж: България има над 50 години опит в областта на Космоса и капацитет в космическите 
технологии 
Повече от 40 български космически проекта по програмата на Европейската космическа агенция са получили над 7 млн. 
евро 
България има над 50 години опит в космическите технологии и капацитет за развитието им. Това заяви министърът на 
иновациите и растежа Александър Пулев на заседанието на Съвета на министрите в Европейската космическа агенция, 
което се провежда в Париж, Франция. 
„Перспективата е увеличение на българската вноска в Европейската космическа агенция“, каза министър Пулев и допълни, 
че страната ни се интересува от намиране на потенциални партньори в технологиите, специално свързаните с CubeSats. 
По думите му, разработването на нови услуги и приложения ще насърчи участието на малки и средни предприятия и 
стартъпи в космически проекти и приложения. 
„Вярваме, че новоподписаното Споразумение с ЕКА тази година ще насърчи повече космически компании да участват в 
програмите и да увеличим инвестициите в космическата индустрия на България“, каза още Пулев. 
Той подчерта, че сътрудничеството с Агенцията е донесло важни ползи за разработването на информационни системи за 
мониторинг на хидроенергийни резервоари, изграждане на космически оранжерии и производство на космическа храна. 
Също така и в разработване на комуникационни сателитни терминали; софтуерни платформи за агрегиране и анализ на 
данни от сателитни; наносателитни захранващи системи; наземно наблюдение на земеделски и горски територии и други. 
Министър Пулев обсъди с другите министри и представители на държавите-членки на ЕКА потенциални партньорства на 
България в рамките на програмите на Агенцията. 
Към момента световната космическа икономика се оценява на около 330 млрд. евро, а частните инвестиции на 12.2 млрд. 
евро. Европейската космическа агенция е инвестирала над 1 млрд. евро в иновации, които да се приложат в европейската 
космическа индустрия в периода 2018-2021. По програмата на ЕКА за „Разширено изследване на телекомуникационните 
системи“ са отворени най-малко 17 700 работни места. За следващото десетилетие се очаква пазарът на приложения за 
наблюдение на Земята да удвои приходите си от приблизително 2,8 млрд. евро до над 5,5 млрд. евро. 
Припомняме, че повече от 40 български космически проекта по програмата на ЕКА са получили над 7 млн. евро. Това е за 
периода от подписването на първото споразумение с Агенцията за Европейска кооперираща страна през 2015 г. Общо са 
проведени седем тръжни процедури, по които са постъпили 127 български проектни предложения. Тази година България 
подписа ново Споразумение с Европейската космическа агенция. По осмата тръжна процедура се приемаха проекти до 22 
септември т.г. В момента се оценяват 11 нови проектни предложения от България, а резултатите ще станат ясни следващия 
месец. 
Български учени са разработили прибор за измерване на радиацията в орбита около Марс, който е част от международен 
спътник. Българска разработка е и космическата оранжерия, която ще пресъздава специфичните условия на околната 
среда за отглеждане на растения в космически условия. Между одобрените проекти са такива, които дават решения 
относно качеството на атмосферния въздух в градска среда, радиолокация на данни, модели за разработване на 
микробното разграждане на отпадъци, наблюдение на селскостопански площи и язовири и др. 
 
√ Нови промени в Плана за възстановяване и пазара на CO2 квоти се подготвят в Европарламента 
Реновирането на сградния фонд трябва да се случи не само с финансиране от бюджета, ами и с инвестиции от 
собствениците, категоричен бе Радан Кънев 
Очаква се да има промяна на ПВУ, защото повечето планове не отчитат дълбочината на енергийната криза. Заради това се 
очаква да има ремонт на тези планове. Следващият етап ще бъде добавяне на механизма RepowerEU в картинката. Той 
сега още е в предзаконодателна процедура и тази структура още не е финализирана, обясни за Dir.bg и 3eNews в Страсбург 
евродепутатът от групата на ЕНП Радан Кънев. 
В момента вървят преговорите и идеята е на пазара да се предложат квоти въглеродни емисии за 20 млрд. евро. С това ще 
се постигнат 2 ефекта – хем да се събере финансов ресурс за мерки за енергийна ефективност, а от друга страна да се свали 
и цената на емисиите. Накратко – да се залее пазара с емисии. 
Предложението на ЕК е да се отворят нови глави в плановете за възстановяване и те да минат за процедура на одобрение. 
Пропорционалното съотношение по плановете ще бъде запазено, а парите ще бъдат използвани изцяло или за мерки за 
енергийна ефективност, или за намаляване на влиянието и вноса на енергоносители от Русия, обясни Кънев.  Според него 
промените за Repower EU и той да е част от ПВУ плановете може да се случат в рамките на месеци. 
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Мярка за намаляване на цените на парниковите емисии обаче ще бъде и глътка въздух за термичните централи, които ще 
продължат да работят на пълни обороти. Това е и една от причините зелените евродепутати в Европарламента да се 
противопоставят на идеята да се използват квоти от резерва, за „заливане“ на въглеродния пазар. 
Предложението засега е по-скоро да се правят нов вид фючърсни сделки с квотите емисии – т. нар. frontloading, чрез този 
механизъм ще се подобри ликвидността на пазара и ще се свалят енергийните цени. Идеята на ЕК в момента е да използва 
наличните CO2 квоти от пула до 2030 г. и те да бъдат възстанови в рамките на десетилетието. Това връщане на квотите 
след 2026 г. е опасно „ръчкане на пазара“, защото може да стане много непредвидимо през 2027 г. Ако тогава има период 
на ускорен икономически ръст и изведнъж се окаже, че на пазара няма квоти, то тогава пазарът ще полудее. 
„Нашият план за възстановяване и устойчивост е най-либерален по отношение на въглищната енергетика, защото ние 
нямаме фиксирана дата спиране на ТЕЦ-овете“, обясни още евродепутатът. В крайна сметка останахме без такава дата, а 
това бе голямо постижение при последните преговори за кабинета Петков. Според Кънев българската енергетика не е 
предадена, а точно обратното  - защитена е в максимална степен. „Ако енергийната криза продължи дълго време е 
възможно, на европейско ниво, преосмисляне на ролята на въглищните електроцентрали“, добави той. Но дори в рамките 
на преосмисляне, това ще включва намаляване на производството им. Просто това е неизбежно, категоричен бе 
евродепутатът. 
Кредити за саниране на сградите, а не да се чака само на пари от бюджета 
„За мен проблемът при санирането на сградите е, че европейските средства са драматично недостатъчни, че няма план за 
следващите стъпки. И докато си представяме санирането като процес при който то се извършва с пари от държавния или 
европейския бюджет на 100%, то ние никога няма да постигнем саниране на повече от 10% от сградния фонд. Няма да 
достигнем и до голяма част от хората, които са най-уязвими, защото санираме само многофамилни жилищни сгради“, 
обясни още Кънев. 
Той даде пример с газифицираните сгради у нас, като повечето от тях са еднофамилни жилищни сгради. Те не са обект на 
подпомагане от европейските програми и не могат да бъдат санирани с европейски средства. „Тези сгради отнасят целия 
проблем с цената на природния газ. Те нямат никаква подкрепа за по-висока енергийна ефективност, а това са основно 
хора, далеч под средното ниво за доходите в България“, заяви Кънев. 
Когато говорим за сериозна национална програма за саниране, която отговаря на директивата за енергийна ефективност 
и енергийните характеристики на сградите, ние трябва да мислим за финансови инструменти, които да покрият над 50% 
от сградния фонд у нас. Това не може да се прави само от бюджета. И въпросът е да се намерят умни финансови решения, 
включително ново законодателство на кредитни продукти, които да подпомогнат голяма част от гражданите да получат 
добро реновиране на сградите си. И без това да натоварва бюджета. 
В рамките на ЕП вече се прие мое предложение за т. нар. pay as you safe схеми („плащай докато спестяваш“). Идеята е 
вноските по кредита, с който се погасяват разходите за реновиране никога да не надвишават вече спестената енергия. В 
момента ЕП работи по класификация на сградите – то A до G - според тяхната енергийна ефективност. А е енергийно 
пасивна сграда, а G е най-лошото налично. 
Хората със стабилни доходи трябва да бъдат подпомогнати да намерят правилния начин за стимулиране и да вземат 
мерките за обновяване на жилището си. А не да чакат правителството да им покрие сметките за санирането. 
Директивата за енергийните характеристики на сградите се променя в момента, макар че България далеч не е приела още 
този документ и да го е въвела в законодателството си. В най-ниския енергиен клас трябва да са 15% сгради, които са най-
ниско ефективни. Съответно задължение за държавите е да подходят най-напред към най-ниско ефективните сгради. Това 
за България може да се окаже проблем, защото многофамилните жилищни сгради не са най-ниско ефективните. 
Еднофамилните сгради в градове и села са по-енергийно неефективни. Друг важен елемент са сроковете, които се 
съкращават при обновяването на сградите и подобряването им до по-висок енергиен клас. Предлагат се много кратки 
срокове, което изглежда свръхамбициозно и трудно постижимо от една страна. От друга страна това може да се разглежда 
като шанс, а не да чакаме да ни се налагат срокове. Ние имаме нужда от това реновиране, категоричен бе Кънев. 
Трябва да се направи финансово изчисление, в което вноските по даден кредит в месечно или годишно изражение да не 
надвишават или да са по-ниски от спестената енергия при реновирането. А това е технически напълно възможно. В 
България сега това се прави само за публичните сгради при EPCO договорите (Energy performance contracts). 
Българския гражданин обаче няма особено доверие на банките. Тоест при такъв предложен договор хората няма да са 
сигурни, че ще резултатът ще бъде този. Целта сега е да има стандарт на ниво ЕК, който да обвързва всички финансови 
институции в ЕС и да е ясно, че щом една банка предлага такъв договор, то тя да спазва този стандарт. Това предложение 
бе внесено от Кънев и предстои да бъде разгледано от евродепутатите. 
Социалният климатичен фонд и дефиницията за енергийната бедност – новите ахилесови пети за България 
България продължава да не присъства и в европейската темата за Социалния климатичен фонд и това е проблем, който 
назрява. Именно тази нова структура и регламентът за създаването на фонда са вече на финалната права в момента. Чрез 
новата структура ще могат да се подпомагат целево хората, които изпитват затруднения заради високите енергийни цени, 
коментира още Кънев. 
Според него структурирането на този фонд не бе отразено в България покрай вихрещата се политическа 
криза.  Българските власти си прехвърляха отговорността за фонда като горещ картоф – тоест никой не го искаше известно 
време. Сега също не е ясно дали министерство на околната среда или социалното министерство ще отговарят за него. 
Дефиницията за енергийната бедност е от голямо значение в случая, а в България такава все още няма. Благодарение на 
тази дефиниция ще може и да се структурира фонда и да се използват средствата от него. 
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Ние би трябвало да имаме сериозни планове за този фонд и всяка държава ще трябва да подготви свой социален 
климатичен план. А този план без дефиниране на енергийно бедните домакинства няма как да бъде одобрен, категоричен 
бе Кънев.   
Причината да се отлага дефиницията за „енергийна бедност“ не е немарливост, това е политическа причина, категоричен 
бе евродепутатът. Просто чрез въвеждането на понятието хората със средни доходи ще трябва да спрат да бъдат 
субсидирани. Така и тази помощ и ресурсите ще бъдат насочени към хората, които имат нужда. Това ще бъде възприето 
от част от средната класа като много голям удар и ще бъде много непопулярно решение. В България хора със средни 
доходи се научиха, че могат да бъдат субсидирани. 
Припомняме, че дефиницията за „енергийна бедност“ трябва да бъде въведена у нас и като изисквания за отпускане на 
следващи траншове от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. Неговата преработка в момента също е на 
дневен ред и заради намеренията на правителството да промени част от приоритетите си в сектор „Енергетика“. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 23 ноември се повишава с 3.81% 
 

 
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 23 ноември е 207.24 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 13 002 MWh. 
Стойността се повишава с 3.81 % спрямо отчетените 199.63 лв. за MWh с ден за доставка 22 ноември и изтъргуван обем от 
12 810 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 22 ноември изтъргуваният обем е 3 630 MWh. 
Постигнатата цена е 192.89 лв. за MWh и се повишава с 6.04 % спрямо регистрираните 181.90 лв. за MWh на 21 ноември 
при изтъргуван обем от 7 551 MWh. 
Референтната цена е 207.24 лв. за MWh. 
 
