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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ АОБР с писмо до институциите относно проекта на ПМС за прилагане на Регламент 1854 на СЕ 
 
Изх. № 02-00-58/24.11.2022 г.  
 
ДО 
Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ, 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
КОПИЕ:   
Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Г-Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ ПРИ 48-ТО НАРОДНО 
СЪБРАНИЕ 
 
Г-Н ХРИСТО АЛЕКСИЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИЗИСНИЯ 
ЩАБ ПО ЕНЕРГЕТИКАТА 
 
Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
 
Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
 
Г-ЖА ЛЮБОМИРА ГАНЧЕВА, СЕКРЕТАР НА КРИЗИСНИЯ ЩАБ ПО ЕНЕРГЕТИКАТА 
 
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета 
от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията и внесени предложения за нови 
преходни и заключителни разпоредби в Закона за корпоративното подоходно облагане със сигнатура 48-254-04-33 от 
23.11.2022 г. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
На 21 ноември 2022 г. за обществено обсъждане е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за мерки 
по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите 
цени на енергията (Регламентът). С него се определят таваните на приходите на производителите на електрическа енергия. 
Подобни текстове са предложени и от група народни представители във вид на предложения за нов параграф в 
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Текстовете са със сигнатура 
48-254-04-33 и са внесени между първо и второ четене на 23.11.2022 г. 
Изразяваме енергичния си протест срещу така определените стойности! 
На първо място, за пореден път не е представен анализ по какъв начин са определени тези тавани, какъв ресурс ще се 
генерира при изземването на неочакваните приходи от производителите, както и дали тези средства ще са достатъчни за 
осигуряването на бюджета на програмата за компенсиране на крайните небитови клиенти на електрическа енергия. 
Отново се прилага обратна логика. Вместо да се оцени бюджетът на програмата за компенсиране и на тази база да се 
приложи Регламент (ЕС) 2022/1854, се залагат тавани на приходите, а бюджетът за компенсациите ще се сметне въз основа 
на каквото се събере. Отбелязваме, че съгласно чл. 8, пар. 1, б. а) от регламента, страните-членки могат допълнително да 
ограничат приходите на производителите по чл. 7, пар. 1. Считаме, че настоящите тавани са далече и подозрително 
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щедро над равнищата, които гарантират нормална възвръщаемост на производителите и настояваме те да бъдат 
променени, в някои случаи – в пъти! 
На второ място, с писмо на АОБР с изх. № 03-00-30/25.10.2022 г., адресирано до заместник министър-председателя по 
икономическите политики и председател на кризисния щаб по енергетиката г-н Христо Алексиев, изразихме протеста на 
бизнеса относно таваните на приходите, които бяха разисквани и в рамките на заседания на щаба и на срещи в 
Министерството на енергетиката. Нашите аргументи на практика не са взети под внимание. 

1.  По отношение на атомната електрическа централа, предложения таван на приходите в размер на 180 ,00 
лв./MWh е три пъти по-висок от определената от КЕВР цена за регулирания пазар, в която освен гарантирана 
възвръщаемост, са включени както разходите за гориво, така и всички останали разходи. Поради това, 
намираме, че действителният таван на приходите на ядрената централа следва да се намали над 2 пъти. 

82,09лв/MWh е рационален праг за АЕЦ Козлодуй ЕАД (Приложение 1) 
2.  Противопоставяме се на практическото изключване на големите ВЕЦ на НЕК с предвиденото изваждане на всички 

ВЕЦ с изравнител от механизма за прилагане на таван на приходите. Чл. 8, пар. 1, б. д) на Регламента дава 
възможност за включването им в механизма за налагане на таван на приходите. Изключването на най-големия 
производител на енергия от ВЕЦ в страната и един от крупните електропроизводители по принцип1 е 
необосновано и създава допълнителни изкривявания в предложения с проекта на ПМС подход. 

96,08 лв/MWh е рационален праг за водноелектрическите централи на НЕК е цена от (Приложение 1). 
3.  За пореден път възразяваме срещу завишаването на тавана на кондензационните въглищни централи от и без 

това високият  180 лв./MWh + разходите за емисии на 350 лв./MWh + разходите за емисии. Благодарение на 
пазарната конюнктура тези централи реализират производствени рекорди, съответно – пазарна реализация и 
произтичащите оттам завишени приходи и свръх печалби, които не се дължат на повишена технологична или 
финансово-икономическа ефективност. 

Припомняме, че работата на тези централи дълго време беше подпомагана от бизнеса и цялото общество през цена 
„задължения към обществото“ с около 750 млн. лв. годишно, тъй като не можеха да работят на пазарен принцип. Считаме, 
че е справедливо в настоящата ситуация кондензационните централи да подкрепят потребителите на електроенергия, 
възстановявайки част от платените от тях средства, получени единствено поради наличието на пазарен дефект. 
125 лв/MWh + разходите за СО2 квоти е обоснования праг за тези производители (вж. разчетите в Приложение 1). 

4.  Намираме определянето на таван на приходите от 350 лв./MWh на ВЕИ производителите без договори за премии 
за необосновано. Предлаганата сега стойност е дори по-висока от предлаганите по-рано 320 лв./MWh. Това са 
производители с ниски производствени разходи, при които не се заплащат гориво (с изключение на биомасата, 
която е с малка инсталирана мощност) и емисии. Самото равнище на пазарните цени е обусловено от високите 
цени на изкопаемите горива и цените на емисиите. Следователно, и тези ВЕИ производители реализират 
неочакван приход, който не се дължи на повишената им технологична и икономическа ефективност. Смятаме, 
че този таван за ВЕИ без премии може да бъде свален поне 2 пъти. 

160 лв/MWh е обоснованият праг за производителите на електрическа енергия от ВИ без договор за компенсиране с 
премии (Приложение 1).  
Нещо повече, основната част от ВЕИ производителите (тези с право на договори с премии) също дълго време са 
подпомагани пряко или непряко от потребителите с около 750 млн. лв. годишно. Освен това, този тип производители бяха 
изключени от механизма за финансиране на компенсациите за небитовите крайни клиенти, а някои от тях получиха двоен 
приход от премия и от високата пазарна цена. 

5.  Не намираме основания и за изключването на „Мини Марица-изток“ от вноските в солидарния фонд. Наистина, 
цената на въглищата се определя със заповед на Министъра на енергетиката, а предприятието дълго време 
имаше незадоволителни финансови резултати. Припомняме, обаче, че дружеството 
понастоящем изнася въглища. Износът на източномаришки въглища никога не е бил предвиждан, което според 
нас е основание за облагането минимум на приходите от износ на въглища. 

От гореизложеното се вижда, че не се максимизират възможностите за осигуряване на приходите, необходими за 
компенсиране на небитовите потребители на електроенергия, което е крайната цел на Регламент (ЕС) 2022/1854. 
Регламентът цели подпомагане на икономиката в кризисна ситуация, а не осигуряване на разточително охолство и 
комфорт на енергетиката за сметка на  съсипване на икономиката! 
 
АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ 
(АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ) 
_________________________________________________________________________________________________________ 
1 ВЕЦ на НЕК са произвели 8% от електроенергията в страната през 2021 г., Доклад за Европейската комисия на КЕВР за 
2021 г., стр. 28; 
 
Приложение1: „Аргументация на таваните на приходите по типове производители за определяне размера на 
целевите вноски“. 
 
 
 

 
 

http://aobe.bg/wp-content/uploads/2022/11/2022-11-24-Energy_Reglament-PRIL.pdf
http://aobe.bg/wp-content/uploads/2022/11/2022-11-24-Energy_Reglament-PRIL.pdf
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3eNews 
 
√ Бизнесът с цифри се опитва да обори предложението на правителството за високия "таван" на цените за държавните 
електроцентрали 
Асоциацията на организациите на българските работодатели остро възразява срещу определените от правителството 
тавани на цените за държавните електроенергийни мощности, както и за ВЕИ централите. От бизнес асоциацията са 
изпратили писмо до правителството, от което се виждат подробни изчисления и се дават факти, защото предложеният 
таван на цените е прекалено висок. 
Ето и цялото писмо на АОБР: 
На 21 ноември 2022 г. за обществено обсъждане е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за мерки 
по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите 
цени на енергията (Регламентът). С него се определят таваните на приходите на производителите на електрическа 
енергия.. 
Подобни текстове са предложени и от група народни представители във вид на предложения за нов параграф в 
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Текстовете са със сигнатура 
48-254-04-33 и са внесени между първо и второ четене на 23.11.2022 г. 
Изразяваме енергичния си протест срещу така определените стойности! 
На първо място, за пореден път не е представен анализ по какъв начин са определени тези тавани, какъв ресурс ще се 
генерира при изземването на неочакваните приходи от производителите, както и дали тези средства ще са достатъчни за 
осигуряването на бюджета на програмата за компенсиране на крайните небитови клиенти на електрическа енергия. 
Отново се прилага обратна логика. Вместо да се оцени бюджетът на програмата за компенсиране и на тази база да се 
приложи Регламент (ЕС) 2022/1854, се залагат тавани на приходите, а бюджетът за компенсациите ще се сметне въз основа 
на каквото се събере. Отбелязваме, че съгласно чл. 8, пар. 1, б. а) от регламента, страните-членки могат допълнително да 
ограничат приходите на производителите по чл. 7, пар. 1. Считаме, че настоящите тавани са далече и подозрително щедро 
над равнищата, които гарантират нормална възвръщаемост на производителите и настояваме те да бъдат променени, в 
някои случаи – в пъти! 
На второ място, с писмо на АОБР с изх. № 03-00-30/25.10.2022 г., адресирано до заместник министър-председателя по 
икономическите политики и председател на кризисния щаб по енергетиката г-н Христо Алексиев, изразихме протеста на 
бизнеса относно таваните на приходите, които бяха разисквани и в рамките на заседания на щаба и на срещи в 
Министерството на енергетиката. Нашите аргументи на практика не са взети под внимание. 
1. По отношение на атомната електрическа централа, предложения таван на приходите в размер на 180 ,00 лв./MWh е три 
пъти по-висок от определената от КЕВР цена за регулирания пазар, в която освен гарантирана възвръщаемост, са включени 
както разходите за гориво, така и всички останали разходи. Поради това, намираме, че действителният таван на приходите 
на ядрената централа следва да се намали над 2 пъти. 
82,09лв/MWh е рационален праг за АЕЦ Козлодуй ЕАД (Приложение 1) 
2. Противопоставяме се на практическото изключване на големите ВЕЦ на НЕК с предвиденото изваждане на всички ВЕЦ с 
изравнител от механизма за прилагане на таван на приходите. Чл. 8, пар. 1, б. д) на Регламента дава възможност за 
включването им в механизма за налагане на таван на приходите. Изключването на най-големия производител на енергия 
от ВЕЦ в страната и един от крупните електропроизводители по принцип[1] е необосновано и създава допълнителни 
изкривявания в предложения с проекта на ПМС подход. 
96,08 лв/MWh е рационален праг за водноелектрическите централи на НЕК е цена от (Приложение 1). 
3. За пореден път възразяваме срещу завишаването на тавана на кондензационните въглищни централи от и без това 
високият  180 лв./MWh + разходите за емисии на 350 лв./MWh + разходите за емисии. Благодарение на пазарната 
конюнктура тези централи реализират производствени рекорди, съответно – пазарна реализация и произтичащите оттам 
завишени приходи и свръх печалби, които не се дължат на повишена технологична или финансово-икономическа 
ефективност. 
Припомняме, че работата на тези централи дълго време беше подпомагана от бизнеса и цялото общество през цена 
„задължения към обществото“ с около 750 млн. лв. годишно, тъй като не можеха да работят на пазарен принцип. Считаме, 
че е справедливо в настоящата ситуация кондензационните централи да подкрепят потребителите на електроенергия, 
възстановявайки част от платените от тях средства, получени единствено поради наличието на пазарен дефект. 
125 лв/MWh + разходите за СО2 квоти е обоснования праг за тези производители. 
4. Намираме определянето на таван на приходите от 350 лв./MWh на ВЕИ производителите без договори за премии за 
необосновано. Предлаганата сега стойност е дори по-висока от предлаганите по-рано 320 лв./MWh. Това са производители 
с ниски производствени разходи, при които не се заплащат гориво (с изключение на биомасата, която е с малка 
инсталирана мощност) и емисии. Самото равнище на пазарните цени е обусловено от високите цени на изкопаемите 
горива и цените на емисиите. Следователно, и тези ВЕИ производители реализират неочакван приход, който не се дължи 
на повишената им технологична и икономическа ефективност. Смятаме, че този таван за ВЕИ без премии може да бъде 
свален поне 2 пъти. 
160 лв/MWh е обоснованият праг за производителите на електрическа енергия от ВИ без договор за компенсиране с 
премии. 
Нещо повече, основната част от ВЕИ производителите (тези с право на договори с премии) също дълго време са 
подпомагани пряко или непряко от потребителите с около 750 млн. лв. годишно. Освен това, този тип производители бяха 
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изключени от механизма за финансиране на компенсациите за небитовите крайни клиенти, а някои от тях получиха двоен 
приход от премия и от високата пазарна цена. 
5. Не намираме основания и за изключването на „Мини Марица-изток“ от вноските в солидарния фонд. Наистина, цената 
на въглищата се определя със заповед на Министъра на енергетиката, а предприятието дълго време имаше 
незадоволителни финансови резултати. Припомняме, обаче, че дружеството понастоящем изнася въглища. Износът на 
източномаришки въглища никога не е бил предвиждан, което според нас е основание за облагането минимум на  
приходите от износ на въглища. 
От гореизложеното се вижда, че не се максимизират възможностите за осигуряване на приходите, необходими за 
компенсиране на небитовите потребители на електроенергия, което е крайната цел на Регламент (ЕС) 2022/1854. 
Регламентът цели подпомагане на икономиката в кризисна ситуация, а не осигуряване на разточително охолство и 
комфорт на енергетиката за сметка на  съсипване на икономиката! 
Приложение: Съгласно текста – Приложение1 „Аргументация на таваните на приходите по типове производители за 
определяне размера на целевите вноски“ 
[1] ВЕЦ на НЕК са произвели 8% от електроенергията в страната през 2021 г., Доклад за Европейската комисия на КЕВР за 
2021 г., стр. 28 
 
