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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ Краткосрочни курсове за обучение с фокусирано съдържание и практически опит могат да дадат бърз отговор на 
нуждата от квалифицирана работна ръка 
 

 
 
Краткосрочни курсове за обучение, даващи специфични знания и практически умения могат да са иновативния 

инструмент, чрез който да се постигнат бързи резултати в отговор на нуждата от квалифицирана работна ръка. Т.нар. 

микроудостоверения са заложени в Европейската програма за умения от 2020 г., чрез която се цели насърчаване на 

ученето през целия живот. Асоциация на индустриалния капитал в България следи отблизо и ангажирано процесите, които 

се развиват в системите на образованието и обучението на възрастни, като подкрепя всяка политика или нов инструмент, 

който може да доведе до повишаване на компетентностите на работната сила и да спомогне за повишаване на 

конкурентоспособността на българската икономика. 

„В отговор на предизвикателствата на пазара на труда, породени от недостига на квалифицирана работна ръка и 

недостиг на умения, в рамките на проекта, изпълняван от АИКБ беше разработена пилотна система за въвеждане 

на микроудостоверения при спазване на основните принципи в приетата през юни 2022 г. Препоръка на Съвета за 

Европейски подход към микроудостоверенията. Гъвкавостта и бързият отговор на нуждите на работодателите са 

сред основните предимства на микроудостоверенията, но трябва да се работи повече за изграждането на доверие 

между всички участници в този процес, като социалните партньори следва да намерят своето ключово място при 

изпълнение на препоръката. Затова и АИКБ е първата организация, която поставя пряко темата за въвеждането на 

този нов инструмент в България и очаква да се постигне консенсус между всички заинтересовани партньори по 

основните предизвикателства, които предстои да се обсъдят по време на кръглата маса“ посочи д-р Милена 

Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“ 

при откриването на организираната на 25.11.2022 г. кръгла маса. 

По време на кръглата маса се стартира широка обществена дискусия по темата, като присъстващите представители на 

основните заинтересовани институции бяха провокирани да представят своята визия за възможните начини за прилагане 

на микроудостоверенията. 

„Отдавна работя в сферата на пазара на труда и мога да ви уверя, че в България имаме уникално сътрудничество 

между държавните институции и социалните партньори. Считам, че именно то ще е в основата на успешното 

реализиране на процеса по разработване на политиката и инструментариума за организирането и въвеждането на 

микроудостоверения. Изключително благодарна съм за предоставените от АИКБ анализи и предложения за промени 

в нормативната рамка“, каза заместник министърът на труда и социалната политика г-жа Наталия Ефремова. 
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През последното десетилетие, записването в дълги образователни и обучителни програми постоянно намалява, като през 

2021 в центровете за професионално обучение и професионалните училища, предоставящи курсове срещу заплащане, са 

придобили степен на квалификация 8404 в сравнение с например 2012 г., когато в такива обучения са били включени 25 

379 лица. 

Динамиката на пазара на труда, новите работни места, все по-голямата дигитализация на процесите изискват и ускорени 

обучения, които да удовлетворят нуждите от специфични умения в рамките на броени дни. 

В отговор на тази нужда бяха потърсени решения за по-краткосрочни и по-целенасочени курсове с потенциал за постигане 

на по-бърза възвръщаемост на инвестициите. 

„Забележителен е фактът, че в България се заговори за стартиране на мерки като микроудостоверения още преди 

ЕК да излезе с препоръки към страните членки. В момента сме изправени пред предизвикателството да намерим най-

подходящото им място между системата на образованието и пазара на труда“, посочи г-жа Ваня Тивидошева, 

директор на дирекция „Професионално образование и обучение“ към Министерство на образованието, която допълни, че 

„Министерството стартира работа по изготвяне на изменение и допълнение към Закона за професионално 

образование и обучение, за да може до края на октомври 2023 г. да активираме ученето през целия живот“. 

По време на провелата се дискусия стана ясно, че въвеждането на подобни инструменти за бързи пътеки на обучение са 

крайно необходими на бизнеса, тъй като те предоставят уменията, които водят до работа, особено за маргинализираните 

групи от населението. 

В дискусията взеха участие представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, 

работодатели и заети лица. 

 

Фокус 
 
√ Обсъждат въвеждането на краткосрочни курсове за обучение на работна ръка у нас 
Краткосрочни курсове за обучение, даващи специфични знания и практически умения могат да са иновативния 

инструмент, чрез който да се постигнат бързи резултати в отговор на нуждата от квалифицирана работна ръка. Това 

съобщиха от Асоциация на индустриалния капитал в България. Т.нар. микроудостоверения са заложени в Европейската 

програма за умения от 2020 г., чрез която се цели насърчаване на ученето през целия живот. Асоциация на индустриалния 

капитал в България следи отблизо и ангажирано процесите, които се развиват в системите на образованието и обучението 

на възрастни, като подкрепя всяка политика или нов инструмент, който може да доведе до повишаване на 

компетентностите на работната сила и да спомогне за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. 

"В отговор на предизвикателствата на пазара на труда, породени от недостига на квалифицирана работна ръка и недостиг 

на умения, в рамките на проекта, изпълняван от АИКБ беше разработена пилотна система за въвеждане на 

микроудостоверения при спазване на основните принципи в приетата през юни 2022 г. Препоръка на Съвета за Европейски 

подход към микроудостоверенията. Гъвкавостта и бързият отговор на нуждите на работодателите са сред основните 

предимства на микроудостоверенията, но трябва да се работи повече за изграждането на доверие между всички 

участници в този процес, като социалните партньори следва да намерят своето ключово място при изпълнение на 

препоръката. Затова и АИКБ е първата организация, която поставя пряко темата за въвеждането на този нов инструмент в 

България и очаква да се постигне консенсус между всички заинтересовани партньори по основните предизвикателства, 

които предстои да се обсъдят по време на кръглата маса“ посочи д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и 

ръководител на проект BG05M9OP001-1.128-0004 "Развитие на дигиталните умения“ при откриването на организираната 

на 25.11.2022 г. кръгла маса. 

По време на кръглата маса се стартира широка обществена дискусия по темата, като присъстващите представители на 

основните заинтересовани институции бяха провокирани да представят своята визия за възможните начини за прилагане 

на микроудостоверенията. 

"Отдавна работя в сферата на пазара на труда и мога да ви уверя, че в България имаме уникално сътрудничество между 

държавните институции и социалните партньори. Считам, че именно то ще е в основата на успешното реализиране на 

процеса по разработване на политиката и инструментариума за организирането и въвеждането на микроудостоверения. 

Изключително благодарна съм за предоставените от АИКБ анализи и предложения за промени в нормативната рамка“, 

каза заместник министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. 

През последното десетилетие, записването в дълги образователни и обучителни програми постоянно намалява, като през 

2021 в центровете за професионално обучение и професионалните училища, предоставящи курсове срещу заплащане, са 

придобили степен на квалификация 8404 в сравнение с например 2012 г., когато в такива обучения са били включени 25 

379 лица. 
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Динамиката на пазара на труда, новите работни места, все по-голямата дигитализация на процесите изискват и ускорени 

обучения, които да удовлетворят нуждите от специфични умения в рамките на броени дни. 

В отговор на тази нужда бяха потърсени решения за по-краткосрочни и по-целенасочени курсове с потенциал за постигане 

на по-бърза възвръщаемост на инвестициите. 

"Забележителен е фактът, че в България се заговори за стартиране на мерки като микроудостоверения още преди ЕК да 

излезе с препоръки към страните членки. В момента сме изправени пред предизвикателството да намерим най-

подходящото им място между системата на образованието и пазара на труда“, посочи г-жа Ваня Тивидошева, директор на 

дирекция "Професионално образование и обучение“ към Министерство на образованието, която допълни, че 

"Министерството стартира работа по изготвяне на изменение и допълнение към Закона за професионално образование и 

обучение, за да може до края на октомври 2023 г. да активираме ученето през целия живот“. 

По време на провелата се дискусия стана ясно, че въвеждането на подобни инструменти за бързи пътеки на обучение са 

крайно необходими на бизнеса, тъй като те предоставят уменията, които водят до работа, особено за маргинализираните 

групи от населението. 

В дискусията взеха участие представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, 

работодатели и заети лица. 

 

Plovdiv 24 
 
√ Обсъждат въвеждането на краткосрочни курсове за обучение на работна ръка у нас 
Краткосрочни курсове за обучение, даващи специфични знания и практически умения могат да са иновативния 
инструмент, чрез който да се постигнат бързи резултати в отговор на нуждата от квалифицирана работна ръка. Това 
съобщиха от Асоциация на индустриалния капитал в България. 
Т.нар. микроудостоверения са заложени в Европейската програма за умения от 2020 г., чрез която се цели насърчаване на 
ученето през целия живот. Асоциация на индустриалния капитал в България следи отблизо и ангажирано процесите, които 
се развиват в системите на образованието и обучението на възрастни, като подкрепя всяка политика или нов инструмент, 
който може да доведе до повишаване на компетентностите на работната сила и да спомогне за повишаване на 
конкурентоспособността на българската икономика. 
"В отговор на предизвикателствата на пазара на труда, породени от недостига на квалифицирана работна ръка и недостиг 
на умения, в рамките на проекта, изпълняван от АИКБ беше разработена пилотна система за въвеждане на 
микроудостоверения при спазване на основните принципи в приетата през юни 2022 г. Препоръка на Съвета за Европейски 
подход към микроудостоверенията. Гъвкавостта и бързият отговор на нуждите на работодателите са сред основните 
предимства на микроудостоверенията, но трябва да се работи повече за изграждането на доверие между всички 
участници в този процес, като социалните партньори следва да намерят своето ключово място при изпълнение на 
препоръката. 
Затова и АИКБ е първата организация, която поставя пряко темата за въвеждането на този нов инструмент в България и 
очаква да се постигне консенсус между всички заинтересовани партньори по основните предизвикателства, които 
предстои да се обсъдят по време на кръглата маса“ посочи д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител 
на проект BG05M9OP001-1.128-0004 "Развитие на дигиталните умения“ при откриването на организираната на 25.11.2022 
г. кръгла маса. 
По време на кръглата маса се стартира широка обществена дискусия по темата, като присъстващите представители на 
основните заинтересовани институции бяха провокирани да представят своята визия за възможните начини за прилагане 
на микроудостоверенията. 
"Отдавна работя в сферата на пазара на труда и мога да ви уверя, че в България имаме уникално сътрудничество между 
държавните институции и социалните партньори. Считам, че именно то ще е в основата на успешното реализиране на 
процеса по разработване на политиката и инструментариума за организирането и въвеждането на микроудостоверения. 
Изключително благодарна съм за предоставените от АИКБ анализи и предложения за промени в нормативната рамка“, 
каза заместник министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. 
През последното десетилетие, записването в дълги образователни и обучителни програми постоянно намалява, като през 
2021 в центровете за професионално обучение и професионалните училища, предоставящи курсове срещу заплащане, са 
придобили степен на квалификация 8404 в сравнение с например 2012 г., когато в такива обучения са били включени 25 
379 лица. 
Динамиката на пазара на труда, новите работни места, все по-голямата дигитализация на процесите изискват и ускорени 
обучения, които да удовлетворят нуждите от специфични умения в рамките на броени дни. 
В отговор на тази нужда бяха потърсени решения за по-краткосрочни и по-целенасочени курсове с потенциал за постигане 
на по-бърза възвръщаемост на инвестициите. 
"Забележителен е фактът, че в България се заговори за стартиране на мерки като микроудостоверения още преди ЕК да 
излезе с препоръки към страните членки. В момента сме изправени пред предизвикателството да намерим най-
подходящото им място между системата на образованието и пазара на труда“, посочи г-жа Ваня Тивидошева, директор на 
дирекция "Професионално образование и обучение“ към Министерство на образованието, която допълни, че 
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"Министерството стартира работа по изготвяне на изменение и допълнение към Закона за професионално образование и 
обучение, за да може до края на октомври 2023 г. да активираме ученето през целия живот“. 
По време на провелата се дискусия стана ясно, че въвеждането на подобни инструменти за бързи пътеки на обучение са 
крайно необходими на бизнеса, тъй като те предоставят уменията, които водят до работа, особено за маргинализираните 
групи от населението. 
В дискусията взеха участие представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, 
работодатели и заети лица. 
 
