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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Черно море 
 
√ Тристранката не успя да постигне съгласие 
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. 
 
Банкерь 
 
√ Виолин Ненов е новият председател на Българска браншова камара машиностроене 
Виолин Ненов е новият председател на Българска браншова камара машиностроене (ББКМ). На 17 ноември 2022 г. бе 
проведено Общо отчетно-изборно събрание на камарата, което определи новите Управителен и Контролен съвет на 
камарата. 
В Управителния съвет, който се състои от 13 души, влизат Виолин Ненов, Владимир Попов, Галина Тончева, Георги Вълков, 
Георги Петров, Димитър Върбанов, Жанет Попова, Иван Даскалов, Красимира Петрова, Марияна Печеян, Росана Георгиева, 
Христо Илиев и Юлиян Стръмски. Управителният съвет избра за председател на камарата Виолин Ненов. 
Доскорошният председател на ББКМ, инж. Илия Келешев, бе удостоен с най-голямото отличие на Асоциация на 
индустриалния капитал в България за приноса му в развитието на българското машиностроене. 
Българска браншова камара машиностроене е сдружение с нестопанска цел за подпомагане, насърчаване, 
представителство и защита на интересите на компаниите от сектора. Създадена е през есента на 1991 г. В нея членуват 
около 300 фирми от всички сектори на машиностроенето, които произвеждат около 70% от машиностроителната 
продукция на страната. Камарата е член на АИКБ. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Депутатите обсъждат в пленарна зала връщането на хартиената бюлетина 
Със 120 глава "за" и 102 "против" депутатите приеха точка с обсъждането на Законопроекта за промените в Изборния 
кодекс в днешния дневен ред. Промените са подкрепени от пет партии. 
Никола Минчев от "Продължаваме Промяната" призова днес да не бъдат обсъждани промените, но предложението на 
Росен Желязков от ГЕРБ бе прието. 
Миналата седмица парламентарната правна комисия разгледа на второ четене промените, като връщането на хартиената 
бюлетина стана причина за напрежение между парламентарните групи, както и за протести. 
Правната комисия прие предложенията да няма многомандатен изборен район извън страната, за откриването на 
избирателни секции в чужбина да са необходими 100 заявления, вместо досегашните 40, както и закриването на 
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Обществения съвет към ЦИК. Промените бяха обсъждани на среднощно заседание на правната комисия, което започна 
следобед на миналата сряда и продължи около 18 часа. 
В дневния ред за днес е второто четене на промените в Закона за опазване на околната среда. Програмата за работа на 
народните представители включва и изслушване на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството 
Иван Шишков относно строителството и напредъка на трансевропейския транспортен коридор IV в частта му, преминаваща 
през територията на Република България в участъка Видин-Кулата, автомагистрала „Хемус“ и автомагистрала „Черно 
море". 
Очаква се депутатите да изслушат и директора на НЕЛК Кънчо Райчев относно проблеми на хората с увреждания в работата 
на ТЕЛК и НЕЛК. 
 
√ Отстъпката от 25 ст. за горива остава в сила до Нова година 
До 31 декември ще продължи антикризисната мярка да се ползва отстъпката от 25 стотинки за литър гориво. Това реши 
служебното правителство на вчерашното си заседание. За целта са одобрени допълнителни разходи в размер на 38 
милиона лева. 
С допълнителните средства ще бъде осигурена непрекъсваемост на изпълнението на програмата за изплащане на 
компенсациите на физическите лица, крайни потребители на моторни горива, по мярката на правителството за 0,25 лв. 
компенсация за литър гориво при зареждане на бензиностанция, съобщиха от правителствената пресслужба. 
Съгласно Закона за държавния бюджет за 2022 г., администрирането на компенсацията се извършва от Националната 
агенция за приходите в срок до 31 декември 2022 г. включително. 
 
√ Христо Алексиев: Забраната за износ на руски петрол е само за тръбния, но не и за доставяния по море 
Министърът на транспорта Христо Алексиев обясни, че забраната за износ на руски петрол се отнася само за тръбния, но 
не и за доставяния по море. 
В разговори с Европейската комисия тепърва правителството ще изясни въпроса за възможен реекспорт на нефтопродукти, 
произведени на база на руски петрол. 
Алексиев посочи, че 3 милиона тона от производството на "Лукойл Нефтохим", или 50%, е за българския пазар. 
 
√ Шишков: Интерконекторът е завършен на около 90% 
Довършителните дейности по интерконектора с Гърция вероятно са завършени на 90%, обясни служебният министър на 
регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. 
Затова в министерството се събраха на разговори със строителя и компанията оператор, за да обсъдят какви дейности 
остава да се довършат. Сред тях са полагане на резервен оптичен кабел, което вече е в напреднала фаза. Очакванията са 
това да се случи до края на тази година, а през януари да бъде въведен в експлоатация. Изпълнителният директор на ICGB, 
компанията оператор на газовия интерконектор, разясни, че функционирането на преноса на природен газ по тръбата не 
е застрашено. По последни данни през газопровода преминава 1,5 млрд. куб. м. синьо гориво. 
По трасето от 151 км трябва да се извършат и ревизионни мерки, както и антикорозионни дейности, които да защитят 
околната среда, но и самото съоръжение. Има проблем и с път, който води до газопровода, но той е свързан с кадастъра 
и подробния устройствен план, а не с неговото състояние. Министърът увери, че с изключение на този път, се работи по 
всички останали дейности до пълно завършване на проекта. 
Следващата седмица предстои нова среща за уточняване на крайните срокове за строителство. 
 
√ Росен Карадимов: ББР ще реализира публични политики 
Българската банка за развитие няма да е тайнствена кредитна институция, а публична институция, която реализира 
публични политики", заяви в "Още от деня" Росен Карадимов, председател на Надзорния съвет на ББР. 
В целите на банката освен подпомагане на малкия и среден бизнес, са заложени преодоляване на регионални дисбаланси, 
подпомагане на държавата в публични политики, участие в сериозни инфраструктурни проекти. 
"Лимитът, който беше въведен от 5 млн. остава. Големи фирми няма да бъдат кредитирани", подчерта Карадимов. 
Той поясни, че когато се прави голям инфраструктурен проект от държавата, ББР може да подпомогне този процес, може 
да участва в него. Прави се икономическа експанзия към определена територия - ББР е пазарният инструмент, който може 
да участва в това. 
Карадимов даде пример с подпомагане на болниците с дългове, като посочи, че Министерството на здравеопазването 
може вместо да плати директно задължението на болницата, да открие своя сметка в ББР, да преведе парите там, ББР да 
дофинансира до рамките на 5 млн. и тогава ББР може да плати на доставчиците, като сконтира задължението. Условие за 
това е да бъде направен много ясен анализ на структурата на задълженията и дали те са коректни. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев открива нов завод във Враца 
Президентът Румен Радев ще участва в откриването на нов завод за автомобилни компоненти във Враца. 
Инвестицията в предприятието е в размер на 20 милиона лева. Разкрити са 300 работни места, с тенденция броят им да се 
увеличава през следващите години.  
Това е шестият завод у нас на чуждестранна компания, която е специализирана в производството на ĸayчyĸoви и 
плacтмacoви издeлия зa нaй-гoлeмитe aвтoмoбилocтpoители.  
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Официалното откриване на производствената база е насрочено за 11 часа днес. 
 
√ Изборният кодекс влезе в дневния ред на НС с гласовете на ГЕРБ, ДПС и БСП 
С гласовете на ГЕРБ, ДПС и БСП промените в Изборния кодекс влязоха в дневния ред на парламента. Против гласуваха 
"Продължаваме промяната", "Възраждане", "Демократична България" и "Български възход". 
Зам.-председателят на Народното събрание Никола Минчев заяви: 
"Ако целта на законодателя е да повиши доверието в изборния процес, това доверие няма да се повиши нито със 
среднощни заседания, нито с каква да е извънредност на промени в изборното законодателство. И на второ място – ние 
до момента, като изключим някои ратификации, не сме приели нито един законопроект на две четения. Изборния кодекс 
ли ще е първият?". 
 
√ МВнР връчва протестна нота на посланика на Северна Македония заради "криминалното деяние" в Охрид 
Министерството на външните работи осъжда категорично сериозното криминално деяние, при което на 23 ноември 2022 
г. в Охрид, Република Северна Македония е използвано огнестрелно оръжие срещу Клуб на граждани с българско 
самосъзнание „Цар Борис III“. Това съобщиха от МВнР. 
Генералното консулство на България в Битоля е било информирано за случилото се вечерта на 23 ноември. Незабавно 
генералният консул Димитър Иванов е посетил Охрид и е установил контакт с членове на сдружението и компетентните 
институции в града, ангажирани с случая. 
Това криминално деяние е третото посегателство срещу Клуб " Цар Борис III" за по-малко от два месеца. Предишното 
нападение бе извършено само преди два дни, за което Министерството на външните работи изпрати вербална нота до 
посолството на Северна Македония в София, припомнят от МВнР. 
Министерството очаква компетентните власти в Северна Македония в най-кратки срокове да предприемат действия за 
разкриване и подвеждане под отговорност на извършителите на престъплението срещу Клуб „Цар Борис III”. 
Във връзка със случая днес в Министерството на външните работи ще бъде извикана на среща извънредния и пълномощен 
посланик на Северна Македония г-жа Агнеза Руси-Поповска, на която ще бъде връчена протестна нота.  
 
√ Новорегистрираните безработни от началото на годината надхвърлиха 230 000 души 
Новорегистрираните безработни в цялата страна от началото на годината до момента надхвърлиха 230 000 души, а 
устроените на работа чрез бюрата по труда са малко над 150 000 души - това сочат най-новите данни от специализираното 
наблюдение на пазара на труда на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта. 
В последната наблюдавана седмица от 14-и до 20-и ноември записаните в бюрата по труда са 4982, а започналите работа 
са два пъти по-малко - 2483. 
 

 
 
Първенец по регистрирани в Бюрата по труда за периода от 14 до 20 ноември е област Пловдив - 414 души, следван от 
София-столица - 390 и Благоевград - 325 души. В същото време постъпилите на работа са най-много в столицата - 271, и 
област Пловдив - 230 души. 
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От средата на октомври до момента е налице тенденцията всяка наблюдавана седмица записаните в Бюрата по труда да 
са два пъти повече от постъпилите на работа. От Агенцията по заетостта правят уточнението, че данните за ноември са 
предварителни. 
 
√ Втори ден задръстване от товарни автомобили при ГКПП "Дунав мост" 
Втори ден продължава задръстването от товарни автомобили в района на граничния пункт "Дунав мост". 
Причината според специалисти е както в засиления трафик, така и в липсата на добра организация на движението на 
автомобилите. 
Престоят на опашката е повече от четири часа, сигнализираха слушатели на "Хоризонт". 
Очаква се полицията да въведе обходен маршрут и да контролира поведението на водачите. 
 
√ Гърция и България обсъждат проекта "Бургас-Александруполис", но без руски нефт 
Гръцкият министър на енергетиката Костас Скрекас съобщи за интерес от възстановяване на проекта "Бургас-
Александруполис". 
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България и Гърция обсъждат възможностите за възстановяване на проекта "Бургас - Александруполис", но без трансфер 
на руски нефт ,заяви министър Скрекас. 
Преминаването на танкерите през Средиземноморието е прекалено скъпо и бавно, докато през Александруполис е 
възможно да се снабдява България с горива директно. 
Специалистите поясняват, че общата дължина на нефтопровода е 280 километра от които 145 километра на българска 
територия. 
Има реална възможност да се възстанови проекта, което ще даде достъп за повече енергийни доставки към България, 
отбелязват специалистите. 
Министър Скрекас съобщи, че е необходимо преди всичко мнението на експерти, като за това ще има две работни групи, 
които да оценят възможностите от реализиране на проекта "Бургас-Александруполис". 
 