Publicis.bg 
 
√ АОБР с писмо относно проекта на ПМС за прилагане на Регламент 1854 на СЕ 
„На 21 ноември 2022 г. за обществено обсъждане е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за мерки 
по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите 
цени на енергията (Регламентът). С него се определят таваните на приходите на производителите на електрическа енергия. 
Подобни текстове са предложени и от група народни представители във вид на предложения за нов параграф в 
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Текстовете са със сигнатура 
48-254-04-33 и са внесени между първо и второ четене на 23.11.2022 г. Изразяваме енергичния си протест срещу така 
определените стойности! 
На първо място, за пореден път не е представен анализ по какъв начин са определени тези тавани, какъв ресурс ще се 
генерира при изземването на неочакваните приходи от производителите, както и дали тези средства ще са достатъчни за 
осигуряването на бюджета на програмата за компенсиране на крайните небитови клиенти на електрическа енергия. 
Отново се прилага обратна логика. Вместо да се оцени бюджетът на програмата за компенсиране и на тази база да се 
приложи Регламент (ЕС) 2022/1854, се залагат тавани на приходите, а бюджетът за компенсациите ще се сметне въз основа 
на каквото се събере. Отбелязваме, че съгласно чл. 8, пар. 1, б. а) от регламента, страните-членки могат допълнително да 
ограничат приходите на производителите по чл. 7, пар. 1. 
Считаме, че настоящите тавани са далече и подозрително щедро над равнищата, които гарантират нормална 
възвръщаемост на производителите и настояваме те да бъдат променени, в някои случаи – в пъти! На второ място, с писмо 
на АОБР с изх. № 03-00-30/25.10.2022 г., адресирано до заместник министър-председателя по икономическите политики 
и председател на кризисния щаб по енергетиката г-н Христо Алексиев, изразихме протеста на бизнеса относно таваните на 
приходите, които бяха разисквани и в рамките на заседания на щаба и на срещи в Министерството на енергетиката. Нашите 
аргументи на практика не са взети под внимание. 
1. По отношение на атомната електрическа централа, предложения таван на приходите в размер на 180 ,00 лв./MWh е три 
пъти по-висок от определената от КЕВР цена за регулирания пазар, в която освен гарантирана възвръщаемост, са включени 
както разходите за гориво, така и всички останали разходи. Поради това, намираме, че действителният таван на приходите 
на ядрената централа следва да се намали над 2 пъти. 
2. Противопоставяме се на практическото изключване на големите ВЕЦ на НЕК с предвиденото изваждане на всички ВЕЦ с 
изравнител от механизма за прилагане на таван на приходите. Чл. 8, пар. 1, б. д) на Регламента дава възможност за 
включването им в механизма за налагане на таван на приходите. Изключването на най-големия производител на енергия 
от ВЕЦ в страната и един от крупните електропроизводители по принцип  е необосновано и създава допълнителни 
изкривявания в предложения с проекта на ПМС подход. 
3. За пореден път възразяваме срещу завишаването на тавана на кондензационните въглищни централи от и без това 
високият  180 лв./MWh + разходите за емисии на 350 лв./MWh + разходите за емисии. Благодарение на пазарната 
конюнктура тези централи реализират производствени рекорди, съответно – пазарна реализация и произтичащите оттам 
завишени приходи и свръх печалби, които не се дължат на повишена технологична или финансово-икономическа 
ефективност. 
Припомняме, че работата на тези централи дълго време беше подпомагана от бизнеса и цялото общество през цена 
„задължения към обществото“ с около 750 млн. лв. годишно, тъй като не можеха да работят на пазарен принцип. Считаме, 
че е справедливо в настоящата ситуация кондензационните централи да подкрепят потребителите на електроенергия, 
възстановявайки част от платените от тях средства, получени единствено поради наличието на пазарен дефект. 
4. Намираме определянето на таван на приходите от 350 лв./MWh на ВЕИ производителите без договори за премии за 
необосновано. Предлаганата сега стойност е дори по-висока от предлаганите по-рано 320 лв./MWh. Това са производители 
с ниски производствени разходи, при които не се заплащат гориво (с изключение на биомасата, която е с малка 
инсталирана мощност) и емисии. Самото равнище на пазарните цени е обусловено от високите цени на изкопаемите 
горива и цените на емисиите. Следователно, и тези ВЕИ производители реализират неочакван приход, който не се дължи 
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на повишената им технологична и икономическа ефективност. Смятаме, че този таван за ВЕИ без премии може да бъде 
свален поне 2 пъти. 
Нещо повече, основната част от ВЕИ производителите (тези с право на договори с премии) също дълго време са 
подпомагани пряко или непряко от потребителите с около 750 млн. лв. годишно. Освен това, този тип производители бяха 
изключени от механизма за финансиране на компенсациите за небитовите крайни клиенти, а някои от тях получиха двоен 
приход от премия и от високата пазарна цена. 
5. Не намираме основания и за изключването на „Мини Марица-изток“ от вноските в солидарния фонд. Наистина, цената 
на въглищата се определя със заповед на Министъра на енергетиката, а предприятието дълго време имаше 
незадоволителни финансови резултати. Припомняме, обаче, че дружеството понастоящем изнася въглища. Износът на 
източномаришки въглища никога не е бил предвиждан, което според нас е основание за облагането минимум на 
приходите от износ на въглища. 
От гореизложеното се вижда, че не се максимизират възможностите за осигуряване на приходите, необходими за 
компенсиране на небитовите потребители на електроенергия, което е крайната цел на Регламент (ЕС) 2022/1854. 
Регламентът цели подпомагане на икономиката в кризисна ситуация, а не осигуряване на разточително охолство и 
комфорт на енергетиката за сметка на  съсипване на икономиката!“, пишат от АОБР. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев: Високотехнологичните предприятия допринасят за модернизацията на страната 
Високотехнологичните и експортно ориентирани предприятия с висока добавена стойност имат значим принос за 
модернизацията на страната. Това заяви президентът Румен Радев на церемонията по откриване на нов завод за 
автомобилни компоненти във Враца на компанията "Теклас - България", която е сред водещите инвеститори у нас. 
Компанията е специализирана в производството на ĸayчyĸoви и пластмасови изделия зa най-големите 
aвтoмoбилocтpoители в света, като в своята дейност разчита на съвременни технологии, роботизирани системи и 
екологичен подход. 
Заводи на „Теклас“ са изградени в Турция, България, Сърбия, Китай, Мексико и САЩ. 
Инвестицията в шестия завод на компанията у нас е в размер на 20 млн. лв., а разкритите работни места са 300, с тенденция 
да се увеличават през следващите години. 
Държавният глава определи като крачка напред за българската икономика направената мащабна инвестиция. Компанията 
е вложила над 190 млн. лв. в предприятията си у нас, а годишният й оборот надхвърля 500 млн. лв. 
Президентът отбеляза, че изграденият от компанията в Кърджали научно-изследователски център привлича най-добрите 
инженери в страната и разгръща мащабна развойна и иновационна дейност. 
„България не само произвежда високотехнологични продукти, а и задава стандартите в производството на подобна 
продукция“, заяви президентът Румен Радев. 
Сред участниците в събитието бяха служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев, генералният 
директор на холдинг „Теклас“ Неби Анъл, посланика на Република Турция у нас Айлин Секизкьок и кметовете на Враца и 
Кърджали Калин Каменов и Хасан Азис. 
 
√ Народното събрание започва работа по промените на изборните правила 
Народното събрание ще започне работа по промените на изборните правила. До името на измененията в Изборния кодекс 
се стигна след часове спорове във вчерашния ден и само едно гласуване на законопроекта. 
ГЕРБ-СДС припомниха и в зала, че са готови на отстъпки - сред тях да има район "Чужбина", да остане Общественият съвет 
към Централната избирателна комисия, да има видеонаблюдение и запис на броенето, но не отстъпват от хартиената 
бюлетина. 
В края на заседанието председателстващият НС Йордан Цонев обобщи, че "Продължаваме Промяната" са направили над 
50 процедури за един ден. 
След като приеха заглавието, днес депутатите трябва да преминат към първа точка от промените. 
 
√ Гълъб Донев и още 10 министри ще отговарят на депутатски въпроси на парламентарния контрол 
Служебният премиер Гълъб Донев и още 10 министри ще отговарят на депутатски въпроси на парламентарния контрол в 
петък. 
Донев трябва да отговори на три въпроса, като един от тях е от лидера на БСП Корнелия Нинова. 
Тя иска да получи отговор за позицията на служебното правителство, че България е "пред война". 
 
БНР 
 
√ Изборният кодекс влезе в днешното пленарно заседание на НС 
Парламентът обсъжда дали да ратифицира договора за придобиване на 8 нови самолета Ф-16 Блок 70 и дали да продължи 
с промените в Изборния кодекс след това. 
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ГЕРБ поискаха промените в ИК да влязат като втора точка в днешното пленарно заседание и да продължат с тях до 15 часа. 
Това бе прието след две гласувания. 
След гласуването на ратификацията за договорите за Ф-16 народните представители ще се занимават с промените в ИК. 
Има предложение парламентарният контрол да отпадне и да се проведе по време на извънредно заседание на НС във 
вторник, когато се очаква освен контрол да се гледа и удължаването на бюджета. 
Инвестиционният разход за нови 8 изтребители е 2,2 млрд. лева, които трябва да бъдат изплатени за 10 г. Против това са 
"Възраждане" и БСП. 
Аргументът на социалистите е, че сделката е неизгодна за страната ни. 
"От юридическа гледна точка, от икономическа гледна точка, от гледна точка на националното достойнство, гласуването 
за такъв договор е предаване на българските национални интереси и закачване на българския бюджет безкрайно към 
доставчика "Локхийд Мартин", който годишно върти 65 милиарда долара. Защо върти 65 милиарда долара? Ами защото 
има продажници по целия свят, които гласуват", коментира Румен Гечев от БСП. 
"Възраждане" обявих сделката за "обидна". Николай Дренчев заяви: 
"Това е една обидна сделка за България. Обидна от юридическа гледна точка. Обидна от финансово-икономическа гледна 
точка. Обидна и от гледна точка на националното достойнство". 
 
√ Парламентът решава за придобиване на 8 нови самолета Ф-16 
Парламентът решава дали да ратифицира договора за придобиване на 8 нови самолета Ф-16 Блок 70. 
В рамките на парламентарния контрол ще отговаря на въпроси служебният премиер Гълъб Донев. 
Освен новите 8 изтребители в договора, сключен на 15 юли т.г., са включени боеприпаси, средства за обучение на 
Военновъздушните ни сили, поддръжка и резервни части. След влизането в сила на закона за ратификация министърът на 
външните работи трябва да уведоми правителството на Съединените американски щати за изпълнение на националните 
процедури. 
На първо четене ще бъдат обсъдени и промени в Закона за съдебната власт, с които се цели укрепване на ролята на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет с цел превенция и противодействия на корупцията в съдебната власт. Предвижда 
се съответните колегии в съвета да приемат Кодекс за етично поведение на българските съдии и на прокурорите и 
следователите. 
Служебният премиер Гълъб Донев ще отговаря на три въпроса. Един от тях е от Корнелия Нинова за позицията на 
служебното правителство, че България е "пред война". Поводът е интервю в „Неделя 150“ на говорителя на правителството 
Антон Кутев. 
Още 10 министри ще участват в парламентарния контрол.  
Все още няма яснота дали депутатите ще продължат да работят по промените в Изборния кодекс. 
 
√ 33% данък върху свръхпечалбите влиза за второ четене в комисия на НС 
33-процентното облагане на свръхпечалбите влиза за обсъждане на второ четене в бюджетната комисия на парламента. В 
дневния ред са промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, предаде репортер на БНР. 
Текстовете бяха одобрени на първо четене още преди "Лукойл" да обяви преместването на икономическата си дейност 
изцяло в България със заявката, че при определени условия ще генерират общо 700 милиона лева под формата на данъци. 
Още преди това обаче беше потвърдено, че компанията е сред тези, които ще бъдат облагани по новия закон. 
В началото на седмицата беше обявено, че тази година "Лукойл" ще внесе около 100 милиона лева в хазната, а догодина 
-  700 милиона лева - под формата на изискваните от закона налози. 
Законопроектът е ключов, тъй като в него се описва схемата за подпомагане на хората и бизнеса. След приемането му на 
първо четене в бюджетната комисия зам.-министър Людмила Петкова обясни правилото: 
"Взима се 4-годишен период, определя се средна печалба – примерно за 4-те години средната печалба е 100 единици, 
увеличава се с 20%, което прави 120, и печалбата за 2022 г. например е 200 единици. Разликата между 200 и 120, която е 
80, се облага с 33%". 
Кои компании попадат в обхвата на дружествата, които ще бъдат обложени заради свръхпечалби. 
"Които добиват суров нефт, добиват природен газ, добив на въглища, нефтопреработване и производство на кокс трябва 
да внасят тази временна солидарна вноска върху свръхпечалбите". 
Още преди "Лукойл" да заяви намерението си да премести цялата икономическа дейност в България от догодина, 
министърът на икономиката Никола Стоянов изрази надежда, че именно свръхпечалбата на тази компания ще бъде 
ключова за новата схема на подпомагане на хората и бизнеса. 
"Веднага ако се приемат тези промени, ще могат, ще имат право компаниите да внесат авансово за последното тримесечие 
техния дял, така да го кажа, с който да напълнят фонда и вече тогава да започне да се изплаща тази помощ на литър." 
Той отговори утвърдително на въпрос дали "Лукойл" има свръхпечалба, с която да участва в този фонд. 
 