√ Слаб ръст от 0.9 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 406.53 лв. за MWh с ден за доставка 23 
ноември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 406.53 лв. за MWh с ден за доставка 23 ноември 2022 г. и обем от 84 209.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
слабо повишение от 0.9 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 505.88 лв. за MWh, при количество от 44 474.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 735.30 MWh) е на цена от 307.18 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 195.58 лв. за MWh и количество от 3455.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 87.43 лв. за MWh (3136.6 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 645.91 лв. за 
MWh при количество от 3409.6 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 341.41 лв. за MWh при обем от 3530.2 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 402.93 лв. (206.01 евро) за MWh за 22 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 23 ноември 2022 г. се повишава до 406.53 лв. за MWh ( повишение с 0.9 %) по данни на БНЕБ или 207.86 евро 
за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 22 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 475.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 346.71 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: 

https://ibex.bg/
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Име                     MW 
АЕЦ     33,38%    2159.64 
Кондензационни ТЕЦ   49,41%    3197.12 
Топлофикационни ТЕЦ   5,20%    336.42 
Заводски ТЕЦ    1,58%    102.28 
ВЕЦ     2,36%    152.88 
Малки ВЕЦ    1,91%    123.57 
ВяЕЦ     0,57%    36.66 
ФЕЦ     4,86%    314.27 
Био ЕЦ      0,74%     47.72 
Товар на РБ         4651.46 
Интензитетът на СО2 е 558g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Разнопосочно движение на цените по европейските електроенергийни борси за сряда 23 ноември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 207,89 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 213,36 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 207,89 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 23 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 258,73 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 157,06 евро/мвтч. Най-високата цена от 330,25 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 44,70 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 74 073,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 23 ноември ще бъде 213,36 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 126,15 гвтч. Максималната цена ще бъде 330,26 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 44,70 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 23 ноември е 228,26 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 284,76 евро/мвтч. Най-високата цена от 328,70 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 89,77 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 78 425,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 23 ноември на Словашката енергийна борса е 232,28 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 349,62 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 96,76 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 205,40 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и тя 
ще е 268,55 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 106,22 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 23 ноември е 222,12 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
269,05 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 82 782,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя 
ще достигне 284,98 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 118,80 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 177,98 евро/мвтч на 23 ноември. Пиковата цена ще бъде 
202,17 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 427 236,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 268,55 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 119,94 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 23 ноември ще се продава за 236,54 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Борсовите цени на газа поскъпват със 7.2 % поради опасения за спиране на доставките на руски газ през Украйна 
Цените на газа в Европа във вторник, 22 ноември се връщат към ръст след поредния спор за доставките на руски газ през 
територията на Украйна. 
Фючърсите за газа за декември по индекса TTF на борсата ICE Futures във вторник стартираха от по-високото ниво от 118.5 
евро за MWh. Данните за понеделник сочат за цена от 116.128 евро за MWh.  През първите два часа от търговията газовите 
фючърси успяха да спаднат до 113.5 евро за MWh, но в обедните часове успяха да заличат понижението като се върнаха 
на по-високата цена от 119.5 евро за MWh. Тенденцията за по-високите нива се запази и през останалите часове на 
търговията. Малко преди затварянето на сесията газовите фючърси скочиха рязко до 124.95 евро за MWh, но все пак към 
времето на  затварянето на търговията  успяха да спаднат до малко по-ниската цена от 124.50 евро за MWh, което е 
повишение със 7.20 %.  
По-рано през деня от руската компания „Газпром“ излязоха с изявление, че Украйна не доставя напълно природния газ 
през системата си за потребителите в Молдова. Проблемът с доставките за Молдова вече присъства повече от седмица, 
но досега беше пренебрегван. Руската газова компания предупреди, че ако тази ситуация продължи, ще започне да 
намалява доставките на синьо гориво през газоизмервателната станция „Суджа“. От украинската компания  „Нафтогаз 
Украйна“ заявиха, че това не е вярно. Според съобщението разликата в обемите се дължи на механизма „виртуален 
реверс“ на базата, на който се осъществяват газовите доставки за Молдова от Украйна. Нещо повече от украинската 
компания смятат, че руския „Газпром“ се опитва да блокира този инструмент, като по този начин се опитва да увеличи 
зависимостта на Молдова от руския газ. 
Експертите се разминават в мнението си, но прегледът на реакциите на този етап не е кой знае колко в полза на 
украинското становище. 
 Това се случва на фона на вече започнало застудяване.  Освен това пазарът реагира и на новината от Европейската 
комисия, която предлага таван на цената на газа от 275 евро за MWh. 
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Развитието на ситуацията ще продължи и през следващите дни, но изглежда, че ситуацията става все по-трудна за 
овладяване. Ако „Газпром“ спре и настоящите доставки през Украйна, това означава, че единствения път за руските потоци 
остава газопроводът „Турски поток“. Доколко ще се разшири „газовата война“ е трудно предвидимо. 
 
√ ЕК предлага въвеждане на таван на цената на газа на ниво от 275 евро за MWh 
Европейската комисия предлага да се установи таван на цената на газа на основния хъб в региона – нидерландския TTF на 
ниво от 275 евро за MWh (равнява се на около 2922 долара за 1000 куб м по настоящия курс). 
Друг таван на пазарните цени в Европа може да бъде индикативната цена на вноса на втечнен природен газ, според 
прессъобщение на ЕК. 
Ние предлагаме таван на цената на TTF за месец напред, при надвишаване на 275 евро за MWh. Сделки над тази цена няма 
да могат да се случват. 
Механизмът ще се задейства автоматично, когато месечната фючърсна цена на индекса TTF надхвърли 275 евро за MWh 
за две седмици и ако спредът между цената на TTF и глобалната цена на LNG е 58 евро или повече в рамките на десет 
търговски дни. 
„Механизмът може да бъде активиран от 1 януари 2023 г.“, се отбелязва в съобщението на Европейската комисия. 
Сега предстои предложението и цялостния пакет да бъдат обсъдени в рамките на срещата на министрите на енергетиката 
на ЕС на 24 ноември.  
 
√ Координация на икономическите политики: Брюксел с насоки за справяне с енергийната криза, запазване на 
икономическата и финансовата стабилност и защита на уязвимите домакинства 
Според ЕК са необходими бързи действия за стимулиране на потенциалния растеж и създаване на качествени работни 
места и за осъществяване на екологичния и цифровия преход 
Европейската комисия постави началото на цикъла на европейския семестър за 2023 г. за координация на икономическите 
политики. Пакетът се основава на икономическата прогноза от есента на 2022 г., която показа, че след силна първа 
половина на годината икономиката на ЕС е навлязла в много по-трудна фаза, съобщи пресслужбата на ЕК. 
Бързите и добре координирани политически действия по време на пандемията от COVID-19 дават резултат, но последиците 
от руското нашествие в Украйна изправят ЕС пред многобройни и сложни предизвикателства. Рекордно високите цени на 
енергията, високите темпове на инфлацията, недостигът на доставки, повишените равнища на дълга и нарастващите 
разходи по заеми оказват влияние върху стопанската активност и подкопават покупателната способност на домакинствата. 
Тези предизвикателства изискват координирани действия за осигуряване на адекватни и достъпни енергийни доставки, 
запазване на икономическата и финансовата стабилност и защита на уязвимите домакинства и дружества, като 
същевременно се запази устойчивостта на публичните финанси. Същевременно са необходими бързи действия за 
стимулиране на потенциалния растеж и създаване на качествени работни места и за осъществяване на екологичния и 
цифровия преход. Координацията на икономическите политики чрез европейския семестър ще помогне на държавите 
членки да постигнат тези цели чрез определяне на приоритети и предоставяне на ясни и добре координирани насоки на 
политиката за следващата година. 
Годишен обзор на устойчивия растеж 
Тазгодишният годишен обзор на устойчивия растеж предлага амбициозна програма за по-нататъшно укрепване на 
координираните ответни мерки на политиката на ЕС за смекчаване на отрицателните последици от енергийните 
сътресения в краткосрочен план. Същевременно е от решаващо значение да продължи повишаването на социалната и 
икономическата устойчивост и насърчаването на устойчив и приобщаващ растеж в средносрочен план, като едновременно 
с това се запази гъвкавостта за справяне с нови предизвикателства. Този подход е в съответствие с целите на ООН за 
устойчиво развитие, които са неразделна част от европейския семестър. 
Четирите приоритета в рамките на европейския семестър продължават да бъдат валидни: насърчаване на екологичната 
устойчивост, производителността, справедливостта и макроикономическата стабилност с цел насърчаване на 
конкурентоспособна устойчивост. 
Механизмът за възстановяване и устойчивост с бюджет от 723,8 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и 
заеми продължава да осигурява постоянен поток от инвестиции в европейските предприятия, инфраструктура и умения и 
подкрепя амбициозна програма за реформи до 2026 г. Към днешна дата Комисията е одобрила 26 национални плана за 
възстановяване и устойчивост, всички от които са одобрени от Съвета. До момента плащанията, извършени по линия на 
Механизма, възлизат на над 135 милиарда евро. 
REPowerEU — планът на ЕС за бързо премахване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива — ще мобилизира 
допълнителни ресурси за повишаване на устойчивостта на енергийните системи в ЕС и за предотвратяване на енергийната 
бедност чрез целенасочени инвестиции и реформи. 
Становища относно проектите на бюджетни планове на държавите членки от еврозоната 
Комисията направи оценка на съответствието на проектите на бюджетни планове за 2023 г. с препоръките на Съвета от 
юли 2022 г. Те вземат предвид продължаващото прилагане през 2023 г. на общата клауза за дерогация на Пакта за 
стабилност и растеж. 
Съгласно фискалните препоръки за 2023 г. държавите членки с нисък и среден дълг следва да гарантират, че растежът на 
финансираните на национално равнище първични текущи разходи е в съответствие с цялостната неутрална политика. На 
държавите членки с висок дълг беше препоръчано да осигурят разумна фискална политика, по-специално чрез 
ограничаване на растежа на финансираните на национално равнище първични текущи разходи под средносрочния 
потенциален растеж на производството. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_6782
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_bg
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2022/06/17/european-semester-2022-country-specific-recommendations-agreed/
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2022/06/17/european-semester-2022-country-specific-recommendations-agreed/
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Комисията приканва Белгия, Португалия, Австрия, Литва, Германия, Естония, Люксембург, Нидерландия, Словения и 
Словакия да предприемат необходимите мерки в рамките на националните бюджетни процедури, за да гарантират, че 
техните бюджети за 2023 г. са в пълно съответствие с препоръките на Съвета. 
Като се има предвид, че Хърватия ще се присъедини към еврозоната на 1 януари 2023 г., Комисията приветства решението 
ѝ да представи за първи път проект на бюджетен план. 
Препоръка за еврозоната 
В тази препоръка се представят специални съвети на държавите членки от еврозоната за периода 2023—2024 г. по 
въпросите, които засягат функционирането на еврозоната като цяло. 
Държавите членки от еврозоната следва: 

• да продължат да координират фискалните политики в подкрепа на навременното връщане на инфлацията към 
средносрочната цел на Европейската централна банка от 2 %; 

• да поддържат високо равнище на публични инвестиции за насърчаване на социалната и икономическата 
устойчивост и подпомагане на екологичния и цифровия преход; 

• да гарантират, че подкрепата, предоставяна на домакинствата и дружествата, които са подложени на финансов 
натиск поради енергийната криза, е икономически ефективна, временна и е насочена към уязвимите, по-
специално МСП. В това отношение в препоръката се предлага да се създаде двустепенна система за 
ценообразуване на енергията, която да гарантира стимули за икономии на енергия, като замени 
широкообхватните ценови мерки. В рамките на тази система уязвимите потребители биха могли да се възползват 
от регулирани цени. 