√ Германия планира данък от 33% върху свръхпечалбите на газови, въглищни и петролни компании 
Германското правителство планира да въведе специална такса, за да намали с 33% неочакваните печалби 
(свръхпечалбите), реализирани от петролни, въглищни и газови компании, като този данък би могъл да генерират приходи 
между един и три милиарда евро, заявиха за Ройтерс източници от финансовото министерство на страната. 
Таксата, наречена "Принос за енергийна криза в ЕС", ще засегне малък двуцифрен брой компании, като ще бъде насочена 
към печалбите им за 2022 г. и 2023 г., и ще бъде въведена до края на 2022 г., добавят източниците на агенцията. 
Германия е водила преговори за данъка на ниво Европейски съюз и е проучила няколко начина за прилагането му, казаха 
източниците, добавяйки, че избраният инструмент крие най-малко правни рискове. 
Планираният данък върху петролния и газовия сектор е различен от друг, обявен от Германия по-рано тази седмица, който 
ще се прилага за неочакваните печалби от електроенергия от 1-ви септември 2022 г. (със задна дата) и ще продължи най-
малко до юни 2023 г. 
Новият налог ще засегне петролните, въглищните и газовите компании и рафинериите, чиито печалби за тази и следващата 
година надвишават с 20% или повече средната им годишна стойност за периода 2018-2021 г., показва проектодокумент на 
финансовото министерство, видян от Ройтерс. 
Катарина Бек, говорител по финансовите въпроси на Зелената партия, която е коалиционен партньор, каза, че планираният 
налог вероятно може да бъде заобиколен в голям мащаб от компании, преместващи печалби в чужбина, ограничавайки 
по този начин приходите си в Германия. 
"Проектът на финансовото министерство за данък върху неочаквани печалби за петролни и газови компании не отговаря 
на необходимото", заяви Бек. 
Данъкът върху непредвидените печалби от газ и нефт трябва да бъде между 60% и 80%, за да съответства приблизително 
на 90-процентната такса за електроенергийния сектор, добави Бек. 
 
√ ЕС и Г-7 обсъждат ценови таван на руския петрол от 65-70 долара за барел 
Петролът поевтинява с близо 3% след новините за подобен таван на цената на руския петрол 
Групата на седемте икономически най-мощни държави Г-7 разглежда възможността за таван на цената на руския морски 
петрол в диапазона от 65-70 долара за барел, заявиха в сряда европейски дипломати, съобщава Ройтерс и Блумбърг. 
До края на днешния ден постоянните представители на 27-те страни членки на ЕС ще обсъждат предложението на Г-7 с 
цел постигане на обща позиция. 
Г-7, включително Съединените щати, както и целият Европейски съюз и Австралия, са планирани да въведат тавана на 
цените за износа на руски петрол по море от 5-и декември, като част от санкциите, предназначени да накажат Москва за 
нахлуването ѝ в Украйна. 
"Г-7 очевидно търси ценови диапазон между от 65-70 долара за барел“, посочи дипломатът, цитиран от Ройтерс. 
Няколко дипломати от ЕС обаче казаха, че предложеното ниво е твърде високо, съобщава Блумбърг, въпреки че този 
ценови диапазон е в съответствие с историческата средна стойност отпреди руската инвазия в Украйна. 
След тази информация петролът поевтиня рязко с близо 3%. Петролът Брент поевтинява с 2,9% към 85,80 долара за барел, 
а американският лек суров петрол WTI - с 2,% към 78,70 долара за барел. 
Вчера имаше информации, че обмисляният от Г-7 ценови таван на руския петрол ще бъде по-нисък - на ниво около 60 
долара за барел. 
Една от причините за този спад вероятно е факта, че търговците изглежда пренебрегват това, че застрахователите и 
петролните тнакери просто ще трябва да се уверят, че товарите, които превозват, са продадени под горната цена. 
"В момента руският петрол се търгува със значителна отстъпка в сравнение с Брент, или около 65 долара за барел", 
отбеляза Симоне Талиапиетра, старши сътрудник в мозъчния тръст Bruegel в Брюксел. "Ако таванът на цените на Г-7 за 
руския петрол бъде определен на подобно ниво, това няма да навреди много на Русия и респективно на световните 
петролни доставки". 
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Графики на петрол Брент и на руския петрол Уралс (в долари за барел) 

 
 
"Таван на цените от 65-70 долара за руския петрол не би означавал толкова много, като се има предвид отстъпката, при 
която руският Уралс се продава в момента“, отбеляза и Оле Хансен, ръководител на анализаторския отдел за пазарите на 
суровини на Saxo Bank. "Пазарът се мъчи да вземе решение за по-нататъшната ценова посока на движение на петролните 
фючърси предвид множеството несигурности по отношение на търсенето и предлагането", добави той. 
Цените на суровия петрол претърпяха няколко резки спада през последните дни, тъй като пазарът на на т.нар. "реални 
петролни барели" се разхлаби значително. Търсенето в Китай, най-големият вносител на петрол в света, продължава да 
страда, тъй като страната продължава с локалните строги локдауни заради политиката за "Нулев Covid-19". Пекин помоли 
жителите да не напускат града, освен ако не е необходимо, за да се ограничи разпространението на вируса. 
Идеята на тавана на цените е да забрани на транспортните, застрахователните и презастрахователните компании да 
обработват товари с руски суров петрол, освен ако този руски петрол не се продава на цена, която да не е по-висока от 
максималната цена, определена от Г-7 и нейните съюзници. 
Тъй като ключовите корабни и застрахователни компании в света, занимаващи се с търговията със суров петрол, са 
базирани в страните от Г-7, подобна горна граница на цените би затруднила много Москва да продава петрола си на по-
висока цена. Трябва да се има предвид, че пПо-голямата част от петрола се транспортира с танкери, а не по тръбопроводи. 
В същото време, тъй като производствените разходи се оценяват на около 20 долара за барел, горна граница на цената от 
65-70 долара за барел все пак би направила за Русия изгодно да продава петрола, като същевременно предотвратява 
недостиг на доставки на световния пазар. 
 
√ Борел: Косово и Сърбия постигнаха споразумение за номерата на колите 
Косово и Сърбия са постигнали споразумение за прекратяване на спора за регистрационните номера на автомобилите в 
Северно Косово. Това заяви в обръщение в Туитър върховният представител на Европейския съюз за външната политика и 
сигурността Жозеп Борел. 
„Двете страни се договориха за мерки да се избегне по-нататъшна ескалация и да се съсредоточат на предложението ни 
за нормализиране на отношенията. Сърбия ще спре да издава регистрационни табели с наименованията на градовете в 
Косово, а Косово ще спре по-нататъшните действия, свързани с пререгистрацията на превозни средства.“ 
Напрежението между Косово и Сърбия ескалира от близо две години с опасения за възможно разпалване на етническо 
насилие. Тази седмица властите в Прищина трябваше да започнат да налагат глоби на около 10 хиляди сръбски шофьори, 
които продължават да използват издадени в Сърбия регистрационни номера на автомобили. 
 
√ В Украйна започна възстановяване на електроснабдяването 
Володимир Зеленски обвини Русия в престъпления против човечеството 
В Украйна започна възстановяването на електроснабдяването в редица райони в страната след като три от общо четирите 
действащи атомни електроцентрали на територията й бяха изключени от електрическата мрежа след нова серия руски 
удари. За това съобщи в Телеграм заместник-ръководителят на президентската администрация Кирило Тимошенко. 
Ток вече имат в Запорожка област, но на много места, включително в столицата Киев, възстановителните работи са 
насочени на първо време към критичната инфраструктура.  
От Министерството на енергетиката информираха, че освен атомните електроцентрали, от мрежата са били изключени и 
голяма част от ТЕЦ-овете и ВЕЦ-овете, което е утежнило още повече ситуацията.  
Проблем има и с интернета в цяла Украйна, а на местата, където има връзка, мобилните оператори се оплакват от 
претоварване на мощностите.  
В Киев местната администрация съобщи, че заради липсата на електроснабдяване хората ще бъдат известявани за обявена 
въздушна тревога с помощта на патрули, които ще предават съобщенията по високоговорители. Въпреки това 
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представител на голяма енергийна компания, пожелал анонимност, заяви, че очакванията са възстановителните работи 
да приключат в рамките на 24 часа. 
По повод ситуацията в енергетиката Украйна инициира спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. На него 
украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия в престъпения против човечеството. 
„В условия, при които температурата навън е под нулата и десетки милиони хора остават без ток, отопление и вода, това 
очевидно е престъпление против човечеството. Съветът трябва да даде ясна оценка на действията на държавата терорист 
в съответствие с Устава на ООН. Украйна предлага да бъде приета резолюция, която осъжда всяка форма на енергиен 
тероризъм. Ще видим дали някой по света заедно с Русия ще каже, че тероризмът против цивилни граждани е нещо 
добро.“ 
Зеленски поиска ООН да изпрати мисия от експерти на обектите от критичната инфраструктура, които да дадат оценка на 
щетите. 
По данни на украинската армия по територията на страната през вчерашния ден са били изстреляни близо 70 ракети, 30 от 
които по столицата Киев. Най-малко 10 души са загинали, а 30 са били ранени. 
 
√ Акциите в САЩ поскъпнаха, след като ФЕД планира по-бавен темп на повишаване на лихвите 
Акциите на Уолстрийт поскъпнаха за втора поредна сесия след протоколите от заседанието на Федералния резерв, които 
сигнализираха за умерена агресивна политика за борба с инфлацията. 
На последното си заседание в началото на ноември мнозинството от политиците на ФЕД са преценили, че според 
протокола "вероятно скоро ще бъде уместно" да се пристъпи към по-бавен темп на повишаване на лихвените проценти. 
Публикацията дойде покрай предимно солидни икономически данни и помогна на акциите да се възстановят след спада 
в средата на сесията. 
Индустриалният индекс "Dow Jones" завърши с ръст от 0,3% на ниво 34 194,06 пункта. 
Широкият индекс S&P 500 се повиши с 0,6% до 4027,26 пункта, а богатият на технологии индекс Nasdaq Composite добави 
1,0% до 34 194,06 пункта. 
По-рано докладите показаха изненадващо силни поръчки на големи промишлени стоки в САЩ през октомври, докато 
продажбите на нови жилища не се съобразиха с очакванията и нараснаха през същия месец. 
Седмичните молби за помощи при безработица се повишиха, а проучването на Мичиганския университет за 
потребителските нагласи надхвърли очакванията. 
Сред отделните компании Deere & Co скочи с 5,0%, след като отчете по-високи печалби при 37% ръст на приходите до 15,5 
млрд. долара. Deere заяви, че условията в отрасъла остават стабилни, като посочи, че "продължава силното търсене на 
селскостопанска и строителна техника". 
Софтуерната компания Autodesk се срина с 5,7 %, след като заяви, че свободният паричен поток ще бъде по-нисък от 
очаквания в краткосрочен план, защото е сключила по-малко многогодишни договори с авансови парични средства в 
"предизвикателна" макроикономическа среда. 
Пазарите ще бъдат затворени в четвъртък във връзка с празника Ден на благодарността и ще приключат търговията в петък 
по обяд. 
 
Икономически живот 
 
√ Кабинетът "защити" 4 нови минно-геоложки специалности 
Още четири специалности, изучавани в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, стават защитени, реши 
правителството на редовното си заседание. 
Те са „Приложна геофизика“ от професионално направление „Науки за земята“, ,,Хидрогеология и инженерна геология“ 
от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, ,,Обогатяване и рециклиране на суровини“ от 
професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“ и „Разработване на полезните 
изкопаеми“ от професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“. 
С тях списъкът се разширява на общо 27 специалности, от които 14 са в областта на филологиите, 2 са в областта на 
физическите науки, а останалите 11 са в областта на техническите науки. 
Очаква се в новите четири специалности да се обучават общо 211 студенти в редовна и задочна форма на обучение за 
образователно-квалификационна степен „бакалавър“. За издръжката им през академичната 2022-2023 г. са необходими 
100 553 лв., които ще бъдат осигурени в рамките на утвърдения разходен таван за държавните висши училища за 2023 
година. 
Причината за разширяването на списъка е очакваният недостиг от специалисти с тези инженерни профили на пазара на 
труда. През последните години броят на студентите по четирите специалности все повече спада, което води и до 
намаляване на броя на дипломираните инженери, изтъкват от кабинета. 
 
√ Продължава сериозният ръст на депозитите на предприятията у нас 
В края на октомври 2022 г. депозитите на предприятията у нас са 39.212 млрд. лв. (25.4% от БВП). В сравнение със същия 
месец на 2021 г. те се увеличават с 23.7% (23.1% годишно повишение през септември 2022 година). 
Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 14.3% на годишна база през октомври 2022 година (15% годишно 
понижение през септември 2022 г.) и в края на месеца достигат 3.399 млрд. лв. (2.2% от БВП), сочат данни, публикувани от 
БНБ. 
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Депозитите на домакинствата са 69.774 млрд. лв. (45.1% от БВП) и се увеличават със 7.3% спрямо същия месец на 2021 г., 
което повтаря ръста от септември. 
 