√ Рекордно добър зимен сезон очаква Министерството на туризма 
Много добър зимен сезон очаква Министерството на туризма - с 5% до 10% по-добри показатели от предишния. Това заяви 
пред БНТ служебният министър на туризма Илин Димитров.  
"Успяхме да задържим добро съотношение цена-качество. Курортите в Европа поскъпват много, а ние задържахме цените 
на лифт картите. Цените като цяло, може би, ще бъдат актуализирани с ръстовете на инфлацията, но стоят много добре. 
Единственото, което може да попречи, е да няма сняг или да има тежка рецесия в Европа", уточни Димитров. 

https://bnt.bg/news/ministarat-na-turizma-ochakvame-rekordno-dobar-zimen-sezon-v332660-312317news.html
https://bnt.bg/news/ministarat-na-turizma-ochakvame-rekordno-dobar-zimen-sezon-v332660-312317news.html
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Очакванията са най-голям дял от туристите да са български граждани - около 60%. Разчита се и на туристи от съседните 
страни, Германия и Израел. 
Илин Димитров отново призова за запазване на 9% ДДС в туризма като постоянна мярка, която да обхваща всички в бранша 
- от туроператорите до ресторантьорите. 
Илин Димитров коментира и поканата към Илон Мъск да посети Белоградчик. 
"Не се е случило нещо необичайно - световно известна личност да се вдъхнови от България. Аз, като министър, нямаше как 
да не се възползвам от тази възможност. Много се надявам Мъск да дойде, изпратили сме покана. Ако дойде, ще е 
прекрасно. Поканили сме и създателите на играта, която той цитира, за да направим фестивал тип cosplasy, в който 
феновете се обличат в костюми от игрите", заяви Димитров. 
 
√ Софийският университет чества своя празник 
Софийският университет "Св. Климент Охридски" ще отбележи патронния си празник с академично тържество. 
Тържеството ще започне в 11.15 ч.  и ще се проведе в аулата на университета. 
Ректорът проф. Анастас Герджиков ще поздрави академичната общност, а деканът на Факултета по славянски филологии 
доц. д-р Бойко Пенчев ще произнесе академично слово на тема: "Какво работи литературоведът". 
Ще бъдат връчени удостоверенията на новоизбраните професори за последните 12 месеца. Както и отличия 
-  като  голямата награда на Софийския университет за научна и изследователска дейност, наградата на Столичната община 
за най-добър млад учен на Алма Матер за 2022 г., годишните награди на университета  за настоящата учебна година по 
повод патронния празник и други. 
По традиция празникът ще започне в 8.00 ч. в академичния параклис "Св. Климент Охридски" в Богословския факултет, 
където Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, духовен наставник на 
Богословския факултет, ще отслужи Света Божествена литургия. 
След службата, в 10.30 ч., литийно шествие ще се отправи към паметника на свети Климент Охридски. В 11 ч. там 
Академичният съвет на висшето училище  начело с ректора  ще поднесе венец пред паметника на св. Климент Охридски. 
 
√ НВУ "Васил Левски" отбелязва 144 г. от създаването на Военното училище в България 
Националният военен университет "Васил Левски" във Велико Търново чества днес 144 години от създаването на Военното 
училище в България, чийто приемник е. 
За празника на Националния военен университет с военен ритуал ще бъдат поднесени цветя на паметника на Васил Левски 
и на паметника на възпитаниците, а началникът на военния ВУЗ бригаден генерал Иван Маламов ще поздрави офицерите, 
курсантите и студентите.  
Великотърновският митрополит Григорий ще бъде удостоен с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Националния 
военен университет "Васил Левски". Титлата му е присъдена за особени заслуги във възпитанието на бъдещите офицери 
към идеалите на родолюбието, дълга и честта, както и за приноса му към мисията на университета да ги формира като 
личности и лидери. 
 
√ Зам.-председателят на ЕК Схинас е оптимист, че ЕС ще договори таван за цената на газа 
Гръцкият еврокомисар и заместник-председател на Европейската комисия Маргаритис Схинас е оптимист, че скоро 
европейските страни ще се споразумеят за реален таван на цената на природния газ. 
Маргаритис Схинас коментира пред гръцките медии, че предлаганият таван на цената на газа от 275 евро за мегаватчас е 
прекалено висок. Той подчерта, че цената на природния газ е свързана с избора на доставчици, цената на трансфера и е 
трудно да се постигне компромисно решение с тези параметри. 
Гърция предлага реална цена от 150 до 200 евро за мегаватчас, която Атина счита за допустима за домакинствата и 
компаниите. Министърът на енергетиката Костас Скрекас реагира на европейското предложение, че "таван от 275 евро 
всъщност не е ограничителна цена". 
Атина призова за бързо европейско решение, за да може да се намали цената на природния газ при тази енергийна криза. 
 
√ Чехия: Плаващ курс, а не фиксиран таван за газа 
"Не сме обсъждали фиксиран таван, а плаващ курс", заяви пред "Хоризонт" министърът на труда и търговията на Чехия 
Йозеф Сикела след вчерашното заседание на енергийните министри. Те не успяха да постигнат съгласие по тавана на газа 
и ще се съберат отново на 13-ти декември: "Таванът трябва да е динамичен и да има също долен праг, така че цените да 
не падат под такова ниво, че търговците да загубят интерес да продават газ в Европа. Нашата роля като председателство е 
най-вече така да насочваме дискусиите, че да постигнем резултат, при който преобладаващата част в един съвършен свят, 
тоест, всички страни, биха се съгласили. Едно е за какво настояват страните, друг въпрос е върху какво може да се 
преговаря и кое е реалистично". 
Министърът на енергетиката Росен Христов заяви снощи, че според него добър вариант за таван би бил 250 лева, а 
оптималният - 200, на фона на предложения от Комисията 275 евро. Министър Сикела каза, че не са дискутирани думите 
на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, че Русия няма да продава газ и петрол на страните, които налагат таван на тези 
горива. 
 
√ Спад на бизнес активността в САЩ през ноември за пети месец, засилва се вероятността от рецесия 
Американската икономическа активност се сви през ноември за пети пореден месец, тъй като промишленият и секторът 
на услугите бяха засегнати от по-слабото търсене, което е поредно доказателство за отслабване на икономиката на САЩ 
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пред лицето на все още високата инфлация и нарастващите лихвени проценти, показват предварителни резултати от 
ежемесечното проучване на S&P Global. 
Общият PMI индекс на S&P Global, включващ активността в промишлеността и в сферата на услугите, падна през ноември 
до 46,3 пункта от 48,2 пункта през октомври, като това е едно от най-ниските нива на индекса от 2009 г. насам, ако бъде 
изключен неговия спад за кратко в началото на коронавирусната пандемия в страната. 
"През ноември се наблюдава солидно свиване на бизнес активността в частния сектор на САЩ, според последните 
предварителни PMI данни от S&P Global. Наблюдава са по-слабо производство както в промишления, така и в сектора на 
услугите на фона на все по-рязък спад в търсенето. Общият спад на активността беше вторият на най-солиден от май 2020 
г. насам, тъй като инфлацията, нарастващите разходи за заеми и икономическата несигурност натежаха върху търсенето", 
отбеляза S&P Global. 
Производственият PMI в САЩ се срина рязко през ноември до 47,6 пункта от 50,4 пункта през октомври, спадайки дълбоко 
под важното водоразделно ниво от 50 пункта. 
Предварителният PMI в сферата на услугите на САЩ пък падна до 46,1 пункта от 47,8 пункта месец по-рано. 
Данните са в съответствие със свиване на икономиката на САЩ с годишен темп от 1,0%, посочи главният бизнес икономист 
на S&P Global -  Крис Уилямсън. 
"Компаниите съобщават за увеличаващи се насрещни ветрове от нарастващите разходи за живот, затягането на 
финансовите условия и по-специално по-високите разходи за заеми (по-високите лихви по кредитите), както и отслабеното 
търсене вътрешните и на експортните пазари“, каза той. 
Последното PMI проучване отчита и продължаващото отслабване на инфлационния натиск. Инфлацията при 
производствените разходи се забави за шести пореден месец, докато продажните цени се повишиха с най-бавния темп от 
малко повече от две години. 
"Инфлационният натиск трябва да продължи да намалява през следващите месеци, възможно дори значително, но 
междувременно икономиката продължава да се насочва все по-дълбоко към вероятна рецесия“, заключи Уилямсън. 
 
3e-news.net 
 
√ Министър Христов: За стабилизирането на пазара на природния газ е необходим цялостен пакет от работещи мерки 
„Позицията на България, както и на още около 15 други държави, е че за стабилизирането на пазара на природен газ е 
необходим цялостен пакет от работещи мерки, без да се работи „на парче“. Това каза министърът на енергетиката след 
извънредното заседание на Съвета на ЕС "Транспорт, телекомуникации и енергетика", част "Енергетика".  До решението 
за приемане на цялостен пакет от мерки се стигна вчера по време на заседанието, в което участваха енергийните министри 
на Европейския съюз. 
По думите на енергийния министър предложеният таван в размер на 275 евро е твърде висок и не би помогнал при 
кризисните цени на природния газ, които бяха регистрирани у нас през месеците август и септември. 
„Трябва да се работи в посока към динамичен нефиксиран таван, който да бъде обвързан със световните борси, така че 
европейските цени да бъдат на едно ниво с всички останали“, заяви Росен Христов. Според него това ще даде известен 
контрол над цените на природния газ и няма да позволи внедряването на прекалено ниска пазарна цена, която да 
отблъсне доставчиците и да предизвика недостиг. Енергийният министър подчерта, че динамичният индекс би осигурил 
най-добра цена за българската индустрия и би гарантирал сигурността на доставките на природен газ. 
По неговите думи на заседанието е постигната договореност за следваща извънредна среща на 13-ти декември 2022 г., на 
която да се приеме цялостния пакет от мерки. 
 
√ Енергийните министри на Европа се разбраха: Намаляват сроковете за издаване на разрешителни за ВЕИ 
Министрите на енергетиката на ЕС се споразумяха вчера относно съдържанието на регламент на Съвета, определящ 
временна рамка за ускоряване на процеса на издаване на разрешителни и внедряването на проекти за възобновяема 
енергия. Регламентът предвижда спешни и целенасочени мерки, насочени към конкретни технологии и видове проекти, 
които имат най-висок потенциал за бързо внедряване и най-малко въздействие върху околната среда, съобщиха от 
пресцентъра на Съвета на ЕС. 
„Предприехме още една стъпка, за да се борим с високите цени на енергията, да подобрим нашата сигурност на 
енергийните доставки и да намалим зависимостта си от руски енергийни източници. Повече възобновяеми енергийни 
източници в нашите мрежи ще ни помогнат да намалим търсенето на изкопаеми горива и да намалим сметките за енергия. 
С тези правила, ние ще ускорим процесите за издаване на разрешения, които често са твърде дълги и тромави.", коментира 
Йозеф Сикела, чешки министър на промишлеността и търговията на Чехия. 
Новите временни правила  определят максималните срокове за издаване на разрешителни за изграждане на мощности за 
слънчева енергия, за модернизиране на съществуващи възобновяеми електроцентрали и внедряване на термопомпи. 
Слънчева енергия 
Държавите-членки се споразумяха, че процесът на издаване на разрешителни няма да надвишава три месеца. При 
определени обстоятелства проектите за слънчева енергия върху съществуващи изкуствени структури (т.е. върху покриви, 
а не на земни участъци) ще получат дерогация  от изискването за извършване на специална оценка на въздействието върху 
околната среда. Инсталирането на слънчево енергийно оборудване с капацитет до 50 kW, включително за възобновяеми 
енергийни източници, които произвеждат слънчева енергия за собствена консумация, ще получава мълчаливо съгласие 
след един месец от прилагането му, при условие че няма проблеми с безопасността, стабилността на конструкцията и 
надеждността на мрежата. 
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Подмяна на оборудването на ВЕИ централи 
Шест месеца става максималният срок за на издаване на разрешителни за проекти за преоборудване, включително 
всички съответни екологични оценки на ВЕИ централи. Когато повторното захранване води до увеличение с до 15 % на 
капацитета на електроцентралата, свързването към мрежата ще бъде разрешено в рамките на три месеца. 
Термопомпи 
Държавите-членки се споразумяха за краен срок от един месец за инсталиране на термопомпи под 50 MW и три месеца 
да тези случаи, които касаят термични помпи от земен източник. За определени категории термопомпи се разрешава 
свързване към преносната или разпределителната мрежа след уведомление. Държавите-членки могат да изключат 
определени зони или структури по причини, свързани със защитата на културното наследство, интересите на националната 
отбрана или безопасността. 
Надделяващ обществен интерес и опростяване на екоизискванията 
Приема се, че планирането, изграждането и експлоатацията на инсталации и инсталации за производство на енергия от 
ВЕИ е от първостепенен обществен интерес. На тази база се разрешава такива проекти да се възползват от опростена 
оценка за редица екологични задължения, включени в конкретни директиви на ЕС. Все пак се дава възможност за 
ограничаване на прилагането на тези разпоредби до определени части от дадена национална територия, видовете 
технологии или проекти. 
Времето, през което централите, техните мрежови връзки и свързаната с тях необходима мрежова инфраструктура се 
изграждат или пренастройват, не трябва да се зачита в тези срокове. На държавите членки ще бъде позволено 
допълнително да съкратят сроковете за процеса на издаване на разрешителни. 
Новите правила, по които са постигнали съгласие енергийните министри дават също така и възможност на държавите-
членки да прилагат правилата за по-бързо издаване на разрешения и за настоящи искания за разрешителни. 
Регламентът ще бъде валиден 18 месеца, след което Комисията ще прецени дали е уместно да бъде удължен. 
Следващи стъпки 
Регламентът трябва да бъде официално приет от държавите-членки, заедно със споразумение по предложението за 
механизъм за коригиране на пазара на следващия извънреден Съвет по енергетика, уточняват в същото време от 
пресслужбата. 
Комисията представи предложението си на 9 ноември по член 122 от Договора за функционирането на ЕС, предназначено 
за извънредни ситуации. Предложението последва заключенията на Европейския съвет от 20 и 21 октомври 2022 г., които 
призовават за бързо проследяване и опростяване на процедурите за издаване на разрешителни, за да се ускори 
въвеждането на възобновяеми енергийни източници. То се базира на REPowerEU на ЕК от  18 май 2022 г. 
Предложението отразява разпоредбите, договорени в общия подход на Съвета относно предложението за 
преразглеждане на директивата за енергия от възобновяеми източници, което в момента се обсъжда между Парламента 
и Съвета. Целта е да  се ускори издаването на разрешения за възобновяеми енергийни източници в краткосрочен план и 
временно, докато разпоредбите на директивата за възобновяемата енергия влязат в сила. 
Енергията от възобновяеми източници може да намали търсенето на изкопаеми горива в ЕС и благодарение на ниските 
им оперативни разходи повече възобновяеми източници в енергийната система на ЕС могат да намалят цените на 
енергията. Дългите и сложни административни процедури обаче често са пречка за скоростта и мащаба на инвестициите 
във възобновяеми енергийни източници и свързаната с тях инфраструктура, заявяват от Съвета на ЕС.  
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 25 ноември 2022 г. спада с 1.39 % 
 