• да насърчават промени в заплатите, които защитават покупателната способност на работещите, като 
същевременно ограничават вторичните ефекти върху инфлацията. 

• да разработят и адаптират системата за социално подпомагане, ако е необходимо.б 

• да подобрят активните политики по заетостта и да се справят с недостига на умения. 

• да гарантират ефективното участие на социалните партньори в изготвянето на политиките и да засилват социалния 
диалог. 

• да подобрят бизнес средата и да запазят макрофинансовата стабилност. 
Доклад за механизма за предупреждение 
Докладът за механизма за предупреждение представлява скринингов процес за откриване на рискове от потенциални 
макроикономически дисбаланси. В него се посочват държавите членки, за които са необходими задълбочени прегледи, за 
да се прецени дали са засегнати от дисбаланси, изискващи действия на политиката. 
В тазгодишния доклад за механизма за предупреждение се заключава, че за 17 държави членки са необходими 
задълбочени прегледи: Кипър, Франция, Германия, Гърция, Италия, Нидерландия, Португалия, Румъния, Испания и 
Швеция (които бяха предмет на задълбочен преглед при предишния годишен цикъл на наблюдение в рамките на 
процедурата при макроикономически дисбаланси), както и Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Люксембург и Словакия 
(които не бяха предмет на задълбочен преглед през 2021/2022 г.). 
Предложение за съвместен доклад за заетостта 
В предложението за съвместен доклад за заетостта (СДЗ) се потвърждава, че пазарът на труда в ЕС се е възстановил 
напълно от пандемията от COVID-19, като показва добри резултати, а от третото тримесечие на 2021 г. насам надхвърля 
равнищата на заетост отпреди пандемията. Въпреки силния растеж младите хора, жените и уязвимите групи, като 
например хората с увреждания или с мигрантски произход, се нуждаят от допълнителна подкрепа, за да се присъединят 
към пазара на труда. 
Политиките за подпомагане на работниците да придобият търсени умения трябва да бъдат засилени, за да се смекчат 
рисковете от голям недостиг на работна ръка и умения и да се подпомогне преходът от едно работно място към друго на 
променящите се пазари на труда, особено на фона на екологичния и цифровия преход. Насърчаването на справедлив 
преход на пазара на труда е важно за постигането на водещите цели на ЕС за 2030 г. в областта на заетостта и уменията, 
които са включени в съвместния доклад за заетостта. 
Увеличенията на цените от 2021 г. насам, ускорени от военната агресия на Русия срещу Украйна, оказаха натиск както върху 
икономиката на ЕС, така и върху домакинствата. Растежът на реалния БВП се забави през пролетта на 2022 г., а доходите 
на домакинствата в реално изражение намаляха за първи път след пандемията от COVID-19. В този контекст колективното 
договаряне и справедливите и адекватни минимални работни заплати са мощни инструменти за запазване на 
покупателната способност на заплатите, като същевременно насърчават заетостта. За да се допълни това, следва да се 
предприемат действия за подобряване на обхвата и адекватността на защитата на минималните доходи. Това ще 
допринесе и за постигане на водещите цели на ЕС за 2030 г. в областта на заетостта и намаляването на бедността. 
Доклади за наблюдение след приключване на програмата 
С наблюдението след приключване на програмата се оценява капацитетът на възползвалите се от програми за финансова 
помощ държави членки да погасяват задълженията си. В докладите за наблюдение след приключване на програмата за 
Ирландия, Гърция, Испания, Кипър и Португалия се заключава, че и петте държави членки запазват капацитета си да 
изплатят дълга си. 
Днешният доклад за наблюдение след приключване на програмата за Гърция е първият, изготвен за страната след края на 
рамката за засилено наблюдение през август 2022 г. В доклада се констатира, че Гърция е предприела необходимите 
действия, за да изпълни ангажиментите си, въпреки трудните обстоятелства, дължащи се на военната агресия на Русия 
срещу Украйна. Настоящият доклад може да послужи като основа за решението на Еврогрупата да задейства окончателния 
набор от мерки за дълга, обвързани с осъществяването на определена политика, договорен през юни 2018 г. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_22_3782
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Комисията приканва Еврогрупата и Съвета да обсъдят документите, представени днес, и да одобрят предложените насоки. 
Комисията също така се надява да започне конструктивен диалог с Европейския парламент относно съдържанието на този 
пакет, както и относно всеки от следващите етапи от цикъла на европейския семестър. 
Европейският семестър осигурява рамка за координиране на икономическите политики и политиките по заетостта на 
държавите членки. След неговото въвеждане през 2011 г. той се утвърди като форум за обсъждане на предизвикателствата 
пред фискалната и икономическата политика и политиката за заетост на държавите от ЕС в рамките на общ годишен 
график. Той продължава да играе тази роля във фазата на възстановяване и в напредъка на екологичния и цифровия 
преход. 
Механизмът за възстановяване и устойчивост е основният елемент на инструмента NextGenerationEU, като осигурява 723,8 
милиарда евро за подкрепа на реформите и инвестициите, предприети от държавите от ЕС. Неговата цел е да се смекчи 
икономическото и социалното въздействие на пандемията от коронавирус и европейските икономики и общества да 
станат по-устойчиви, издръжливи и по-добре подготвени за предизвикателствата и възможностите на екологичния и 
цифровия преход. 
 
√ Фондовите пазари в Западна Европа затвориха на 3-месечен връх във вторник 
С най-висок дневен ръст затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слабо повишение приключи германският 
измерител DAX 
Вчерашната фондова търговия на най-големите борси в Западна Европа започна без единна динамика, но след това 
ориентацията стана еднопосочна и всички основни индекси се озоваха в зелената зона, затвърждавайки следобед 
възходящата си тенденция. 
Инвеститорите се опитват да оценят потенциалната посока на глобалната парична политика и различните рискове пред 
глобалния икономически растеж, пише Trading Economics. 
Негативно за настроенията на пазарните участници е поредното огнище на коронавирус в Китай. С три смъртни случая в 
столицата за първи път от шест месеца китайските власти започнаха да разширяват ограничителните мерки, засягащи 
милиони хора в много градове. Експертите са загрижени, че тези стъпки могат да доведат до отслабване на китайската 
икономика - втората по големина в света. 
Инвеститорите продължават да следят внимателно икономическите данни и да оценяват как те могат да повлияят на 
траекторията на паричната политика от централните банки. ОИСР заяви във вторник, че Европа ще понесе тежестта на 
глобалното икономическо забавяне, тъй като цените на енергията скочат и бизнес активността намалява поради войната 
на Русия в Украйна. 
Глобалните инвеститори поеха обнадеждаващ въздух от неотдавнашните, по-ниски от очакваните данни за 
потребителската инфлация и производствената инфлация в Съединените щати, което ги накара да очакват, че Федералният 
резерв на САЩ (Фед) ще забави агресивното си повишаване на лихвените проценти. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.37%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше испанският IBEX 35 (+1.53%), следван от британския FTSE 100 
(+0.77%), италианския FTSE MIB (+0.31%), германския DAX (+0.27%) и френският CAC 40 (+0.18%). Възходящият тренд се 
запази до края на сесията, а общият европейски индекс затвори на 3-месечен връх, до 436.22 пункта, което е най-високото 
му ниво от 22 август, след сесия с преобладаващи загуби в понеделник. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен ръст затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слабо повишение 
приключи германският измерител DAX. 
От секторните индекси с най-голямо повишение затвори измерителят на акциите на петролните и газовите компании, 
който се повиши с 5.7%, след като Саудитска Арабия отрече информацията, че ОПЕК+ може да увеличи добива на петрол. 
Акциите на минно-добивните компании се озоваха на второ място с ръст от 3.6 на сто. Секторите на телекомите, 
домакинските стоки и финансовите услуги се понижиха съответно с 0.6%, с 0.4% и с 0.1 на сто. 
Цената на акциите на CRH се понижи с 0.43%, въпреки добрите данни от междинния отчет. Ирландският доставчик на 
строителни материали през януари-септември е увеличил приходите си с 13% - до 24.4 млрд. долара, печалбата - с 14%, 
до 4.2 млрд. долара. Компанията потвърди и прогнозата си за печалбата за цялата текуща година на 5.5 млрд. долара. 
На германския пазар се повишават акциите на дистрибутора на химически продукти Brenntag SE (+2.07%), на химическия 
гигант BASF (+1.75%) и на  енергийната ERW (+0.76%). Сред губещите германски акции са на представители на модната и 
спортната индустрия като Zalando (-2.25%), Adidas (-1.05%) и Puma (-0.36%), както и на компанията от сектора на 
здравеопазването Fresenius Medical Care AG(-1.67%). Производителят на медицинско оборудване Fresenius обяви, че 
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пласира на два транша облигации с общ обем от 1 милиард евро. Средствата, получени от продажбата им, ще бъдат 
използвани за общи корпоративни нужди, пише в съобщението на компанията до фондовата борса във Франкфурт. 
Пазарната стойност на френския производител на петрол TotalEnergies се покачи с 4.6%, след като Саудитска Арабия 
опроверга слуховете, че преговаря с други производители на петрол за увеличаване на добива. Други играчи в 
индустрията Shell и BP Plc са нараснали съответно с 2.44% и 6.52%. 
Сред губещите на френския пазар са акциите на козметичната компания L'Oreal (-1.01%) и на производителя на луксозни 
стоки Hermes (-0.95%). 
Италианската Enel обяви намерението си да продаде активи за около 21 милиарда евро, за да намали дълга и да увеличи 
капиталовите разходи през 2023-2025 г. Котировките на акциите на енергийната компания нараснаха с 0.49%. 
Стойността на акциите на британския онлайн търговец на електроника AO World скочиха с 14.65% и се изкачиха на върха 
на Stoxx 600, въпреки че компанията увеличи загубата си преди данъци през първата половина на фискалната 2023 г., която 
приключи на 30 септември, до 11.6 милиона паунда (13.7 млн. долара) в сравнение с 4.3 милиона паунда през сравнимия 
период на миналата година. Приходите паднаха до 546,3 милиона паунда от 660.6 милиона паунда. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха акциите на британската технологична фирма Allfunds Group, които се понижиха с 10.31% 
след масирана разпродажба на акции, предизвикана от по-слабите от очакваното междинни финансови резултати. 
 