 
 
В края на октомври нетните вътрешни активи са 83.480 млрд. лв. Те се увеличават с 12.8% спрямо същия месец на 2021 г. 
(13.7% годишно повишение през септември 2022 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, 
възлиза на 83.605 млрд. лв. и нараства спрямо октомври 2021 г. с 12.2% (12.1% годишно увеличение през септември 2022 
година). 
Кредитите за предприятията у нас нарастват с 10.4% на годишна база през октомври 2022 г. (11.4% годишно повишение 
през септември 2022 г.) и в края на месеца достигат 40.582 млрд. лв. (26.3% от БВП). 
Кредитите за Домакинствата са 32.721 млрд. лв. (21.2% от БВП) в края на октомври 2022 година. Спрямо същия месец на 
2021 г. те се увеличават с 15.3% (15.3% годишно повишение през септември 2022 година). В края на октомври 2022 г. 
жилищните кредити са 16.011 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17.9% (18% годишно увеличение през септември 
2022 година). Потребителските кредити възлизат на 15.050 млрд. лв. и се увеличават с 13.8% спрямо октомври 2021 г. 
(13.9% годишно повишение през септември 2022 година). 
 

 
 
Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 10.6% на годишна база през октомври (8.6% годишно 
повишение през септември) и в края на месеца са 446.8 млн. лева. 
Нетните чуждестранни активи са 78.720 млрд. лв. в края на отчетния месец при 78.800 млрд. лв. в края на септември 2022. 
Те нарастват със 7.7% в сравнение с октомври 2021 г. (6.8% годишно повишение през септември 2022 година). През 
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октомври 2022 г. чуждестранните активи се увеличават с 11.8% (10.9% годишен ръст през септември 2022 г.), като достигат 
94.898 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 16.178 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 37% (36.6% годишно 
повишение през септември 2022 година). 
 
√ 2023-та: нисък растеж и енергийни дилеми 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) прогнозира трайно запазване на ниския световен 
икономически ръст, който трябва да достигне едва 2,2% през следващата година. Според организацията, приоритет трябва 
да бъде даден на борбата с инфлацията, като се прилагат рестриктивни парични политики, пише Les Echos*. 
Силното икономическо възстановяване след пандемията от Ковид вече е в историята. Последиците от войната в Украйна 
ще имат траен ефект върху растежа на световната икономика. Това е посланието на ОИСР в доклада ѝ за прогнозите за 
световния икономически ръст, публикуван във вторник. „Световният растеж продължава да се забавя, като на този етап не 
предвиждаме рецесия“, коментира генералният секретар на организацията Матиас Корман. 
Според Алваро Сантос Перейра, изпълняващ длъжността главен икономист на организацията, „глобалният растеж ще 
спадне до 2,2% през 2023 г. и ще се покачи със сравнително скромен темп от 2,7% през 2024 г.“ Азия ще бъде основният 
двигател през 2023 и 2024 г. Европа, Америка и Южна Америка ще имат много слаб растеж, се казва в преамбюла на 
доклада. 
Небалансирани глобални перспективи 
Глобалните перспективи са все по-небалансирани, като на основните нововъзникващи пазарни икономики в Азия се падат 
почти три четвърти от растежа на световния БВП през 2023 г., което отразява тяхното стабилно разширяване и рязкото 
забавяне в темповете на Съединените щати и Европа. 
 

 
Предвижданията на ОИСР за темповете на растеж 

Годишен ръст на БВП в % 
 
Eврозоната би трябвало да отбележи леко увеличение на своя брутен вътрешен продукт (БВП) с 0,5% през следващата 
година след 3,3% тази година. През 2024 г. се очаква леко възстановяване (1,4%). Франция ще има ръст 0,6% през 
следващата година, докато Германия ще претърпи спад на икономиката си от 0,3%, преди да има леко възстановяване 
през следващата година (1,5%). Страните от еврозоната би трябвало да се спасят от рецесията, въпреки че „очакваме да 
видим няколко тримесечия в червено“, признава Алваро Сантос Перейра. 
Първи въздействия върху инфлацията 
В Съединените щати ОИСР прогнозира растеж от само 0,5% през следващата година и 1% през 2024 г. Растежът на Китай 
трябва да се забави до 3,3% тази година, преди да се възстанови до 4,6% през следващата година и до 4,1% през по-
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следващата. „Растежът ще се дължи основно на инвестиции в инфраструктура и мерки за подкрепа за сектора на 
недвижимите имоти“, отбелязва ОИСР. 
Инфлацията ще усложни задачата на правителствата. Очаква се общото покачване на потребителските цени в основните 
развити икономики да започне да спада от 6,3% през тази година до около 4,25% през 2023 г. и 2,5% през 2024 г., което ще 
се дължи на провеждането на по-строги парични политики, облекчаване на натиска от страна на търсенето и намаляването 
на транспортните разходи и времето за доставка. Едно нещо е сигурно: реалните заплати падат в много страни, 
намалявайки значително покупателната способност. 
Прогнозите за България сочат забавяне на растежа до 1,7 % през 2023 г. при 2,8 % за 2022 година. Износът ще бъде 
засегнат от влошаващата се икономическа ситуация в Европа, докато високите цени на енергията и повишаващите се 
лихвени проценти ще потиснат нарастването на потреблението. Растежът на БВП ще достигне 3,1% през 2024 г. 
подкрепен от инвестициите от фондовете на ЕС. Очакванията на ОИСР са инфлацията у нас да се забави от 14,1 % през 
2022 г. до 7,5 % през 2023 г. на фона на стабилизиране на цените на енергията и очакваната по-слаба икономическа 
активност. През 2024 г. темпът на инфлация ще продължи да се забавя до 4,8 %. 
„Ако инфлацията не бъде укротена, тези проблеми само ще се задълбочат. Борбата с инфлацията трябва да бъде 
наш основен политически приоритет“, съветва Алваро Сантос Перейра. Особено след като затягането на паричната 
политика изглежда, че дава първите си резултати. „Например в Бразилия, Централната банка реагира бързо и 
инфлацията започна да намалява през последните месеци. В Съединените щати последните данни изглежда също 
подсказват напредък в борбата с инфлацията. Независимо от това, паричната политика трябва да продължи да се 
затяга в страни, където инфлацията остава висока и широко разпространена“, отбелязва изпълняващият длъжността 
главен икономист. 
Газът предизвиква безпокойство 
Борбата с инфлацията е приоритет, но правителствата ще трябва да смекчат срива в покупателната способност на най-
бедните. „Правителствата вече направиха много за намаляване“ на въздействието на инфлацията върху ниските заплати, 
най-вече чрез поставяне на таван на цените и намаляване на данъците. „Въпреки това, като се има предвид, че цените 
на енергията вероятно ще останат високи и нестабилни за известно време, нецеленасочените мерки за поддържане 
на ниски цени ще стават все по-трудни за прилагане и биха могли да обезкуражат борбата за спестяване на енергия“, 
предупреждава ОИСР. 
Нарастващите разходи за енергия обясняват слабия растеж на икономиките. Но резултатите могат да бъдат още по-лоши, 
ако недостигът на енергия на световните пазари повиши допълнително цените или „ако се наложи принудително 
въвеждане на режим, за да се намали търсенето на газ и електричество през следващите две зими в Европа“, изказват 
опасенията си от организацията. 
 

 
Европа рискува недостиг на енергия през тази и следващата зима 

Равнище на газовите запаси на ЕС и Великобритания до зимата на 2023/2024 година 
 
В случай на сурова зима ОИСР се опасява от прекъсване на доставките на газ през пролетта и следващата зима 
Европейските страни, в частност, успяха да попълнят запасите си от природен газ и да намалят търсенето. Но „ситуацията 
може да стане още по-сложна през зимата на 2023-2024 г., защото възстановяването на запасите от газ може да се 
окаже по-трудно през следващата година. По-високите цени на газа или директните прекъсвания на доставките му 
биха довели до значително по-нисък растеж и по-висока инфлация в Европа и в световен мащаб през 2023 г. и 2024 г.“, 
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предупреждава ОИСР. В случай на сурова зима през тази година, тя очаква прекъсвания на газоподаването през пролетта 
и още по-тежка зима 2023-2024 година. 
Спад на търговията на Г20 
Стойността на търговията със стоки на Г-20 спадна за първи път от две години през третото тримесечие на 2022 г. в 
сравнение с предходното тримесечие. Измерени в долари, износът и вносът се свиха съответно с 1,3% и 1,1%. В 
Европейския съюз износът и вносът на стоки са намалели съответно с 1,5% и 0,7%. Търговията със стоки остава слаба и в 
Източна Азия, въпреки увеличените продажби на електроника и машини. Износът е намалял с 0,3% в Япония и 1,0% в 
Корея, но е нараснал с 0,7% в Китай. Растежът на търговията с услуги на Г-20 продължи да се забавя през същия период. 
Износът и нараснал само с 0,3%, а вносът – с 1,7%. 
 
√ Инвестиционна охтика 

1. Постановка 
Инвестициите са двигател на икономическия растеж. Това е толкова по-вярно, когато се касае за икономика, която се 
нуждае от основна технологична промяна и подмяна. Българската икономика е такава икономика, особено и най-вече в 
контекста на членството й в ЕС и явно изразяваните претенции за включване в еврозоната. 
Проследяването на информацията по-долу се стреми да покаже доколко България съумява да се справя с активизирането 
на инвестиционния процес и с изграждането на основите на една съвременна икономика в перспектива. 
Всички данни са почерпени от Eurostat. Използва се информация от статистиката на брутния вътрешен продукт (БВП) по 
метода на разходите за крайно потребление. 
Показателят „Бруто капиталообразуване“ е елемент на БВП с две съставки: „Бруто образуване на основен капитал – 
БООК“ и „Изменение на запасите“. От гледна точка на технологичното обновление на производството интерес 
представлява размерът и динамиката на БООК (аналог на съвкупни инвестиции в икономиката), докато подпоказателят 
„Изменение на запасите“ показва величината на произведената, но все още нереализирана продукция, т.е. той няма 
отношение към перспективното технологично обновление на производството. 
С оглед на междустранова съпоставка се проследява размерът и динамиката на БООК със сравними с България страни. 
Като такива се определят страните, които преди 90-те години на миналия век членуваха в Съвета за икономическа 
взаимопомощ, а по-късно се включиха в ЕС. Тези страни са: България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, 
Унгария и Чехия. За тези страни е възприето условното название „страни СИВ-ЕС“. 
2. Междустранова съпоставка 
На Фигура 1 е представена относителната динамика на БООК (спрямо БВП) за 2008-2021 г. за деветте страни СИВ-ЕС. 
 

 
Фигура 1 

 
В първите години на членството на страната ни в ЕС инвестициите са на достатъчно високо равнище. За предкризисната 
2008 г. това, което може да се нарече „Норма на натрупване“ (делът на БООК в БВП), за България е пределно висока – 
33%! Единствено Румъния превъзхожда България по този показател (37,3%!), като тя води класацията и в ЕС (България е на 
втора позиция в ЕС). Относителният размер на инвестициите в другите страни СИВ-ЕС е също висок – средната норма на 
натрупване в страните СИВ-ЕС през 2008 г. е примерно 29%, докато същият показател за ЕС е около 22%. 
Кризата от 2008 г. снижава чувствително относителното инвестиционно равнище във всички страни, но в различна степен. 
Нормата на натрупване в страните СИВ-ЕС се срива с 6 процентни пункта, докато средно за ЕС спадът е три пъти по-малък 
– с 2 процентни пункта. Силно се чувства то и у нас – нормата на натрупване се редуцира от 33% през 2008 г. на 22% две 
години по-късно. 
Показателно е, че относителната инвестиционна активност у нас пропада непосредствено и паралелно с въвеждането на 
т.нар. плосък данък, една от целите на който е осигуряване на по-големи финансови натрупвания в капиталистите, които 
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се очакваше да инвестират обратно в икономиката и да ускорят икономическата динамика. Това обаче остана 
предположение и не се случи. 
От 2010 г. нататък се оформят два етажа за нормата на натрупване. През 2011-2016 г. инвестициите се колебаят около 21% 
от БВП, но през следващите пет години (третото правителство на Б. Борисов) спадат до под 19%! 
Нов сериозен спад (от близо три процентни пункта) следва през втората пандемична Covid-19 година и най-вероятно тази 
тенденция ще продължи и през текущата година (видно от наличните тримесечни отчети на НСИ). Заслужава да се 
отбележи, че през 2021 г. България е на предпоследно място по норма на натрупване в ЕС (с най-ниска норма на натрупване 
през 2021 г. в ЕС е Гърция с 13,3%)! 
Не такава е тенденцията при останалите страни СИВ-ЕС. При тях също се наблюдава спад на инвестиционната активност 
непосредствено след 2008 г., но той се овладява и следва ясно очертан тренд (макар и лек) на нарастване дори и при 
критичните две последни пандемични години. 
Страните СИВ-ЕС, които са членки на еврозоната към 2021 г. (общо пет страни – Естония, Латвия, Литва и Словакия, 
включително България с паричен съвет) поддържат по-ниска инвестиционна активност (по-ниска норма на натрупване) 
спрямо останалите четири страни СИВ-ЕС в дерогация (Полша, Румъния, Унгария и Чехия) средно с два процентни пункта 
през 2021 г. Видимо втората група страни (в дерогация) съумяват по-чувствително да стимулират инвестиционни 
инициативи чрез използване на присъщи разполагаеми механизми на макроикономическото управление. 
 