 
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 25 ноември е 218.60 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 16 133 MWh. 
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Стойността се понижава с 1.39 % спрямо отчетените 221.69 лв. за MWh с ден за доставка 24 ноември и изтъргуван обем от 
17 450 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 24 ноември изтъргуваният обем е 3 100 MWh. 
Постигнатата цена е 221.06 лв. за MWh и се повишава с 4.98 % спрямо регистрираните 210.57 лв. за MWh на 23 ноември 
при изтъргуван обем от 535 MWh. 
Референтната цена е 218.60 лв. за MWh. 
 
√ Понижение с 2.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 505.21 лв. за MWh с ден за доставка 25 
ноември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 505.21 лв. за MWh с ден за доставка 25 ноември 2022 г. и обем от 80 888.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
спад с 2.1 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 566.09 лв. за MWh, при количество от 42 442.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (38 445.60 MWh) е на цена от 444.34 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 390.27 лв. за MWh и количество от 3529.9 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 296.93 лв. за MWh (3199.4 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 17 часа – 684.34 лв. за 
MWh при количество от 3070 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 442.08 лв. за MWh при обем от 3064.5 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 516.12 лв. (207.86 евро) за MWh за 24 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 25 ноември 2022 г. се понижава до 505.21 лв. за MWh ( спад с 2.1 %) по данни на БНЕБ или 258.31 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 24 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 473.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 500.08 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     33,09%    2160.02 
Кондензационни ТЕЦ   48,38%    3158.01 
Топлофикационни ТЕЦ   5,48%    357.68 
Заводски ТЕЦ    1,70%    110.85 
ВЕЦ     3,40%    221.66 
Малки ВЕЦ    1,73%    112.87 
ВяЕЦ     1,97%    128.8 
ФЕЦ     3,54%    230.92 
Био ЕЦ      0,72%     46.8 
Товар на РБ         4980.53 
Интензитетът на СО2 е 509g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Борсовите цени на електроенергията в Европа се покачват в петък 25 ноември. На Балканите се наблюдава понижение 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 258,31 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 25 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 289,44 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 227,19 евро/мвтч. Най-високата цена от 349,90 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 
151,82 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 69 902,8 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 25 ноември ще бъде 261,97 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 130,13 гвтч. Максималната цена ще бъде 349,90 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 167,84 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 25 ноември е 270,07 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 312,76 евро/мвтч. Най-високата цена от 349,90 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 151,82 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 65 397,9 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 25 ноември на Словашката енергийна борса е 269,87 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 18 ч и тя ще е 349,90 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 151,82 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 266,19 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 18 ч и 
тя ще е 349,90 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 151,82 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 25 ноември е 269,48 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
311,93 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 76 431,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя 
ще достигне 349,90 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 151,82 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 257,93 евро/мвтч на 25 ноември. Пиковата цена ще бъде 
300,67 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 440 213,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч 
и тя ще достигне 349,90 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 151,82 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 25 ноември ще се продава за 293,89 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Страните от ЕС отложиха преговорите за таван на цената на руския петрол 
Преговорите на държавите-членки на Европейския съюз за ограничаване на цената на руския петрол са отложени, поради 
разногласия, съобщава агенция Bloomberg, позовавайки се на източници. 
„Преговорите по предложението на G7, които първоначално трябваше да бъда подновени в четвъртък вечерта са били 
отложени, тъй като дипломатите се нуждаят от време, за преодоляване на разногласията между държавите-членки“, пише 
изданието. 
Според източниците, обсъждането може да бъде възобновено в петък или пък по-нататък. 
Вестник Politico съобщи днес, че повечето от страните от Европейския съюз подкрепят предложението за въвеждането на 
тава на цената на руския петрол на ниво от 60-70 долара за барел. Полша  обаче смята таванът от 65 долара за барел да 
„твърде мек“. На това мнение са и Балтийските страни, а Гърция не иска нивото да е под 70 долара за барел. 
Естония ще се възползва от правото на вето, ако ЕС наложи висок таван на цените на руския петрол, каза по-рано през деня 
външният министър на страната Урмас Рейнсалу като се мотивира с това, че „такъв ценови хоризонт не е достатъчно 
амбициозен и нивото е твърде високо“. 
Междувременно прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков от своя страна реагира по свой начин на неяснотите 
по дискусията за „таван“. „Имам чувството, че те просто се опитват да вземат решение, заради самото решение. Не заради 
ефекта, а заради решението, така че да отметнат, че „таванът“ е въведен“, Коментарът на Песков бе в отговор на въпрос, 
касаещ обещанието на Русия да не доставя петрол за страните, които ще въведат „таван“, ако той се окаже над или близо 
до пазарната цена и какво ще се случи с доставките по петролопровода „Дружба“, ако Германия и Полша се присъединят 
към този „таван“. 
 
√ Трета поредна сесия на печалби регистрират фондовите борси в Западна Европа 
От националните измерители на „сините чипове“ с най-висок дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-
слабо повишение приключи британският FTSE 100 
Печелившите сесии по фондовите борси в Западна Европа продължават трети пореден ден в четвъртък, след като откриха 
седмицата с понижения в понеделник. 
Инвеститорите продължават да оценяват протокола от ноемврийското заседание на Федералния резерв на САЩ (Фед), 
публикуван предишния ден, сред като затвориха борсите в региона. 
Повечето от членовете на борда на централната банка на САЩ подкрепят позицията, че е необходимо да се забави темпът 
на нарастване на основния лихвен процент в близко бъдеще, според протокола от срещата, която се проведе на 1-2 
ноември. 
През ноември Фед повиши лихвите със 75 базисни пункта (б.п.) за четвърта поредна среща. В момента лихвата е на 
максимум от януари 2008 г. - 3.75-4% годишно. Това може да означава по-малки такива увеличения до края на тази 2023 
година. „Значително мнозинство от участниците прецениха, че забавянето на темпото на увеличение вероятно скоро ще 
бъде подходящо“, пише в протокола. 
Участниците на пазара на акции оценяваха и европейската статистика. 
Индексът на доверието в преработвателния сектор на Франция през ноември спадна до 101 пункта от 103 пункта месец 
по-рано, докато анализатори, анкетирани от Trading Economics, очакваха индексът да се понижи до 102 пункта. Така общият 
индекс на бизнес доверието в икономиката за трети пореден месец възлиза на 102 пункта. 
Междувременно индексът на доверието на германските предприемачи в икономиката на страната, изчислен от института 
за икономически изследвания Ifo в Мюнхен, се повиши до 86.3 пункта през ноември от 84,3 пункта месец по-рано. 
Анализаторите очакваха индексът да се покачи до 85 пункта. 
Подиндексът на бизнес очакванията за следващите шест месеца скочи до 80 пункта от 75.6 пункта, докато индикаторът, 
оценяващ текущата ситуация, падна до 93.1 пункта от 94.1 пункта през октомври. 
Европейските инвеститори реагираха на по-високите ноемврийски показания на PMI (индекс на мениджърите по 
покупките) в сряда от еврозоната, които потвърдиха, че 19-членният валутен блок е навлязъл в рецесия, но показаха, че 
спадът в бизнес активността леко се забавя. До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 
се повиши с 0.29%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше германският индикатор DAX 
(+0.8%), следван от френския CAC 40 (+0.5%), италианския FTSE MIB (+0.4%) и испанския IBEX 35 (+0.3%). Затова пък 
британският FTSE 100 загуби 0.1%, заради бързото падане на цената на акции на някои големи компании. Следобед 
възходящият тренд се запази, дори при някои индекси се ускори. 
 

 
Източник: MarketWatch 
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От таблицата по-горе е видно, че от националните измерители на „сините чипове“ с най-висок дневен ръст затвори 
германският индекс DAX, а с най-слабо повишение приключи британският FTSE 100. 
Секторният индекс на акциите на химическата индустрия добавиха 2,3%, за да поведат индикаторите по печалби, тъй като 
всички сектори и основни борси в региона затвориха на положителна територия. 
Френският производител на спиртни напитки Remy Cointreau SA отбеляза рязко увеличение на нетната печалба през 
първата половина на фискалната 2023 г. Според прессъобщение на компанията, нетната печалба за шестте месеца, 
приключили на 30 септември, се е увеличила с 67% и възлиза на 223.8 милиона евро спрямо 134 милиона евро за същия 
период на миналата година. Оперативната печалба нараства един път и половина и достига 319.3 милиона евро. В резултат 
цената на акциите се повиши и затвори с ръст от 0.25%, след като в един момент прескочи един процент, а стартира 
търговията с минимален спад от 0.19 на сто. 
На най-добре представящия се пазар – германската фондова борса във Франкфурт, където основният DAX 40 се покачи над 
14 539 пункта, до най-високото ниво от 7 юни, трите компании с най-висок ръст са: компанията за недвижими 
имоти Vonovia (+5.74%), следвана от доставчика на храна по домовете и офисите Hellofresh SE (+4.75%) и производителя 
на различни суровини на основата на полиуретан и поликарбонат Covestro AG (+3.53%). 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на германската компания за недвижими имоти LEG Immobilien, които поскъпна 
с 6.76%, след като Morgan Stanley повиши прогнозата си до „наднормено тегло“. 
Сред печелившите бяха и книжата на норвежката рекламна и маркетингова агенция Adevinta ASA - с 6.19%. 
Капитализацията на британската верига магазини за стоки за дома Kingfisher PLC се понижи с 1.47%, след като компанията 
влоши прогнозата си за печалба преди данъци за фискалната 2023 година. Приходите й през последното тримесечие, 
приключило на 31 октомври, се увеличиха с 1.7%, като се изключат валутните колебания, до 3.26 милиарда паунда. 
Цената на акциите на Dr. Martens Plc се срина с 20.45% и слезе на дъното на Stoxx 600, след новината, че британският 
производител на обувки е намалил печалбата си преди облагане с 5% през първата половина на фискалната 2023 г. 
Инвеститорите пренебрегнаха ръста на приходите и решението на ръководството на компанията да увеличи дивидентите. 
 