Мениджър 
 
√ Инвестиционните фондове натрупаха активи за 8,177 млрд. лева 
8,177 млрд. лева стигнаха активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове в края на 
септември. Това съобщиха от Българската народна банка(БНБ). Активите се увеличават  на годишна база с 5,2%  до 401 
млн. лева.   
Като процент от прогнозния брутен вътрешен продукт размерът  на активите на местните и чуждестранните 
инвестиционни фондове към септември 2022 г. е 5,3 на сто, при 5,6 на сто от БВП към септември 2021 г. 
Активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават със 182 млн. лева  до 1,342 млрд. лева, а тези на 
балансираните фондове, фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 16 млн. лева (3,6 на сто) до 
453,2 млн. лева. 
Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база с 68 млн. лева  до 850 млн. 
лева. 
Към края на септември относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции, от общия размер на активите 
на местните инвестиционни фондове е 50,7 на сто, при 46,1 на сто към септември 2021 година. Фондовете, инвестиращи в 
облигации, притежават 32,1 на сто от общата сума на активите при относителен дял от 36,5 на сто към септември 2021 
година.  
Към края на септември активите на местните инвестиционни фондове са над 2,645 млрд. лева, като за една година се 
увеличават с  почти 130 млн. лева. В сравнение с юни 2022 г. активите на тези фондове намаляват с 36,5 млн. лева (1,4 на 
сто). 
Основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в 
български лева - 63,1 на сто и в евро - 32,3 на сто, при съответно 50 на сто и 44,1% спрямо септември миналата година. 
 
√ Туристическите пътувания се върнаха на нивата преди пандемията 
Туристическите пътувания на българите се връщат на нивата преди ковид пандемията. 1,748 млн. души са 
реализирали  пътувания през третото тримесечие на тази година , показват данни на Националния статистически институт 
(НСИ). Спрямо същото тримесечие на 2021 г. общият брой на пътувалите българи на възраст 15 и повече години се 
увеличава с рекордните 31,7 на сто. Техният общ брой  надвишава с малко този от третото тримесечие на 
предпандемичната 2019 г. Тогава пътувалите с цел туризъм са били 1,734 млн. души. 
През третото тримесечие на тази година огромен процент  от българите са пътували само в страната (78,5%). Само в 
чужбина са пътували 16,3%, а едва 5,2% от българските граждани са пътували както в страната. 
По-голямата част от туристическите пътувания в страната и в чужбина на лицата на възраст 15 и повече навършени години 
са били с цел "почивка и екскурзия" - съответно 69,5% и 81,4%, показват още данните на НСИ. 
През третото тримесечие на 2022 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече 
навършени години е 407,23 лв. в страната и 822,68 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за 
професионално пътуване са средно 205,38 лв. в страната и 1194,67 лв. в чужбина. 
С най-голям относителен дял у нас  са разходите  за храна - 40,9%, докато при пътуванията в чужбина най-големи  са 
разходите за транспорт - 33,2%. 
 
√ Прогноза: Дизелът ще поевтинее с 15 ст. за литър 
Дизеловото гориво ще поевтинее с  около 15 стотинки за литър. Това прогнозира  Димитър Хаджидимитров от 
Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. В момента средната цена на 
литър дизел по бензиностанциите е 3,33 лв., показа проверка на "Мениджър нюз". 
"Да се насочат отстъпките за горивата например към детските градини, да кажем - да ползват 50 стотинки на литър 
отстъпка, които автоматично да им се връщат по сметките, когато им се закара стока. Отстъпката за уязвимите групи може 
да стигне до 70 стотинки. Така например може и билетът за градски транспорт  в София да стане 1 лев, ако дружеството се 
възползва от тази отстъпка", предложи експертът. 
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Хаджидимитров коментира и обявеното вчера от ръководството на "Лукойл България" решение компанията да отчита 
всичките си приходи само в България от януари догодина. 
"За да постъпят 700 млн. лева приходи в държавния бюджет, „Лукойл” трябва да направи 7 млрд. лева печалба от 
производство на горива у нас. За миналата година печалбата на бургаската рафинерия е 1,5 млрд. лева. Такъв скок не е 
възможен. Има добри намерения, но само това. Това е голяма компания, която може да прикрива свръхпечалби. Така е 
заложено, че приходите им ще бъдат отчетени у нас  през 2024 г. В целия бранш се трупат свръхпечалби и те трябва да се 
регулират", обясни Хаджидимитров пред Нова телевизия. 
Според него идеята за отчитане на приходи на "Лукойл България" у нас е заради дерогацията, която ще донесе загуби на 
компанията. 
"Отстъпка за уязвими групи е много по-добро решение. Чрез частни фирми не бива да се разпределят държавни средства. 
Отчитането на приходите на „Лукойл Нефтохим България” изцяло в България може евентуално да намали цените на 
горивата, но това не е задължително, тъй като първо трябва да паднат цените на световните пазари", добави 
Хаджидимитров. 
Горивата у нас ще продължат да поскъпват, прогнозира  изпълнителният директор на българска петролна и газова 
асоциация Андрей Делчев. Според него цената на дизела ще върви нагоре, а тази на бензина ще го следва с по-бавни 
темпове. 
“Под 3 лева няма бензин, но следваме пазара в Европа, а и в целия свят. Това лесно може да се проследи – следва се 
цената на суровия петрол, която тръгна надолу и цените в България също тръгнаха надолу. В момента, обаче, има застой и 
не е ясно дали трендът ще продължи надолу или ще обърне посоката”, каза той. Според Делчев мярката за отстъпката от 
25 стотинки за литър гориво не влияе на търговската цена, а помага на частните потребители. 
Инфлацията се отразява на цените на горивата чрез труда, чрез електроенергията, чрез природния газ, който е на входа на 
рафинерията – той е необходима суровина за обработката на петрола, цената на труда, цената на всичко останало, която 
порасна, и, разбира се, цената на петрола, която скочи нагоре”, обясни Делчев пред БНТ. 
 
√ Вдигат четири пъти максималната сума за подпомагане на фермери заради войната в Украйна 
От 62 000 евро на 250 000 евро се увеличава максималната сума за извънредно подпомагане на фермери заради войната 
в Украйна. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" след като на 15 ноември Европейската комисия 
одобри изменението на държавна помощ. 
Увеличеният таван по помощта от 250 000 евро ще бъде приложен за всички земеделски стопани, подали валидни 
заявления, включително и за кандидатите, които вече получиха плащане в края на месец септември. 
 До 23 декември Фонд "Земеделие" ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати, уверяват от Държавен 
фонд "Земеделие". Утвърдените указания са публикувани ТУК. 
 
√ До 30 ноември фирмите подават документи за плащане на такса смет според количеството 
30 ноември е последният ден, в който фирми и компании могат да подадат молби и декларации за определяне на такса 
смет за нежилищните имоти според количеството на генерираните отпадъци. Двумесечната кампания започна на 1 
октомври т.г. Ако не използват тази възможност, юридическите лица ще плащат такса смет за 2023 г. според отчетната 
стойност или данъчната оценка на същите имоти, съобщават от Столичната община.  
През миналата година в дирекция „Икономика и търговска дейност“ на Столична община са постъпили общо 7500 молби 
и декларации за определяне на такса битови отпадъци според количеството смет. Тази година до момента са постъпили 
едва около 3000 молби и декларации. 
Общинските служители, които приемат документите на ул. „Оборище“ № 44, вече работят с удължено работно време: от 
понеделник до петък молби и декларации се приемат от 8:00 до 19:00 ч., а събота и неделя - от 9:00 до 17:00 ч.  
За тези фирми, които изберат да плащат такса смет на база генериран отпадък, цената за контейнер от 1100 л ще бъде 1540 
лв., а за контейнер от 3,5 куб.м съответно 9235 лв. годишно. 
От дирекция „Икономика и търговска дейност“ напомнят на фирмите, че молби и декларации трябва да се подават лично 
от представляващия/те или от упълномощено лице, чиито правомощия се удостоверяват с нотариално заверено 
пълномощно. Документите могат да бъдат изпратени и чрез Системата за сигурно електронно връчване, както и чрез 
лицензиран пощенски оператор. В такъв случай като срок на подаване е валидна датата, отбелязана на пощенското 
клеймо. Необходимите образци на документи могат да бъдат намерени на сайта на Столична община.  
Последният срок за плащане на такса смет за 2022 г. от физическите лица, собственици на недвижими имоти, също изтича 
на 30 ноември, напомнят от Столична община. 
Собствениците, които плащат местните си данъци и такси на части, а не наведнъж, имат следните срокове за отделните 
вноски, след което се начисляват лихви върху съответните дължими суми: 

• Данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни и 31 октомври. 

• Такса битови отпадъци: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.  
 
√ Частните болници изпреварват държавните по ръст на пазарния дял и качеството на услугите 
Държавните болници намаляват пазарния си дял, предоставят услуги с по-ниско качество от частните и имат сериозни 
финансови проблеми. За разлика от тях частните лечебни заведения отбелязват сериозен средногодишен ръст на 
постъпленията от НЗОК, в резултат на което увеличават пазарния си дял и оказват услуги с по-високо качество на 
пациентите. Това сочи анализът на проф. д-р Спартак Керемидчиев от Института за икономически изследвания при 

https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/notificirana-darjavna-pomosht/
https://www.sofia.bg/sample-documents
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Българската академия на науките, представен на международна научна конференция на тема: „Икономическо развитие и 
политики: реалности и перспективи. Предизвикателства и рискове в условията на наслагващи се кризи“. 
По данни на НСИ в страната има 341 лечебни заведения за болнична помощ, от които държавните болници са 63, 
общинските – 120, а останалите 158 – частни . Макар и преобладаващи по брой, за периода 2019-2021 г. частните болници 
имат 34% пазарен дял, изчислен на базата на извършени, отчетени и платени дейности от НЗОК. Това показва, че частните 
болници са по-малки по размер от държавните. Като цяло обаче те се справят по-добре от държавните, имат по-гъвкави 
системи за управление и финансиране на персонала, смята проф. Керемидчиев. 
Доказателство за това е динамиката на пазарния дял по видове собственост – макар и с малко, тя показва ежегодно 
увеличаване на платените услуги на частните лечебни заведения за сметка на спад на приходите на държавните. Така, 
частните болници от 33% през 2019 г.  увеличават пазарния си дял през 2021 г. на 35%. В обратната посока се движи този 
показател при държавните болници - техният пазарен дял се свива от 52 на 50%. Най-стабилни позиции имат общинските 
болници, чиито пазарен дял намалява само с 1 п.п. за периода – от 16% на 15%, подчерта икономистът. 
Освен по относителен дял важна е и динамиката на абсолютните стойности на финансиране, сочи анализът на проф. 
Керемидчиев. Според него за периода, който съвпада с развитието на COVID-19 пандемията, финансирането на 
държавните болници нараства с 11%, на общинските болници – с 9%, а на частните – със 17%, при средно нарастване на 
всички средства с 13%. Пресметнати като средногодишен темп на прираст най-бързо растат частните болници – с по 10%, 
следвани от общинските – с по 4%, и накрая държавните болници - с по 3 на сто. 
Частните лечебни заведения изпреварват държавните и от гледна точка на качеството на предоставяните услуги. С особена 
сила това се отнася за равнището на информираността на пациентите и по-конкретно за техните права и задължения. В 
подкрепа на тезата си проф. Керемидчиев цитира едно изследване от 2019 г., според което в частните болници то е 45%, а 
в държавните – 40 на сто. Информираността за новите медикаменти общо е 47%, а за страничните ефекти от тях - 76% при 
частните и 72% - при пациентите на държавните болници. 
Изследването сочи още, че частните лечебни заведения се справят по-добре и с грижите за пациентите си. Според него 
45% от пациентите в частните болници винаги получават обезболяващи, докато в държавните техният дял е 39%. Отделно, 
22 на сто от пациентите на държавните болници докладват за липса на бутон система, докато при частните лечебни 
заведения те са 15%. 
Въпреки че са поставени при еднакви условия на конкуренция, в частните болници се прилага система, която стимулира 
оказването на качествени медицински услуги, което не се случва в държавните лечебни заведения. В този смисъл за тях е 
подходящо да се разработи конкретна методика, която да обвърже заплащането на медицинския персонал с 
изпълняваните дейности и приходите, получени от тях. Така държавните болници биха приели пазарна и силно 
мотивираща система на заплащане, която вече се използва в частните лечебни заведения и биха станали по-
конкурентоспособни, съветва икономистът. 
 