Стандарт 
 
√ Бюджетът като руска рулетка 
Депутатите се заиграха с бюджета като на руска рулетка - въртят барабана на пистолета докато патронът гръмне, за да 
видят кого ще уцели. А "късметлията" явно ще бъде този, който ще управлява, защото ще трябва да изпълнява заложените 
харчове. 
След като министерството на финансите внесе проектозакон за удължение на бюджета за 2022 г., между първо и второ 
четене в парламента заваляха предложения за увеличение на разходите. Те засягат различни социални групи като 
пенсионери, майки и т.н., които наистина се нуждаят от вдигане на доходите. Но ще стигнат ли за това парите в хазната? И 
разумно ли е да се правят все по-големи харчове точно пред задаващата се рецесия, за която предупреждават 
икономистите по света? Тя ще стопи ръста на икономиката, приходите от данъци ще намалеят. Не е ясно с какво ще се 
запълват дупките, след като тегленето на нови дългове става все по-трудно и все по-скъпо. В същото време инфлацията 
вилнее, топи стойността на парите, а вдигането на доходите е като да наливаш масло в огъня - още повече надува цените.  
Но явно на политиците не им пука за икономическата логика, а целта е една единствена - да се представят пред електората 
като загрижени за благосъстоянието му. А след това - който управлява, да му мисли. 
Макар че служебният министър на финансите Росица Велкова предупреди, че с промени в разходната част ще се наруши 
Законът за публичните финанси, БСП внесе предложения за вдигане на минималната заплата от 710 на 850 лева /50% от 
средната/, безплатни лекарства за деца до 14 г., безплатни учебници за всички от 1-ви до 12-ти клас, еднократна помощ 
за учениците в начален курс на стойност 300 лв., освобождаване на младите до 26 г. от данък върху дохода и необлагаем 
минимум в размер на линията на бедност - 504 лв. Освен това левицата предлага майчинството през втората година да 
следва минималната работна заплата и да стане 850 лв., преизчисляване на пенсиите, подкрепа за енергийно бедните, 
таван на цените на ток, парно, газ и вода, както и въвеждане на две тарифи. Според лидера на БСП Корнелия Нинова 
предложенията били разумни и нямало да "счупят" държавните финанси.  
Минималната заплата 
Не е изненада, че извънредно събралият се Национален съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по 
внесени законопроекти за повишаване на минималната заплата, пенсиите и майчинските. По някои от предложениета на 
едно мнение бяха синдикати и вносители, по друго се разминаха самите синдикати. А бизнесът беше опозиция на всяко 
от предложенията, както и правителството. 
"При 710 лева минимална работна заплата, реално от работника или служителя се получават 549 лева след удръжка върху 
доходите, а линията на бедност за следващата година ще е 504 лева, тоест хората, които работят на минимална работна 
заплата, ще са на 45 лева над новата линия на бедност. Кой ще обясни, че работят, но са работещи бедни, защото 
минималната работна заплата не им осигурява достоен живот?", аргументира се председателят на социалната комисия в 
НС Георги Гьоков, който бе социален министър в кабинета "Петков".  
"В 22 от общо 27 области в страната, средната работна заплата е под 1500 лева. В осем области средната работна заплата 
е под 1300, а в пет - под 1200. Приемането на минимална работна заплата от 850 лева ще доведе до това, че средната 
работна заплата, отнесена към минималната работна заплата в тези пет области ще бъде 71%", контрира Добрин Иванов 
от Асоциацията на индустриалния капитал /АИКБ/.  
"Доходите се създават в реалния бизнес, държавата основно преразпределя. Вдигането на МРЗ е регулиране на пазара, 
но не е създаване на доход. Същото е и с промяна в пенсионния модел точно по време на кризата и точно в посока, която 
води до по-високи разходи, при положение, че те вече са толкова високи, че създават проблеми за устойчивостта на самия 
пенсионен фонд", коментира финансистът Любомир Дацов пред "Стандарт". 
Пенсии 
Две предложения имаше за индексиране на пенсиите. БСП предложи отпуснатите до 24 декември 2021 г. пари за 
възрастни да се преизчислят от 1 януари 2023 г. по формулата от 1,35% за всяка година реален осигурителен стаж. 
"Продължаваме Промяната" предлага да се промени т.нар. "швейцарско правило", като пенсиите да се индексират със 
100% от нарастването на средния осигурителен доход или със 100% от нарастването на инфлацията, в зависимост от това 
кой показател е по-изгоден за пенсионерите. 
В момента съотношението е по равно разпределено между половината от инфлацията и половината от ръста на 
осигурителния доход. 
В проекта на служебното правителство е предвидено само осъвременяване на всички пенсии с 12 % от 1 юли 2023 г. по 
швейцарското правило.  
Законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване внесе от Мустафа Карадайъ и група народни представители 
от ДПС. Той предвижда да се разшири дефиницията за действителен осигурителен стаж, като за такъв се смятат периодите 
на наборната или мирновременната алтернативна служба, както и времето, в което репресирани са били в лагери след 9 
септември 1944 година до 10 ноември 1989 г. 
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От работодателските организации изтъкнаха, че промени с пенсиите трябва да стават само в бюджетна процедура, каквато 
към момента няма. 
Макар че Тристранният съвет не прие предложенията, социалната комисия в парламента гласува някои от промените. Така 
на първо четене се реши да се промени т. нар. „швейцарско правило“ за пенсиите. Ако предложението бъде подкрепено 
и в пленарната зала на парламента, пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли с 12,7%, докато при досегашната формула за 
индексиране трябваше да бъдат повишени с 12 на сто.По действащата в момента формула прогнозата на НОИ е, че 
пенсиите ще бъдат увеличени с 12% от 1 юли 2023 г., с 8,6% през 2024 г. и с 6,2% през 2025 г. При окончателно приемане 
на новата формула за индексиране на пенсиите те ще бъдат увеличени с 12,7% през 2023 г., с 10,8% през 2024 г. и с 9,2% 
през 2025 г. За целта ще бъдат необходими допълнително 54,7 млн. лв. през следващата година, 339,3 млн. лв. през 2024 
г. и 925,4 млн. лв. през 2025 г. 
Майчински 
Социалната комисия гласува да се вдигне и обезщетението за майчинство до нивото на минималната работна заплата от 
710 лв. от 1 януари. Това ще струва на бюджета около 100 млн. лв. От БСП не уточниха точно откъде ще дойдат средствата. 
Според законопроекта обезщетението за отглеждане на дете не просто се вдига на 710 лв., а се обвързва като 100% от 
МРЗ. 
От Българската стопанска камара предупредиха, че това е в нарушение с препоръките на Международния валутен фонд и 
Световната банка, които са против обвързването на помощи с минималната работна заплата. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ България настоява за динамичен ценови коридор, а не фиксиран таван на цената на природния газ 
България ще настоява за поставянето на динамичен ценови коридор, а не фиксиран таван на цената на природния газ. 
Според служебния министър на енергетиката Росен Христов за страната ни идеалните цени на газа са под 200 лева за 
мегаватчаса. 
В Брюксел енергийните министри от повечето европейски държави отхвърлиха предложението на Европейската комисия 
за налагане на таван от 275 евро за мегаватчас. Има съгласие за съвместни поръчки на газ и ускоряване на издаването на 
разрешителни за възобновяеми енергийни източници. 
Росен Христов коментира, че за да има евтини горива в България рафинерията в Бургас трябва да продължи да работи. 
Този въпрос не трябва да се политизира, а да се мисли практично за интересите на българските граждани, каза още 
Христов. 
Служебното правителство е започнало разговори с гръцките власти за възобновяване на проекта Бургас-Александруполис 
в обратна посока, за да има алтернативни доставки на нефт. В момента единствените доставки са от Черно море, което 
означава от Русия, заяви министърът на енергетиката Росен Христов. 
"Лично на нас не ни харесва таванът на Европейската комисия. Първо, че не е динамичен, а е фиксирана величина. 
Второ, че тя е фиксирана на такова високо ниво, че де факто не би се задействал дори при кризисните цени, които 
имахме през август и септември. Така че ние предложихме да се работи в тази посока - към динамичен коридор. Доста 
държави са на същото мнение и постигнахме договореност на 13 декември да имаме следваща среща, на която вече 
да приемем и трите мерки в пакет. В България индустрията казва, че всичко, което е над 200-250 лева на мегаватчаса, 
не е приемливо за българската индустрия, така че ние гоним доставки в идеалния вариант под 200 лева", каза още 
Росен Христов. 
 
√ Евродепутати: Все още има шанс за Шенген, нужни са усилията на всички партии у нас 
България все още има шанс да бъде приета в Шенген до края на годината. Необходими са, обаче, усилия от страна на 
всички политически сили в страната. 
Около това становище се обединиха в "Денят започва" евродепутатите от Прогресивния алианс на социалистие и 
демократите/БСП - Петър Витанов и от ЕНП/ГЕРБ Андрей Новаков. 
Според Андрей Новаков причината все още да не сме в Шенген, е желанието на нидерландския премиер Марк Рюте да 
остане на власт още един мандат, отказвайки да се противопостави на екстремистките партии в своята страна. Той призова 
да се спре с коментарите, че не сме готови за Шенген, защото, според него, това не отговаря на реалността, а пречи на 
усилията за присъединяването ни. 
"Трябва да се обединим всички политици около една централна задача, около 1-2 идеала и като го изпълним – щото 
това рано или късно ще се случи, всеки един българин, понеже е бил съпричастен, да се почувства малко по-горд, с 
малко повече самочувствие и да си изправи малко гребена. Защото това е нихилизъм в чиста форма – всички 
коментари, че не заслужаваме Шенген, и еврозоната не заслужаваме, и най-добре и от ЕС да ни изкарат. Накрая ще 
започнем да симпатизираме на нидерландците за това, че са ни казали да не влезем в Шенген. Така че ние, вътре, 
трябва да си напишем домашното. Всички ние, политиците, да кажем, че това е национален идеал и всички трябва 
да работим за това. През годините за тази цел да допринесли много хора, включително Бойко Борисов и Корнелия 
Нинова", заяви Новаков. 