 
Фигура 2 

 
По-различен разрез на инвестиционната активност е представен на Фигура 2. Реалният индекс на инвестициите у нас за 
целия период 2010-2021 г. показва нулев прираст и той е под съответния показател във всички останали страни СИВ-ЕС. 
3. Аналитична оценка 
Съпоставката на инвестиционната активност в нашата страна с прираста на БВП разкрива странна картина. През 2021 г. БВП 
на България е с близо една четвърт по-висок спрямо този през 2010 г. (по съпоставими цени)! Почти всички останали страни 
СИВ-ЕС постигат по-високи прирасти (с най-нисък прираст на БВП за периода сред страните СИВ-ЕС е Чехия с 22%, а 
България е на предпоследна позиция). Българският прираст на БВП е все пак впечатляващ не защото е висок, а защото е 
постигнат при влошаваща се инвестиционна интензивност (Фигура 1и Фигура 2). 
Икономическата логика предполага поне три вида обяснения за наблюдавания в България капиталов анахронизъм. 
Първо, икономическият растеж у нас се постига при продължаващо изтощаване на разполагаемите трудови и материални 
ресурси, без необходимото задължително технологично обновление на производството. Ако например за целите на 
производството се използва автомобил с предвиден технологически и производствен живот от 4 години, използването му 
продължава и след предвидения жизнен срок за сметка на повече полагани материални и експлоатационни грижи и 
разходи до пълното му и невъзстановимо износване. Подобен тип изсмукване на максимално възможно използване на 
ресурси спестява капиталови разходи, но за сметка на перспективното производствено изоставане. 
Второ, производството на морално остарели продукти без технологично и качествено осъвременяване намира 
реализация и запълва определена пазарна ниша на местно ниво, както и на определени външни пазари основно поради 
поддържани ниски цени. Производственият цикъл продължава да се върти до достигане на икономически 
невъзпроизводими равнища. Подобен тип амортизираща се икономика оправдава и търсенето на ниско квалифицирана 
работна ръка, както и яростната съпротива на производствени и браншови организации против нарастването на 
минималната работна заплата в страната. Същевременно поддържането на подобна производствена специфика забавя 
ценовата и технологична конвергенция на страната към европейските реалности, особено и най-вече в контекста на 
включването на страната в еврозоната.  
Трето, съчетанието между позитивни темпове на прираст на БВП, от една страна, и подтисната инвестиционна активност, 
от друга, може да корелира и с повишаването на ефективността на производството и намаляване на производствените 
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загуби. Изследвания от различно естество показват, че българската икономика е била и продължава да бъде разточителна, 
което обяснява съществуващите резерви за повишаване на технологичната дисциплина. 
При всички възможни описани варианти българската икономика изостава от съвременните технологични тенденции, което 
безусловно ще се отрази негативно на перспективната адаптивност към непрекъснато и съществено променящите се 
производствени и социални условия и изисквания в европейски и глобален план. 
4. Заключение 
България заема твърда опашкарската икономическа позиция в ЕС. Гравитацията към европейските икономически 
реалности предполага и изисква изпреварваща инвестиционна активност. През последните десетина години подобна 
предпоставка не се наблюдава и няма индикации за позитивен обрат в близка перспектива. 
Макроикономическото управление на страната следва да си дава ясна сметка за спецификата на протичащите социално-
икономически процеси и да предприема своевременно изпреварващи управленски решения. Ниската инвестиционна 
активност у нас, свързана както с въздържането на чуждестранните инвеститори, така и с мащабното изтичането на местни 
капитали в чужбина, корелира с отсъствието на предразполагаща инвестиционна среда и предвидима управленска 
перспектива. Причините следва да се търсят в организационния управленски дизайн, в хаотичното лобистко икономическо 
законодателство, както и с отказа на държавата за ангажиране с възлови публични инвестиционни проекти със съществено 
въздействие върху частната инвестиционна активност. 
Макроикономическите мерки за стимулиране на икономическия растеж се състоят не в централизираната материална 
подкрепа на производителите при променящите се условия и конюнктура, а в създаване на условия и среда за 
разгръщането на това, което Кейнс нарича „животински инстинкти“ („animal spirit”) на инвеститорите, т.е. въздействието 
на чисто психологически фактори, които увличат инвеститорите и които са странични за определени макроикономически 
показатели, като например лихвени проценти. 
В противен случай може да се случи това, което Макиавели определя като синдром на охтиката – в началото болестта се 
лекува лесно, но трудно се разпознава; с течение на времето болестта става лесно разпознаваема, но трудна за лечение. 
А включването на една икономика в еврозоната предполага тя да е ефективно излекувана от съпътстващи болести, а не да 
си ги носи с надеждата, че някога, някакси, по някакъв начин, с външна помощ, едва ли не автоматично, ще успее да 
оздравее. 
 
√ Брюксел иска цифрово свързани публични администрации в ЕС 
Европейската комисия е приела проект на закон за оперативно съвместима Европа, който ще подкрепи създаването на 
мрежа от суверенни и взаимосвързани цифрови публични администрации и ще ускори цифровата трансформация на 
публичния сектор в Европа. Идеята е с това да се помогне на ЕС и държавите членки да предоставят по-добри обществени 
услуги на гражданите и предприятията, което е важна стъпка за постигане на цифровите цели на Европа за 2030 г. и 
подкрепа на надеждни потоци от данни. Освен това се очаква да доведе и до спестяване на разходи – между 5,5 и 6,3 
милиона евро за гражданите и между 5,7 и 19,2 милиарда евро за бизнеса, който работи с публични администрации. 
Актът за оперативно съвместима Европа въвежда рамка за сътрудничество за публичните администрации в целия ЕС, която 
помага за изграждането на сигурен трансграничен обмен на данни и постигането на споделени цифрови решения, като 
софтуер с отворен код, насоки, контролни списъци, рамки и ИТ инструменти. Той стимулира иновациите в публичния 
сектор и публично-частните проекти „GovTech“. 
Това обединява ценни ресурси в подкрепа на организации от публичния сектор в целия ЕС и проправя пътя за по-добро 
повторно използване на съществуващи решения (в идеалния случай с отворен код) за обществена полза. По този начин 
той помага за премахване на административна тежест, включително правни, организационни, семантични и технически 
пречки. В резултат на това ще се намалят разходите и времето за компаниите и гражданите, предприятията и за самия 
публичен сектор. Актът за оперативно съвместима Европа въвежда: 

• Структурирано сътрудничество на ЕС, при което публичните администрации, подкрепени от публични и частни 
участници, се обединяват в рамките на проекти, съвместно притежавани от държавите-членки, както и от 
регионите и градовете. 

• Задължителни оценки на въздействието на промените в системите за информационни технологии (ИТ) върху 
трансграничната оперативна съвместимост в ЕС. 

• Споделянето и повторното използване на решения, често с отворен код, задвижвани от „Оперативно съвместим 
европейски портал“ – обслужване на едно гише за решения и сътрудничество на общността. 

• Мерки за иновации и подкрепа, включително регулаторна среда за тестване в компютърна система за 
експериментиране на политики, проекти на GovTech за разработване и разширяване на решения за повторна 
употреба и подкрепа за обучение. 

Бъдещата рамка за сътрудничество за оперативна съвместимост ще се ръководи от Борд за оперативна съвместимост в 
Европа. Бордът ще се състои от представители на държавите-членки на ЕС, Еврокомисията, Комитета на регионите и 
Европейския икономически и социален комитет. 
Програмата „Цифрова Европа“ ще бъде основният инструмент за финансиране прилагането на Акта за оперативно 
съвместима Европа. 
 
√ Луната, Марс, Земята... Новите амбиции на Европейската космическа агенция 
Европейската космическа агенция (ЕКА) моли държавите-членки* да финансират бюджета ѝ за периода от 2023 г. до 2025 
г., който е увеличен с 25%. Заложено е запазване на лидерството в програмите за наблюдение и изследване на Земята, за 
да може тя да остане предпочитан партньор за НАСА, пише Les Echos в свой репортаж. 



14 

 

Сега е времето да се направи избор. Министрите на 22-те държави-членки на Европейската космическа агенция се събират 
в Париж, за да вземат решение относно амбициозната космическа програма за следващите три години. Това ще бъде 
гигантски опит за набиране на средства. Срещата започна във вторник и приключва днес с представянето на ново 
поколение европейски астронавти. 
На масата за преговори са поставени 18,7 милиарда евро за много разнообразни космически програми: ракети-носители, 
роботи, наблюдение на Земята, научни изследвания, телекомуникации… Генералният директор на агенцията Йозеф 
Ашбахер ще защитава бюджет с 25% по-голям в сравнение с бюджета от 14,3 млрд. евро, одобрен на последната среща на 
министрите от 2019 година. 
Да останем в надпреварата 
За да оправдае такова увеличение, Йозеф Ашбахер се позовава на невероятното разрастване на използването на Космоса 
за все по-многобройни услуги: навигация, метеорология, широколентов достъп и пренос на данни. Да не говорим, че 
космосът се милитаризира, включително и на неочаквани фронтове, както се вижда от използването на съзвездието 
Starlink на Илон Мъск в Украйна, което се превърна в неочакван комуникационен коз за позициите за украинските войници. 
Следователно космическа Европа е изправена пред тройно предизвикателството: да запази своята независимост, да 
остане в технологичната надпревара и най-вече да остане единна, за да не отслаби конкурентоспособността си пред 
другите големи сили, чиито бюджети рязко скочиха през последните години. Така Китай вече изпревари Съединените щати 
по брой изстрелвания на ракети, а Съединените щати възобновиха лунната си програма, за която отделят огромни 
средства. НАСА разполага с бюджет четири пъти по-голям от този на ЕКА. 
Що се отнася до потока от частни инвестиции, който се излива в космическия сектор през последните години, 80% от тях 
са се насочили към Съединените щати. Европейският космически сектор, който дава работа на 230 000 души в Европа и 
генерира около 70 милиарда евро оборот, според ЕКА трябва да положи големи усилия, за да остане в надпреварата. 
Неохотна подкрепа за Ариана 6 
По време на среща на министрите по-голямата част от исканото финансиране е за продължаване на съществуващи 
програми. Сумите са разделят по следния начин: приблизително 3 милиарда евро за космически транспорт, 3 милиарда 
за наблюдение на Земята и още толкова за научни изследвания, 2,4 милиарда за телекомуникации, 900 милиона за 
сигурност в космоса. Към тях трябва да се добавят различни програми с по-малък бюджет, включително и 100 милиона 
евро за подпомагане на стартиращи компании. 
За Франция основният приоритет е космическият транспорт, тъй като става въпрос за осигуряване на ново финансиране за 
ракетата Ариана 6, чието забавяне тежи както върху първоначалния ѝ бюджет, така и върху бюджета на стартовата 
площадка в Куру. Тези закъснения също всяват разногласия и принуждават ЕКА да прибягва към смешни оправдания, за 
да избегне разделението. Така Европа скоро ще бъде лишена от самостоятелен достъп до космоса, което е още по-
неоправдано, тъй като Ариана 6 има поръчки за 29 полета! 
„На този етап сме твърде напреднали, за да правим крачка назад“, заявява един от специалисте, като изтъква, че 
противоположното е да изоставим разработките на други ракети, като леката ракета Вега и европейските малки ракети-
носители, което не отговаря на интересите на „Ариана“. 
В крайна сметка ЕКА припомня, че Европа се нуждае от собствена тежка ракета-носител, макар и скъпа, и окончателната 
политическа декларация трябва, според информация на изданието, да потвърди ангажимента на държавите да изпращат 
своите сателити с „ракети-носители, финансирани от ЕКА“. Така че, до второ нареждане, ще продължи използването на 
Ариана 6 или Вега C. 
750 милиона за съзвездието Ирис 
Сред другите проекти, които ще бъдат финансирани, е новото съзвездие от нискоорбитални широколентови сателити Iris, 
одобрено от Европейската комисия. ЕКА иска 750 милиона евро, за да разработи необходимите технологии и да се запази 
участието на Комисията в проекта. Агенцията обаче трябва да направи пределно ясен проекта си за ЕК. 
Въпреки това, най-важното нещо за ЕКА е да осигури бъдещето на програмите за наблюдение на Земята, за да укрепи 
лидерството на Европа в тази област, както и да запази участието си в програмата Артемида на НАСА. Ето защо ЕКА предлага 
голямо увеличение на средствата, предназначени за изследване на Луната и Марс. „Днес ние отделяме 7% от това, което 
отделя НАСА за пилотирани полети и роботика, а аз предлагам да отидем до 10%“, обяснява Йозеф Ашбахер в интервю за 
„Air & Cosmos“, цитирано от Les Echos. 
Досега Европа не е показала голям ентусиазъм за пилотираните космически полети, които са безкрайно по-скъпи от 
използването на роботи. Но не трябва да отстъпваме от досегашните си завоевания. Ето защо ЕИК желае да получи 
финансиране за две нови програми, които да запазят участието ѝ в Артемида: създаването на съзвездие от сателити около 
Луната, които да осигурят комуникациите и навигацията на бъдещите лунни мисии и лунен спускаем апарат. 
*22-те страни членки на Европейската космическа агенция: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, 
Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, 
Унгария, Финландия, Франция, , Чешката република, Швеция и Швейцария 
 