√ БАН: Кризата ще засегне икономиката ни по-слабо от останалите страни в ЕС 
Структурата на българската икономика позволява тя да бъде засегната в по-малка степен негативно от икономическите 
кризи въобще. Това предполага негативните икономически последствия, породени от военния конфликт в Украйна, да 
бъдат по-малки или поне сходни с тези, които ще понесат останалите страни от ЕС. Това заяви проф. д-р Стоян Тотев 
в  доклад на международна научна конференция. Тя е организирана от Института за икономически изследвания (ИИИ) при 
Българската академия на науките, като в нея участват преподаватели, учени и независими експерти от България, Франция, 
Румъния и Чехия, съобщиха от "Мега Комюникейшън".  
Очакванията за България са да няма цели сектори, които да бъдат сериозно засегнати от кризата, както и да няма значими 
промени в сравнителните предимства на страната. Проблем могат да имат конкретни производства, които в досегашното 
си развитие са внасяли суровини и продукти от Украйна и Русия, подчерта икономистът.  
Проф. Тотев цитира данни на Световната банка, според които сравнителните предимства на българската икономика са в 
износа на продукти в областта на хранителната, текстилната, шивашката и металообработващата промишленост, както и в 
износа на неметални минерални продукти. Близки до единица са и сравнителните предимства на продуктите в отраслите 
на химическата и мебелната промишленост и в производството на пластмасови и гумени изделия, каза той.  
С уговорката, че при една продължаваща стагнация в Европа в резултат на настоящата криза дадени индустрии и 
производства могат да бъдат  засегнати, в т.ч. да променят и сравнителните предимства, проф. Тотев подчерта, че поради 
ниската еластичност на замяна на хранителните продукти, аграрният сектор би трябвало да бъде засегнат в най-малка 
степен за разлика от развитието на високотехнологичните отрасли. Доколкото те нямат голямо участие в преработващата 
промишленост у нас, вероятно индустрията ще бъде в по-малка степен "потърпевша" от кризата в сравнение със средните 
показатели за страните от ЕС, аргументира се икономистът, цитиран от БТА.  
Очаква се услугите да бъдат в най-голяма степен засегнати от кризисните условия, като това ще зависи и от 
продължителността на самата криза. Известно е, че този сектор се възстановява много бързо при нормализиране на 
икономическата обстановка. Смущаващ фактор за България би могла да бъде по-голямата продължителност на кризата, 
специално при туризма и транспорта, добави проф. Тотев. 
 
√ Евродиректива: Повече дами в управителните съвети на фирми, търгуващи на борсите 
До юли 2026 г. всички големи дружества, допуснати до борсова търговия в ЕС, ще трябва да вземат мерки за 
увеличаване на броя на жените в техните ръководства. Това гласи директива, одобрена от Европейския парламент вчера. 
Приемането на т.нар. директива относно „Жените в управителните съвети“  идва десет години след като предложението 
бе направено за първи път. Тя има за цел да въведе прозрачни процедури за набиране на персонал в дружествата, така че 
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до края на юни 2026 г. най-малко 40% от длъжностите за директори без изпълнителни функции или 33% от всички 
директорски длъжности да бъдат заети от по-слабо представения пол. 
Съгласно новите правила, заслугите трябва да останат основният критерий в процедурите за подбор, които следва да бъдат 
прозрачни. Дружествата, допуснати до борсова търговия, ще трябва веднъж годишно да предоставят на компетентните 
органи информация относно представителството на половете в управителните съвети и, ако целите не са постигнати – 
планове за тяхното постигане. Тази информация ще се публикува на уебсайта на съответното дружество и ще бъде 
леснодостъпна. 
Малките и средните предприятия с по-малко от 250 служители обаче са изключени от обхвата на директивата. 
Държавите членки трябва да въведат правила за ефективни, възпиращи и пропорционални санкции, като например глоби, 
за дружества, които не прилагат открити и прозрачни процедури за назначаване. Съдебен орган може също така да отмени 
избрания от дружеството управителен съвет, ако принципите на директивата са нарушени. 
"Приемането на Директивата за участието на жените в управителните съвети десет години след нейното представяне е 
важна крачка напред в борбата за равенство между половете. Най-накрая даваме на жените справедлив шанс да заемат 
висши корпоративни длъжности и подобряваме корпоративното управление. Жените са иновативни, умни, силни и 
способни на много неща. Премахваме една от основните пречки пред жените да заемат "висши длъжности": 
неформалните мъжки мрежи. Отсега нататък компетентността ще има по-голямо значение в процедурата за подбор, 
отколкото когато и да било преди, както и прозрачността," заяви съдокладчикът Евелин Регнер (С&Д, Австрия). 
По думите на другия съдокладчик Лара Волтерс (С&Д, Нидерландия) "през десетте години, в които тази директива се 
отлагаше, управителните съвети оставаха предимно мъжка сфера. В страните, в които бяха въведени задължителни квоти, 
обаче, бяха назначени значително повече жени. С този закон тези страни вече няма да бъдат изключение и равновесието 
между половете в управителните съвети на регистрираните на борсата дружества ще стане норма в целия ЕС." 
След като Парламентът и Съветът официално одобриха споразумението, директивата ще влезе в сила 20 дни след 
публикуването ѝ в Официалния вестник на ЕС. Държавите членки ще трябва да приложат правилата в срок от две години. 
Европейската комисия за първи път представи предложението си през 2012 г., а Европейският парламент прие 
преговорната си позиция още през 2013 г. Досието беше блокирано в Съвета за почти десетилетие, докато министрите по 
заетостта и социалните въпроси най-накрая постигнаха съгласие по позиция през март 2022 г. Преговарящите от 
Парламента и Съвета се споразумяха през юни. 
През 2021 г. само 30,6% от членовете на управителните съвети на най-големите дружества, допуснати до борсова търговия 
в ЕС, са били жени, като разликите между държавите членки са значителни (от 45,3% във Франция до 8,5% в Кипър). Дори 
и с увеличаването на представителството в управителните съвети, през 2022 г. по-малко от 1 на 10 от най-големите 
дружества, допуснати до борсова търговия в страните от ЕС, имат жена председател или главен изпълнителен директор. 
 
√ Европейските борси се оцветиха в зелено 
Европейките акции регистрираха повишения в ранната търговия във вторник, подкрепени от възстановяване стоковия 
сектор, докато инвеститорите анализират смесените сигнали от представителите на Европейската централна банка (ЕЦБ) 
относно позицията им относно лихвените проценти, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,03 пункта, или 0,47%, до 435,09 пункта, движейки се на нива, близки 
до най-високите от два месеца. Немският показател DAX напредна с 47,57 пункта, или 0,33%, до 14 427,5 пункта. Водещият 
индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 57,46 пункта, или 0,78%, до 7 434,31 пункта. Френският измерител CAC 
40 напредна с 9,46 пункта, или 0,145, до 6 643,91 пункта. 
Индексът SXEP на петролните и газови компании се повиши с 3,55%, след като цените на петрола се повишиха на фона на 
изказването на енергийният министър на Саудитска Арабия, който опроверга информацията, че  групата ОПЕК+ обмисля 
увеличаване на предлагането. 
Индексът SXPP на ресурсните компании се повиши с 2,18%, следвайки спад от 1,6% в понеделник поради притеснения за 
последиците от ръста на случаите на COVID-19 в Китай. 
Междувременно управителят на Австрийската централна банка и член Управителния съвет на ЕЦБ Роберт Холцман 
подкрепи трето поредно увеличение от 0,75 процентни пункта на лихвите за следващото заседание на централната банка, 
съобщи „Файненшъл таймс“. 
Позицията на Холцман идва на фона на коментари от други служители на ЕЦБ тази седмица, които предполагаха, че 
централната банка може да забави темпото си на повишаване на лихвите. 
Акциите на Enel поскъпнаха с 1,38%, след като най-голямата италианска комунална компания обяви, че планира продажби 
на активи на стойност 21 млр.д евро, за да намали нетния дълг и да съсредоточи присъствието си в шест основни държави. 
Цената на книжата на Prosus се понижи с 1,83%, след като нидерландският технологичен инвеститор заяви, че очаква 
печалбите за шестте месеца до 20 септември да са спаднали с поне 79,9% спрямо същия период на миналата година. 
Загуби в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения в понеделник, давайки червен старт на по-
кратката търговска седмица заради Деня на благодарността в четвъртък, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 45,41 пункта, или 0,13%, до 33 700,28 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се понижи с 15,4 пункта, или 0,39%, до 3 949,94 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq изтри 121,55 пункта от стойността си, или 1,09%, завършвайки сесията при ниво о 11 024,51 пункта. 
На пазара се отразиха опасенията, че Китай може отново да затегне мерките срещу разпространението на COVID-19 на 
фона на докладите за първите смъртни случаи от вируса от почти шест месеца. 
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„Това поставя под съмнение наратива за глобалното икономическо възстановяване, на който се надявахме, след като 
Китай се отвори“, каза Арт Хоган, главен пазарен стратег в B. Riley Financial. 
Акциите на Disney поскъпнаха с 6,19%, след като компанията обяви, че бившият главен изпълнителен директор Боб Айгър 
ще се върне начело на развлекателния гигант, заменяйки незабавно Боб Чапек. Завръщането на Айгър в Disney слага край 
на кратък и труден мандат на Чапек, който пое ролята на главен изпълнителен директор през февруари 2020 г. 
Скорошното рали на мечия пазар вероятно ще бъде поставено на пауза поради по-кратката търговска седмица и 
предстоящия в четвъртък Ден на благодарността. Това може да доведе до повишена волатилност и по-ниски обеми, тъй 
като търговците си вземат почивка. По-рано през месеца акциите се повишиха на фона на данните за индекса на 
потребителските цени през октомври, а миналата седмица те получиха подкрепа от данните за цените на едро. 
Търговците продължават да следят внимателно коментарите на членовете на Федералния резерв след миналата седмица, 
когато те затвърдиха оптимизма си относно  възможността за забавяне на инфлацията. В понеделник президентът на 
Федералния резерв на Кливлънд Лорета Местър каза, че повишенията на лихвите ще продължат, но те може да са с по-
малък размер в бъдеще. 
Пазарът ще получи повече информация за пътя, по който ще поеме централната банка, когато президентът на Фед в Сейнт 
Луис Джеймс Булард говори във вторник. 
„С 375 базисни пункта повишения на лихвените проценти от Фед досега, обърната крива на доходност, скокове в 
инфлацията и цените на суровините, можем да заключим, че сме в края на икономическия цикъл“, каза Лиз Йънг, 
ръководител на инвестиционната стратегия в SoFi's. 
Нюйоркската фондова борса ще бъде затворена в четвъртък за Деня на благодарността и ще има съкратен ден за търговия 
в петък. Тази седмица трейдърите ще чакат финансовите отчети на Best Buy, Nordstrom, Dick’s Sporting Goods и Dollar Tree. 
Смесени резултати в Азия 
Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока във вторник, докато 
инвеститорите анализират рисковете на китайския пазар на фона на нарастващия брой заразени с COVID-19 в страната, 
пише Си Ен Би Си. 
На пазара се отрази и информацията, че понеделник китайските банки са били насърчени да увеличат кредитирането, за 
да подкрепят икономиката, особено индустриите, които са били по-силно засегнати от пандемията. Отделно, местните 
китайски медии цитираха националния регулатор на ценните книжа, който казва, че страната трябва да подобри балансите 
на строителните предприемачи с „добро качество“, предаде Ройтерс. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 3,9 пункта, или 0,13%, до 3 088,94 пункта, 
докато индексът Shenzhen Composite се понижи с 26,12 пункта, или 1,29%, до 2 002,39 пункта. Хонконгският показател Hang 
Seng записа спад от 231,5 пункта, или 1,31%, до 17 424,41 пункта. Листнатите в Хонконг акции на JD.com поевтиняха с 4,36%, 
след като гигантът в онлайн търговията потвърди, че ще понижи с 20% заплащането на висшия си мениджърски екип. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши със 170,95 пункта, или 0,61%, до 28 115,74 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi отчете спад от 14,23 пункта, или 0,59%, до 2 405,27 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 напредна с 42 пункта, или 0,59%, до 7 181,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 0,78 пункта, или 0,13%, до 592,92 пункта. BGBX40 се понижи с 0,26 пункта, или 0,19%, до 136,51 пункта. 
BGTR30 напредна с 1,23 пункта, или 0,17%, до 713,13 пункта. BGREIT записа ръст от 0,25 пункта, или 0,14%, до 178,88 пункта. 
 