√ Енергийната криза ще поставя политическите ангажименти на богатите страни пред изпитание и през 2023 г. 
Правителствата по света трябва да решат как да подходят към енергийната трилема на фона на продължаващата 
нестабилност 
Ричард Бронз, ръководител на геополитическия отдел в анализаторската компания Energy Aspects пред изданието 
Petroleum Economist 
Настоящата енергийна криза подлага на изпитание ангажимента на правителствата по света да намерят подход, който 
балансира сигурността, достъпността и устойчивостта на енергийните доставки, известен като енергийната трилема. 
Западните държави трябва да решат докъде ще стигнат в подкрепа на Украйна и изолиране на Русия, производителите от 
ОПЕК+ как ще продължат да координират производството на петрол, а правителствата по света как ще изпълнят 
ангажиментите си за ускоряване на енергийния преход на фона на глобалната нестабилност. 
Произходът на настоящата енергийна криза се простира много по-назад от инвазията на Русия в Украйна през февруари 
2022 г., отразявайки десетилетие на забавяне на инвестициите в производството на нефт и газ, което не е съчетано със 
структурен спад в търсенето. Но рисковете за доставките, създадени от руско-украинската война, издигнаха кризата на 
върха на глобалния политически дневен ред. 
След нахлуването в Украйна западните правителства се опитват да ограничат енергийните приходи на Москва чрез 
налагане на последователни кръгове санкции. Силата на политическата решимост на Запада да приложи тези ограничения 
изненада много наблюдатели, особено след като Европа преживя спираловидно нарастване на цените на енергията 
заедно с рязкото забавяне на икономиката. 
Смущението на петролните пазари само ще се засили през 2023 г., тъй като ембаргото на ЕС върху руския внос влезе в 
сила, докато пазарите на газ в Европа са изправени пред допълнителни възможности за намаляване на потока от страна 
на Москва. Това ще затрудни още повече Старият континент да посрещне адекватно търсенето през зимата и след това да 
презареди газохранилищата си преди следващата зима. Западните санкции ще намалят приходите от руски износ, но само 
на голяма цена за вътрешните икономики в Европа. 
Ние изчисляваме, че руското производство на петрол ще падне с 2 милиона барела на ден под предвоенните нива до 
пролетта, тъй като производителите в страната се борят да намерят алтернативни купувачи за всички доставки, засегнати 
от ембаргото на ЕС. Пренасочването на дизеловите товари ще бъде най-трудното предизвикателство за Русия, 
принуждавайки страната да намали работата на рафинериите и да спре производства. 
Дори когато цените на петрола се покачат отново – подхранвайки инфлацията и вредейки на потребителите – Европа ще 
остане ангажирана с тези санкции. Разхлабването на ембаргото ще изисква единодушно съгласие от всички членове на ЕС, 
а страни като Полша и балтийските държави все още искат да добавят допълнителни санкции, вместо да облекчават 
съществуващите. 
Тези санкции на ЕС представляват дилема за администрацията на Байдън, която отчаяно иска да избегне нов скок в цените 
на петрола, предизвикан от ембаргото на ЕС и забраната на Европа за предлагане на превози, застраховки и услуги, които 
позволяват на руските потоци да отиват към други дестинации. 
За да избегне разкриването на това несъгласие между съюзниците, Вашингтон прокара сложно предложение за таван на 
цените на Г-7, което се надява да запази потока на руския петрол към международните пазари, но тази политика е твърде 
тромава, за да постигне целта си. Президентът Байдън разполага с малко други лостове за управление на цените на 
петрола, въпреки обещанията си да помогне на потребителите в САЩ, борещи се с високите цени на бензина и инфлацията. 
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Той пусна рекордни обеми от Стратегическия петролен резерв на САЩ (SPR) тази година и обеща да одобри допълнителни 
освобождавания, ако цените на петрола се покачат. Но SPR е ограничен ресурс и ще има затруднения да достави отново 
толкова големи обеми през 2023 г. Други варианти на политиката, обмислени от Белия дом – като ограничаване на 
американския суров петрол или износ на продукти – рискуват да нарушат пазарите по контрапродуктивни начини, които 
също водят до ръст на цените. 
Това помага да се обясни защо САЩ хвърлиха толкова много политически усилия в опитите си да повлияят на политиката 
на ОПЕК+, но исканията на Байдън за увеличаване на добива не бяха чути. Саудитска Арабия и други съюзници на САЩ в 
ОПЕК+ също устояха на натиска да се дистанцират от Русия, твърдейки, че групата взема технически, а не политически 
решения. 
Производителите от ОПЕК+ твърдо вярват, че сътрудничеството остава в техен най-добър интерес и през октомври те 
демонстрираха постоянен ангажимент да избегнат създаването на свръхпредлагане на пазара, като удължиха 
споразумението си за производство до 2023 г. и обявиха ново съкращаване с 2 милиона барела на ден. 
ОПЕК+ все още е изправена пред година на предизвикателство, тъй като се стреми към стабилни, високи цени на петрола 
на фона на глобално икономическо забавяне и повишена политическа несигурност по отношение на предлагането, 
включително ембаргото на ЕС върху руския петрол и потенциални допълнителни освобождавания на стратегически резерв 
от САЩ. 
За нациите потребители решенията на ОПЕК+ добавят още един източник на несигурност на доставките и ценови риск. 
Западните лидери няма да могат да убедят производителите да действат против личния си интерес и да намалят цените, 
но теоретично би трябвало да е възможно започването на диалог за това как да се намали нестабилността на цените, която 
вреди на всички страни. 
Скорошната история обаче не е обещаваща по този въпрос, тъй като западните лидери се опитаха да преследват целите 
си за декарбонизация, като обезсърчаваха нови инвестиции в изкопаеми горива. Така същевременно приемаха, че 
доставките ще останат евтини и достатъчно изобилни, за да позволят на потребителите сами да преминат към зелени 
алтернативи варианти. Въпреки че тази илюзия е разбита, правителствата все още следват своите зелени ангажименти – 
ЕС прие Европейската зелена сделка, а САЩ ангажираха 369 милиарда долара зелени инвестиции в Закона за намаляване 
на инфлацията. 
Но много краткосрочни политически отговори на настоящата енергийна криза не се вписват в тези дългосрочни екологични 
ангажименти. Производителите на петрол и газ са заплашени с неочаквани данъци, освен ако не увеличат инвестициите 
нагоре по веригата, масивните програми за субсидиране предпазват потребителите и понякога индустрията от ценови 
сигнали, а правителствата обмислят още по-драматични интервенции – като ценови тавани или забрани за износ – които 
ефективно биха отменили пазарни механизми изцяло. 
Правителствата несъмнено смятат, че тези мерки са политически необходими, но те допълнително усложняват 
политическия пейзаж, правейки компаниите по-малко склонни да се ангажират с инвестиции нагоре по веригата. Няма 
лесни решения за енергийната трилема за достъпност и устойчивост на сигурността и политиците трябва открито да 
признаят избора и компромисите, необходими за разработване на реалистична политика. Ако се ангажират с това, през 
следващата година енергийните пазари може да се изместят към по-добър път както в краткосрочен, така и в дългосрочен 
план. 
Тази статия е част от предстоящия специален доклад Outlook 2023, който представя очакванията на енергийната 
индустрия за ключови тенденции през следващата година. 
 
√ Укренерго разработва механизъм за внос на електроенергия от Европа 
Украйна разработва механизъм за внос на електроенергия от Европа, има възможност за внос до 600 МВт. Това съобщава 
директора на „Укренерго“ Владимир Кудрицки. 
„Енергийната система на Европа може да ни помогне в трудния момент и прави това. Търговският внос е технически 
възможен. „Укренерго“ осигурява възможност за такъв внос от 500 МВт и дори 600 МВт“, заявява Кудрицки пред УНН. 
Според него обаче за осигуряването на такъв експорт са необходими специални механизми, тъй като цената на 
електроенергията в Европа е много над тази в Украйна и такъв механизъм вече се разработва. 
Както отбелязва изданието ситуацията с електричеството остава трудна за почти всички региони. 
Ударите по украинската инфраструктура, включително и енергийната от страна на Русия започнаха на 10 октомври след 
взрива на кримския мост. В тази връзка министерство на енергетиката на страната съобщи  на 11 октомври, че прекратява 
вноса на електроенергия от ЕС, заради обстрелването с ракети. 
 
√ Петролът поскъпва, но се очаква да завърши седмицата с понижение 
Цените на двата основни сорта петрол в последния работен ден от седмицата, 25 ноември в рамките на сутрешната 
търговия се повишават. Предвид понижението по-рано през седмицата обаче се очаква седмичният спад да е от порядъка 
на около два процента. 
Стойността на януарските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures се повишава до 85,65 долара за 
барел – плюс 0,31 долара или 0,36 %. При затварянето на търговията в четвъртък договорите поевтиняха слабо – с 0,07 
долара или с 0,1 % до 88,34 долара за барел. 
Цената на фючърсите за януари за петрола сорт WTI на нюйоркската борса (NYMEX) се повишава до 78,44 долара за барел, 
което е ръст с 0,50 долара или с 0,,64 %.  Търговия на основните борси в САЩ вчера нямаше заради Деня на благодарността. 
Въпреки повишението, наблюдателите на пазара очакват седмичен спад на цената с около 2%. 
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Участниците на пазара продължават да следят преговорите на страните от Европейския съюз за таван на цената върху 
руския петрол. Страните от ЕС се разминават във вижданията си – Полша и Балтийките страни настояват за таван от 30 
долара за барел, Гърция, Малта и Кипър – за поне 70 долара за барел.    
Анализаторите от Goldman Sachs от своя страна смятат, че обсъжданият по-висок таван може да намали риска от ответни 
мерки от страна на Русия, но все още остава съмнението за ефективността на механизма. 
Пазарите отчитат и увеличаването на заболеваемостта от COVID-19 в Китай, което принуждава въвеждане на все повече 
ограничителни мерки и съответно се отразява на търсенето. Междувременно се наблюдава и намаляване на броя на 
пътуванията в целия свят. 
 
√ Борсовите цени на газа се понижават с 5.60 % 
Цените на газа в Европа тръгнаха надолу веднага щом стана ясно, че страните от Европейския съюз са на доста различни 
позиции за въвеждането на таван на цената на природния газ, сочат данните от търговията. 
Декемврийските фючърси по индекса TTF на борсата ICE Futures стартираха в четвъртък, 24 ноември от доста високото 
ниво от 131 евро за MWh. Ден по-рано търговията завърши при цена от 129.62 евро за MWh. Още в рамките на сутрешната 
търговия стойността започна да спада, но до следобедните часове остана в диапазона 124 – 123.8 евро за MWh. Малко 
преди затварянето газовите фючърси за кратко се повишиха до 126.35 – 125.19 евро за MWh, после рязко спаднаха до 
119.88 евро за MWh, а в края на сесията все пак се установиха но по-високото ниво от 122.35 евро за MWh, което е 
понижения спрямо предходната сесия с 5.609 евро за MWh към публикуването на данните. 
Пазарът реагира по своя начин на новините от извънредното заседание на енергийните министри на Европейския съюз, 
на което трябваше да бъде постигнато съгласие по предложения от Европейската комисия нов механизъм за съвместна 
покупка на природен газ и таван на цената на синьото гориво. Както става ясно, зависимостта между тях е твърде тясна, а 
предложенията таван от 275 евро за MWh поражда допълнителни притеснения за сигурността на доставките от една страна 
и високите газови цени от друга. В това число и за цената на LNG. На този етап няма конкретни политически изказвания за 
административна  намеса на пазара от политически лидери, но пък има такива от страна на борсовите участници. 
Търговците също са доста притеснени от административния натиск. Всичко това се случва и на фона на европейския 
регламент за изземване на свръхприходите, което кара бизнеса да е доста скептичен към мерките, които европейските 
институции предприемат. 
Все повече се чуват гласове, че мерките изобщо не са съобразени с реалната икономическа ситуация, особено ако се вземе 
предвид закона на САЩ за намаляване на инфлацията. Изглежда, че европейската политика става все по-объркана за 
бизнеса, а гражданите още по-дезориентирани. Притеснителното е, че всичко това се случва в началото на зимата. 
Иначе като цяло спадът на борсовите цени на газа е добра новина. Зависи как се четат факторите и за какъв отрязък от 
време.  
 
Мениджър 
 
√ Радев ще покани "Български възход" на консултации следващата седмица 
Следващата седмица президентът ще покани на консултации за съставяне на правителство парламентарната група на 
"Български възход". Това обяви Румен Радев пред журналисти.  
"Този парламент има да свърши изключително важна работа - това Народно събрание, а не следващото! Има закони, които 
сега трябва да се приемат, защото през лятото ще е късно. Дадох достатъчно време и за работа по тези закони, и за диалог 
на партиите, за да съставят правителство. Ако партиите са единодушни, че желаят избори веднага, няма проблем, 
мандатите могат да се извъртят много бързо. Аз съм им дал възможността те да решат", посочи Радев.  
Той отказа да коментира промените в Изборния кодекс, които днес се разискват в пленарната зала. "Още не е ясно какъв 
ще бъде изходът от дебатите, които текат в парламента по отношение на промените в изборното законодателство. Едва 
когато има приет на второ четене закон и той дойде при мен, бих го разгледал и тогава ще мога да ви дам отговор", каза 
Радев.  
На въпрос дали ще поиска оставката на Иван Демерджиев по повод проблемите с миграцията, президентът отговори така: 
"Как партиите може да искат оставка на служебен министър? Да си направят редовно правителство и да си искат колкото 
си искат оставки. Министърът много ясно се аргументира какво прави в момента МВР, за да запълни дефицити, които са 
налагани в системата с години. Още повече, че сега за първи път МВР тръгва по един оздравителен път", добави 
президентът.   
По внесената оставка на главния секретар на МВР Петър Тодоров, Радев посочи, че ще се произнесе днес, след като се 
запознае подробно с доклада и документацията по казуса.  
Относно стрелбата по българския културен клуб в Охрид, държавният глава го определи като "абсолютно недопустим 
вандалски акт на агресия", която се насаждала с десетилетия срещу България и българите. 
"Държавните ръководители на Република Северна Македония трябва да разберат, че пътят към ЕС минава през 
признаването и уважаването на правата на македонските българи. Това е единственият начин гражданите на РСМ наистина 
да поемат по пътя, по който са заявили, че желаят да вървят. И, разбира се, с уважение към общата ни история и общите 
исторически корени", добави президентът Румен Радев.  
 
√ Президентът не прие оставките на главния секретар на МВР и заместника му 
Президентът Румен Радев не прие депозираните оставки на главния секретар на МВР гл. комисар Петър Тодоров и 
заместника му гл. комисар Станимир Станев. Националната сигурност и МВР не могат да стават заложник на 
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кратковременни конюнктурни политически амбиции, е позицията на държавния глава след като се запозна с внесените в 
президентската институция документи от Министерството на вътрешните работи и с депозираната оставка от главен 
комисар Петър Тодоров. 
„Президентът Румен Радев не приема главен комисар Петър Тодоров да понесе отговорност за натрупаните през 
изминалите години проблеми в системата на МВР, за преодоляването на които работи от назначението си през август 2021 
г. Професионалното ръководство на МВР не си затваря очите пред проблемите и не се опитва да ги прикрие, а работи за 
тяхното решаване”, се казва в изявлението на президентството. 
Двамата висши служители на МВР пожелаха да напуснат постовете си след трагична катастрофа в София, при която загина 
полицай след гонка с бус, пълен с мигранти. 
 