√ Дубай напът да поеме операциите по търговията на руски петрол 
Предстоящото ограничаване на цените на руския петрол от страните от Г-7 вероятно ще отклони търговията към по-малки 
компании, коментира Ръсел Харди, изпълнителен директор на холандския търговец на енергия и суровини Vitol, цитиран 
от Ройтерс. 
По-големи корпорации като западни банки и застрахователни компании няма да участват в сделките, освен ако няма 
абсолютна яснота, че цената на договора е под тавана, наложен от Г-7, заявява Харди по време на срещата на върха на FT 



15 

 

Commodities Asia в Сингапур. Така че предизвикателството да се пренасочи остатъчният руски петрол, който обикновено 
отива в Европа, ще бъде в ръцете на по-малки компании, които не работят в страните от Г-7, добавя експертът. 
Тъй като разпоредбите за тавана на цените ще се прилагат за предоставянето на финансови услуги за търговията, Харди 
очаква едно алтернативно място за търговия да бъде Дубай, където компаниите могат да работят, без да са предмет на 
ограничението. Ценовият таван вероятно ще бъде сегментиран на три части, включително руски продукти с ниска стойност, 
руски продукти с висока стойност и суров петрол, добавя Харди. 
По думите му цените на петрола все още ще клонят към спад до началото на 2023 г., тъй като някои клиенти вече са покрили 
текущите си изисквания. „Мисля, че вероятно има малко ценови натиск в краткосрочен план, тъй като някои купувачи 
са натрупали своите запаси в случай на прекъсване на доставките“. 
Цените вероятно ще се повишат през втората половина на 2023 г. на фона на възстановяване на търсенето. Харди 
изчислява, че руският суров петрол може да бъде оценен на около 60 долара за барел, а продуктите от него в диапазона 
от 300 до 700 долара за тон след въвеждането на тавана на цените. 
Междувременно пазарът на газ все още може да бъде изправен пред допълнителна нестабилност тази зима. „Хората 
казват, че за тази зима можем да си позволим да се отпуснем малко. Мисля, че вероятно е твърде рано за това. Все 
още има потенциал за прекъсване на доставките и проблеми с руските тръбопроводи, както и несигурност около 
времето“, отбелязва Ръсел Харди, цитиран от Ройтерс. 
 
3e-news.net 
 
√ Комисията по енергетика отложи гледането на мерките за компенсиране на горивата 
Комисията по енергетика към Народното събрание отложи за следващата седмица гласуването по предложенията за 
мерките, касаещи горивата. Причината за отлагането бе отсъствието на представители на Министерство на финансите. 
Дискусия все пак се проведе, въпреки че, както се изрази председателят на енергийната комисия, Делян Добрев, 
становището на финансовото ведомство, изпратено до депутатите и по предложението на Кирил Петков и по това на ГЕРБ-
СДС е унищожително. 
В предложението за проект на решение за прилагане на дерогацията от 5.12.2022 г. с оглед намаляване цените на горивата 
на вътрешния пазар, внесен от Кирил Петков и група народни представители са посочени 4 мерки за намаляване на цените 
на горивата. 
Предложението на Делян Добрев и група народни представители е за Закон за компенсиране на разходите на 
потребителите на моторни горива, който е доста по-обширен и включва и допълнителни вноски във ФСЕС от опериращите 
с нефт, с произход от Русия. 
В рамките на дискусията бе поставен и въпросът за износът на нефтопродукти от рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“. 
Депутатът от БСП Драгомир Стойнев в тази връзка цитира част от становището на Министерство на финансите. Според него 
„Предвид, че няма предвидена ясна забрана в регламента на износ и за вътреобщностни доставки на нефтопродукти, 
произведени от руски суров нефт, ограничаването им от българска страна ще окаже негативно влияние върху експортния 
потенциал на страната, влошавайки търговския дефицит и постъпленията от износ, с всички произтичащи от това 
последствия за фиска. Осигуряването на безпрепятствен износ трябва да бъде в основата на всяка развиваща се 
икономика. 
Поради това ограничение съществува и значителен риск от намаляване или спиране на производството, което ще доведе 
до дефицит на горива или до нарастване на техните цени. Допълнително съществува риск и от нарастване на 
контрабандата и нарушения, свързани с доставките за други държави членки. 
Следва да се има предвид, че съгласно приложимите митнически регламенти, продуктите произведени от суровини с 
произход извън митническата територия на Съюза, при наличието на достатъчна преработка и инвестиран допълнителен 
ресурс, добиват произход на страната, в която са произведени. Нефтопродуктите, произведени от руски суров петрол на 
територията на страната са с български произход. Ограничаването на износът и вътреобщностните доставки на 
нефтопродукти с български произход,  произведени от суров нефт и нефтопродукти с код по КН 2709 00 и КН 2710, с 
произход от Русия или изнасяни от Русия, е забрана, която не е предвидена в нито един санкционен регламент на ЕС и по 
същество представлява своеобразен plus petitum на въведеното с чл. 3м, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2022/879 от 3 юни 2022 
г. ограничение.“, се казва в становището. 
По-късно в рамките на дискусията председателят на Българската петролна и газова асоциация Живодар Терзиев обърна 
внимание от една страна върху облагането на свръхпечалбата и от друга върху финансирането за търговците при 
увеличаване на отстъпката и обхвата на потребителите на горива. 
Междувременно е редно да се посочи, че в самия регламент 1854 на Съвета на ЕС от 6 октомври 2022 г. относно спешна 
намеса за справяне с високите цени на енергията са предвидени различните ситуации, касаещи отраслите на суровия нефт, 
природния газ, въглищата и нефтопреработването. 
 
√ Ръководството на ICGB и AVAX се срещнаха с министър Шишков относно довършителните дейности по интерконектора 
с Гърция 
Още следващия четвъртък ще бъде набелязан график за довършване на оставащите за изпълнение етапи от 
строителството на обекта 
Довършителните дейности по междусистемната газова връзка Гърция – България са в процес на изпълнение и ICGB очаква 
те да бъдат реализирани в декларираните от строителя срокове спрямо всички изисквания на техническия проект. 
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Гръцката строителна фирма AVAX отговаря за изпълнението на три основни дейности, обособени в отделни етапи след 
одобрение от страна на  МРРБ. Те не са пряко свързани с търговската експлоатация на газопровода, но остават част от 
договора на строителя с независимия преносен оператор ICGB и следва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията 
на възложителя и спрямо одобрения технически проект. Това съобщиха от дружеството ICGB. 
По време на среща между мениджмънта на ICGB, изпълнителя на строителния договор, ръководството на МРРБ, 
представители на строителния надзор и на проектанта беше отбелязано, че основните дейности са в три направления - 
завършване на резервен оптичен кабел с поставяне на съответната маркировка и зариване на шахти, изграждане на част 
от път за достъп към газоизмервателната станция при Стара Загора и изпълнение на противоерозионни мерки по трасето 
на интерконектора. 
„За нас е от изключително значение тези етапи да бъдат завършени от строителя качествено и спрямо изискванията по 
документация. Срещаме готовност от МРРБ за съдействие оставащите довършителни дейности да се изпълнят в оптимални 
срокове и по начин, който отговаря изцяло на българското законодателство. Диалогът продължава и през следващата 
седмица ще имаме повторна среща, след която очакваме да чуем конкретни решения и срокове от строителя“, заявиха 
след срещата изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Георгиос Сатлас. 
По думите им полагането на резервния оптичен кабел е в напреднал етап и се очаква да бъде финализирано и 
документално през януари. Мениджмънтът на ICGB изтъкна и важността на това изпълнението на противоерозионните 
мерки по трасето да стартира възможно най-бързо, за да може при мека зима работата да не спира и да бъде завършена 
по-скоро. На последваща среща с екипа на МРРБ ще се обсъжда как точно да бъде изпълнено това, за да може подходът 
да отговаря изцяло на законодателството и да е приложим и ефективен спрямо специфичните условия в България. 
Във всеки един от оставащите за довършване етапи от изграждането на Междусистемната газова връзка Гърция – България 
има някакъв напредък. Най-важни са противоерозионните мерки. Те пазят природата, но и съоръжението. Това каза по 
време на срещата и арх. Иван Шишков. 
След като въведохме в експлоатация само първия етап от обекта и той работи, останаха други три етапа. Днес със строителя 
се договорихме за изработване на график кога и как те ще бъдат завършени. Той ще бъде набелязан на среща следващия 
четвъртък. На срещата искахме да покажем, че държавата държи да го завърши. Когато има воля от всички страни и от 
страна на държавата тя е изключително силна, мисля, че строителите ще бъдат мобилизирани и достатъчно бързо ще могат 
да довършат остатъка от строежа. За да върви добре строителството, е необходимо да има ясен план за него, каза още 
министърът. 
По-задълбочен анализ ще бъде направен на предвидените за изпълнение антиерозионни мерки. Ще искам много ясен 
график за тях, както и за пътя, който свързва с близкото село при Стара Загора при съоръжението. Там има проблем с 
кадастъра и подробния устройствен план. Излязъл е извън трасето и трябва да решим как да го завършим. Разбрахме се 
следващия четвъртък изпълнителят да представи геодезическо заснемане. Въз основа на него ще вземем решение как да 
излезем от ситуацията, каза още регионалният министър. 
Обектът работи, но строежът не е завършен. Всичко, което държавата е започнала, трябва да бъде завършено до край, 
категоричен бе министър Шиков, цитиран от пресцентъра на МРРБ. От днес стартираме втори етап на съвместната работа, 
с която да го довършим, допълни той. 
Както през месец август обещахме, че ще завършим първия етап и пуснахме газовата връзка в експлоатация, така сега 
очаквам за няколко месеца, ако може, да завършим целия строителен обект. Съвместно с инвеститора и строителя 
показахме, че когато се мобилизираме всички, можем да го завършим и всички са доволни от общата ни работа. Сега 
можем да си позволим да го направим така, както климатично времето позволява. 
Изпълнителният директор на ICGB Теодора Георгиева благодари на министър Шишков за завършването на първия етап на 
обекта. Тя потвърди, че на предстоящата среща ще бъдат уточнени сроковете за изпълнение на оставащите за довършване 
етапи и посочи, че не очаква те да бъдат далечни дати. Георгиева допълни, че в повече детайли ще трябва да се влезе по 
отношение изпълнението на антиерозионните мерки. Ще следим те да бъдат изпълнени съгласно техническия проект и са 
предмет на одобрение и на Басейнова дирекция към Министерството на околната среда и водите, каза тя. 
Преносът на газ не е застрашен заради предстоящото довършване на резервния оптичен кабел, каза арх. Шишков. 
Регионалният министър отбеляза, че съоръжението функционира и без него в момента, но той е заложен в проекта, защото 
е въпрос на по-голяма сигурност. Държим да бъде изпълнен целият проект. И в най-малките детайли има смисъл, така че 
строителят ще ги изпълни, категоричен бе той. 
Противоерозионните мерки се правят в участъци, където газопроводът минава през реки и където има намеса в 
природата, за да няма ерозия. Пазим природата, но пазим и самото съоръжение, каза още министър Шишков в отговор на 
въпрос. 
Мерките включват реабилитация на реки и укрепване на склонове. Тези дейности са на общо 151 километра, допълни 
Теодора Георгиева. 
От страна на МРРБ в срещата се включиха и началникът на кабинета на министъра Юлия Ивкова и началникът на ДНСК 
Деляна Панайотова. 
 