√ Германия слага таван на цената на газа от януари 
Германското правителство планира да въведе таван за цената на газа през март 2023 г., който обаче ще се прилага с 
обратна сила от януари догодина, съобщават правителствени източници, предаде Ройтерс.  
За месеците януари и февруари потребителите ще получат намаляване на сметките си в същата степен, която допуска 
планираното ограничение, посочват източниците, цитирани от електронното издание на списание "Шпигел". 
Домакинствата и малките компании ще могат да се възползват от "ценовата спирачка" през цялата 2023 г. и до април 2024 
година.  
За промишлеността ограничението ще бъде обвързано с условия. 
Средствата за мярката ще дойдат от фонд от 200 млрд. евро, оповестен от правителството, чрез който да се финансират 
мерките срещу енергийната криза.  
 
√ Първи спад на производствените цени в Германия от 2,5 г. насам 
През октомври за първи път през последните  2,5 години германските производствени цени отчетоха първия си месечен 
спад,  повишавайки надеждите, че двуцифрената инфлация в най-голямата европейска икономика  може да се доближава 
до пика си, съобщи Ройтерс. 
Производствените цени на промишлените продукти са намалели с 4,2 на сто  на месечна основа, което се дължи основно 
на спада на цените на електроенергията и разпространения природен газ, съобщи Федералната статистическа служба 
"Дестатис" (Destatis). Анкетираните от Ройтерс икономисти залагаха на скок от 0,9 на сто. 
Това би било добра новина за Европейската централна банка, която повишава агресивно лихвите, за да удържи ценовия 
натиск.  
Повишаването на производствените цени е подхранило общата инфлация с по-бърз от нормалния темп през миналата 
година и всяка по-сериозна промяна в цените на електроенергията може да подсили очакванията за пик на инфлацията 
през четвъртото тримесечие . 
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Основната инфлация, която сега е около 5 на сто, не показва особени признаци за понижение, а подробните данни за 
октомври , публикувани миналата седмица, свидетелстват за широк и покачващ се ценови натиск.  
"Основният инфлационен натиск, използвайки, който и да е показател за измерване, не показва признаци за 
стабилизиране", заяви икономистът от "Данске банк" (Danske Bank) Пиет Хайнс Кристиансен . Според Ралф Солвеен от 
"Комерцбанк" (Commerzbank) данните "дават основание да се надяваме, че темпът на растеж на потребителските цени 
скоро ще достигне пика си. Това обаче не означава, че проблемът с инфлацията е отминал". 
Германските компании прехвърлят по-високите си изкупни цени върху потребителите, но бавно и не изцяло, показа друго 
проучване - на мюнхенския институт "Ифо" (Ifo), цитирано от ДПА, предаде БТА. Според него компаниите са прехвърлили 
само 34 на сто от от повишаването на изкупните цени през последните няколко месеца, като планират да ги увеличат до 
50 на сто до април. "Това вероятно ще доведе до допълнителен инфлационен  натиск върху потребителските цени през 
идните месеци", заяви експертът от "Ифо" Мануел Менкхоф. Самите компании съобщават за слабо търсене, конкурентен 
натиск и дългосрочни договори, които не им позволяват да повишават цените.  
Налице са значителни разлики в отделните сегменти. Начело е производственият сектор, където компаниите планират да 
прехвърлят върху потребителите 68 на сто от по-високите изкупни цени за електроенергия, суровини и вложени 
материали, следвани от 66 на сто  в строителството, 53 на сто в търговията и само 36 на сто при доставчиците на услуги. 
Дори в производствения сектор данните са в диапазона от 89 на сто за производителите на обувки и кожени изделия до 
38 на сто при компаниите за напитки. 
"Ифо" е анкетирал 6500 компании от всички сектори през октомври. 
Германското правителство планира да въведе таван върху цените на газа и електроенергията от началото на идната година, 
за да се удържи инфлацията, която се очаква да достигне 8 на сто тази година и 7 на сто през 2023 година, припомня 
Ройтерс.  
Спрямо октомври 2021 година производствените цени на промишлените продукти са нараснали с 34,5 на сто миналия 
месец, което е сигнал за известен спад след рекордния темп от 45,8 на сто през август и септември. 
 
√ Великобритания се надява на икономическа имиграция заради липса на работна ръка 
Великобритания трябва да използва имиграцията, за да реши недостига си на работници и да насърчи икономическия 
растеж, смята ръководителят на Камарата на британската индустрия Тони Данкър, цитиран от БНР. 
Тони Данкър ще отправи своя призив към британските политици да бъдат "практични" по отношение на имиграцията на 
годишната конференция на Камарата на британската индустрия в  Бирмингам, в която членуват повече от 190 000 
компании. 
Очаква се още Данкър да каже, че Великобритания трябва да позволи "икономическа миграция" в районите, където трудно 
се намират квалифицирани работници. 
Речта на ръководителя на Камарата идва на фона на сериозни затруднения на фирмите да наемат персонал и овакантените 
работни места  са на почти рекордно ниво. 
В същото време последните данни показват, че нивото на безработицата в Обединеното кралство се е повишило, а 
Английската централна банка прогнозира, че почти ще се удвои до 2025 г., тъй като страната преминава през тежка 
рецесия. 
Националната статистика отчита, че бизнес инвестициите във Великобритания са намалели през последните месеци и 
остават под нивата отпреди пандемията. 
Би Би Си съобщи, че Тони Данкър смята да каже на бизнес лидерите и работодателите да бъдат "максимално откровени 
към хората" по въпроса за острия недостиг на работна ръка, за това, че страната "не разполага нито с хората, нито с 
продуктивността, от които има нужда". 
 
√ ОИСР: Високите лихви и инфлацията ще забавят растежа на световната икономика 
Световната икономика вероятно ще нарасне леко тази година и още по-слабо догодина, притискана от високите лихви, 
силната инфлация и войната на Русия срещу Украйна. Това прогнозира Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР), цитирана от Асошиейтед прес и БТА. 
Според оценката на експертите от организацията, световната икономика ще отбележи растеж от едва 3,1 на сто тази година 
след силния темп от 5,9 на сто през 2021 година.  
За 2023 г. прогнозата е дори по-лоша с очакван растеж от само 2,2 на сто. 
ОИСР, която обединява 38 страни, прогнозира, че агресивната политика на повишаване на лихвите в опит да се овладее 
инфлацията, следвана от Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, почти ще спре растежа на американската 
икономика. Централната банка вече вдигна лихвите си шест пъти тази година със значителни стойности. За най-голямата 
световна икономика се очаква растеж от 1,8 на сто през 2022 г., което е значително под нарастването с 5,9 на сто миналата 
година. За 2023 г. прогнозата е за темп от 0,5 на сто, а за 2024 г. - за 1 на сто. 
Повечето икономисти очакват САЩ догодина да навлязат в поне лека рецесия, макар прогнозата на ОИСР да не сочи такава. 
Инфлацията се очаква да остане доста над целевото равнище на УФР от 2 на сто през 2023 г. и поне част от 2024 година.  
За 19-те страни от еврозоната ОИСР прогнозира растеж от едва 0,5 на сто догодина преди ускоряване до 1,4 на сто през 
2024 година. Очаква се инфлацията да продължи да парализира Европа с темп от 8,3 на сто за цялата 2022 г. и 6,8 на сто за 
2023 г. след едва 2,6 на сто миналата година. 
Какъвто и растеж да постигне световната икономика догодина, то той ще дойде основно от страните с нововъзникващи 
пазари в Азия, отбелязва ОИСР. Общо според оценките те ще допринесат за три четвърти от световния растеж догодина, 
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докато САЩ и европейските икономики ще буксуват. Икономиката на Индия например се очаква да нарасне с 6,6 на сто 
тази година и 5,7 на сто догодина. 
Икономиката на Китай, която до неотдавна отбелязваше двуцифрен растеж, ще постигне темп от само 3,3 на сто през 2022 
г. и 4,6 на сто през 2023 година. Втората по големина икономика в света е разтърсена от слабостта на пазара на недвижими 
имоти, високите дългови нива и строгата политика на "нулев ковид", която нарушава търговията. 
Подхранвана от държавните разходи и рекордно ниските лихви, световната икономика излезе от рецесията, предизвикана 
от пандемията в началото на 2020 година. Възстановяването бе толкова силно, че претовари заводите и пристанища, което 
доведе до недостиг на стоки и повишаване на цените. Инвазията на Русия в Украйна през февруари наруши търговията с 
енергийни носители и храни и още повече тласна цените нагоре.  
След десетилетия на ниски цени и свръхниски лихви последиците от хронично високата инфлация и лихви са 
непредвидими, отбелязва ОИСР.  
 