6 

 

По думите на Новаков, правителството "Петков" е имало историческия шанс да вкара страната ни в Шенгенското 
пространство, но го е пропуснал и сега това наваксване трябва да се компенсира. 
Според Петър Витанов, каквото е трябвало да направи България на ниво европейски институции, е направено. Оттук 
нататък са нужни усилия от страна на лидерите на всички политически партии и на правителството 
"Ако някой си мисли, че тук, на границата, е по-тежко, отколкото на Лесбос или Лампедуза, се лъже. Трябва да има 
още по-висока степен на европейска солидарност и интеграция, при положение, че на над 250 км от границата ни се 
води война, а мигрантския натиск се увеличава. Имаме 2 седмици. Всяка една политическа партия може да работи 
като впрегне своите контакти и усилия. Ето, Рюте е в добри отношения с Кирил Петков, значи "Продължаваме 
промяната" трябва да се включи, в Австрия канцлерът е от ЕНП, ГЕРБ могат да използват контактите си, 
социалистите работим с Швеция", изтъкна той. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Близо 14 000 гимназисти на стаж в реална работна среда 
13932 ученици ще развиват професионалните си умения със стажове в реална работна среда във фирми и предприятия по 
проект „Ученически практики 2“. Техният брой се увеличава с 2283 спрямо предварително предвиденото. За това се 
споразумяха Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Програма за образование“, 
управляващ орган по проекта. 
Разширяването на обхвата на „Ученически практики 2“ се наложи заради големия интерес от страна и на учениците, и на 
работодателите и многото заявления за участие. 
Училищата, участващи в проекта, са общо 321 в цялата страна. Допълнително през тази учебна година се включват 108 
нови училища. Благодарение на това проектът ще обхване по-голям брой паралелки и професионални направления. 
Голяма част от тях са от приоритетни за икономиката сектори като машиностроене, електроника, архитектура и 
строителство и др., каквато е една от целите на проекта. 
Учениците получават възможност да участват в обучение в реална работна среда под ръководството на наставник от 
съответната фирма и на наблюдаващ учител. Така от една страна учениците повишават професионалните си умения, а от 
друга се засилва партньорството между работодателите и училищата. По проекта се създават и учебно-тренировъчни 
фирми, в които гимназистите развиват предприемачески способности. 
С над 2 млн. лева се увеличават средствата по проекта, като общият им размер става 12 579 860,40 лв. На всеки ученик, 
преминал успешно практическото обучение, ще продължи да се плаща еднократна стипендия в размер на 372 лева. 
Дейностите по проекта се финансират по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020". 
Те ще продължат до края на 2023 г. 
 
√ Над 2 млн. лева получават училищата за иновации 
Над 2 милиона лева ще получат училищата, които работят по Национална програма „Иновации в действие“. 
1 875 000 лв. се отпускат за популяризиране и мултиплициране на добри иновации. Предвижда се с тях да се осъществят 
партньорства с посещения в училищата за представяне на добри образователни иновации. По този модул се финансират 
300 иновативни училища, други 300, които нямат този статут, и двете български държавни училища в Прага и Братислава.  
С 29995 лв. ще се финансира организирането на 7 регионални форума (конференции, методически срещи, дискусии, 
работни семинари за иновации в образованието). Те ще бъдат организирани от РУО в Благоевград, Враца, Велико Търново, 
Сливен, София-град, Търговище и Хасково, съвместно с училищата домакини от съответната област, които ще получат 
финансиране. 
За закупуване на материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване се отпускат 
150 000 лева. С тях се осигурява подкрепа за 123 творчески работещи училища, които създават иновативна учебна среда и 
нови методи на преподаване. Част от тях получават средства и по модула за партньорства. 
Целта на националната програма „Иновации в действие“ е да се популяризират и разпространяват успешните иновации, 
да се подпомогне въвеждането на нови образователни продукти и да се създаде мрежа от иновативни училища за 
споделяне на опит. Успешните модели се мултиплицират чрез организиране на местни, регионални и национални форуми 
и събития за обмен на иновативни практики и чрез партньорствата между иновативните и неиновативните училища. Така 
по-бързо се трансформира съществуващата класно-урочна организация на учебния процес. 
Променя се също организационната култура в училищата - развива се култура за иновации, насочена към знанието като 
ценност и професионално учене. Освен това се стимулира създаването на специфични екипи - професионалните учебни 
общности от педагогически и непедагогически специалисти от различни области на знанието и практиката, работещи в 
училището, но и извън него. 
Списъците на класираните училища можете да видите ТУК 
 
√ Колко ще продължат да се увеличават лихвите по кредитите? 
Ще продължат ли да се увеличават лихвите по кредитите? Според финансови експерти у нас това е един от начините за 
справяне с инфлацията. Очакват през следващата година лихвите в еврозоната да надминат 5%, при сегашни около 2%. 
Свиването на потреблението и търсенето на алтернативни енергийни ресурси също са механизъм за борене с инфлацията. 
Затягането на паричната политика е факт. За да овладеят инфлацията, която достигна рекордни нива във всички краища на 
света, банките увеличават лихвите. Европейската централна банка ги увеличи до малко над 2%, но достатъчно ли е това, 
за да преборим с инфлацията? 

https://bntnews.bg/news/evrodeputati-vse-oshte-ima-shans-za-shengen-nuzhni-sa-usiliyata-na-vsichki-partii-u-nas-1215413news.html
https://mon.bg/bg/news/5119?fbclid=IwAR0b2tv7aNf9XczG5OvVoBYs21jAfTdqPnjSiChWqiHIBVpmPKPeGd-7-sg
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"Инфлацията никога не е била преборвана от централните банки, без нивото на лихвените проценти да се качи над 
нивото на инфлацията, това е според статистиката за последните 90 години", казва Виктор Головченко, експерт по 
финансови пазари. 
У нас през октомври и ноември вече е налице лек ръст на лихвите - с около 0.15 - 0.20% по новоотпуснати заеми. Банките 
се готвят за влошаване на кредитния портфейл. Очаква ли се ръст на безработицата и дали тази монетарна политика няма 
да се отрази лошо на икономиките, ще се разбере след около 9 месеца. 
"В Щатите през март още започнаха тези покачвания, и то с големи стъпки. Бързо покачват лихвените проценти, за 
да свият потреблението, защото най-пострадалите от тези проблеми са хората с ниска покупателна способност. 
Борбата с инфлацията ще продължи много дълго време, докато не се реши енергийният проблем", обясни Виктор 
Головченко. 
Инфлацията обаче идва най-вече от кризата в енергийния сектор. Затова освен да пестим и свиваме потреблението си, 
добре е да помислим за повече възможни източници на енергия, както в бизнеса и производството, така и в 
домакинствата. 
 
√ За първи път от януари: Нефтът сорт „Брент” падна под 82 долара за барел 
Фючърсните сделки за продажбата на суров петрол от сорта „Брент” за януари 2023 г. на ICE паднаха под 82 долара за 
барел за първи път от 11 януари 2022 г. насам, сочат данните от търговията. 
Рано тази сутрин цената на сорта „Брент” се понижи до 81,41 долара за барел, като в рамките на минути падна с 2,86% и 
достигна 81,25 долара за барел. 
В същото време фючърсите за нефт WTI с доставка през януари 2023 г. се понижиха с 3,00% до 73,9 долара за барел. 
 
БНР 
 
√ Приключват политическите консултации на "Дондуков" 2, президентът разговаря с представители на "Български 
възход" 
Приключват политическите консултации на президента с парламентарните партии преди Румен Радев да връчи първия 
проучвателен мандат за съставяне на правителство. След ГЕРБ, "Продължаваме промяната", ДПС, "Възраждане", БСП и 
"Демократична България" днес държавният глава ще разговаря с  представителите на последната формация - "Български 
възход". 
Почти два месеца след предсрочните парламентарни избори и 33 дни след началото на политическите консултации на 
президента Румен Радев с парламентарните формации, срещите на "Дондуков" 2  приключват днес с ръководството на 
най-малката група в 48-ото Народно събрание. Държавният глава ще обсъди и с "Български възход" шансовете за 
излъчване на правителство:  
"Това, което чакаме всички – консолидация за намиране на успешна формула за съставяне на управление за решаване на 
важните проблеми отива в друга посока – на чертане на нови разделителни линии". 
Президентът напомни на депутатите:  
"Българският парламент има да свърши важна работа. Този парламент, а не следващия. Има закони, които трябва да се 
приемат сега, а не през лятото. Дадох достатъчно време за работа по тези закони и за диалог партиите да поемат своята 
отговорност за съставяне на редовно правителство. Иначе, ако те са единодушни, че желаят избори веднага – няма 
проблем. Това зависи изцяло от партиите". 
Вчера пред "Хоризонт" лидерът на "Български възход" Стефан Янев, който е бивш служебен премиер и беше министър на 
отбраната в кабинета на Кирил Петков, потвърди, че формацията му е готова да разговаря с всички парламентарни партии: 
"Бихме подкрепили възможност за съставяне на правителство при ясни правила, при разписана програма и приоритети. 
Тези приоритети, тази програма, ако не отговарят на очакванията на хората за решаване на техните проблеми, това 
означава, че даваме някаква подкрепа, която е просто ей така, между другото, безпринципна". 
След консултациите с "Български възход" предстои президентът да обяви кога ще връчи първи проучвателен мандат за 
съставяне на правителство - на ГЕРБ.  
 
√ Президентът Радев проведе среща с ръководството на френската ядрена компания "Фраматом" 
Президентът Румен Радев проведе среща с ръководството на френската ядрена компания "Фраматом", съобщават от 
пресслужбата на държавния глава. 
България иска да разшири сътрудничеството с доказани компании в областта на ядрената енергетика и работи за решения, 
които да гарантират независимост и устойчивост при нови енергийни кризи, е заявил президентът. 
Президентът Радев посочи, че България работи за дългосрочни и устойчиви решения в енергетиката, които да гарантират 
независимост и сигурност на страната и устойчивост при нови енергийни кризи. 
Държавният глава подчерта също така, че партньорствата в тази сфера ще се градят на прозрачни отношения, на 
принципите на безопасност и надеждност, следва да са на конкурентна основа и в пълно съответствие с европейските 
правила и изискванията на българската Агенция за ядрено регулиране. 
Постигането на енергийна диверсификация е ключов приоритет за страната ни, посочи президентът и открои амбициите 
на България за разширяване на сътрудничеството с доказани компании в областта на ядрената енергетика. 
От своя страна, изпълнителният директор на "Фраматом" Бернар Фонтана е изразил готовността на френската компания 
да разшири партньорството си с България в областта на ядрената енергетика за реализацията на взаимноизгодни проекти. 
В срещата участва и служебният министър на енергетиката Росен Христов. 
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√ Министър Никола Стоянов: Таванът на цената на газа на ЕК е висок 
Служебният министър на икономиката Никола Стоянов е против въвеждането на ценови таван за природния газ в 
Евросъюза. "Трябва да оставим пазарът да работи," каза Стоянов в интервю за Би Ти Ви. 
Според него предложеният от Европейската комисия таван от 275 евро (или 538 лева) на мегаватчас е твърде висок, при 
условие че цената у нас за декември е под 150 лева. Решението на Брюксел е неработещо и ако има таван, той трябва да 
е много по-нисък, добави министърът. 
Несъгласие с Еврокомисията изразиха тази седмица и повечето от останалите държави членки, но по различни причини. 
Полша и Гърция, също както България, смятат 275 евро на мегаватчас за твърде висок таван, който няма да защити 
домакинствата и компаниите от свръхразходи за енергия. Други страни обаче като Нидерландия предупредиха, че 
изкуствено ограничаване на цената ще отклони доставките на синьо гориво към Азия и ще дестабилизира финансовите 
пазари. Трети - като Унгария, поискаха дългосрочните договори да бъдат изключени от ограниченията, поради опасения, 
че "Газпром" ще спре доставките. 
В крайна сметка решаването на въпроса за ценовия таван върху газа бе отложено за 13 декември, наред с въпроса за 
съвместните покупки на синьо гориво. 
Евентуална национализация на рафинерията в Бургас няма да реши проблема с логистиката, заяви още министърът на 
икономиката. Той посочи, че за рафинерията ще бъде много трудно да си осигури петрол, различен от руския, въпреки 
двугодишната отсрочка, дадена от Европейския съюз: 
"Тъй като единствената възможност за това би било през Босфора, а там не се разрешава големи танкери да преминават, 
трябва да само да са малки танкери. В момента преминаването 20-30 дена трае. 5 пъти вдигнаха таксите октомври месец 
турците. Серия от проблеми - имайте предвид, че тук резервът, който има рафинерията или складовете, които има на 
място, ѝ позволяват 7 до 10 дни да работи, ако не се зареди в това време, тя трябва да спре", обясни министър Никола 
Стоянов. 
 