√ Мария Габриел: Сътрудничеството между индустрията и науката е двигател за Европа като лидер в иновациите 
В Мюнхен българският еврокомисар Мария Габриел и проф. д-р Johann-Dietrich Wörner дадоха начало на новия 
Европейски консултативен съвет за иновациите. Съветът за иновации ще обедини индустрията и нейния принос с 
иновационната програма на Мария Габриел. Водещата институция е Немската академия за наука и инженерство Acatech. 
Тя ще ръководи инициативата, като в диалог с представители на индустрията, науката и финансите се цели да бъде 
ускорено изпълнението на новата европейска иновационна програма. 
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„Индустрията е ключова за иновациите, създаването на работни места и стимулирането на европейско лидерство в 
стратегически области. Новосъздаденият Европейски консултативен съвет за иновациите ще бъде форум за дискусии и 
споделяне на добри практики в процеса на изпълнение на европейската иновационна програма. Той ще донесе ползи 
преди всичко за европейските граждани – иноваторите и младите хора, като им предостави възможности за развитие на 
умения, работа в мрежа, нови партньорства“, заяви комисар Габриел. 
Целта на Европейския консултативен съвет за иновациите е талантите да работят съвместно с представители на водещи 
световни бизнес предприятия и университети в търсене на отговори на обществените предизвикателства. Той ще бъде 
място за отворени дискусии, които ще включват както кръгли маси на високо равнище, така и интерактивни дебати. 
„Съветът е още една възможност най-добрите таланти да работят с най-добрите компании и създават революционни 
иновативни решения за справяне с предизвикателствата на настоящето и бъдещето. Европейската иновационна 
екосистема се променя и в следващото поколение от иновации Европа има шанс да бъде лидер, ако обедини наука, 
индустрия и таланти. Новият консултативен съвет и европейската иновационна програма ще отключат съвместно 
потенциала на индустриалните иновации в Европа“, коментира Мария Габриел. Българският еврокомисар сподели още, 
че първата среща на високо равнище на новия Европейски консултативен съвет за иновациите ще се проведе през април 
2023 г. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 24 ноември расте с 6.97 % 
 

 
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 24 ноември е 221.69 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 17 450 MWh. 
Стойността се повишава с 6.97 % спрямо отчетените 207.24 лв. за MWh с ден за доставка 23 ноември и изтъргуван обем от 
13 002 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 23 ноември изтъргуваният обем е 535 MWh. 
Постигнатата цена е 210.57 лв. за MWh и се повишава с 9.17 % спрямо регистрираните 192.89 лв. за MWh на 22 ноември 
при изтъргуван обем от 3 630 MWh. 
Референтната цена е 221.69 лв. за MWh. 
 
√ Повишение с 27.0%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 516.12 лв. за MWh с ден за доставка 24 
ноември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 516.12 лв. за MWh с ден за доставка 24 ноември 2022 г. и обем от 83 458.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
ръст от 27.00 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 612.90 лв. за MWh, при количество от 43 941.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 516.50 MWh) е на цена от 419.35 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 320.68 лв. за MWh и количество от 3430.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 303.23 лв. за MWh (3256.8 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 17 часа – 717.79 лв. за 
MWh при количество от 3447.8 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 381.43 лв. за MWh при обем от 3362.4 MWh. 
(https://ibex.bg/) 

https://ibex.bg/
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Спрямо стойността от 406.53 лв. (207.86 евро) за MWh за 23 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 24 ноември 2022 г. се повишава до 516.12 лв. за MWh ( покачване от 27.0 %) по данни на БНЕБ или 263.89 евро 
за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 23 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 924.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 339.92 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     32,35%    2160.02 
Кондензационни ТЕЦ   43,40%    2897.72 
Топлофикационни ТЕЦ   5,37%    358.26 
Заводски ТЕЦ    1,83%    122.1 
ВЕЦ     5,17%    345.36 
Малки ВЕЦ    2,28%    152.57 
ВяЕЦ     5,72%    382.25 
ФЕЦ     3,13%    209.3 
Био ЕЦ      0,75%     49.89 
Товар на РБ         4706.15 
Интензитетът на СО2 е 508g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ново покачване на цените по електроенергийните борси в Европа за четвъртък 24 ноември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 265,70 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 294,46 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 265,70 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 24 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 316,99 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 214,41 евро/мвтч. Най-високата цена от 367,00 евро/мвтч ще бъде в 17 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 
155,04 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 76 430,9 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 24 ноември ще бъде 294,46 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 126,81 гвтч. Максималната цена ще бъде 367,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 17 ч. 
Минималната цена ще бъде в 24 ч и тя ще бъде 232,24 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 24 ноември е 265,25 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 316,12 евро/мвтч. Най-високата цена от 364,39 евро/мвтч ще бъде в 17 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 155,19 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 70 501,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 24 ноември на Словашката енергийна борса е 259,14 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 18 ч и тя ще е 336,34 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 156,63 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 246,90 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 18 ч и 
тя ще е 316,94 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 138,49 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 24 ноември е 257,42 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
297,81 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 78 522,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя 
ще достигне 322,82 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 1 ч и тя ще бъде 156,54 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 237,46 евро/мвтч на 24 ноември. Пиковата цена ще бъде 
293,97 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 440 468,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч 
и тя ще достигне 322,72 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 117,73 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 24 ноември ще се продава за 301,67 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще бъде и най-високата цена в този сегмент на пазара за този ден в цяла Европа. 
 
√ Борсовите цени на газа се повишават с 8.24 % 
Цените на газа в сряда, 23 ноември отново се повишават, сочат данните от търговията. 
Декемврийските фючърси по индекса TTF на борсата ICE Futures стартираха от по-високото ниво от 128 евро за MWh, след 
като при затварянето на търговията във вторник стигнаха до 119.63 евро MWh. В първия част от сесията газовите фючърси 
успяха до достигнат дори до още по-високото ниво от 133.8 евро за MWh. Впоследствие започна постепенно понижение и 
така в обедните часове цената падна до 122.08 евро за MWh. Тази ситуация обаче се задължа само за известно време. В 
следобедните часове газовите фючърси се върнаха към ръст и към момента на публикуването са на ниво от 129.50 евро за 
MWh, което е ръст от 8.24 %. Това е най-високото ниво за последните две седмици на фона на рисковете, че ценовият 
таван, предложен от ЕС може да доведе до задържане на доставките, за което предупреждават редица експерти. 
Европейската комисия във вторник се задейства и излезе с предложение за таван на цената на газа, както и мерки за 
прилагането. Преди това борсовите и търговските играчи, а по-късно и Goldman Sachs изразяват опасения, че ако 
предложението бъде одобрено и влезе в сила, таванът може да намали ликвидността на пазара и да изкриви ценовите 
сигнали. 
Европейската комисия от своя страна се опита да разсее опасенията, като се позова на факта, че ценовият таван ще бъде 
задействан при високи нива, и деактивиран ако бъде застрашена стабилността на доставките или търсенето на газ. 



19 

 

Както и преди, сега всичко е в ръцете на енергийните министри, Европейската комисия и Съветът на ЕС. 
 
√ Фондовите пазари в Западна Европа затвориха с повишения след разнопосочна търговия до обед 
Общият европейски индекс на сините чипове Stoxx Europe 600 затвори в сряда на най-високото си ниво от три месеца 
В началото на вчерашната търговия борсовите индекси на най-големите страни в Западна Европа се променяха слабо и 
разнопосочно. Инвеститорите оценяваха последните данни за бизнес активността в еврозоната и очакваха публикуването 
на протокола от ноемврийското заседание на Федералния резерв на САЩ (Фед), което се очакваше към 21:00 часа 
българско време, когато пазарите са вече затворени. 
Въпреки скорошните мрачни икономически данни, ниското потребителско доверие и нарастващите разходи за живот в 
Европа, пазарите се оживиха след по-ниска от очакваната инфлация в САЩ, очаквайки по-бавно темпо на повишаване на 
лихвените проценти. 
На последното си заседание Фед отново повиши лихвения процент със 75 базисни пункта (б.п.) и намекна за възможност 
за намаляване на темпото на покачването му на следващите заседания. Както очакват експертите, протоколите ще 
покажат, че членовете на борда на Фед са постигнали консенсус относно необходимостта от забавяне на темповете на 
повишаване на лихвите, пише „Блумбърг“. В същото време, обаче, сред тях няма консенсус какъв таван на лихвените 
проценти ще доведе до началото на спад на икономическата активност и понижаване на инфлацията. Затова и някои 
инвеститори не изключват ново поредно покачване на лихвата със 74 б.п. 
Консолидираният индекс на мениджърите по покупките (PMI), който е индикатор за бизнес активността в еврозоната се 
повиши до 47.8 пункта през ноември от 47.3 пункта през октомври, показват предварителните данни на S&P Global, която 
изчислява този показател. По този повод от италианската банкова група Unicredit казаха, че показанията „разсейват 
страховете за тежък спад и са сигнал за лека техническа рецесия в началото на годината“. 
Стойността на PMI индекса до 50 пункта показва намаляване на бизнес активността, а индикаторът за еврозоната остава 
под тази граница за пети пореден месец. 
Общият PMI в Германия този месец се повиши до 46.4 пункта от 45.1 пункта през октомври и стана най-високият от август. 
Въпреки това, стойността му показва спад на бизнес активността за трети пореден месец. 
Във Франция консолидираният PMI през ноември спадна до 48.8 пункта от 50.2 пункта месец по-рано, според 
предварителните данни. Спадът на бизнес активността в страната е регистриран за първи път от март 2021 година. 
До обед общият индекс на най-големите предприятия в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.2%, а от националните 
измерители с повишение беше само британският FTSE 100 (+0.52%). В същото време италианският FTSE MIB се  понижи с 
0.27%, следван от френския CAC 40 (-0.07%) и испанския IBEX 35 (-0.03%). Следобед всички измерители се озоваха в 
зелената зона, като общият европейски индекс на сините чипове затвори на най-високото си ниво от 19 август. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че от националните измерители на „сините чипове“ с най-висок дневен ръст затвори 
френският индекс САС-40, а единственият, който приключи в червената зона, е италианският измерител FTSE MIB. 
От секторните индекси начело излезе измерителят на акциите на компаниите за пътувания и отдих, като се повиши с 2.9%, 
докато акциите на търговията на дребно и минното дело добавиха 2.7%, а акциите на технологичните компании се 
повишиха с 1.4%. 
Акциите на нидерландската технологична компания Prosus NV скочиха с 2.17%. Компанията увеличи приходите си за 
първото полугодие на годината с 9% - до 16.5 милиарда долара. 
На най-печелившия за деня пазар – фондовата борса в Париж, където основният индекс CAC 40 успя да затвори с 0.32% 
ръст до нов седеммесечен връх от 6 679 пункта в сряда, удължавайки печалбите за втора поредна сесия. Трите най-
печеливши акции бяха на: специализираната компания за производството на индустриални газове за промишлеността, 
здравеопазването, околната среда и научните изследвания Air Liquide (+2.17%), следвана от модната къща Hermès 
International S.A. (+1.61%) и производителя на козметика L'Oréal (+1.22%). 
Цената на книжата на британската United Utilities Group PLC, която предоставя комунални услуги, се повиши с 0.65%, след 
като обяви, че печалбата на компанията преди данъци се е удвоила през първото полугодие. 
На върха на общият европейски измерител на „сините чипове“ се изкачиха акциите на германската софтуерна 
компания Nemetschek, които поскъпнаха с 8.07%, след като компанията обяви нова услуга, базирана на облачна 
технология. 
Германската Uniper SE договори окончателните условия на мерките за стабилизиране на бизнеса на енергийната 
компания с властите в страната и компанията майка – финландската Fortum Oyj, които ще включват допълнителна 
финансова помощ до 25 милиарда евро за покриване на бъдещи разходи, се казва в изявление на Uniper до борсата във 
Франкфурт. Договорените парични средства ще бъдат използвани за частично възстановяване на капитала на компанията, 
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която ще претърпи загуби през 2022, 2023 и 2024 г., се казва в документа. Това включва бъдещи загуби, свързани с 
необходимостта от замяна на руския газ. В резултат цената на акциите се понижи с 8.39% и слязоха на дъното на Stoxx 600. 
Книжата на швейцарската банка Credit Suisse Group AG се обезцениха с 6.12%, след като банката публикува прогноза за 4-
то тримесечие на тази година, според която очаква загуба преди данъци от 1.6 млрд. долара. Швейцарският кредитор 
одобри увеличение на капитала от 4 милиарда швейцарски франка (4.2 млрд. долара), за да финансира мащабната си 
стратегическа ревизия на бизнеса. 
Сред губещите са и акциите на британската химическа компания Johnson Matthey, които се понижиха с 3.08%. Компанията 
отчете спад на нетната печалба през първото финансово полугодие. 
Котировките на ценните книжа на германския автомобилен концерн Volkswagen AG спаднаха с 1.78%. Компанията е 
постигнала споразумение с IG Metall, синдикатът на 125 000 работници на VW, за увеличаване на техните заплати и 
изплащане на бонуси от 3000 евро. 
 