√ С поправки в закон: Обезпечават правото на защита на членове на УС на БНБ при предсрочно освобождаване 
Да се обезпечи правото на защита на членовете на Управителния съвет на БНБ, освен управителя, в случай на предсрочно 
освобождаване. Обезпечаване на това право на защита е свързано и с преодоляване на правни несъответствия, отчетени 
в Доклада за конвергенция на Европейската централна банка (ЕЦБ) за 2022 г., както и в предходни доклади и отразяване 
на изискванията на законодателството на Европейския съюз (ЕС) към регулаторната рамка за БНБ. Това предвижда проект 
за промени в Закона за Българската народна банка (БНБ ), публикуван в портала за консултации на Министерския съвет.  
Според сега действащата правна рамка само управителя на БНБ има възможност да отнесе решението за предсрочно 
прекратяване на правомощията му за разглеждане пред Съда на Европейските общности. По отношение на останалите 
членове на Управителния съвет на БНБ, тъй като актовете на Народното събрание, съответно на президента на България 
подлежат единствено на контрол за конституционосъобразност, не се предвижда възможност за съдебен контрол на 
актовете за предсрочно освобождаване,, посочват вносителите на проекта . 
С предложените промени се предлага да бъде предвидена процедура, съгласно която основанието за предсрочно 
освобождаване на подуправител или друг член на Управителния съвет, с изключение на управителя, да се установява с 
решение на УС на БНБ, прието по определен от него ред. Предлага се с решението на Управителния съвет на БНБ да се 
спира изпълнението на правомощията на члена на Управителния съвет на БНБ, чието освобождаване се предлага.  
Според предложените промени в законопроекта решението на Управителния съвет на БНБ подлежи на оспорване пред 
Върховния административен съд в 7-дневен срок. Върховният административен съд пък  се произнася в 14-дневен срок от 
постъпване на жалбата с решение, което е окончателно. 
С приемането на предложените изменения ще се гарантира от една страна правото на защита на членовете на 
Управителния съвет на БНБ, освен управителя, и от друга - тяхната независимост, като се предвиди те да имат достъп до 
ефикасни правни средства за защита и възможност за съдебен контрол за законосъобразност на основанията в 
процедурата за тяхното предсрочно освобождаване, се посочва в мотивите на вносителите  на законопроекта.  
 
√ НСИ: Българите - 5 118 494 души, ромите са най-младият етнос 
Tрите основни етноса в България - българи, турци и роми са намалели като дял от населението на страната за последните 
10 г. Ромите обаче са с най-млад възрастов състав.  
5 118 494 граждани са се определили като българи при последното преброяване на населението през септември 2021 г. 
.За десет години делът им от цялото население  на страната обаче намалял с 0,2 процентни пункта до 84,6 на сто. Това 
показват резултатите от националното преброяване през 2021 година за етнокултурните характеристики на населението у 
нас, представени вчера от Националния статистически институт (НСИ).  
Като роми се самоопределят 266 720 български граждани. Ромите са 4,4 на сто от населението на страната, като делът им  е 
намалял с половин процент за 10 години. Турската етническа група е 508 378 граждани или  8,4% от населението на 
България,  като за десет години делът й е намалял с 0,4 процентни пункта.  Сред другите етнически групи най-голяма е тази 
на хората, които са записали "помак" - близо 15 000 души. Следва руската етническа група - 14 000 души, след това са 
българо-мохамеданите - почти 11 000 души, арменската група е от 5306 души, следва украинската - 3239 души, македонска 
- 1143, румънска - 683. 
Хората, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 15 746 или 0,3 на сто. Отговор "Не желая да отговоря" са са 
дали 63 767 души, или 1 на сто от отговорилите. 
НСИ отчита съществена разлика  във възрастовия състав между  основни етнически групи у нас.  Най млад е ромският 
етнос.  26,6% от хората, самоопределили се като роми, са на възраст между 0 и 14 години, докато при турската етническа 
група на тази възраст са двойно по-малко – 13,8%. Сред българите хората във възрастовата група 0-14 години са още по-
малко – 12%. 
Според Магдалена Костова, директор на Дирекция "Демографска и социална статистика"  в НСИ негативните демографски 
тенденции, които наблюдаваме през последните години в страната, оказват влияние както върху населението, така и върху 
всички етнически групи и заради това трите основни етнически групи в страната – българска, турска и ромска, намаляват 
като абсолютен брой спрямо предишното преброяване. Като относителни дялове структурата се запазва относително 
непроменена. 
Данните на статистиката сочат, че българският език е майчин за 5 037 607 души, или 85.3% от населението, турският - за  514 
386 души, или за 8,7%, а ромският - за 227 974 души, или за 3.9% . Друг майчин език пък са посочили 62 906 души, или 
само 1,1% от населението на страната.  
Турският етнос у нас  живее предимно в  в селата,  главно в пет области – Кърджали, Разград, Търговище, Силистра и 
Шумен. Малко над половината от ромите пък живеят в градовете. В градовете живеят и над 72% от етническите българи.  
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Българската етническа общност преобладава във всички области с изключение на Кърджали и Разград, където тя формира 
съответно 29% и 39,7% от населението на областта Хората от ромската етническа група са разпределени териториално във 
всички области на страната. Най-голям е делът на ромския етнос в областите Сливен - 15.3%, и Монтана - 11.5%, следвани 
от Шумен - 8.0%, Добрич - 7,2%, и Ямбол - 7,1%. 
Към 7 септември 2021 г. 11,8 на сто от самоопределилите се към ромската етническа група на възраст 9 и повече навършени 
години са неграмотни. Този дял е 3,4 на сто и 0,5 на сто съответно за самоопределилите се към турската и българската 
етническа група.  Наблюдават се съществени различия в образователната структура на населението по етническа 
принадлежност, посочи експертът. Докато при самоопределилите се като българи на седем и повече навършени години 
79,7 на сто са с високо образование. От тях 29,2 на сто с висше и 50,5 на сто със средно образование. При населението от 
турската етническа група с високо образование са 44 на сто (8,1 на сто с висше и 35,9 на сто със средно), а при ромския 
етнос относителният дял на този показател е 15,2 на сто. В сравнение с 2011 г. и при трите основни етнически групи се 
наблюдава положителна тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на хората със завършено 
висше и средно образование, коментира Костова. 
Според данните на НСИ от преброяването за десет години делът на населението със завършено висше образование 
нараства от 0,3 на 0,8 на сто сред ромската етническа група, от 4,1 на 8,1 на сто сред турската и от 22,8 на сто през 2011 г. 
на 29,2 на сто през 2021 г. сред самоопределилите се към българската етническа група. 
От хората на 15 и повече навършени години никога не са посещавали училище 0,3 на сто от самоопределилите се към 
българската етническа група, 1,9 на сто от турската и 6,4 на сто от ромската етническа група. 
Децата в задължителна училищна възраст (7 - 15 навършени години), останали извън образователния процес, са 8 на сто 
при ромската общност, 4,4 на сто при турската и 1,3 на сто от самоопределилите се към българската етническа група в тази 
възрастова група. 
 
√ Въздушният транспорт с рекорден скок на оборота за година 
Общият индекс на оборота в сектор "Транспорт, складиране и пощи"  през третото тримесечие на 2022 г. се е увеличил  с 
42,5 на сто над равнището на същото тримесечие на миналата година. Рекорден ръст е отчетен при "Въздушен транспорт" 
- със 155,6 на сто, и "Воден транспорт" - с 82,8 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически 
институт.  
При "Други бизнес услуги" най-голям ръст спрямо третото тримесечие на 2021 г. е регистриран при "Туристическа агентска 
и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" - със 78 на сто, и "Дейности по наемане и 
предоставяне на работна сила" - с 26,7 на сто. Намаление се наблюдава само при "Юридически дейности; Счетоводни и 
одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението" - с 9,8 на сто. 
Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения" е с 14 на сто по-висок през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 
година. Съществен ръст се наблюдава при "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и 
издаване на музика" (25,9 на сто), "Дейности в областта на информационните технологии" (24,2 на сто), и "Информационни 
услуги" (18,5 на сто). Най-голямо намаление е отчетено при "Издателска дейност" - с 11,4 на сто. 
През третото тримесечие на 2022 г. общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи“ се увеличава със 
7,5 на сто в сравнение с предходното тримесечие. Ръст се наблюдава при повечето дейности, като той е най-голям при 
"Въздушен транспорт" - с 37,4 на сто, и "Воден транспорт" - с 15,9 на сто. Намаление е регистрирано при "Складиране и 
обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" (1,8 на сто). 
Оборотът за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства с 
1,7 на сто спрямо второто тримесечие на 2022 година. Най-голямо увеличение е отчетено при "Дейности в областта на 
информационните технологии" и "Информационни услуги" - с по 5,4 на сто, а понижение е регистрирано при "Издателска 
дейност" (10,5 на сто) и "Далекосъобщения" (6,1 на сто).  
При "Други бизнес услуги" най-голям ръст спрямо предходното тримесечие е регистриран при "Архитектурни и инженерни 
дейности, технически изпитвания и анализи" - с 5,1 на сто, и "Дейности по охрана и разследване" - с 4,5 на сто. Намаление 
се наблюдава при "Други професионални дейности" - с 13,7 на сто, и "Юридически дейности; Счетоводни и одиторски 
дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението" - с 5,7 на сто. 
 
√ БНБ отчете 17,9% ръст на ипотечните кредити за година 
В края на октомври 2022 г. изтеглените  жилищни кредити стигнаха рекордните над 16 млрд. лв., като  нарастват на 
годишна база със 17,9 на сто. Потребителските заеми пък възлизат на повече от 15 млрд. лв. и се увеличават с 13,8 на сто 
спрямо октомври 2021 г., показва статистиката на Българската народна банка (БНБ). 
Общо кредитите за домакинствата са над 32,7 млрд. лв. или 21,2 на сто от брутния вътрешен продукт на страната в края на 
октомври тази година. Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 15,3 на сто. В края на октомври 2022 г. жилищните 
кредити са над 16 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17,9 на сто. Потребителските кредити възлизат на повече от 
15 млрд. лв. и се увеличават с 13,8 на сто спрямо октомври 2021 г.  
Заемите за работодатели и самонаети лица също се увеличават на годишна база през октомври с 10,6 на сто и в края на 
месеца са 446,8 млн. лева. 
Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са почти 5,9 млрд. лв. В сравнение с октомври 2021 г. те се увеличават 
с 21 на сто.   
Според статистиката на централната банка депозитите  на неправителствения сектор са близо 112,4 млрд. лв. (72,7 на сто 
от БВП), като годишното им увеличение е 11,6 на сто, съобщава Българската народна банка. 
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Депозитите на нефинансови предприятия са  скочили до над 39,2 млрд. лв. (25,4 на сто от БВП). В сравнение с октомври 
2021 г. те се увеличават с 23,7 на сто. Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 14,3 на сто на годишна база 
през октомври 2022 година и в края на месеца достигат 3,4 млрд. лв. (2,2 на сто от БВП). 
Домакинствата държат на влогове в банките близо 69,8 млрд. лв. (45,1 на сто от БВП) в края на октомври. При тях 
увеличението е със 7,3 на сто спрямо същия месец на миналата година. 
Ръст има и при кредитите за неправителствения сектор. Те са  в размер на 79,2 млрд. лв.(51,2 на сто от БВП) при близо 78,6 
млрд. лв. към септември 2022 г, като на годишна база се увеличават с 13,1 на сто. 
Кредитите за нефинансови предприятия нарастват на годишна база през октомври с 10,4 на сто до почти 40,6 млрд. лв.Това 
прави точно 26,3 на сто от БВП на България, сочат още данните на БНБ. 
 
√ Страните от ЕС договориха механизъм за съвместно купуване на газ 
Министрите на енергетиката на страните от ЕС постигнаха предварително споразумение на извънредна среща за нов 
механизъм за съвместни покупки на газ. Мярката е смятана за ключова за запълване на хранилищата в региона до зимата 
на 2023-2024 г., съобщава РИА Новости, позовавайки се на свой източник. 
„Постигнато е съгласие по съдържанието на две резолюции – за разрешителните и за солидарността. Целта на настоящото 
председателство на Съвета на ЕС е да ги приеме официално по време на следващия извънреден енергиен съвет, който 
вероятно ще се проведе на 13 декември, заедно с политическо споразумение по предложението за механизма за 
коригиране на пазара“, каза източник в ЕС пред репортери. 
Властите в ЕС ще се нуждаят от още една среща, за да утвърдят новия механизъм за съвместни покупки на газ. "Ще е 
необходимо още едно заседание за предварително съгласуване на ограниченията на цената на газа - тя също може да се 
състои на 13 декември", уточни той. 
Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че на днешното си извънредно заседание министрите на енергетиката 
на страните от Европейския съюз не са успели да постигнат споразумение за ограничаване на цените за доставки на руски 
газ. Той добави, че ще се опита да постигне от от властите в Брюксел определени отстъпки на цените на горивата от Русия. 
 