√ Министър Пулев обеща прозрачност при разпределяне на средствата по ПВУ 
От област Сливен в Министерство на иновациите и растежа са подадени 37 проектни предложения на стойност близо 11 
милиона лева. Това обяви в Сливен министър Александър Пулев, който заедно с екипа си се срещна с бизнеса и разясни 
възможностите за кандидатстване по Плана за възстановяване и устойчивост и структурните фондове на Европейския съюз. 
Очаква се по Плана до края на годината към предприятията да тръгнат 600 млн. лв. по четири процедури. 
Министър Пулев обеща, че парите ще достигнат до фирмите по чист и прозрачен начин. Той подчерта, че Планът за 
възстановяване и устойчивост (ПВУ) е отворен и работи: 
"Имаме нова точкова система, която ще осигури максимална прозрачност. Ще се стимулират фирми, които реално са нови 
в тези процеси".  
Началникът на кабинета на министъра Красимир Якимов обяви, че в област Сливен има регистрирани 7013 фирми – микро, 
макро и средни предприятия, "което ги прави допустими за почти всички процедури, които се отварят и които предстои да 
бъдат отворени".  
Александър Пулев посочи още, че по линия на структурните фондове през Министерството ще бъдат осигурени 5 млрд. лв. 
за бизнеса. 
 
√ Министрите на вътрешните и на външните работи са на посещение в Хага 
За срещи по въпроса за присъединяването на България към Шенген 
Министрите на вътрешните и на външните работи - Иван Демерджиев и Николай Милков ще бъдат на посещение днес и 
утре в Хага, за срещи по въпроса за евентуалното присъединяване на България към Шенген. В програмата са разговори с 
министъра на вътрешните работи на държавата, която най-категорично се противопоставя на българското членство в 
пространството за свободно движение. В петък в Брюксел министър Демерджиев проведе предварителни разговори с 
представителите на Австрия и Швеция и с еврокомисаря за вътрешните работи Илва Йохансон. 
На въпрос на БНР и "Хоризонт" за резервите на втората по големина партия в Швеция към присъединяването ни, 
Демерджиев отговори: 
"Нито Австрия, нито Швеция заявиха категорични позиции срещу присъединяването ни в момента, но те имат своите 
изисквания -искат информация, искат време, искат дебат. Трябва решение на съответните органи в Швеция - в случая 
парламента. Така, че работим, позитивни сме и трябва максимално да използваме времето си до 8-и декември". 
Министър Демерджиев допълни, че Нидерландия в момента не посочва конкретни резерви, а ще изчака доклада на 
мисията на Европейския съюз от проверката по външните граници, който е положителен.  
За опазването на границите България ще поиска финансова помощ, както и помощ от ФРОНТЕКС. 
 
√ Иван Шишков: 12-те години назад в МРРБ са политика без политики 
"В България за 12 години са построени около 20% от нужните магистрали" 
"Политиците да помислят дали тунелът под Петрохан и АМ "Рила" да не бъдат дадени на концесия" 
Интервю на Диана Янкулова с Иван Шишков в предаването ''Неделя 150'' 
"12-те години назад в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) представляват политика без 
политики и говорене без проекти. Това, което се случва и във ВиК сектора, и в пътищата, е едно и също". 
Това заяви пред БНР служебният министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. 
Той коментира започналото финализиране на втория етап от строителството на интерконектора Гърция - България: 
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"Интерконекторът работи с пълния си капацитет, но не е завършен като строеж. Ако не го бяхме разделили изграждането 
му на етапи, към този момент нямаше да тече газ по интерконектора, или трябваше да си затворим очите и да въведем 
обекта в експлоатация, без да са завършени всички строителни работи. ... Пътят към интерконектора трябва да бъде 
завършен, да се завършат и антиерозионните мерки, за да бъде финализиран цялостният проект". 
Министър Иван Шишков беше категоричен, че доизграждането на обекта не представлява риск за интерконектора. 
"Входът към България от Европа не е европейски", каза арх. Шишков във връзка с изграждането на магистрала "Европа" и 
предстоящото и свързване с ГКПП "Калотина". 
150 метра от пътя - между граничния пункт и началото на магистралата - не са в проекта, посочи той: 
"Трябваше да останат с по една лента, но няма да остане. Започва в нищото и завършва в нищото. Очаквам да бъде внесен 
проект и да бъде одобрен с по две ленти в двете посоки. Ще загубим финансиране от това, че се забавихме с ПУП, който е 
от Сливница до София. ... Документите са готови, но седемте месеца не мога да ги върна. Тези седем месеца могат да ни 
костват загуба на европейски пари". 
И за АМ "Хемус" имаше много говорене, но нямаше проекти, каза служебният министър на регионалното развитие и 
благоустройството: 
"Както беше тръгнало строителството на "Хемус" - нямаше да доживеем да я видим цяла. ... Внасям в Министерски съвет 
Текст за търпимост, който ще предложа на депутатите да бъде одобрен, с който да можем да регламентираме незаконното 
строителство, което държавата в рамките на 2020-2021 г. си е позволила да строи". 
В България за 12 години са построени около 20% от нужните магистрали, каза Шишков, като се позова на направен от МРРБ 
анализ: 
"Всички питат има ли пари, а за казвам, че няма проекти. ... Политиците да помислят дали тунелът под Петрохан и АМ 
"Рила" да не бъдат дадени на концесия, за да има пари и за социални дейности, а не само за строителство на 
инфраструктурни обекти. ... Всички магистрали, които трябва да се построят, а това са над 1000 км, трябва да помислим за 
кои от тях ще дадем пари от бюджета на държавата и за кои трябва да го направим по друг начин". 
Трябва да е ясно, че Европа ни дава все по-малко пари за магистрали, подчерта министър Шишков и обясни: "Изпуснахме 
момента, защото нямахме проекти". 
Има пари и са сключени договори за зимното почистване на пътищата, заяви той и уточни, че са проведени конкурси и 
вече се дават 15% аванс на фирмите, за да закупят материали. 
По думите на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството проблемът на жителите на Омуртаг е 
изключително голям и съобщи, че във вторник, 29 ноември, ще проведе среща със "заинтересованите по случая". 
"Когато няма обща политика, проблемът се замита и когато се изостря, тогава всички започват да говорят за него. ... Трябва 
първо да се подобри състоянието и след това да има глобално решение. В България не се решават проблемите глобално, 
а винаги по по-различен начин. Проблемите трябва да се извадят и да се направи ясна стратегия за решаването им", 
коментира той. 
Програмата за саниране се очаква да започне в началото на декември, съобщи още министър Шишков.  
Прогнозата на арх. Иван Шишков е строителството на Национална детска болница да започне в началото на втората 
половина на 2022 г. 
Интервюто на Диана Янкулова с Иван Шишков в предаването "Неделя 150" можете да чуете от звуковия файл и от видеото. 
 
√ Министър Шишков ще инспектира обходния път на Бургас 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще инспектира обходния път на Бургас. 
Проверката започва от началото на трасето на новия Северен обход. 
Заедно с министъра ще са заместникът му Захари Христов и представители от Управителния съвет на Агенция "Пътна 
инфраструктура". 
Министър Шишков  ще инспектира и забавеното строителство на спортната зала „Арена Бургас“. 
 
√ Лекарите не искат да преговарят по предложения НРД 
Репортаж на Елена Бейкова за предаването ''Преди всички'' 
Здравната каса предлага да се върне условието за минимална продължителност на профилактичните и диспансерните 
прегледи при лекар и тя да бъде 15 минути. Идеята е заложена в проекта на Национален рамков договор за следващите 
три години. 
Предвижда се минимум 15 минути да продължава и консултацията с личен лекар или лекар-специалист, като това ще е 
сред критериите за качество на медицинската помощ. 
От Лекарския съюз все още отказват да се върнат на масата на преговорите и настояват за оставки в ръководството на 
Здравната каса. 
Не може да се слага времева рамка за преглед на пациент, твърди д-р Костадин Сотиров, личен лекар с практика в Пловдив 
и председател на местното сдружение на общопрактикуващите лекари. 
"Ако човек свърши една работа добре, но я свърши за по-кратко време, това не означава, че е работил некачествено. 
Напротив – означава, че е работил по-качествено", смята той. 
Според него това изискване е било въведено преди години с цел да се ограничи броя на прегледите и съответно на 
разходите на Здравната каса за тях. Така обхватът на профилактичните прегледи е спаднал до 30%: 
"Въпреки епидемичната обстановка, след премахването му този процент се качи до 47%, наближи 50. Тази година се 
надяваме да е и повече. Това притесни ръководството на НЗОК". 

https://bnr.bg/post/101742552/ivan-shishkov-12-te-godini-nazad-v-mrrb-sa-politika-bez-politiki
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Ако се върне минималната продължителност на прегледа, личните лекари ще могат да преглеждат средно по 25 души на 
ден, смята д-р Сотиров и добави, че сега те са около 42-45 души на ден. 
Здравната каса не е лекуващ орган, а платец на медицински услуги, заяви от своя страна Иван Димитров – председател на 
Българския пациентски форум. Той също е против минимална или максимална продължителност на прегледите. 
"Медицината не може да бъде слагана в рамки", категоричен е той. 
Личните лекари са разтревожени и от отхвърленото им предложение за улесняване на работата по заместване. Идеята им 
личният лекар да може да се замества от всеки друг лекар, а не от общопрактикуващ не се приема от НЗОК. 
Д-р Сотиров е категоричен, че при така предложения проект на Национален рамков договор Лекарският съюз няма да се 
върне на масата на преговорите, тъй като документът би лишил половината от населението от медицинска помощ. 
Целия репортаж чуйте в звуковия файл. 
 