√ Кои ще са трите тенденции за стимулиране на европейския пазар на PPA договори за ВЕИ през 2023 г.? 
Собствениците на проекти възприемат по-активен подход за управление на продажбите и търсят начини за 
управление на ценовия риск 
Маритина Канелакопулу, анализатор в швейцарската консултанска компания Pexapark 
Енергийните пазари в Европа бяха белязани от безпрецедентни събития през последните месеци, които увеличиха 
рисковете и несигурността. Докато навлизаме в 2023 г., очакваме три предстоящи тенденции, които ще определят пазара 
на континента за споразумения за закупуване на енергия от възобновяеми източници (PPA) след година на смут. Първо, 
очаква се желанията за купуване на търговците да се увеличат и инвеститорите ще продължат да приемат краткосрочни 
PPA. 
От доста време насам възобновяемите енергийни източници и апетитът на търговците вървят ръка за ръка. Като първа 
стъпка, дългосрочни PPA, обхващащи повече от десет години с частни купувачи – комунални или корпоративни компании 
– замениха субсидираните договори с фиксирана цена с правителствата като механизъм за видимост на приходите 
(revenue visibility mechanism). Това е така, защото инвеститорите са имали нужда от дългосрочна сигурност на приходите, 
за да привлекат евтино финансиране на проекти за новите ВЕИ проекти. 
Независимо от това средата с високите цени предостави нови възможности за възобновяеми енергийни източници без 
субсидии и пазара на PPA. Така започна и тиха революция в моделите за работа с възобновяема енергия. 
През последните месеци не само наблюдавахме дългово финансиране за нови активи, подкрепено от краткосрочни PPA 
или изобщо без PPA, но също така видяхме допълнителна тенденция на отказ на съществуващи проекти от схеми за 
субсидиране, за да проучат пазарните възможности. 
Трудните за управление ценови рискове правят дългосрочните PPA по-малко привлекателни както за собствениците на 
активи, така и за купувачите. Резултатът? Собствениците на проекти възприемат по-активен подход за управление на 
продажбите и изграждат инфраструктура за управление на ценовия риск, подобно на търговците на енергия. 
Това има пряко отражение върху общите насоки на PPA, които предлагат. Дългосрочното PPA, покриващо цялата 
продукция на даден актив, вече не е еталон за качествено финансиране и някои инвеститори смятат, че дори може да 
доведе до загуби над неговия ход на развитие. 
Друг извод е, че собствениците на проекти увеличават търговската опашка при своите заводи. Високата ценова среда 
направи опцията за краткосрочни търговски продукти по-привлекателна и накара инвеститорите да проучат възможности 
извън тяхната безопасна зона, които биха могли да се превърнат в стандартна практика. 
Нарастващ брой инвеститори изглежда се чувстват комфортно с търговската експозиция и активното управление на 
продажбите, особено когато са подкрепени от правилната инфраструктура и умения за информиране за оптимални текущи 
решения. Подобна практика може да бъде от полза за пазара на възобновяеми енергийни източници, независимо дали 
има среда с високи цени или не. 
При корпоративните PPA се наблюдава промяна в политиката 
Корпоративната активност на PPA остана сравнително висока през последната година, въпреки тежките нива на 
волатилност. На практика корпорациите успяха да задържат крепостта, докато комуналните услуги си взеха почивка от 
изкупуване поради непривлекателни маржинови изисквания и ликвидни ограничения. Досега корпоративната дейност се 
ръководеше от стремежа към устойчиво развитие. Но тъй като конвенционалната енергия става все по-непредсказуема, 
възобновяемата енергия се разглежда като силно конкурентна опция за индустриалците в цяла Европа. През 2023 г. 
ключовият двигател за корпоративните дългосрочни договори ще бъде достъпността. 
В същото време, докато корпоративният апетит се увеличава, има интересна промяна в динамиката на преговорите между 
продавачи и купувачи. Европейският пазар на PPA традиционно е пазар на купувачите, тъй като наличието на проекти, 
желаещи да продават енергията си чрез PPA, е по-голямо от броя на купувачите. Но това започна да се променя през 2022 
г. 
Тъй като качествените готови за строителство проекти станаха по-ценни (не само поради високите цени, но също така и 
проблеми с разрешителните и забавяния на строителството), видяхме стартирането на първите търгове за PPA, ръководени 
от продавачи. В допълнение, промишлени купувачи, търсещи огромни количества възобновяема енергия, които могат да 
бъдат осигурени само чрез офшорна вятърна енергия, започнаха да се състезават да инвестират капитал в такива проекти 
чрез иновативни партньорства. Тъй като нуждите от хеджиране на корпоративните цени нарастват експоненциално, 
очакваме подобни тенденции да продължат. 
Опасенията относно регулаторната намеса ще се успокоят 
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Възобновяеми енергийни източници без субсидии и пазарът на PPA се разраснаха благодарение на това, че инвеститорите 
замениха излагането на регулаторен риск с търговски риск. След години на правителствени субсидии, играчите във 
възобновяемата енергия загубиха доверието си в способността на правителствата да спазват обещанията си след поредица 
от съкращения на субсидии със задна дата и нарушения на договорите, които доведоха и до съдебни спорове. 
Въпреки това през 2022 г. регулаторният риск се завърна. Поради безпрецедентния характер на кризата с наличността на 
енергия и цените, правителствата в цяла Европа побързаха да защитят потребителите от нежизнеспособните цени. 
Регулаторната намеса се извършва главно в две форми. Първо, чрез преразпределение на приходите от неочаквани 
печалби за определени технологии за производство, като се използват данъци върху неочакваните печалби и тавани на 
приходите, за финансиране на потребителски субсидии. Второ, чрез оспорване дали пазарният дизайн е подходящ за целта 
и способен да защити потребителите в дългосрочен план чрез търсене на алтернативи и изменения на метода на пределно 
ценообразуване. 
Много държави поставят инфрамаргинални технологии като възобновяеми енергийни източници на преден план в своята 
намеса, насочени към търговците на възобновяеми енергийни източници и, до известна степен, към двустранни PPA. 
Индустрията вече е добре обучена да проследява въздействието върху преговорите за PPA и бизнес моделите като цяло. 
След бурята идва адаптацията - както от страна на регулаторите, така и от страна на индустрията. Очакваме индустрията 
да не претърпи радикални интервенции в „режим на паника“ през 2023 г. и че пазарът ще възприеме по-спокойно идеята 
как системата може да се развие, за да гарантира постигането на целите за декарбонизация и достъпност, като 
същевременно се запази благоприятна за частните инвестиции среда. 
Очакваме повишената нестабилност и напрежението върху енергийните пазари в Европа да продължат през следващата 
година. Въпреки това пазарът на PPA вече показва признаци на адаптация след първоначалния шок и очакваме 2023 г. да 
се характеризира с подновени иновации от всички участващи страни. Декарбонизацията остава основен приоритет и една 
безпрецедентна криза ще предаде щафетата на нова, по-устойчива ера за възобновяеми енергийни източници. 
 
√ BNEF: Световното търсене на алуминий ще скочи със 77% през 2040 г. 
Световното търсене на алуминий ще се увеличи със 77 % през 2040 г. от нивото от 2021 г. до 142 млн. метрични тона, 
прогнозират от BloombergNEF. Според анализаторите от компанията, този ръст ще се дължи на тенденцията за ръст на 
леките коли в частност на електромобилите, както и на използването на алуминия в енергийния сектор, например при 
слънчевите батерии. 
През 2040 г. производството на алуминий, според очакванията ще достигне до 91 млн. тона годишно, докато търсенето ще 
е за 142 млн. тона годишно. За запълване на недостига ще трябва да бъдат положени усилия от сектора, занимаващ се с 
преработката на метали, смятат още от BloombergNEF. 
 
Мениджър 
 
√ Петролът продължава да поевтинява 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък, движейки се на нива близки до двумесечно дъно, тъй като 
обмисляният от Г-7 таван на цените на руския петрол в диапазона 65-70 долара се оказа по-висок от настоящата търговска 
цена, което облекчи опасенията за ограниченото предлагане, пише Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,60 долара, или 0,70%, до 74,81 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,53 долара, или 0,68%, до 77,41 долара за барел. Двата бенчмарка 
поевтиняха с повече от 3% в сряда. 
„Г-7 разглежда таван на руския морски петрол в рамките 65-70 долара за барел“, твърди европейски служител, въпреки че 
правителствата на Европейския съюз все още не са се споразумели за цената. 
Диапазонът от 65-70 би бил по-висок от очакванията на пазарите, каза анализаторът на Commonwealth Bank Вивек Дар в 
доклад. Според него това ще намали риска от прекъсване на глобалните доставки. 
„Ако ЕС се съгласи с горна граница на цените на петрола от 65-70 долара за барел тази седмица, виждаме рискове за 
понижаване на нашата прогноза за цената на петрола от 95долара за барел през това тримесечие“, каза Дхар. 
Прогнозата на Commonwealth Bank предполага, че санкциите на ЕС, придружени от таван на цените на руския петрол, ще 
нарушат достатъчно доставки, за да компенсират продължаващите опасения за глобалния растеж, каза той. 
Някои индийски и китайски рафинерии плащат цени под предложеният таван за цената на сорта Уралс. 
Правителствата на страните от ЕС ще подновят преговорите за тавана на цените в четвъртък или петък, според дипломати 
от блока. 
Натиск върху цените на петрола оказаха и данните на Администрацията за енергийна информация (EIA), според които 
запасите от бензин и дестилат в САЩ са се повишили значително миналата седмица. Увеличението смекчи известно 
безпокойство относно стягането на пазара. 
Междувременно в сряда Китай отчете най-големия брой ови случаи на COVID-19 за един ден от началото на пандемията 
преди близо три години. Местните власти затегнаха контрола, за да погасят огнищата, което засили притесненията на 
инвеститорите относно икономиката и търсенето на гориво. 
 