√ Европарламентът настоява ЕС да замрази финансирането за Унгария 
В резолюция, приета в четвъртък с 416 гласа "за", 124 гласа "против" и 33 гласа "въздържал се", евродепутатите заявяват, 
че 17-те коригиращи мерки, договорени от Комисията и Унгария, "не са достатъчни за справяне със съществуващия 
системен риск за финансовите интереси на ЕС", дори и да бъдат приложени изцяло, съобщиха от пресслужбата на 
Европейския парламент. Неотдавна след преговори с Комисията Унгария представи 17 коригиращи мерки, като например 
създаване на работна група за борба с корупцията и промени в правилата за възлагане на обществени поръчки, за да 
отговори на опасенията. 
Европарламентът призовава държавите членки на ЕС да приемат предложените мерки в рамките на Регламента относно 
обвързаността с условия, за да защитят бюджета на Съюза срещу нарушения на принципите на правовата държава в 
Унгария, и да ги отменят, едва след като унгарските коригиращи мерки доведат до устойчив ефект. "Ако тези мерки бъдат 
отменени в бъдеще, Съюзът следва да пристъпи към финансова корекция", добавят те. 
По отношение на Механизма за възстановяване и устойчивост на Унгария /МВУ/ те изразяват съжаление във връзка с 
факта, че поради действията на правителството, средствата за възстановяване все още не са достигнали до унгарския 
народ. Според ЕП рискът от злоупотреба със средства на ЕС в Унгария продължава да съществува и Комисията не трябва 
да одобрява плана по МВУ за Унгария, докато страната не изпълни изцяло всички препоръки в областта на принципите на 
правовата държава и всички съответни решения на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека. 
Членовете на ЕП призовават Комисията и Съвета да не се поддават на натиска, който Унгария оказва върху тях посредством 
блокиране на ключови решения на ЕС, като макрофинансовата помощ за Украйна в размер на 18 млрд. евро и глобалната 
минималната ставка на корпоративния данък. Тази "злоупотреба" с правилото за гласуване с единодушие не бива да 
оказва въздействие върху решенията относно унгарския план за възстановяване и прилагането на законодателството за 
обвързаност с условия във връзка с принципите на правовата държава, се казва в текста. 
Парламентът подчертава, че крайните получатели на средства от ЕС не трябва да бъдат лишавани от подкрепа поради 
липса на сътрудничество от страна на техните правителства, и призовава Комисията да намери начини за разпределяне на 
средствата от ЕС чрез местните правителства и неправителствените организации. 
В заключение, членовете на ЕП се оплакват, че решението за задействане на Регламента относно обвързаността с условия 
за Унгария е закъсняло отдавна и е с твърде ограничен обхват. Парламентът настоява Комисията да предприеме действия 
по отношение на други нарушения на принципите на правовата държава, особено онези, свързани с независимостта на 
съдебната власт. 
На 18 септември 2022 г. Комисията предложи да замрази 7,5 млрд. евро от фондовете на ЕС за Унгария, като се позова на 
опасения, свързани с корупцията и обществените поръчки, след като през април задейства механизма за обвързаност с 
условия за защита на бюджета на ЕС за Унгария. Съветът трябва да вземе решение с квалифицирано мнозинство до 19 
декември въз основа на предложението на Комисията. 
 
√ Меркел проговори за войната в Украйна: За Путин само властта има значение, а аз вече нямах такава 
Бившият германски канцлер Ангела Меркел защити политиката си спрямо Русия преди февруарската инвазия в Украйна, 
като каза, че в края на своя мандат вече не имала способност да повлияе на руския президент Владимир Путин, предаде 
Би Би Си. 
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Тя каза, че се е опитала да свика европейски преговори с руския държавен глава и френския президент Еманюел Макрон 
през лятото на 2021 г. 
„Но нямах силата да постигна своето. Наистина всички знаеха - през есента тя ще си отиде“, каза Меркел пред Spiegel news. 
След четири мандата като канцлер Меркел напусна поста през декември. Тя направи последно посещение в Москва през 
август 2021 г. и каза пред германското списание, че „усещането й е било много ясно: „По отношение на политическата 
власт с вас е свършено“. Тя добави, че „за Путин само властта има значение". 
По думите й е било показателно, че на последната им среща Путин е довел със себе си външния министър Сергей Лавров. 
Преди това те са се срещали на четири очи. 
След началото на войната в Украйна, предшествана от седмици на масивно струпване на военни по границата на страната, 
мнозина твърдят, че Меркел и други лидери на ЕС е трябвало да възприемат по-твърд подход към Кремъл. 
Експерт по външна политика в нейната Християндемократическа партия (ХДС), Родерих Кизеветер, е сред онези, които 
казват, че Меркел знаела, че Путин опитва да разедини и отслаби Европа, но тя вярвала, че „меката сила“ е правилният 
подход. 
В интервюто за Spiegel Меркел каза, че нейната позиция за Украйна в мирните преговори в Минск е спечелила време на 
Киев да се защитава по-добре срещу руската армия. 
Споразумение за прекратяване на огъня беше постигнато в Минск след анексирането на Крим от Русия през 2014 г. 
Ключови изисквания по Минските споразумения обаче не бяха спазени. 
Меркел каза, че не съжалява, че е напуснала поста през декември, защото е смята, че нейното правителство не е успявало 
да постигне напредък не само по кризата в Украйна, но и по конфликтите в Молдова, Грузия, Сирия и Либия, във всеки 
един от които Русия играе някаква роля. 
 
√ Сигналите за забавяне в повишаването на лихвите на Фед подкрепиха фондовите борси 
Европейските акции достигнаха нови тримесечни върхове в ранната търговия в четвъртък, след като протоколите от 
срещата на Федералния резерв през ноември сигнализираха за забавяне на темпа на повишаване на лихвените проценти, 
докато инвеститорите чакат нови сигнали от Европейската централна банка (ЕЦБ), пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,78 пункта, или 0,63%, до 441,6 пункта, достигайки най-високото си 
ниво от 19 август, макар че обемите на търговия останаха ниски, тъй като борсите в САЩ днес ще останат затворени по 
случай Деня на благодарността. 
Немският показател DAX се повиши със 124,14 пункта, или 0,86%, до 14 551,73 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE напредна с 21,21 пункта, или 0,28%, до 7 486,45 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира ръст от 50,21 
пункта, или 0,75%, до 6 729,3 пункта. 
Уолстрийт приключи търговията в сряда със солидни печалби, след като протоколите от заседанието на централната банка 
на САЩ показаха, че „значително мнозинство“ от членовете на институцията подкрепят идеята за намаляване на темпото 
на увеличение на лихвите. 
„Протоколите бяха съответствие с очакванията за сигнализиране за по-малки повишения на лихвите, но те също така 
подчертаха, че крайната ставка ще бъде по-висока от първоначално очакваното“, каза Карим Чедид, ръководител на 
инвестиционната стратегия за iShares EMEA в BlackRock. 
„Това, което е различно за ЕЦБ, е, че рецесията, която очакваме за Европа, ще бъде по-продължителна. Това означава, че 
ЕЦБ може да не успее да стигне толкова далеч, колкото Фед, и в крайна сметка те ще трябва да започнат да намаляват 
лихвите по-рано отколкото Фед“, добави той. 
По-късно днес Европейската централна банка ще публикува протокола от заседанието си през октомври, на което повиши 
лихвените проценти със 75 базисни пункта, но каза, че вече е постигнат „съществен“ напредък в опитите си да се пребори 
с историческия скок на инфлацията. 
Бенчмаркът STOXX 600 е напреднал с около 15%, откакто на 29 септември достигна тазгодишното дъно си, като това се 
дължи на по-добрите от очакваното корпоративни отчети за последното тримесечие и надеждите, че Федералният резерв 
на САЩ ще премине към по-малки повишения на лихвите. 
Чувствителният към лихвените проценти сектор на недвижимите имоти SX86P беше най-добре представилият се в Европа 
с ръст от 2,7%, тъй като доходността на германските държавни облигации падна до най-ниското си ниво от шест седмици. 
Акциите на Immofinanz поскъпнаха с 9%, след като австрийската фирма за недвижими имоти отчете силни деветмесечни 
резултати и повиши прогнозата си за 2022 г. 
Цената на книжата Remy Cointreau се понижи с 1,8%, след като производителят на коняк Remy Martin заяви, че второто 
полугодие ще отразява връщане към нормалните тенденции на потребление след две години на „изключителен растеж“. 
Повишения на Уолстрийт 
Американските борсови индекси завършиха търговската сесия в сряда с ръст, въпреки колебливото им представяне през 
деня, след като протоколите от последното заседание на Федералния резерв на САЩ показаха, че централната банка се 
готви за по-малки лихвени повишения през идните месеци на фона на охлаждането на инфлацията, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 95,96 пункта, или 0,28%, до 34 194,06 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се повиши с 23,68 пункта, или 0,59%, до 4 027,26 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна със със 110,91 пункта, или 0,99%, до 11 285,32 пункта. 
Акциите на Nordstrom поевтиняха с 4,24%, след като веригата универсални магазини потвърди прогнозите за финансовите 
си прогнози. Компанията обаче надмина консенсусните очаквания според Refinitiv за печалба и приходи през последното 
тримесечие,. 
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Цената на книжата на Tesla се повиши със 7,82%, след като Citi повиши рейтинга си за акциите на производителя на 
електрически автомобили. 
Протоколите от срещата на Фед през ноември показваха, че централната банка вижда напредък в борбата си с високата 
инфлация и се стреми да забави темпа на повишаване на лихвените проценти, което означава по-малки увеличения до 
края на тази година и през 2023 г. 
„Значително мнозинство от участниците на срещата прецениха, че ще скоро ще бъде уместно да се предприеме забавяне 
на темпото на увеличение“, се посочва в протокола. 
По-рано през ноември централната банка одобри четвърто поредно увеличение на лихвите със 75 базисни пункта, което 
изведе лихвените проценти до най-високото им ниво от 2008 г. Икономистите до голяма степен очакват увеличение от 0,5 
процентни пункта през декември. 
„Имате пазар, който е нервен за едно и само едно нещо, и това е Федералният резерв и неговата парична политика“, каза 
Арт Хоган, главен пазарен стратег в B. Riley Financial. „Всички новини, които биха могли да променят наратива около 
повишенията на лихвените проценти в бъдеще, са важни за пазарите, които също виждат слаб обем на търговия поради 
съкратената търговска седмица“, добави той. 
На пазара се отразиха и данните за молбите за помощи при безработица, които достигнаха 240 хил. за седмицата 
приключила на 19 ноември .Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха 225 000. Резултатът сигнализира, че пазарът 
на труда може да отслабва. В същото време обаче поръчките за дълготрайни стоки за октомври бяха по-високи от 
очакваното, достигайки 1 при прогнози за 0,5%. 
Американските борси ще бъдат затворени днес за Деня на благодарността, а в петък ще бъдат със съкратено работно 
време. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в 
четвъртък на фона на протоколите от заседанието на Фед, които сигнализираха забавяне на темпото на увеличение на 
лихвите от страна на американската централна банка, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 267,35 пункта, или 0,95%, до 28 383,09 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи със 7,6 пункта, или 0,25%, до 3 089,31 пункта, докато 
индексът Shenzhen Composite напредна с 2,63 пункта, или 0,13%, до 1 998,15 пункта. Хонконгският показател Hang Seng се 
повиши със 137,09 пункта, или 0,78%, до 17 660,9 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi регистрира ръст от 23,32 пункта ,или 0,96%, до 2 441,33 пункта, след като Южнокорейската 
централна банка вдигна основната си лихва с 25 базисни пункта до 10-годишен връх от 3,25%. 
Австралийският измерител ASX 200 напредна с 10 пункта, или 0,14%, до 7 241,8 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 1,07 пункта, или 0,18%, до 592,77 пункта. BGBX40 напредна с 0,21 пункта, или 0,15%, до 136,29 пункта. BGTR30 
се повиши с 0,83 пункта, или 0,12%, до 715,13 пункта. BGREIT записа ръст от 0,25 пункта, или 0,14%, до 179,13 пункта. 
 
√ Турската централна банка понижи основната си лихва и сложи край на цикъла на облекчаване 
Турската централна банка намали основната си лихва със 150 базисни пункта до 9% и реши да сложи край на цикъла на 
облекчаване на паричната политика, предаде Си Ен Би си. 
Централната банка е под постоянен натиск от президента Реджеп Тайип Ердоган да продължи да намалява лихвите 
въпреки растящата инфлация, която достигна 85,5% на годишна база през октомври, докато цените на храните и енергията 
продължават да растат. 
„Отчитайки нарастващите рискове по отношение на глобалното търсене, Съветът за паричната политика прецени, че 
текущият лихвен процент е адекватен и реши да прекрати цикъла на намаляване на лихвените проценти, който започна 
през август“, се казва в изявление на централната банка. 
Ердоган продължава да настоява, че повишаването на лихвените проценти, което правят централните банки по света, би 
навредило на турската икономика. Според икономисти именно идеите на Ердоган са една от причините за обезценяване 
на турската лира  по-високата инфлация. 
„Въпреки че негативните последици от ограниченията на предлагането в някои сектори, особено основните храни, бяха 
облекчени от стратегическите решения на Турция, възходящата тенденция на производствените и потребителските цени 
продължава да тежи международен мащаб“, каза централната банка. 
„Ефектите от високата глобална инфлация върху инфлационните очаквания и международните финансови пазари се следят 
отблизо. Освен това централните банки в развитите икономики подчертават, че нарастването на инфлацията може да 
продължи по-дълго от очакваното поради високото ниво на цените на енергията, дисбалансите между търсенето и 
предлагането и стегнатостта на пазарите на труда“, добави институцията. 
 
√ Турският военен министър и Шойгу обсъдиха по телефона действията в Сирия и зърнената сделка 
Турският министър на националната отбрана Хулуси Акар се е обадил на руския министър на отбраната Сергей Шойгу. 
Министрите обсъдиха ситуацията в Северна Сирия, както и въпроси, свързани с продължаването на сделката за зърно. 
Това съобщи Министерството на отбраната на Руската федерация в канала Telegram. 
Турските въоръжени сили нанесоха въздушни удари на територията на Сирия и Ирак в рамките на военна операция. 
Турските власти посочиха като цел на операцията борбата срещу кюрдските формирования в страната. Анкара смята, че те 
са замесени в терористичната атака в Истанбул на улица Истиклял неотдавна. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган 
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обвини Русия в безотговорно отношение към задълженията си за разрешаване на сирийската криза. Зърнената сделка 
беше сключена между Русия, Украйна, Турция и ООН на 22 юли, в средата на ноември беше удължена със 120 дни. Едно 
от основните изисквания на Русия по споразумението беше премахването на ограниченията за износ на руски торове, както 
и доставката на храни в бедните страни. На 4 ноември президентите на Турция и Русия се договориха да изпратят 
безплатно зърно в Африка. 
 