√ Защо INSAIT е важен за преобръщане на бизнес тренда? 
Преди 20 години един български студент пише в мотивационното си писмо за докторантура в Кембридж, че има мечта да 
създаде научен център на световно ниво и то в България. Днес тази мечта e сбъдната след няколко години денонощен 
труд, много хъс, интелект и знания. Става дума за Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), 
който беше открит през пролетта на 2022 г. Неотдавна на специална церемония президентът Румен Радев даде старт на 
академичната година на института и приветства първите 8 докторанти.  
В "Нашият ден“ проф. д-р Мартин Вечев, който е преподавател във Федералната политехника в Цюрих, Швейцария и 
вдъхновител на INSAIT. 
Той коментира как с помощта на създадения институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии България ще 
се утвърди като дестинация за научни изследвания и иновации на световно ниво. Колко важен е новият модел на 
икономика и на благосъстояние за цялото ни общество. За това как институтът е привлякъл преподаватели, съмишленици 
и инвеститори от технологичните върхове на света и как ще увлича българските таланти тук в България. 
Неслучайно наричат проф. Вечев "човекът, който мести слонове" или закостенелите схващания, старите неработещи 
модели за наука и образование, инертната администрация. Какво е коствало на професора да премести тези "слонове" в 
последните четири години, за да разчисти територията за INSAIT. Не просто институт, а стратегическа база на държавата, 
където се създава основата за нейното благосъстояние. 
Според него този тип институти, който INSAIT иска да бъдат, са подобни на Кембридж и на Политехника в Цюрих. Това са 
стратегически бази на тези държави. Те са университети, но те имат  стратегии, как да привличат таланти и как да ги 
задържат. Как да задържаш местните деца и да привличаш чужди таланти и как да ги вливат в еко системата. Но това не 
се е случило в България и в Източна Европа въпреки многото програми. 
"INSAIT създава структура, систематика, подход въобще, по който трябва да се развиват науката, изследванията,  
образованието, предприемачеството на високотехнологично ниво в България“, твърди проф. Вечев. 
Стратегическите бази са структурирани различно от нашите университети. На тези места предприемачество, изследвания, 
преподаване – всичко това се случва на едно място. Стратегията е този модел да се вкара, това структуриране да се вкара 
в България, да има дългосрочно финансиране и подкрепа. И когато това нещо го има и правилните хора се занимават с 
тези неща, лека-полека започват да се привличат хората. 
Люк Ван Гуул е един от най-известните учени в света на изкуствения интелект и е дългогодишен професор във водещия 
европейски технологичен университет в Цюрих. От тази година той е част от екипа на INSAIT, живее и работи в София. 
Единственият българин в историята на информатиката и компютърните науки Веселин Райчев е спечелил топ 3 дисертация 
в света. През 2016 г. създаде високотехнологична компания, която впоследствие бе закупена за 12 млрд. Това е смисълът 
на INSAIT в България да има такава база. 
В "Нашият ден" участва и Борислав Петров, изпълнителен директор на INSAIT. Самият той завършил и реализирал се в 
чужбина, технологичен предприемач, развил успешна кариера в Германия и Швейцария и завърнал се в България, заедно 
с проф. д-р Мартин Вечев, за да обърнат играта. 
"Когато говорим за подкрепа от водещи професори в областта на компютърните науки, не можем да не споменем и члена 
на Консултативния съвет на INSAIT проф. Дженифър Рексфорд от Принстън, която преди два дни бе избрана за заместник-
ректор на този престижен университет“, посочва Борислав Петров. 
Според него в България имаше едно доста бурно технологично развитие през последните години. Самият той прекара 
доста години в Германия и е част от вълната от 20 000 български студенти, които получават висшето си образование там. 
Прекарва близо 10 години в един от най-развитите индустриални райони в Германия. В България има спорадично добри 
учени с постижения, но моделът липсва, допълва Борислав Петров.  
"Най-важното за модела INSAIT е привличането на топ таланти, научни теми, изследвания, по които те работят. Това са 
едни от основните съставки, за да може те да се реализират цялата структура от долу, която е сложна и вече самото 
преподаване“, твърди проф. Вечев. 
И допълва, че в България липсва структурираща информация какви са опциите за конкретно развитие на тези деца. Като 
започнем от индустрията, предприемаческия сектор, образованието, изследванията, академичните среди. Поради тези 
причини започват спорадични и случайни стъпки след завършване на училище. Това е едно от нещата, който INSAIT ще 
структура и ще предостави на българските ученици, учители и училища. 
Един интересен факт – проф. Мартин Вечев направи лично дарение в размер от 1500 лева на месец за период от 18 месеца 
за студент от магистърската програма "Логика и алгоритми" във Факултета по математика и информатика на Софийския 
университет "Св. Климент Охридски". 
Целия разговор можете да чуете в звуковия файл.  

https://bnr.bg/post/101742740/lekarite-ne-iskat-da-pregovarat-po-predlojenia-nrd
https://bnr.bg/post/101741208/insait
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√ Проф. Ирена Марковска: Сами създадохме графен, разработихме и модел на суперкондензатор 
Бургаският университет  „Проф. д-р Асен Златаров“ е част от научен консорциум, в който влизат 16 институции, сред тях и 
БАН.  Висшето училище е част от националната програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“. Те представиха 
свои патентовани изобретения, като суперкондензатор, който захранва електромобилите, обясни зам.-ректорът проф. 
Ирена Марковска. Бургаският екип е представил и екологично чиста технология за получаване на графен. Какво 
представлява той: „Графенът е един много интересен и иновативен материал. Той на практика представлява една 
равнинна мрежа от решетката на графита.  
Получаването на графен е наистина огромно предизвикателство, само ще кажа, че в света има създадени научни 
институти  за графен, а ние сами го създадохме. В момента именно това е предизвикателството за няколко университета в 
страната. Използвайки сравнително безотровни технологии успяхме чрез комбинирано действие на електролиза и 
ултразвук да получим графен.  
Екип на университета разработи и модел на суперкондензатор, който може да бъде използван в автомобилостроенето.“  
Повече по темата в предаването „Влез в час“ след новините в 11:00 часа.  
 
√ В Добруджа все повече производители изкореняват лавандулата си 
Идва ли краят на лилавата приказка? Доскоро България беше производител №1 в света на лавандулово масло, а днес 
пазарът е сринат. Земеделски производители в Добруджа изкореняват насажденията си от лавандула и се отказват от 
отглеждането на етерично-маслени култури, докато продукцията им залежава по складовете. 
От 2014 година насам тази култура агресивно превземаше добруджанските полета с двойно увеличение на площите всяка 
година, като миналата те достигнаха 90 000 дка, въпреки предупрежденията на икономистите, че производството на 
етерични масла у нас е хаотично и с ниска ефективност. Днес пазарът е замрял. 
“Ситуацията е доста трагична. Няколко големи фирми от бранша преди няколко години надуха един балон, който в 
момента се спука и се спука в тяхна полза, защото се създадоха огромни насаждения”, обясни пред NOVA Йордан 
Апостолов, земеделски производител и собственик на дестилерия за етерични масла. 
С обещания за висока печалба бяха подмамени стотици малки земеделски стопани. 
“250 лв. стигна преди 3 години килограм масло. Сега вече е 25 лева килограм масло! На тая цена няма как вече 
производителите да отглеждат лавандулови насаждения”, каза Иван Петров, производител на лавандулово масло 
В някои части на добричка област вече са унищожени 2/3 от лавандуловите полета. Най-ощетени са дребните 
производители. “Очаквам в следващите години да има и дестилерии, които да затворят и съответно ще се стигне до едно 
положение, където вече ще гледаме дали ще има движение нагоре или ще останат така нещата”, прогнозира Петър Петров, 
земеделски производител. 
Сривът на цените всъщност се наблюдава в последните 3 години. 
За част от земеделците проблемът се корени в липсата на държавни помощи, а за други – в липсата на контрол върху 
качеството на сортовете лавандула. Така от производител №1 на лавандулово масло в света, България е на път да превърне 
в бутиков производител. 
 
√ Рекорден спад на безработицата в Кипър 
Кипър отбелязва рекордно намаляване с 49% на регистрираните безработни, съобщи социалното министерство в петък 
при обсъждането на бюджета му за догодина в парламентарни комисии. Над 11 000 нови работни места в приоритетни 
сфери на икономиката се очаква да бъдат разкрити с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост. 
Спадът почти наполовина е за 9-те месеца на тази година в сравнение със същия период на миналата, като броят на 
регистрираните безработни достига малко над 13 000 души. Допълнително намаление - до 11 000 души, е отчетено през 
октомври. 
За първи път през последното десетилетие е постигнат баланс, като броят на свободните работни места съответства на 
броя на регистрираните безработни, посочи социалното министерство. 
Правителството очаква темпът на икономически растеж за 2022 г. да надхвърли 6%. 
Прогнозите за продължаващо възстановяване на кипърската икономика се отразяват и в намаляване на безработицата. 
Предвижда се догодина тя да е 6,4%, при около 7% през тази година, а през 2025 г. да спадне до 5%. 
Сред основните цели на бюджета за 2023 г. и средносрочната тригодишна фискална рамка са постигане на пълна и 
качествена заетост, осигуряване на достоен стандарт на живот на гражданите, каза днес в парламента социалният 
министър Кириакос Кусиос. 
 
√ Сикела: САЩ имат голямо разбиране за опасенията на ЕС по повод американския закон за инфлацията 
От Съединените щати има голямо разбиране за нашите опасения по повод американския закон за инфлацията, заяви 
министърът на търговията и индустрията на Чехия Йозеф Сикела след заседанието на министрите на външните работи по 
въпросите на търговията. През декември ще заседава Съветът по търговия и технологии между САЩ и ЕС. 
Министър Сикела определи американския закон за инфлацията като "предизвикателство за взаимните търговски 
отношения". 
Министрите са се съгласили, че това трябва да се реши бързо и ефективно, но не са поставили конкретен срок. 
Законът, чиято цел е да подкрепи икономиката на Съединените щати, предвижда ограничения на субсидиите за нови 
автомобили, произведени извън Северна Америка, което се смята за дискриминационно спрямо произведените в ЕС коли. 
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"Много от субсидии в зелена енергия, които този закон гарантира, са дискриминационни", каза изпълнителният заместник-
председател на Европейската комисия Валдис Домбровскис. Те са били дискутирани и в съвместната работна група: 
"Това, за което настояваме, е справедливост. Очакваме европейските компании и износ в Съединените щати да бъдат 
третирани по същия начин, както американските в Европа. В настоящия геополитически контекст и като се имат предвид 
общите ни зелени цели, ние трябва да изграждаме съюзи в тези важни сектори. Последното, което трябва да правим, е да 
създаваме излишно объркване или потенциални търговски спорове, посочи еврокомисар Домбровскис. 
Той уточни, че този спор не трябва да се смесва с общите трансатлантически отношения и припомни, че ЕС стои твърдо до 
Съединените щати в подкрепата си за Украйна.  
 
√ Володимир Зеленски очаква още руски ракетни удари срещу Украйна 
Президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди, че Русия със сигурност ще осъществи нови ракетни атаки срещу 
страната му. 
"Разбираме, че терористите подготвят нови удари. Знаем това със сигурност. Докато имат ракети, за съжаление, те няма 
да спрат. Но нашата способност да си помагаме и да се грижим за най-уязвимите - възрастни хора, семейства с деца, тези, 
които загубиха домове и роднини във войната - нашата взаимопомощ е един от елементите на защита срещу терора и е 
наша сила", подчерта Зеленски в обичайното си обръщение към украинците, публикувано на официалния уебсайт на 
президентството. 
Украинският държавен глава обясни, че настоящата седмица ще бъде толкова трудна, колкото и предишната, когато руски 
нападения срещу енергийната инфраструктура подложиха украинците на най-сериозния недостиг на електричество от 
началото на руската инвазия през февруари. Отбранителните ни сили се подготвят, цялата страна се готви, каза още 
Зеленски. 
Руските атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна представляват геноцид, заяви в интервю за Би Би Си 
украинският главен прокурор Андрий Костин. Ударите срещу ключови съоръжения са нападение срещу "цялата украинска 
нация" и целят да принудят Украйна да се предаде, смята Костин. Той посочи също, че 11 хиляди украински деца са били 
насилствено депортирани в Русия. 
Костин заяви, че украинската прокуратура разследва съобщения за над 49 хиляди военни престъпления и престъпления на 
агресия, извършени от началото на руската инвазия на 24 февруари досега. 
Терминът геноцид се отнася до опит за унищожаване изцяло или отчасти на група хора. Русия отрича да има подобна цел. 
Андрий Костин призова за създаването на "международен трибунал", подкрепен от страни от "целия цивилизован свят", 
за да се потърси отговорност от Русия. 
Русия отрича да има подобни цели в Украйна, припомня Би Би Си. 
 