√ Европейската космическа агенция планира да увеличи бюджета си 
Европейската космическа агенция планира да увеличи бюджета си, съобщи АФП. Решението за бъдещи инвестиции е с цел 
заздравяване на позициите на агенцията, уязвими след нахлуването на Русия в Украйна и ожесточаването на космическото 
„състезание“. 
Европейската космическа агенция ще се обърне към членуващите 22 държави, чиито ресорни министри ще се съберат във 
вторник и сряда в Париж, за средства в размер на 18,7 млрд. евро за финансиране на нови програми. Срокът за е за 
следващите три години. На предишната среща на министрите през 2019 г. бяха гласувани средства в размер на 14,5 млрд. 
евро.  
„Повече от всякога сме длъжни да увеличим инвестициите си, ако искаме да останем „в играта“, каза пред Франс прес 
Йозех Ашбахер, генерален директор на основаната през 1975 г. агенция.  
Предизвикателството пред Европа е да увеличи автономията си в космоса, нарушена от САЩ и от нарастващата мощ на 
Китай. Космическото състезание е още по-оспорвано заради т.нар. нова революция, която доведе до появата на частни 
компании като американската корпорация „СпейсЕкс“.  
Двигателят на европейските амбиции – ракетата „Ариан 6“, беше отложена за края на 2023 г. вместо планирания срок – 
2020 г. Войната в Украйна принуди Европейската космическа агенция да се обърне към „СпейсЕкс“ за стартиране на две 
научни мисии. „Първият полет и въвеждането в експлоатация на „Ариан 6“ са наш приоритет, каза директорът на 
агенцията. 
Сред най-обсъжданите бюджети е този на инструменти, предназначени за наблюдение на Земята. Сред тях е програмата 
„Коперник“. Тези наблюдения позволяват измерването на въздействието от глобалното затопляне.  
 
√ Европейски министри договарят вноски за изследване на космоса 
Европейските министри на научните изследвания се срещат в Париж, за да се опитат да договорят периодични вноски по 
проект за 18,5 милиарда евро. Финансирането е необходимо за бъдеща космическа дейност на ЕС, пише Би Би Си. 
Парите са необходими за мисии до Луната и Марс, за метеорологични сателити, за разработването на нови криптографски 
системи и на изграждането на съзвездие от спътници за телекомуникации. 
Предложеният нов бюджет за Европейската космическа агенция (ЕКА) е с 25% по-голям от предходния. 
Намирането на парите обаче ще бъде предизвикателство, като се има предвид голямото покачване на разходите за живот 
в целия континент. Държавите-членки на Европейската космическа агенция се срещат на всеки три години, за да съгласуват 
програма за дейност и средствата, необходими за нейното финансиране. 
Генералният директор на ЕКА, д-р Йозеф Ашбахер, смята за вероятно някои правителства да се отдръпнат от 
финансирането. Въпреки това, проектите на агенцията са доста атрактивни, а мнозинството от държавите-членки е 
изразило подкрепа. Европейските правителства са наясно, че когато става въпрос за "космическата надпревара", те 
изостават. 
САЩ, Русия, Китай са пред Стария континент. През следващата година Индия ще се сдобие със свой пилотиран космически 
кораб и също ще изпревари Европа. ЕС не разполага и със своя мащабна космическа компания, като SpaceX. 
Част от проектите на агенцията се сблъскат със забавяния и преразходи, като новата ракета Ariane-6 е добър пример за 
това. ЕКА ще трябва да намери допълнителни 200 милиона евро за проекта. Когато Ariane-6 е готова, тя ще има предложи 
по-скъпи стартове от SpaceX и сходни възможности с ракетата Falcon-9. За разлика от нея Ariane-6 ще е за еднократна 
употреба. 
 
√ НАСА ще построи обитаема база на Луната през 2030 г. 
Националната космическа агенция на Съединените щати НАСА планира да изгради лунна база до 2030 г., където учените 
могат да живеят и работят, в съответствие с лунната програма Artemis, съобщава Times в понеделник. 
„Ще бъде възможно не само да живеем там, но и да се занимаваме пълноценно с наука“, каза Хауърд Ху, ръководител на 
първия етап от програмата с изстрелването на космическия кораб „Орион“. „Още през това десетилетие ще можем да 
изпратим хора на Луната, където те могат да живеят дълго време“, добави той. 
Лунната база ще се състои от основна резиденция на повърхността, обитаема мобилна платформа и луноход. 
Съоръжението ще се финансира както от държавни източници, така и чрез търговски програми. Предложеното място за 
строителство ще бъде кратерът Шакълтън. В базата ще се разработват технологии, които по-късно ще бъдат използвани 
при изследването на Марс. 



27 

 

„Работим върху стабилна програма за връщане на Луната“, каза Ху. „Следващата цел е двугодишно пътуване до Марс, така 
че е необходимо да се проучи още по-внимателно какво е извън орбитата на Земята“, заключава експертът. Цената на 
програмата Artemis се оценява на $37 милиарда, а през 2025 г. ще възлезе на $90 милиарда, уточнява изданието. 
Междувременно космическият кораб "Орион" достигна Луната. Капсулата премина на едва 130 км над повърхността на 
спътника. "Орион" изпълнява полето от космическата програма на НАСА "Артемис". Целта на програмата е отново да бъдат 
изпратени хората на Луната. След като премина ниско над повърхността, "Орион" ще влезе в орбитата на Луната на по-
голямо разстояние от днешното прелитане. Сегашната мисия на кораба е изпитателна и на борда няма хора. Тя трябва да 
завърши слез три седмици. 
 
√ Вдигат данъците на руските енергийни компании 
Президентът Владимир Путин подписа  закон за промени в бюджета на Руската федерация с който се увеличава данъчната 
тежест за газовата и петролната промишленост през периода 2023-2025 г, съобщи "Комерсант". 
Документът предвижда облагане на  Газпром през 2023-2025 г. с  общо 1,8 трилиона рубли (50 милиарда рубли на месец). 
Предвижда се  корекция от 1 януари 2023 г. на данъчната ставка за природния газ. С 34% се вдига налогът върху доходите 
на износители на втечнен газ, които са направили поне една доставка  до края на 2022 г. 
Освен това ще има и временно увеличение от 1 януари до 31 март 2023 г  на ставките  с 380 рубли на тон за всички видове 
въглища, с изключение на кафяви. 
Запазва се обаче  отстъпката при определяне на цената на бензина  до края на 2025 г., като същевременно се увеличава 
данъчната тежест върху петролните компании. 
Поправките в данъчното законодателство бяха приети от Държавната дума на второ и трето четене на 10 ноември. 
Според "Комерсант" тези мерки могат да дадат на хазната на Русия допълнителни 3 трилиона рубли през периода  2023–
2025 г. 
Русия вече е загубила повече от 90% от пазара си в страни, които преди това бяха основен стълб на доставките от 
балтийските и арктическите терминали, съобщи междувременно Блумбърг, цитирана от БНР. 
През последните четири седмици до 18-и ноември Русия е доставила едва 95 000 барела на ден до Ротердам – 
единствената останала европейска дестинация за доставки по море извън басейна на Средиземно и Черно море. Това е 
много по-малко от над 1,2млн. барела на ден, които бяха изпращани до европейските пристанища в началото на февруари 
- точно преди началото на руската военна инвазия в Украйна. 
Държави като Литва, Франция и Германия спряха този руски петролен внос преди няколко месеца, докато Полша последва 
примера им през септември. 
 
√ Китайските производители на електромобили се стремят към повече европейски продажби 
Китайските производители на електрически превозни средства са си поставили за цел да спечелят европейските шофьори 
и големи корпоративни клиенти с по-достъпни автомобили, които се предлагат с най-добри оценки за безопасност и много 
високотехнологични функции. През последните няколко месеца няколко китайски електромобила получиха петзвездни 
оценки от Европейската програма за оценка на нови автомобили (NCAP) - постижение, което изисква зареждане на 
превозни средства с активни и пасивни функции за безопасност, които надхвърлят законовите изисквания, 
предава Ройтерс. 
"Всички китайски производители на електромобили искат да получат оценка от пет звезди на Euro NCAP, за да бъдат по-
конкурентоспособни на европейския пазар", заяви Браян Гу, президент на китайския производител на електромобили 
Xpeng.  
Компанията Xpeng е прекарала последните три години в изграждането на магазини и сервизни центрове в Дания, 
Холандия, Норвегия и Швеция - с някои първоначални продажби в Норвегия - преди официалното пускане на пазара през 
следващата година на своя електрически седан P7 и G9 спортен автомобил (SUV) в четирите страни. 
"Китайските производители на електромобили признаха, че безопасността играе невероятно важна част от процеса на 
продажба", каза Матю Ейвъри, директор в Thatcham Research, британски изследователски център за автомобили, 
финансиран от застрахователи и член на борда на Euro NCAP. 
Оценките от пет звезди на Euro NCAP се смятат за ключови за преодоляване на остатъчните европейски опасения относно 
качеството на произведените в Китай автомобили, след като ужасните провали на краш тестовете през 2006 г. и 2007 г. 
създадоха впечатление, че колите от Китай не са безопасни. 
Може би по-важното за продажбите е, че високите оценки за безопасност отварят потенциално огромния пазар на 
корпоративен автопарк за китайските производители на електромобили. 
Продажбите на автопарк съставляват около половината от всички продажби на автомобили на основните пазари, 
включително Германия, Франция и Обединеното кралство, и много корпоративни купувачи отдават голямо значение на 
безопасността. 
"Продажбите на автопаркове са много важни и много автопаркове имат задължителен рейтинг от пет звезди за закупуване 
на автомобили", добавя Матю Ейвъри. 
Компании за коли под наем 
Много автопаркове искат бързо да преминат към електромобили, за да постигнат целите за устойчивост. Но 
корпоративните автопаркове се борят да получат достатъчно електромобили в Европа, тъй като проблемите с веригата за 
доставки увеличиха времето за изчакване за някои модели до повече от 12 месеца. 
Високото търсене на електрически автомобили на фона на недостига на веригата за доставки позволи на европейските 
производители на автомобили да повишат цените на електрическите превозни средства и да се съсредоточат повече върху 