√ Песков: Русия няма да доставя петрол на страните, които подкрепят въвеждането на таван на цените 
Москва не планира да доставя петрол на страни, които подкрепят таван на цените на руския петрол. Това заяви говорителят 
на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс. 
Песков каза също така, че ръководството на Украйна може да „сложи край на страданията“ в страната, като изпълни 
исканията на Русия за разрешаване на конфликта, съобщава „Гардиън“. 
Думите му бяха в отговор на въпрос дали Русия се притеснява от ефекта върху цивилното население от нейните удари по 
енергийна инфраструктура, които предизвикаха многократни масови прекъсвания на електрозахранването. 
Песков каза, че Русия е атакувала цели с военно, а не „социално“ значение. 
 
√ Система за позициониране локализира обекти с точност до сантиметър в градска среда 
Сателитните технологии като GPS осигуряват постоянно позициониране от десетилетия. Но такива системи имат редица 
добре известни ограничения, които са особено изразени в градска среда. И наскоро инженери и учени от Холандия 
разработиха нова система за позициониране "SuperGPS", изградена върху съществуващи оптични комуникации и 
безжични технологии, която осигурява точност на позициониране на ниво сантиметър. 
Всеки от навигационните спътници съдържа атомен часовник, синхронизиран с часовниците на всички останали спътници, 
чиито времеви отметки се предават с помощта на радиосигнал. Приемащото устройство, след като получи сигнали от 
няколко спътника, изчислява собствената си позиция в триизмерното пространство. При идеални условия този подход 
може да осигури и сантиметрова точност, но в реалния свят нещата са различни. Сгради, дървета и други препятствия 
пречат на разпространението на сигнали от сателити, плюс смущенията от други устройства могат да намалят качеството 
на сигнала и да увеличат грешките при позициониране до метри, десетки или дори стотици метри. 
Някои технологии обаче, като например автономното шофиране, изискват данни за местоположението, които винаги 
трябва да са много точни. И точно това може да осигури системата "SuperGPS". Изследователи от Технологичния 
университет в Делфт и VSL са създали тази система на същите принципи като тези, използвани в сателитните системи, но 
са я приложили, използвайки съществуващи телекомуникационни мрежи. 
Сателитите на системата "SuperGPS" са радиопредаватели, чиято мрежа покрива градски райони подобно на покритието 
на клетъчна мрежа. Всяко от предавателните устройства получава точни сигнали за време от единичен атомен часовник 
чрез оптични комуникационни линии. Това е последвано от обичайната процедура на триангулация, която работи върху 
измерването на закъсненията при получаване на сигнали от няколко предавателя. 
Модулацията на сигнала в системата "SuperGPS" е много подобна на модулацията на сигнала в клетъчните мрежи, което 
прави възможно игнорирането на множество отразени сигнали и смущения. Тестовете показаха, че системата "SuperGPS", 
с използването на Wi-Fi сигнали, може да осигури точност от няколко десетки сантиметра дори при най-неблагоприятни 
условия. "Ocъзнaxмe, чe c няĸoлĸo aвaнгapдни инoвaции тeлeĸoмyниĸaциoннaтa мpeжa мoжe дa ce пpeвъpнe в мнoгo тoчнa 
aлтepнaтивнa cиcтeмa зa пoзициoниpaнe, ĸoятo e нeзaвиcимa oт GРЅ“, ĸaзвa Йepyн Koeлeмeй oт Vrіје Unіvеrѕіtеіt Аmѕtеrdаm 
в Hидepлaндия. 
В заключение трябва да се отбележи, че тази хибридна система за позициониране не може да се превърне в пълноправен 
заместител на сателитните навигационни системи. Тя се приема само за допълнение, способно да осигури висока точност 
в градска среда. 
 
√ Как да подобрим бизнес уменията си чрез логически игри 
Логическите игри са добър начин за забавление и разтоварване в свободното време. Някои хора ги възприемат като 
средство за отпускане и дори вид медитация, която насочва мисълта изцяло върху играта и не оставя възможност на 
мозъка да се разсейва. Но в допълнение към това, логическите игри могат да бъдат и страхотна тренировка за мозъка и да 
способстват за развитието и подобряването на ключови умения в бизнеса и ежедневието.   
Логическите или мисловни игри се наричат така именно защото способстват подобряването на мисловната дейност. Хората 
са способни да развият набор от умения като възможност за разрешаване на проблеми, оценка на риска и стратегическо 
мислене, докато изучават покер тактики или овладяват играта на шах. При покера например, играчите се учат да овладяват 
емоциите си, да взимат решения в правилния момент и да знаят кога и как да блъфират. От друга страна, в играта на шах 
противниците виждат всички фигури на дъската, но трябва да умеят да предвидят действията на опонента си с няколко 
хода напред, за да вземат правилните решения. Всички тези умения са полезни не само в света на игрите, но са широко 
приложими и в работната сфера и в бизнеса.  
Друга категория игри, които могат да помогнат за развитие на когнитивните и мисловни умения, са настолните. Те карат 
играча да мисли бързо и да преценява всеки следващ ход, тоест развиват стратегическото мислене. Освен това в 
продължение на играта играчът се сблъсква с различни препятствия и се налага да разрешава проблеми, да мисли 
критично и да се дистанцира от емоциите, за да прецени добре ходовете си.  
Чрез практикуването на различни мисловни игри можете да добавите още няколко личностни качества и умения в 
автобиографията си. Те помагат за добрия фокус, изискват голяма доза търпение, докато останалите играчи направят 

https://www.pokerstars.bg/poker/strategy/
https://www.chess.com/bg/shakh
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своите ходове и учат на адаптивност и бърза мисъл. Освен това, игрите, които изискват менажиране и разпределяне на 
ресурси за постигане на конкретни цели, допринасят за развитието на управленските качества на играча.  
Не на последно място, игрите могат да имат благоприятно влияние върху развитието на паметта. Реденето на пъзели 
помага за сформирането на нови връзки в мозъчните клетки, подобрявайки краткосрочната памет, а освен това влияе 
положително върху визуалните и пространствените умения. Проучване, направено от университета в Мичиган, дори 
установи, че хората, които редят пъзели по 25 минути на ден, са показали подобрение в своите IQ резултати. 
В допълнение към личностните умения и способности, които са полезни както в бизнеса, така и в живота, повечето 
логическите игри имат и социален характер и могат да се отразят добре на социалните умения. Много игри изискват 
сътрудничество и работа в екип с играчите, дори и те да са противници и да не са от един отбор. Те трябва да преговарят 
помежду си и да правят сделки, за да получат това, от което се нуждаят, и да постигнат целта си в играта. Например да 
закупят имот от противника си в Монополи, за да построят къща и да получават по-голям наем. 
Игрите дават възможност на играчите да се опознаят и да преценят дали могат да се доверят едни на други. Чрез 
логическите игри те научават как човекът срещу тях се държи в стресови ситуации и под напрежение, как контролира 
емоциите си и не на последно място, как се държи при победа или загуба. Наблюденията след подобни игри могат да 
помогнат на играчите да преценяват по-добре противниците си, но и да помислят върху своето собствено поведение и 
реакции.  
В крайна сметка, логическите игри могат да бъдат от голяма полза за практикуването и развитието на дадени умения, но 
това не трябва да се превръща в основна цел за играчите. На първо място, подобни игри помагат да разпуснем от 
натовареното ежедневие и да намерим нови и забавни начини за сближаване и комуникация със семейството и приятели 
си, а защо не и да се социализираме с нови хора. Така положителните емоции също ще окажат позитивно влияние върху 
настроението ни, което е ключова съставка за успех във всяко едно начинание. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Туристическият сектор - какви са прогнозите за зимния сезон? Рекламата за България през новината за идването 
на Илон Мъск у нас; Гост: Служебният министър Илин Димитров. 

- Политическите страсти в пленарната зала - разделителните линии за Изборния кодекс Гости: Зам.-председателят 
на ПГ на ДПС Халил Летифов. 

- Политическият диалог и сблъсъците - между хартиената бюлетина, мандатите и възможностите за кабинет; Гости: 
Анализът на Андрей Райчев и Стойчо Стойчев. 

- След инцидентите с полицаи и битката с нелегалния трафик на мигранти - за тактиката, стратегиите и подготовката 
на кадри; Гости: Бившият ректор на Академията на МВР - проф. Любомир Тимчев. 

- Историята на две смели жени от арабския свят; Гости: Д-р Сара ам Мадани и д-р инженер Суад ал Шамси. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Спорът за горивата. Може ли „Лукойл" да изнася петролни продукти и в замяна да плаща данъците си у нас? Какво 
ще се случи с цените на бензина и дизела; Гост: Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов. 

- Жега в парламента. След 4 часа скандали за Изборния кодекс; Гост: Радостин Василев от „Продължаваме 
промяната". 

- 4500 евро на квадратен метър за имот в София. Докога цените ще вървят нагоре - проверка в „На твоя страна". 
  
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Изненада с ромите - намаляват най-бързо от всички хора у нас за последните 10 г. 
в. 24 часа - Съд за отказ от дрегер и солени глоби за шофьори без книжки иска Гешев 
в. Телеграф - Еврокомисарка ни плаши заради бебе Сара 
в. Труд  - Протоколи доказват измами с машините 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Стрелбата по клуба ни в Охрид отекна и в Брюксел 
в. 24 часа - Без таван на цените на газа в ЕС - засега 
в. Телеграф  - Социолози и конституционалисти пред "Телеграф": Кабинет на малцинството - вариант поне до лятото 
в. Труд  - 15% от хората в страната не са българи 
в. Труд - Забрана за износ на бензин от "Лукойл" 
в. Труд  - Работник загина при взрив на цистерна 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Филип Димитров конституционен съдия, бивш премиер: Не е честно да разправяш по света колко си готин, но 
България е ужасна. И после искаме Шенген 
в. Телеграф - Политикът и учен проф. Вили Лилков: Трябва регистър на доброволците 
в. Труд  - Проф. Пламен Павлов, историк, пред "Труд NEWS": Следващата стрелба по български клуб в Македония може да 
бъде с базука 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Корупция и бежанците или руски връзки ни спират 15 г. за Шенген 

https://manager.bg/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85/neochakvanite-polzi-ot-stresa-i-trevoznostta
https://manager.bg/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85/neochakvanite-polzi-ot-stresa-i-trevoznostta


22 

 

в. Телеграф  - Чувстваме се бедни, защото се сравняваме 
в. Труд  - Как така?! Е така! 
в. Сега  - Зеленият чорап ще е празен на Коледа 
в. Сега - Когато партийният кораб потъва, първи изплуват "доблестните" граждани 
в. Сега - Борисов се обрече на коалиция с ДПС и БСП 
в. Сега - Черното бъдеще за въглищните централи мощно приближи. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 11.00 часа в Съдебната палата ще се проведе конференция по повод 25-та годишнина от основаването на 
Асоциацията на прокурорите в България. 

- От 13.00 часа президентът Румен Радев ще участва в тържествената церемония по откриването на бюст-паметник 
на Юрий Захарчук. 

- Пред НДК в 15:30 ч. ще бъде организиран флашмоб под надслов: "В ритъма на танца и хванати за ръце - ЗОНТА 
казва НЕ на насилието!" 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 до 12.00 часа в Камерната зала на Дома на НХК ще се проведе третата среща на Обществено-
консултативния съвет за Атанасовско езеро на тема: "Възстановяването на Атанасовско езеро - основни 
предизвикателства пред биоразнообразието и солодобива". 

- От 10.30 часа в сградата на ОДМВР-Бургас ще се проведе съвместен с Асоциация "Деметра" брифинг, посветен на 
домашното насилие. Ще участват представители от полицията, прокуратурата, съда и агенция "Социално 
подпомагане". 

- От 18.00 часа в Културен център "Морско казино" ще започне предпримиерно представяне на книгата "Легенда, 
родена от гатанки" с автор Борислав Ташев. 

- От 18.00 часа в Културен център "Морско казино" Борислав Ташев - създател на бившата дискотека от 90-те години 
"Сатан", ще представи книгата си, която разказва нейната история. 

- От 18.30 часа в РБ "Пейо К. Яворов" Зоя Дюбоа, преводач на мемоарите на Мерсия Макдермот, ще представи 
книгата "Имало едно време в България..." 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне "Уют" - авторски спектакъл на Камен Донев. 
*** 
Велико Търново. 

- От 8:30 часа в храма "Св. Седмочисленици" в НВУ "Васил Левски" ще бъде отслужен молебен за празника на 
висшето училище. Богослужението ще води негово висопреосвещенство великотърновския митрополит Григорий. 
Празникът по случай 144-годишнината на университета ще продължи с военен ритуал пред паметника на Васил 
Левски. 

- .От 10:00 часа в хотел "Севастократор" ще бъде открит семинар на Българската академия по пчеларство, на тема 
"Здрави пчели". Форумът ще бъде двудневен с международно участие. 

- От 10:00 часа в институт "Конфуций", Учебен корпус 5 на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" юе се проведе съвместно 
събитие, организирано от ВТУ и Министерство на труда и социалната политика на тема "Корпоративна социална 
отговорност". То е предназначено за представители на бизнеса, институции, неправителствени организации. 

- От 15:30 часа в голямата зала на Община Велико Търново ще се проведе открито занятие по метода "Социален 
цирк" с участието на деца и младежи с увреждания от Дневен център за деца и младежи с увреждания "Дъга" и 
лица с увреждания от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, предоставен за управление на Фондация 
" "Милениум". На събитието ще присъстват родители, приятели и гости. 

- От 18:00 пред Съдебната палата във Велико Търново ще бъде отбелязан Международният ден за премахване на 
насилието над жени. 

*** 
Габрово. 

- Представяне на проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и 
модернизация на Дом на културата "Емануил Манолов", от 11:00 часа в ритуалната зала на Община Габрово. 

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