√ Economist: Опити на Киев да си върне Крим ще струват скъпо и могат да доведат до разделение със съюзниците 
Опити на Украйна да си върне контрола над Крим ще струват скъпо във военно отношение и могат да доведат до 
разделение със западните съюзници, което Киев не може да си позволи. 
Това коментира британското издание  Economist (Икономист) по повод поредната заявка на украинския президент 
Володимир Зеленски, че ще освободи всички територии, завладени от Русия след 2014 година. 
Отбелязвайки надмощието на руската авиация и боен флот, изданието припомня кървавите битки за завладяването на 
полуострова по време на Кримската война в средата на 19-и век, както и по време на руската гражданска война и Втората 
световна война през 20-ти век. Както тогава, така и сега нападащата войска трябва да премине през тесни провлаци, 
широки открити пространства и блатисти местности. 
Преди да стигне до Крим украинската армия трябва да прекъсне сухопътния коридор от Донбас, който се оформи в 
резултат на руското нахлуване през февруари. Руското командване вече е изградило укрепления и окопи в коридора, както 
и в самия Крим. 
Украинска операция на полуострова вероятно ще се натъкне и на партизанската съпротива от местното население, 
предполагат от Economist. 
Изданието посочва, че 84 на сто от украинците, ако не и повече, са против всякакви териториални отстъпки към Русия. 
Западните поддръжници на Киев се страхуват, че настъпление в Донбас и Крим ще предизвика ескалация и дори ядрен 
удар от Москва. Най-висшият американски военен – ген. Марк Мили, заяви този месец, че украинска победа в Крим е 
малко вероятно да се случи скоро. 
А украинските военни си дават сметка, че Америка и оръжията, които доставя, са ключът, от който зависи дали такава 
победа ще се случи изобщо, пише Economist. 
 
√ Песков потвърди, че Русия ще спре да продава нефт и газ на държавите, приели планирания от ЕС и Г-7 ценови таван 
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че Русия ще спре да продава нефт и природен газ на държавите, които 
възприемат планирания от Евросъюза и Г-7 ценови таван върху руския нефт. Пред руската държавна телевизия обаче той 
посочи, че позицията Москва е такава "засега": 
"Засега изхождаме от заявлението на президента Путин, че с такива страни няма да търгуваме с нефт и нефтени продукти. 
С газ също. Засега позицията ни е такава. Но сега чуваме да се говори за различни цифри, с твърде много нюанси, които 
трябва да отчетем. Затова предвид тази линия, установена от президента, бъдете уверени, че във всеки случай никой у нас 
няма да се простреля сам в крака", каза говорителят. 
Европейският съюз планира да въведе максимална цена за руския нефт от 5 декември, така че да ограничи приходите, 
които Москва използва, за да финансира войната срещу Украйна. 
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Засега обаче сред държавите от съюза няма единство за нивото на този таван. Лансираната цена от 65-70 долара за барел 
съответства на текущата цена на руския сорт Уралс, а според Полша и други страни всяка цена над 30-40 долара за барел 
гарантира на Русия твърде високи печалби. Отказ на Русия да се съобразява с тавана обаче може да доведе до рязко 
понижение на предлагането и съответно до поскъпване на петрола и горивата на международните пазари. 
 
√ САЩ ще помагат на Тайланд да разработи малки ядрени реактори 
САЩ ще помогнат на Тайланд да разработи малки ядрени мощности посредством нов клас малки реактори като част от 
програма, насочена към борба с климатичните промени, обяви по време на визита в Банкок в събота вицепрезидентката 
Камала Харис, предаде АФП. 
Белият дом съобщи, че подкрепата е част от неговата Net Zero World инициатива, която бе стартирана по време на 
климатичната среща в Глазгоу миналата година и в която САЩ си партнира с частния сектор и филантропи за 
популяризирането на "зелена" енергия. 
Тайланд не притежава ядрен реактор, а общественото мнение по въпроса не е високо след инцидента с АЕЦ "Фукушима" 
в Япония през 2011 г. 
Белият дом обяви, че ще предложи техническа подкрепа на кралството за разполагане на разработваща се технология от 
малки модулни реактори, които са портативни. Подобни реактори като цяло се смятат за по-сигурни, тъй като не се нуждаят 
от човешка намеса, за да се изключат в извънредна ситуация. 
В становището на Белия дом се посочва, че експерти ще работят с Тайланд по разполагане на реакторите, които имат "най-
високи стандарти за сигурност и неразпространение". 
Конкурентите на САЩ Китай и Русия, както и Аржентина, също разработват малки модулни реактори, чиито прототипи са 
в дизайнерска фаза. 
 
√ САЩ облекчиха петролните санкции срещу Венецуела 
Съединените щати облекчиха петролните санкции срещу Венецуела, малко след като правителството на президента 
Николас Мадуро и опозицията обявиха хуманитарно споразумение помежду си, касаещо образованието, 
здравеопазването и други социални въпроси. Двете страни подновиха политическите преговори в Мексико. 
Американското министерство на финансите съобщи, че ще позволи за период от половин година американката петролна 
компания "Шеврон" да поднови добива на черното злато в ограничени количества, което след това да се внася в САЩ. И 
обоснова решението си с  "конкретни стъпки, които облекчават страданията на венецуелския народ и подкрепят 
възстановяването на демокрацията".  
Според Вашингтон споразумението е "стъпка в правилната посока". Делегатите на правителството в Каракас и опозицията 
обявиха също така, че замразени финансови средства ще бъдат постепенно освободени за хуманитарна помощ и поискаха 
от ООН да поеме контрола върху няколко милиарда долара в чужди банки.  
Диалогът между управляващи и опозиция в южноамериканската страна, обхваната от политическа и икономическа криза, 
беше замразен повече от година. 
 
√ Египет повиши износа си на втечнен газ с 14% през 2022 г., най-големи са доставките за Европа 
Египет ще увеличи износа си на втечнен природен газ (LNG) през 2022 г. с 14% до 8 милиона тона годишно, тъй като 
северноафриканският производител се опитва да запуши "дупката", оставена от по-ниския руски газов внос в Европейския 
съюз, заяви министърът на петрола и минералните ресурси на страната, съобщава S&P Global. 
Около 90% от тазгодишния износ на LNG е насочен към страните от Европейския съюз в сравнение с 80% през 2021 г., 
посочи Тарек Ел-Мола в изявление на министерството. 
Европа, която се стреми постепенно да прекрати вноса си на руски газ след нахлуването на Москва в Украйна, също така 
се ангажира и с Израел относно потенциални доставки на израелски газ в Европа през Египет. 
През юни Европейската комисия, Израел и Египет подписаха тристранен меморандум за разбирателство относно 
доставката на израелски газ през египетската инфраструктура за износ на LNG за ЕС. 
Египет разполага с две съоръжения за износ на втечнен природен газ – съоръжението Idku, управлявано от Shell, с 
капацитет от 7,2 милиона тона на година и по-малкото съоръжение Damietta, управлявано от италианската Eni с капацитет 
от 5 милиона тона годишно. Двете газови съоръжения се считат за ключови за европейските усилия за осигуряване на 
допълнителен LNG, включително природен газ, доставян от Израел. 
Египет е основен производител на газ и през последните години е увеличил производството си. Страната разполага с 
огромни офшорни газови ресурси, включително гигантското находище Zohr. 
Общото производство на газ в Египет достигна 71 милиарда кубични метра през 2021 г., според данни на енергийното 
министерство, което представлява увеличение с 10 милиарда кубични метра спрямо 2020 г. 
 
√ Протестите в Китай срещу политиката на "нулев Covid" провокират поевтиняване на петрола с над 2% 
Петролните фючърси поевтиняват рязко в началото на търговията в понеделник, тъй като масовите протести в Китай срещу 
държавната политика на "нулев Covid-19" и растящият брой на коронавирусните случаи в страната провокират опасения 
относно търсенето на петрол от водещия в света вносител на важната енергийна суровина. 
Към 08.30 часа българско време януарските фючърси на петрол Брент поевтиняват с близо 2,5% към 81,50 долара за барел, 
достигайки дъната около и малко под 81 долара за барел от последните дни на септември. 
Аналогичните фючърси на американския лек суров петрол WTI пък се понижават с близо 3% под 74,00 долара за барел за 
пръв път тази година (най-ниски ценови нива от края на декември 2021 г.). 
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Китай, най-големият вносител на петрол в света, се придържа към политиката на "нулев Covid" на президента Си Цзинпин, 
въпреки че голяма част от света премахна повечето противопандемични ограничения. 
Анализатори очакват американският лек суров петрол да поевтинее към ценовия диапазон между 70 и 75 долара за барел, 
като пазарът остане нестабилен в зависимост от резултата от срещата на "ОПЕК +" през тази седмица (на 4-ти декември) и 
продължаващите дискусии за ценовия таван на руския суров петрол. 
Групата Г-7 и дипломати от Европейския съюз обсъждат таван на цените на руския петрол между 65 и 70 долара за барел 
с цел ограничаване на приходите за финансиране на военната офанзива на Москва в Украйна, без обаче подобен таван да 
наруши доставките на световните петролни пазари. Срещата на страните членки на ЕС, насрочена за 25-ти ноември, обаче 
отменена, след като ден по-рано европейските правителства бяха разделени по въпроса за конкретното ниво, до което да 
се ограничи цената на руския петрол. Таванът на цените трябва да влезе в сила на декември. 5, когато влиза в сила 
забраната на ЕС за руски суров петрол. 
Днешното рязко поевтиняване на петрола се дължи отчасти и на информацията, че американката компания "Шеврон" 
(Chevron) е получила разрешение от правителството си да възобнови добивите и износа на нефт от Венецуела след 
двугодишно прекъсване. 
 