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinese-carmakers-target-more-european-sales-with-five-star-evs-2022-11-21/
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клиентите на дребно, а не върху клиенти като фирмите за коли под наем, които традиционно са били по-малко печеливши 
за тях. 
През октомври германската компания за коли под наем Sixt заяви, че ще купи около 100 000 електрически превозни 
средства от BYD, като започне с Atto 3 SUV, който получи желаната петзвездна оценка от Euro NCAP същия месец. 
Китайската Great Wall Motors (GWM) получи пет звезди през септември за хибридния си SUV Coffee 01 с марката WEY и 
електрическия седан Funky Cat с марката ORA. 
Европейските производители на автомобили също се стремят към оценка с пет звезди за своите електромобили и хибриди, 
от BMW iX до Volkswagen ID.4 и ID.5. 
През октомври Mercedes получи най-високата оценка за своя седан EQE, а неговите функции за подпомагане на водача 
получиха най-високите оценки до момента от Euro NCAP. 
"Китайският производител на електромобили Aiways все още не е преминал своя електрически кросоувър U6 през NCAP, 
но той също се стреми към най-високия рейтинг, който се предлага, каза Александър Клоуз, който ръководи операциите 
на автомобилния производител извън Китай. Той каза, че Aiways е инвестирала в допълнителни функции за безопасност 
за U6, за да отвори възможностите за продажби на европейски автопаркове, включително фирми за коли под наем, когато 
бъде пуснат в продажба следващата година. 
"Ще има естествено търсене на превозни средства като нашите, които са напълно оборудвани и се предлагат на много 
конкурентни цени", каза още Александър Клоуз, добавяйки че Aiways се надява да продаде 30 000 EV в Европа през 2023 
г., спрямо около 5 000 тази година. 
Основно изискване 
Френската автомобилна консултантска компания Inovev обяви, че около 155 000 произведени в Китай коли са били 
продадени в Европа през първите девет месеца на 2022 г., или 1,4% от пазара. Китайските фирми са на път да достигнат 
150 000 автомобила тази година, което е почти двойно повече от 80 000 продадени през 2021 г. 
Но почти половината от продадените китайски автомобили са електромобили, според Inovev, което им дава 5,8% дял от 
европейския пазар на изцяло електрически превозни средства. 
Вицепрезидентът на Inovev Джамел Таганца каза, че в рамките на няколко години всички китайски автомобили, продавани 
в Европа, ще бъдат електромобили.  
До 2030 г. Inovev изчислява, че електромобилите ще съставляват 40% от продажбите на нови автомобили в Европа и че 
китайските марки ще представляват между 12,5% до 20% от този изцяло електрически пазар, с продажби между 725 000 и 
1,16 милиона автомобила. Получаването на оценка от пет звезди е скъпо за производителите на автомобили, защото 
означава инвестиране в допълнителни функции за безопасност от допълнителни въздушни възглавници до избягване на 
сблъсък, системи за подпомагане на водача и наблюдение на водача. 
Матю Ейвъри от Thatcham каза, че китайските производители на електромобили са се ангажирали активно с Euro NCAP и с 
нетърпение правят необходимите инвестиции, за да получат най-високи оценки. 
BYD пуска три автомобила на няколко европейски пазари и ще добави още модели и пазари през следващата година, 
всички от които трябва да имат най-висок рейтинг за безопасност, казва Майкъл Шу, управляващ директор на BYD Европа. 
Междувременно ORA Funky Cat на Great Wall Motor ще бъде пуснат във Великобритания, Германия, Ирландия и Швеция 
по-късно тази година. Започвайки от около 32 000 паунда ($36 330) във Великобритания, или около 5 000 паунда по-евтино 
от ID.3 на VW, функциите на Funky Cat включват лицево разпознаване за запазване на предпочитанията за сядане, системи 
за подпомагане на водача, камера за заден ход и безжично зареждане на телефона.  
 
√ В Южна Корея ще се строи технопарк за производство на чипове 
Южнокорейката компания SK Hynix постигна компромис с властите в град Йонджин за строителството на технопарк за 
производството на полупроводници на стойност 88 милиарда долара, съобщава в. "Корея хералд", цитиран от БТА.  
Двете страни имаха спор за използването на прясна вода в производствения процес на бъдещия комплекс, но подписаха 
меморандум за разбирателство, който отваря вратите пред SK Hynix за строежа на комплекса, който трябва да бъде готов 
до 2027 г. Комплексът ще ползва около 570 000 тона вода дневно, която ще идва от района на град Йоджу, разположен на 
30 км от комплекса. Това ще бъде най-голямата мощност за производство на полупроводници в Южна Корея, като се 
очаква новите работни места да достигнат 17 000. 
 
√ Петролът на ОПЕК поевтиня с над 3 долара 
Средната цена за барел петрол на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) се понижи до 84,18 долара в 
понеделник, информира днес на сайта си петролният картел. 
В петък един барел от кошницата на ОПЕК се търгуваше за 87,65 долара. Цената на петрола на ОПЕК се определя на база 
на т.нар "петролна кошница", в която влизат 13 сорта петрол за износ от държавите членки на организацията – Саудитска 
Арабия, Ирак, Нигерия, Либия, Ангола, Иран, Кувейт, Венецуела, ОАЕ„ Алжир, Габон, Конго и Екваториална Гвинея. 
На 3 юли 2008 г. е отчетена най-високата цена на "кошницата на ОПЕК" – 140,73 долара за барел. Определянето на цената 
на барел петрол става чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на 
търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден. 
 
√ Цените на петрола се повишиха на фона на опасенията за търсенето в Китай 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда, след като опасенията за по-ниското търсене на гориво от Китай 
на фона на затягането на мерките срещу COVID-19 засенчиха данните, показващи по-голям от очакваното спад на запасите 
от суров петрол в САЩ през миналата седмица, предаде Ройтерс. 
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Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,04 долара, или 0,05%, до 88,40 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,07 долара, или 0,09%, до 81,02 долара за барел. 
Цените и на двата бенчмарка се повишиха с около 1% във вторник, след като Обединените арабски емирства, Кувейт, Ирак 
и Алжир подкрепиха коментарите на министъра на енергетиката на Саудитска Арабия, че Организацията на страните 
износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, известни заедно като ОПЕК+, не обмислят увеличаване на добива на 
петрол. Следващата среща на групата за определяне на производството е на 4 декември. 
Междувременно най-големият вносител на суров петрол - Китай се бори с нарастването на случаите на заразените с 
коронавирус, което задълбочи притесненията за икономиката на страната. 
 Късно във вторник финансовият център Шанхай затегна правилата за хората, влизащи в града, докато Пекин затвори 
паркове и музеи. 
Търговците също така подхождат предпазливо  преди публикуването на протокола от ноемврийското заседание на 
Федералния резерв на САЩ 
„Очаква се Фед да сигнализира за забавяне на повишенията на лихвените проценти, но всеки изненадващ сигнал за 
запазване на настоящото темпо на увеличение ще натежи върху нагласите, подкрепяйки щатския долар и оказвайки натиск 
върху цените на суровините“, коментира анализаторът на CMC Markets Тина Тенг. 
На пазара се отразиха и данните на Американския петролен институт, според които запасите от суров петрол на САЩ са 
намалели с около 4,8 млн. барела за седмицата, приключила на 18 ноември. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, 
очакваха спад от 1,1 млн. барела. 
Несигурността относно това как Русия ще отговори на плановете на страните от Г-7 за ограничаване на цените на руския 
петрол също оказа известна подкрепа на пазара. 
Горната граница на цената трябва да бъде обявена скоро, каза високопоставен служител на Министерството на финансите 
на САЩ във вторник, като добави, че вероятно ще бъде коригирана няколко пъти в годината. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- След поредния инцидент с мигранти, при който пострадаха полицаи: за оставките и пропуските в системата на 
МВР; Гости: Анализ на бившия вътрешен министър Михаил Миков и бившия директор в СДВР Валери Йорданов. 
За разследването на катастрофата от вчера - говори прокуратурата. 

- Изходът от политическата криза - нови избори или нов кабинет. И как ще се потуши високото напрежение около 
промените в изборния кодекс; Гост: Преподавателя по конституционно право проф. Пламен Киров. 

- Пресечна точка: политическите стратегии на "Продължаваме промяната" и важните въпроси; Гост: Йордан 
Терзийски. 

- Работодатели и синдикати отново не се разбраха за доходите за догодина; Гости: Изпълнителният директор на 
Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов и вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Ще решат ли оставките в МВР проблема с нелегалните емигранти. 
- Една година след катастрофата на АМ Струма. 
- Какво е състоянието на ранените полицаи. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- След 50 км. гонка с мигранти, защо отново се стигна до инцидент с тежко ранен полицай и какво следва след 

оставките по върховете на МВР. 
- Сделката с „Лукойл", ще бъде ли нарушено петролното ембарго на ес, ако рафинерията преработва и продава 

продукти от руски нефт. 
- Кой е българският фотограф, чиято снимка на Белоградчишките скали, беше споделена от милиардера Илон Мъск. 

  
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Крадец на суджуци почти уби полицай след гонка с патрулка, обезглави МВР 
в. Труд  - Битка за формулата за размера на пенсиите 
в. Телеграф  - Въртят бизнес с пачки под наем 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – От 2026-а: намаляване на емисиите с 40% - без режим, но по-скъп ток и спиране на износа 
в. 24 часа - Държавата се прицели в 700 млн. лева от печалбата на "Лукойл", досега за 15 г. е прибрала 163 милиона 
в. Труд  - Юристи и конституционалисти пред "Труд News": Временна комисия за изборните правила е правна глупост 
в. Труд - Атакуват системата "няма преглед за кола без винетка" 
в. Телеграф  - Проф. Михаил Константинов пред "Телеграф": 50 мандата се губят заради машините 
в. Телеграф - Оставки в МВР след гонка с бежанци 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Любомир Кючуков, директор на Института по икономика и международни отношения: Тези, които не ни пускат 
в Шенген, искат няколко граници да удържат мигрантите. Корупцията е само реторическа опаковка 



30 

 

в. Труд - Костадин Паскалев, член на НС на БСП, пред Труд NEWS: В името на България много лесно може да се направи 
правителство между БСП, ДПС и ГЕРБ 
в. Телеграф - Шефът на отдел киберпрестъпност в ГДБОП Владимир Димитров: Прихванахме педофилите със софтуер от 
ФБР 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Върнете съдията п.....с във футбола 
в. Труд - Кой написа поредния закон срещу Иван Гешев 
в. Телеграф - Оставете полицаите да бъдат полицаи. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.00 ч. служебното правителство ще проведе редовно заседание в сряда. 
- От 11.00 в зала 5 на СОС председателят на общинския съвет Георги Георгиев и директори на общински пазари ще 

представят програмата и визиите за коледните базари в София. 
- От 19:00 ч. в бар "Singles" бул. "България" 1, НДК, премиера на "Приказките на Луната" от Хули Леонис. 

*** 
Благоевград. 

- От 17:30 часа, в зала "22 септември" в Благоевград, спортната журналистка и бивша състезателка по художествена 
гимнастика Вера Маринова ще представи книгата си "Обръчите на Венера", посветена на историята на този спорт 
в България. 

*** 
Бургас. 

- От 9.00 часа в сградата на Община Бургас ще се провеждат заседания на постоянните комисии към Общинския 
съвет в града 

- От 11.00 часа в залата на Тракийското дружество в Бургас ще се проведе пресконференция на "Възраждане" на 
тема: Нарушения при прилагането на проект по програмата "Life" 

- От 18.00 часа в Дома на писателя ще се проведе вечер, посветена на 140 г от рождението на Джеймс Джойс 
- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне постановката "Третата дума"от Александро 

Касона. 
*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в Регионалния исторически музей, ще бъдат валидирани две пощенски марки, посветени на 50-
годишнината от откриването на най-старото обработено злато в света от Варненския халколитен некропол, 

- От 13.00 часа Варненския окръжен съд ще разгледа постъпила жалба от 40-годишния Борис Г., когото Районен съд 
- Варна е задържал под стража. Мъжът е привлечен като обвиняем за извършване на блудствени действия спрямо 
11-годишно дете. 

- От 18.00 часа в Художествения музей "Георги Велчев", ще бъде открита изложба живопис на Стефан Кулев. 
- От 18:30 ч. в Градска Художествена Галерия ще бъде представен концерта за цигулка и пиано "Изяществото на 

камерната музика". Входът е свободен. 
*** 
Кюстендил. 

- От 14.00 часа в кабинета на председателя на ОбС ще се проведе пресконференция във връзка с предстоящо 
заседание та местния парламент. 

- От 17.30 часа в залата на Обреден дом ще бъде представена книгата на Светла Радкова "Като днес, като винаги" . 
*** 
Стара Загора. 

- От 13.30 ч. на територията на летището край Стара Загора ще се проведе съвместно областно учение за реакция 
при настъпване на тежко ПТП. 

- От 19.00 часа в Оперен театър - Стара Загора ще се състои концерт Suonos Albanicus: Гласовете на Албания - песни 
и композиции от Албания и Косово. 

- От 19.00 часа в Културен център - Стара Загора ще бъде представен "Тютюн" - театрално представление на 
Варненски драматичен театър "Стоян Бъчваров". 

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