√ Глобалното търсене на сребро се очаква да достигне нов връх през 2022 г. 
Търсенето на сребро се очаква да достигне рекорд през 2022 г., водено от нови върхове за промишленото търсене, 
продажбата на бижута и сребърни изделия и физическите инвестиции. Това бяха някои от ключовите констатации, 
докладвани от Филип Нюман, управляващ директор в Metals Focus, и Адам Уеб, директор на Mine Supply, по време на 
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междинния преглед на пазара на сребро на Silver Institute в Ню Йорк, който включва исторически статистики за търсенето 
и предлагането и оценки за 2022 г.  
Глобалното търсене на сребро се очаква да достигне нов връх от 1,21 милиарда унции през 2022 г., което е увеличение с 
16% спрямо 2021 г.  
Промишленото търсене е на път да нарасне до 539 милиона унции (Moz). Развития като продължаващата електрификация 
на превозните средства (въпреки бавните продажби на превозни средства), нарастващото приемане на 5G технологии и 
правителствените ангажименти за зелена инфраструктура ще накарат индустриалното търсене да преодолее 
макроикономическите пречки и по-слабото търсене на потребителска електроника, се посочва в доклада.  
Физическите инвестиции през 2022 г. са на път да скочат с 18% до 329 милиона унции (Moz), което също би било нов 
рекорд. Подкрепата идва от опасенията на инвеститорите от висока инфлация, войната между Русия и Украйна, опасенията 
за рецесията, недоверие в правителството и пазаруване при спад на цените. Ръстът беше подсилен допълнително от почти 
двойно по-голямото търсене в Индия след спада от миналата година, като инвеститорите често се възползваха от по-
ниските цени на рупията.  
Борсово търгуваните продукти, за разлика от тях, се посочва в прогнозата на доклада, се готвят да отбележат най-големия 
годишен спад в притежанията на обща стойност 110 милиона унции (Moz), което се дължи отчасти на по-високата 
волатилност на среброто от златото, което го направи по-уязвимо за достигане на печалба. Очаква се институционалните 
инвеститори да запазят низходяща позиция, тъй като реалната доходност вероятно ще се засили, насърчавайки по-
нататъшно отдалечаване от белия метал.  
Тази година Metals Focus очаква средната цена на среброто да се понижи с 16% на годишна база до $21,00. До 7 ноември 
цените са паднали с 14% на годишна база. Metals Focus очаква Федералният резерв на САЩ да продължи да вдига 
лихвените проценти, повишавайки алтернативните разходи за благородни метали и това, съчетано с нарастващата 
доходност и продължаващата сила на долара, ще продължи да оказва натиск върху цените на среброто. Допълнителен 
стрес ще дойде и от индустриалния характер на среброто, тъй като нарастващите страхове от възможна рецесия ще 
натежат върху настроенията. 
Очаква се през 2022 г. добитото сребро да нарасне с 1% на годишна база до 830 милиона унции (Moz). Добивът от Мексико 
ще нарасне най-значително, тъй като няколко големи нови проекта за сребро, които се появиха онлайн през последните 
години, продължават да се увеличават до пълни производствени темпове. Производството на сребро като вторичен 
продукт от съществуващи мини и нови проекти в Чили също ще бъде основен принос за растежа. Частично компенсиране 
на тези повишения ще бъде по-ниският добив от големи производители на сребро като Перу, Китай и Русия. 
Нарастващата инфлация, особено от по-високите цени на петрола и природния газ, оказа значителен натиск върху 
разходите за миньорите през 2022 г. Въпреки това през първата половина на годината нарастващите оперативни разходи 
за миньорите на сребро бяха надминати от по-високите приходи от странични продукти. В резултат на това средните 
разходи за поддръжка (AISC) през първата половина на 2022 г. паднаха с 10% на годишна база до $9,72/унция. Цените на 
страничните метали паднаха през втората половина на годината и следователно разходите на миньорите на сребро се 
очаква да се увеличат през втората половина на 2022 г.  
Сребърните бижута и сребърните прибори се очаква да нараснат съответно с 29% и 72% до 235 милиона унции (Moz) и 73 
милиона унции (Moz) тази година, главно благодарение на безпрецедентното възстановяване на индийското търсене. Това 
отчасти се дължи на силното попълване на запасите преди сезона на празниците и сватбите след тежкото изчерпване на 
запасите през 2021 г.  
Глобалният пазар на сребро се очаква да отбележи втори пореден дефицит тази година. При 194 милиона унции (Moz) 
това ще бъде връх от няколко десетилетия и четири пъти повече от нивото, наблюдавано през 2021 г., се допълва в 
доклада. 
 
√ Грабнете ги още от първия поглед! 
Изграждането на бизнес обикновено означава обслужване на конкретен демографски сегмент и създаване на нови 
продукти. Но има един сегмент от аудиторията, за който всички съвременни собственици на бизнес трябва да помислят, 
когато създават уебсайт: потребители с нисък обхват на внимание. 
Ако искате вашите съобщения да бъдат по-ефективни или ако искате потребителите да се ангажират с уебсайта ви, трябва 
да помислите за начини да направите съдържанието си удобно за нисък обхват на вниманието. Ето как да го направите.  
Създайте страхотна начална страница  
Ако потенциален потребител посети уебсайта ви, няма гаранция, че ще прекара много време в проучване на вътрешните 
ви страници. Понякога началната страница е единствената страница, която някои от вашите потребители ще видят, така че 
тя трябва да бъде вашият най-висок приоритет. Проактивно заредете началната си страница с най-важното си съдържание, 
което искате да видят новите потребители. Все още можете да насочвате потребителите към вътрешни страници, но няма 
да разчитате изключително на тази прогресия. 
Ако вашият бизнес е много подходящ за това, можете дори да създадете специален дизайн на една страница за вашия 
сайт. Създаването и управлението на една страница може да ви спести време и пари, като същевременно гарантира, че 
всички ваши потребители получават само съдържанието, което е най-подходящо за тях. Този подход обаче не е подходящ 
за всички уебсайтове, особено ако планирате да създадете блог или да предлагате много различни продукти или услуги.  
Поставете най-доброто си съдържание в центъра 
Добра идея е да поставите най-доброто си съдържание в центъра на страницата. При потребители, които имат нисък 
обхват на вниманието, няма гаранция, че потребителите ще превъртат постоянно или ще изследват различни страници. 
Съответно, трябва да държите най-доброто си съдържание и най-завладяващите оферти в горната част на всяка страница. 

https://www.silverinstitute.org/global-silver-demand-rising-new-high-2022/
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Поддържайте цялото си съдържание на уебсайта възможно най-сбито: 

• Заглавия. Вашите заглавия трябва да имат възможно най-малко думи, предавайки възможно най-много смисъл 
на възможно най-малко място. Ако заглавията ви са твърде дълги или сложни, ще загубите аудиторията си.  

• Съдържание. Вашето основно съдържание трябва да бъде стегнато и адекватно разпределено. Помислете за 
писане с кратки изречения, образувайки кратки абзаци, с прекъсване на редовете между всеки ред. Това ще 
направи вашето съдържание много по-привлекателно за потребители с нисък обхват на вниманието и в същото 
време ще направи съдържанието ви по-четливо. 

• Видеоклипове. Всички видеоклипове, които имате, не трябва да са по-дълги от няколко минути — най-много 10 
минути. 

Използвайте чести, но кратки призиви за действие  
Призивите за действие (CTA) генерират приходи за вашия сайт, така че те са един от най-важните елементи на вашия 
дългосрочен успех. Ако искате тези подкани да бъдат ефективни за хора с ниско ниво на внимание, трябва да ги включвате 
възможно най-често, без да прибягвате до спам. Например, едно изречение може да бъде ефективно, ако включите 
изречение в началото, едно в средата и едно в края на вашето основно съдържание. 
Никога не изисквайте твърде много от вашите потребители  
Има много фини начини да увеличите процента си на реализация, но една от най-важните тактики за хората с нисък обхват 
на вниманието е да избягвате да изисквате твърде много данни. Хората лесно са готови да изоставят количките си за 
пазаруване или да излязат от формуляр, ако взаимодействието ще им поиска твърде много информация. Поддържайте 
вашите формуляри, колички и други процеси достатъчно опростени и лесни за употреба. 
Измервайте потребителското поведение 
Отделете време, за да измерите поведението на потребителите на вашия сайт и се опитайте да се поучите от него. Има ли 
страница на вашия уебсайт, която има особено висока степен на отпадане? Вероятно не привлича веднага вниманието. 
Има ли малко време на престой за една от вашите вътрешни страници? Може да е проблем с представянето на 
съдържанието. Кои страници от вашия сайт са успешни и какво можете да научите от тези страници? Важно е да 
продължавате да правите малки подобрения в сайта си, докато събирате повече данни. 
Да имате потребители с минимално внимание не е лошо. Може да работи във ваша полза, ако знаете как да се погрижите 
правилно за тези потребители. Помислете внимателно за вашия дизайн, писане и проценти на ангажираност, за да 
увеличите максимално стойността, която извличате от тази стратегия. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Случаят "Семерджиев" влиза в съда. Как приключи разследването и за кои престъпления ще отговаря; Гост: Зам.-
директора на националното следствие Ясен Тодоров. 

- Хартията срещу машините - какъв е залогът в битката за изборните правила; Гост: Проф.Михаил Константинов. 
- Има ли нови данни по казуса "Джемкорп"; Гост: Десислава Трифонова от ГЕРБ. 
- Ще има ли справедливост за Мечо и нужни ли са по-тежки тежки присъди за престъпления срещу животни. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- След гонката с емигранти - какви са обвиненията. 
- 9 месеца след войната в Украйна - как живеят разделените семейства. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Възможно ли е правителство на малцинството на "Продължаваме промяната" и „Демократична България" да 

събере подкрепа с втория мандат и кого биха предложили за премиер; Гости: Андрей Гюров от ПП и Владислав 
Панев от ДБ. 

- Как шофьор получи едновременно две глоби от по 400 лева за едно и също нарушение. 
- Наистина ли Илон Мъск ще дойде в Белоградчик и как ще го посрещнат в Северозапада. 

  
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Четири нови професии покрай трафика на бежанци 
в. Труд  - Милионер играе за кмет на София 
в. Телеграф  - Пенсията стига за 5 домата и бучка сирене 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Черният петък на Борисов с отстъпки на кило е за 60-те процента българи, бесни на политици егоисти 
в. 24 часа - 25 ст. отстъпка за горивата до края на 2022 г. въпреки заплахата от Брюксел за съд 
в. Труд  - Гласуват хартиената бюлетина окончателно 
в. Труд  - Ще вдигат пенсиите с по-голям процент 
в. Телеграф - ПП и ДБ готови за кабинет на малцинството 
в. Телеграф - Друсани бежанци в 2 гонки с ченгета 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Боян Рашев, експерт по управление на околната среда и ресурсите: Таванът на приходите в енергетиката пречи 
на ефективността и не помага да станем зелена икономика 
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в. Труд - Доц. Йосиф Аврамов, доктор по икономика пред "Труд NEWS": Над 2 млн. българи трудно ще оцелеят през зимата 
в. Телеграф - Иван Иванов, председател на българската асоциация по водите: Такса вода за всеки имот 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Бай ви Ганьо и Илон Мъск 
в. Труд  - Еволюцията на вътрешнобългарската вражда 
в. Телеграф - Старостта и бедността (не) са синоними. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 11.00 часа в Националния военноисторически музей ще бъде открита изложбата "София - 100лица в 
Балканската война". 

-  Oт 15.00 часа в сградата на МВнР ще се състои редовен брифинг за медиите на заместник-министъра на външните 
работи и говорител Костадин Коджабашев. 

*** 
Благоевград. 

- Пресконференция на Радослав Тасков-председател на Общински съвет Благоевград, ще се състои на от 11:00 часа 
в зала № 5 на община Благоевград. 

*** 
Бургас. 

- В залата на Апелативната прокуратура ще се проведе съвместна среща между Окръжният прокурор на Бургас - 
Георги Чинев, областния управител на Бургаска област, кметовете на всички 13 общини, директора на ОДМВР - 
Бургас и началниците на районни управления, по време на която ще бъдат обсъдени нивата на различните видове 
престъпност в региона. 

- От 18.00 часа в зала "Георги Баев" на Културен център "Морско казино" зам.-кметът на Община Бургас по култура, 
туризъм и спорт Диана Саватева ще представи своята трета авторска книга - стихосбирка, озаглавена "Капка, 
изпреварила дъжд". 

- От 18.00 часа в Дома на писателя предстои премиера на книга с литературна критика от Иван Сухиванов. 
Представя: Денчо Михов. 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще бъде представен авторският спектакъл "Петък вечер" с режисьор Ивайло 
Ненов. 

- От 19.00 часа в Държавната опера ще започне "Пиацола - последният концерт". 
*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа ученици от Кюстендил ще гостуват в РСПБЗН - Кюстендил, ще говорят с домакините за професията 
на пожарникарите, как да не се допускат пожари и как се реагира при възникнал пожар. 

*** 
Враца. 

- От 11.00 часа във Враца президентът Румен Радев ще участва в церемонията по откриването на нов завод за 
автомобилни компоненти на водеща компания в тази сфера. 

*** 
Велико Търново. 

- От 9:00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново ще се проведе редовно заседание на ОбС - Велико Търново. 
- От 16:00 часа в Детски център "Роси" ще бъдат наградени деца, участвали в Конкурс за детска рисунки на тема "Не 

на насилието", организиран от Център за обществена подкрепа. Събитието е по повод Световния ден против 
насилието над жени (25 ноември) и Световния ден против насилието над деца (19 ноември). 

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