3e-news.net 
 
√ България ще загуби финансиране за АМ Европа заради забавен подробен устройствен план 
Министър Шишков: През последните 10-12 г. в МРРБ е имало политика без политики и говорене без проекти 
„Всичко, което се е случвало в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) през последните 10-
12 г., е било политика без политики и говорене без проекти. Това, което се случвало и във ВиК сектора, и в пътищата, е на 
практика едно и също“. Така строителният министър арх. Иван Шишков коментира дългогодишният проблем с безводието 
на град Омуртаг в предаването „Неделя 150“ на Българското национално радио. 
Министърът обясни, че има създаден ВиК холдинг и в него има пари. „Но ВиК - Търговище досега не са кандидатствали и 
не са искали да бъдат финансирани от холдинга“, посочи той. Затова във вторник е поканил на работна среща в МРРБ 
всички заинтересовани страни в търсене на решение. Според него има два основни проблема в конкретния случай – 
остарялата ВиК мрежа и недостига на водоизточници. 
„Когато няма обща политика и общ замисъл как да бъде решен един проблем с цялостна концепция, се получава това“, 
обобщи той и обеща да направи всичко възможно в най-кратки срокове да се положат усилия за подобряване 
положението на жителите на Омуртаг. 
По отношение на строителството на интерконектора Гърция – България арх. Шишков коментира, че по негово предложение 
е реализирана идеята изграждането му да бъде разделено на етапи. В резултат на това първата част на строежа е въведена 
в експлоатация и сега по нея страната ни получава азерския газ. „Интерконекторът работи с пълния си капацитет, но не е 
завършен като строеж. Вече е започнал и вторият етап от строителството. Той представлява път от близо 150 километра и 
трябва да бъде изграден заедно с противоерозионните мерки“, обясни министърът. Но беше категоричен, че 
доизграждането на обекта не представлява риск за интерконектора. 
Пред БНР министърът коментира и проблема със забавеното изграждане на магистрала „Европа“. „Входът към България 
не е европейски. 150 метра от пътя - между ГКПП „Калотина“ и началото на магистралата не са в проекта. Трябваше да 
останат с по една лента, но няма да остане така. Започва в нищото и завършва в нищото. Очаквам другата или по-другата 
седмица да бъде внесен за одобрение проект с по две ленти в двете посоки“, обясни арх. Шишков. По негово мнение ще 
загубим финансиране заради забавено изработване на подробния устройствен план (ПУП) в участъка от Сливница до 
София. „Документите вече са готови, но седемте месеца на редовния кабинет не мога да ги върна. Те могат да ни костват 
загуба на европейски пари“, посочи министърът. 
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За строителството на АМ „Хемус“ също е имало много говорене без проекти. „Както беше тръгнало строителството на 
„Хемус“ - нямаше да доживеем да видим цяла магистрала. Внасям в Министерски съвет текст за търпимост, който ще 
предложа на депутатите да бъде одобрен и да можем да регламентираме незаконното строителство, което държавата в 
рамките на 2020-2021 г. си е позволила да прави“, каза регионалният министър. Около Шумен са успели да убедят 
строителя да построи участъка и да го пусне в експлоатация. На финалната права вече е и решението по изграждането на 
останалите участъци от автомагистралата. 
Арх. Иван Шишков призова политиците да помислят възможно ли е два големи бъдещи инфраструктурни обекта да бъдат 
отдадени на концесия предвид намаляващото европейско финансиране за пътно строителство. „Предлагам политиците 
да направят анализ дали не е време 2 магистрали да бъдат дадени на концесия. Едната е с тунела под Петрохан. За 
съжаление тя не е проектирана като приоритетна и затова трасето вместо да минава по най-краткия път, е със 70 км по-
дълго и ще задръсти АМ „Хемус“. Другата е магистрала “Рила” от Ихтиман през Дупница“, посочи министър Шишков. 
Според него е логично да има интерес за строеж на концесия. Таксите за преминаване през тях трябва да бъдат поносими, 
защото никой няма да иска да минава по тях, ако са скъпи. Той изрично подчерта, че не предлага процедурата да се прави 
от служебния кабинет, а да се обсъди от политиците и смята, че само така можем да построим всички магистрали в рамките 
на 10 години. И още нещо много важно - по този начин ще се освободи ресурс за социални дейности. „Можем да направим 
и двете - и аутобаните, и да имаме средства за социална политика“, убеден е арх. Шишков. 
Регионалният министър каза, че вече е възложено проектирането на магистралата Русе – Маказа. Тя трябва да свързва три 
магистрали. „И за този път до момента никой не говореше в неговата цялост“, посочи той. Първото, което е направил, е да 
одобри ПУП за пътя Русе – Велико Търново. „Подписан е и договор за инженеринг“, уточни той. 
„За 12 г. са построени около 20% от нужните магистрали. Много говорене, малко асфалт“, заключи арх. Шишков. 
„Строителният бранш си мълчи, не защото има задкулисни договори, а защото си говорим ясно. Фирмите станаха жертва 
на възлагания, за които нямаше финансирания. Те оцениха и разбраха, че начинът, по който им е възлагано, е порочна 
практика“. Така регионалният министър коментира липсата на напрежение между него и бранша. Сега по-важно в 
следващата година ще е да се намерят пари, механизъм и начин да се плати на фирмите за минали години. 
По отношение на настъпващата зима и поддържането на пътищата, арх. Шишков увери, че за зимното почистване има 
пари. Конкурсите са приключили и са сключени договори, по които в момента по молба на фирмите се изплащат 15% 
аванси за закупуването на материали. „Това, което е трябвало да направи държавата, го е направила. Парите са осигурени, 
няма проблем в тази посока“, категоричен беше той. 
„Очакваме до края на тази или в началото на другата седмица да имаме потвърждение от Европейската комисия за 
насоките за кандидатстване по програмата за саниране. Срокът за приемане на проекти за безплатно саниране ще се 
удължи до края на май, вместо сега предвидения март“, увери арх. Шишков. По Плана за възстановяване и устойчивост ще 
бъдат осигурени 1,4 млрд. лв. за подобряване на енергийната ефективност на българските жилища. На сайта на МРРБ са 
обявени максимално допустими пари за всяка община, което дава гаранция и на по-малките общини да кандидатстват и 
получат ресурс за саниране. И занапред конкурсите и договорите ще бъдат сключвани от общините, тъй като те са най-
близо до хората. “За мен най-важно е всичко да бъде справедливо и санирането да е качествено”, отбеляза той. 
Другата тема, която министърът коментира в предаването, беше за националната детска болница. Той обясни подробно 
какво е направено досега за терена в Горна баня, за да може този проект да се случи. Министърът посочи, че очаква другата 
седмица да издаде заповед за ПУП, който може да влезе в сила след 2-3 месеца. Арх. Шишков изрази надежда, че ако 
всичко е наред, има всички шансове през втората половина на следващата 2023 година да започне и строителството на 
детската болница. 
В края на разговора с водещата Диана Янкулова регионалният министър заяви, че всички искаме да живеем нормално. 
Служебното правителство ще направи всичко възможно да даде ход и решение на натрупаните проблеми. „И това ще 
стане не с говорене и обещания, а с работа. Защото ние сме на работа и искаме да свършим работата, която е била 
забатачена през последните 10-12 години”, категоричен бе арх. Шишков. 
 
√ Рекорд на непрекъснато седмично поскъпване на храните на едро към 25 ноември 
През отминалите пет работни дни (21-25 ноември) цените по стоковите тържища са се повишили с 0.13%, а за една 
година са нараснали с 33.23 на сто 
През четвъртата работна седмица на ноември (21-25) храните на едро по стоковите тържища са поскъпнали за девета 
поредна седмица, след като преди това поевтиняваха пет поредни седмици, показват данните от бюлетините на 
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Това е рекорд за най-дълъг период на седмично 
поскъпване за последните две години. Осем поредни седмици на постоянно нарастване на цените на едро е отчетено през 
февруари и март на настоящата година. 
Седмичната равносметка 
показва, че през отминалите пет работни дни от включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ 34 хранителни продукти, 18 
са поскъпнали, 10 са поевтинели и 6 са без промяна в цената. От млечните и месните храни и варивата най-много са 
нараснали цените на ориза, а най-много е поевтиняло брашното тип 500; при плодовете най-много е поскъпнало гроздето, 
а най-много са поевтинели портокалите; при зеленчуците най-много са нараснали цените на едро на зеления пипер, а най-
много са спаднали на зелето. 
Индексът на тържищните цени на едро (ИТЦ), който се поддържа от ДКСБТ към 25 ноември е 2.257 пункта спрямо 2.254 
пункта към 18 ноември или седмично нарастване с 0.13%, докато в предходната беше отчетено по-значително поскъпване 
с 1.58%, а за четири седмици от началото на ноември храните на едро са поскъпнали с 3.57 на сто. 
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През първата седмица на октомври храните на едро поскъпнаха с 1.38%, през втората – с 0.75%, през третата – с 1.16%, а 
през четвъртата – 0.60 на сто. Така през целия отминал месец октомври цените на едро са нараснали с 3.89 на сто. 
Разликата на цените на храните по области продължава да се задълбочава и достига над 8 лева при сиренето, повече от 6 
лева при кашкавала „Витоша“ и близо 4 лева при каймата смес. 
Месечната равносметка 
от началото на годината показва, че през осем от месеците храните на едро са поскъпвали, а  през два са спадали. Най-
голямо месечно повишение на цените на едро е отчетено през март (+6.42%), а най-голямо поевтиняване през юни (-
6.18%). 
Общо от началото на годината до 25 ноември цените на храните на едро са се повишили с 26.87 на сто, а на годишна база, 
спрямо 25 ноември 2021 година ИТЦ е нараснал с 33.23% (от 1.694 пункта), сочат данните от бюлетините на ДКСБТ. 
 

 
Базовото ниво на индекса от 1.000 пункта е от 2005 година. 

 
Разликата на цените по области продължава да нараства значително 
и през четвъртата работна седмица на ноември за 10-те основни храни, които се наблюдават от ДКСБТ в 19 области на 
страната. Както вече посочихме, най-голяма е разликата от 8.10 лева при кашкавала „Витоша“ (от 14.90 лв./кг в Благоевград 
до 23.00 лв./кг в Пловдив, при кравето сирене разликата е 6.70 лева (от 8.50 лв./кг в Бургас, Сливен и Добрич до 15.20 лв./кг 
в София“, 3.60 лева е разликата при каймата смес (от 6.00 лв./кг в Плевен до 9.60 лв./кг в Силистра), при замразеното пиле 
разликата е 3.00 лева (от 4.50 лв./кг в София до 7.50 лв./кг в Пловдив), 2.80 лева е разликата при ориза (от 2.00 лв./кг в 
Смолян и Стара Загора до 4.80 лв./кг в Пловдив), при зрелия фасул разликата е 2.40 лева (от 3.20 лв./кг във Враца и Сливен 
до 5.60 лв./кг в Ямбол), 2.10 лева е разликата при слънчогледовото олио (от 3.60 лв./кг в Хасково до 5.70 лв./кг в Пловдив), 
при захарта разликата е 1.15 лева (от 1.60 лв./кг в Пловдив до 2.75 лв./кг в Благоевград), 1.09 лева е разликата при 
брашното тип 500 (от 1.01 лв./кг в Добрич до 2.10 лв./кг в Пловдив), при яйцата разликата е 0.11 лева (от 0.28 лв./броя в 
Бургас, Варна, Монтана и Ямбол до 0.39 лв./броя във Враца). 
При основните месни, млечни храни и варивата 
от всичките 20 включени в бюлетина на ДКСБТ, на седмична база поскъпналите са 12, поевтинелите са 4 и без промяна в 
цената са 4, като трендът е в нормални граници – от минус 2.9% до плюс 3.5 на сто, което е характерно за сезона за тази 
група хранителни продукти. 
Най-много е поскъпнал, както вече посочихме, оризът (+3.5% до 2.94 лв./кг), следван от кашкавала „Витоша“ (+1.7% до 
17.81 лв./кг), пакетчето масло 125 грама (+1.7% до 2.91 лв./броя), кисело мляко 400 грама кофичката (+1.6% до 1.28 
лв./броя), кравето сирене (+1.1% до 11.67 лв./кг), трайния варено-пушен салам (+0.8% до 11.35 лв./кг), зрелия фасул (+0.7% 
до 4.18 лв./кг), малотрайните колбаси, вкл. шунка (+0.7% до 6.10 лв./кг). 
Без промяна в цената са: лещата (3.31 лв./кг), яйцата (0.36 лв./броя), прясното мляко, 3% масленост (2.35 лв./литъра) и 
пилешките кренвирши (5.04 лв./кг). 
Най-много е поевтиняло брашното тип 500 (-2.9% до 1.36 лв./кг), следвано от слънчогледовото олио (-0.9% до 4.47 
лв./литъра), захарта (-0.4% до 2.49 лв./кг), замразеното пила (-0.3% до 6.12 лв./кг). 
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От таблицата по-горе е видно, че на годишна база всички млечни, месни и други храни, вкл. и варивата са поскъпнали, а с 
над 1 лев са се повишили цените на едро на 4 продукта, като най-голяма е разликата при кашкавала „Витоша“ (+5.73 лева), 
кравето сирене (+3.93 лева), варено-пушения салам (+2.10 лева), замразеното пиле (1.52 лева). 
При плодовете 
които са  регистрирани в седмичния бюлетин на ДКСБТ, повечето са поевтинели, като трендът при тях по това време на 
годината е доста широк - от минус 11.0% до плюс 10.9 на сто. 
Най-много е поскъпнало гроздето (+10.9% до 2.13 лв./кг), следвано от ябълките (+3.1% до 1.34 лв./кг) и бананите (+0.7% до 
2.86 лв./кг), а са поевтинели портокалите (-11.0% до 2.10 лв./кг) и лимоните (-0.7% до 2.86 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че по същото време на миналата 2021 година всички плодове са били по-евтини спрямо 
цените към 25 ноември 2022 година, като най-голяма е разликата на цените при лимоните и бананите и портокалите. 
При зеленчуците 
на седмична база повечето са поевтинелите, като за тази група храни трендът е в широки граници за сезона - от минус 3.2% 
до плюс 9.8 на сто. Най-много е поевтиняло зелето (-3.2% до 0.91 лв./кг), следвано от оранжерийните домати (-3.0% до 3.20 
лв./кг) и доматите от внос (-1.0% до 2.97 лв./кг). 
Най-много е поскъпнал зеленият пипер (+9.8% до 2.12 лв./кг), следван от оранжерийните краставици (+5.8% до 2.94 лв./кг), 
червения пипер (+4.3% до 2.65 лв./кг). Без промяна в цената са морковите (1.07 лв./кг) и зрелия кромид лук (1.12 лв./кг). 
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От таблицата по горе е видно, че на годишна база почти всички зеленчуци са поскъпнали, с изключение на зелето. Най-
голяма е разликата на цените при доматите от внос (1.07 лева), оранжерийните домати (1.05 лева), червения пипер (0.87 
лева) и оранжерийните краставици (0.39 лева). 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg. 
 
√ КЕВР ще обсъди предложението на "Булгаргаз" за цена на газа от 145,87 лв. за MWh за месец декември 
На  открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще бъде обсъдено предложението на 
„Булгаргаз“ ЕАД е за утвърждаване цена на природния газ за месец декември 2022 г. в размер на 145,87 лв./MWh (без 
цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), включително компонента за дейността „обществена доставка“ в размер на 0,92 
лв./MWh и компонента „задължения към обществото“ в размер на 0,34 лв./MWh. 
Предложената цена е с 18,58 % по-висока от утвърдената през месец ноември 2022 г. цена от 123,01 лв. /MWh (без цени 
за достъп, пренос, акциз и ДДС, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на 
природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 28 ноември расте с 0.94% 
 

 
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 28 ноември е 214.44 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 13 435 MWh. 
Стойността се повишава с 0.94 % спрямо отчетените 212.45 лв. за MWh с ден за доставка 27 ноември и изтъргуван обем от 
11 400 MWh. 
Изтъргуваният обем на 26 ноември е 11 500 MWh при цена от 212.42 лв. за MWh. Постигнатата цена е с 2.83 % под 
стойността, отчетена на 25 ноември от 218.60 лв. за MWh при изтъргувано количество от 16 133 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 27 ноември изтъргуваният обем е 100 MWh. 
Постигнатата цена е 207.00 лв. за MWh и се повишава с 1.47 % спрямо регистрираните 204.00 лв. за MWh на 26 ноември 
при изтъргуван обем от 150 MWh. 
Референтната цена е 214.44 лв. за MWh. 
 
√ Скок със 70.9 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 590.19 лв. за MWh с ден за доставка 28 
ноември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 590.19 лв. за MWh с ден за доставка 28 ноември 2022 г. и обем от 73 499.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение със 70.9 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 746.42 лв. за MWh, при количество от 38 183.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (35 315.60 MWh) е на цена от 433.96 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 288.37 лв. за MWh и количество от 2761.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 250.76 лв. за MWh ( 2812.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 812.8 лв. за 
MWh при количество от 3071.1 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 514.58 лв. за MWh при обем от 3055.6 MWh. 
(https://ibex.bg/) 

https://business.dir.bg/ikonomika/rekord-na-neprekasnato-sedmichno-poskapvane-na-hranite-na-edro
https://ibex.bg/
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Спрямо стойността от 345.36 лв. (176.58 евро) за MWh за 27 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 28 ноември 2022 г. се повишава до 590.19 лв. за MWh ( ръст от 70.9 %) по данни на БНЕБ или 301.76 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 27 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 239.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 349.00 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     33,68%    2163.46 
Кондензационни ТЕЦ   48,16%    3093.13 
Топлофикационни ТЕЦ   5,85%    375.82 
Заводски ТЕЦ    1,87%    119.93 
ВЕЦ     5,00%    320.85 
Малки ВЕЦ    1,21%    77.58 
ВяЕЦ     1,48%    95.35 
ФЕЦ     2,06%    132.5 
Био ЕЦ      0,69%     44.09 
Товар на РБ         5066.91 
Интензитетът на СО2 е 550g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Сериозен скок в цените по европейските електроенергийни борси за понеделник 28 ноември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 301,76 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 319,03 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 301,76 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 28 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 381,64 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 221,88 евро/мвтч. Най-високата цена от 415,58 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
128,21 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 73 418,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 28 ноември ще бъде 319,03 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 137,97 гвтч. Максималната цена ще бъде 415,58 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде в 3 ч и тя ще бъде 157,65 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 28 ноември е 301,23 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 381,32 евро/мвтч. Най-високата цена от 415,58 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 127,23 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 75 918,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 28 ноември на Словашката енергийна борса е 300,27 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 18 ч и тя ще е 415,58 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 124,63 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 296,63 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 18 ч и 
тя ще е 415,58 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 121,82 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 28 ноември е 302,06 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
380,39 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 77 136,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя 
ще достигне 415,58 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 134,35 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 291,64 евро/мвтч на 28 ноември. Пиковата цена ще бъде 
379,10 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 439 060,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч 
и тя ще достигне 415,58 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 119,58 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 28 ноември ще се продава за 332,58 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Зимата се настани в Европа. Цените на европейските електроенергийни борси се върнаха към позабравените 300 евро 
за MWh 
Производството на електроенергия през седмицата, започваща на 21 ноември расте, а термичните централи държат 
първенство. Участието на газа е все още е умерено, а при вятърните централи се наблюдава понижение. Без особена 
промяна остава делът на ядрените електроцентрали. Със сигурност обаче може да се твърди, че потреблението се е свило 
и от страна на бизнеса, и от страна на битовите потребители. С края на по-топлото ноемврийски време се завръщат и 
високите цени. Бавно и полека стойността на европейските електроенергийни борси прехвърли нивото от 250 – 260 евро 
за MWh. Така началото на новата седмица стартира със стойности от малко над 300 евро за MWh. 
Оптимистите, толкова вгледани във временното успокояване на пазарите загубиха посока. Проблемът е, че тяхното 
настроение се прехвърли и върху по-песимистично настроените участници на пазара. На този фон отрезвяващите данни на 
борсите, икономиката и финансовите инициативи на централните банки продължават да говорят за енергийна криза в 
разстояние на достатъчно дълъг период. 
Подобна истина е неудобна за политиците, особено след като вече е издърпала милиони от държавните бюджети. 
Неудобна е заради неукротимата инфлация, а и защото изисква нещо повече от популизъм. 
Производство на електроенергия 
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Производството на електроенергия през 47-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на 50 929.38 GWh преди 
окончателния отчет във вечерни часове на 27 ноември 2022 г. (52 579.40 GWh след коригиране и допълване на данните за 
предходната 46-та седмица). Както личи от настоящите данни, производството на електроенергия леко нараства. 
Що се отнася до седмичното нетно производство на електроенергия в страните от ЕС  за 47-та седмица, то достига до обем 
от 45 475.65 GWh (46 774.18 GWh след корекцията в края на 46-та седмица), според данните на energy charts, базирани на 
ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията. 
От това общо производство на фосилните горива  се пада дял от 18 202.42 GWh или 40.03 % преди корекция (18.075.19 
GWh или 38.64 % по допълнените данни за седмицата по-рано) . От тях през 47-та седмица - на кафявите въглища се падат 
4545.42 GWh или 10.00 %, както и на каменните – 10.86 % (4937.17 GWh). Газът държи дял от 15.96 на сто или 7257.96 GWh 
(15.10 % за 46-та седмица или 7062.09 GWh). 
Участието на ядрената енергия е изчислено за 47-та седмица на 10 580.95 GWh или 23.27 % спрямо 10 930.43 GWh или 
23.31 % след корекцията за 46-та седмица на 2022 г. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) през 47-та седмица) e от порядъка на 16 692.28 GWh или 36.71 % 
(според уточнените коригирани данни за 46-та седмица – 17 795.56 GWh или 38.05 %). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 7129.43 GWh (15.68 %), а офшорните – 1261.23 GWh или 2.77 %. 
Делът на електроенергията от слънчеви електроцентрали е 1211.12 GWh или 2.66 %. Що се отнася до хидроенергията, то 
делът й е от порядъка на 5.59 %, а от помпени станции – 5.79 %. Редно е да се отбележи и делът на биомасата – 3.45 %. 
Цените 
Европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ стартираха миналата седмица с цени достигащи да 240 
евро за MWh.  С настъпването на по-лошото време нивата започнаха да се променят в посока към повишение.  Въпреки 
това с ден за доставка 22 ноември като цяло на  европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“  бе 
наблюдаван спад. 
Разбира се, с малки изключения, отнасящи се до пазарите на Великобритания (плюс 27.7 до 203.85), Ирландия и Северна 
Ирландия (плюс 83.0% до 206.55 ), Полша (плюс 1.1 % до 198.92  )и Сърбия (плюс 4.4  % до 213.17). 
Понижението остана в широки граници – от 3.3 % до 217.95 евро за MWh в Гърция и 7.7% до 206.01 евро за MWh в България 
до 14.3 % във Франция или 209.91 евро за MWh, като и 10.7 % до 203.88 евро за MWh в Германия. Най-висока бе 
постигнатата цена на електроенергийната борса в Швейцария – 255.28 евро за MWh при спад от 2.3 %, следвана от тази м 
Италия – 229.18 евро за MWh при понижение с 8.0%. 
Спадът с 9.0% доведе до цена от 73.36 евро за MWh на Иберийския пазар. 
На голяма част от европейските електроенергийни борси спадът в посочения сегмент продължи и с ден за доставка 23 
ноември. На девет от борсите обаче цените се върнаха към повишение, което варираше от 0.9 % (207.86 евро за MWh) на 
IBEX и 5.1 % (228.26 евро за MWh) на унгарската HUPX до 7.5 % (213.85 евро за MWh) в Полша. 
Най-значителен ръст в процентно отношение бе отчетено на Иберийския пазар – 23.4 % до 90.53 евро за MWh. 
Спадът бе в доста широк диапазон – от 2.1 %  (213.36 евро за MWh) на гръцката NENEX и 2.2 % (207.89 евро за MWh) на 
румънската OPCOM до 10.6 % (190.56 евро за MWh) на сръбската SEEPEX и 11.0 % (186.85 евро за MWh) във Франция и 12.7 
% (177.98 евро за MWh) в Германия. 
Най-висока отново остана цената на италианската GME (при ръст от 3.2 %)  236.54 евро за MWh, както и в Словения – 233.97 
евро за MWh (при увеличение с 4.5 %). 
Още с ден за доставка 24 ноември ценовите нива в сегмента „ден напред“ основно се върнаха към сериозен ръст. Отново 
с изключение на борсите във Великобритания (минус 3.% до 139.81 евро за MWh), както и 10.0 % до 119.82 евро за MWh в 
Ирландия и Северна Ирландия. 
Покачването от 9.2 % вдигна цената в Словения до 255.48 евро за MWh. Ръстът от 26.9 % - до 237.15 евро за MWh във 
Франция, а скокът от 33.4 % - до 237.46 евро за MWh в Германия. 
На БНЕБ при повишение с 27.0 % цената достигна до 263.89 евро за MWh, а в Румъния – при скок от 27.8 % цената стигна 
265.70 евро за MWh.  Нарастването със съществените 38.0 % доведе до цена от 294.46 евро за MWh в Гърция. Най-висока 
стойност отново бе отчетена в Италия (плюс 27.5 % ) - 301.67 евро за MWh. 
На борсата в Полша, която обикновено държи ниски нива  скокът от 14.9 % доведе  до цена от 245.82 евро за MWh. 
На Иберийски пазар стойностите останаха доста по-ниски. Така при ръст от 52.1 % в сегмента „ден напред“ цените в 
Португалия и Испания стигнаха  до 137.74 евро за MWh. 
С ден за доставка 25 ноември бе наблюдавана слаба разнопосочност. Понижение имаше само на 5 от борсите. Спадът с 
2.1 % на IBEX и 2.8 % на доведе до цена  258.31 евро за MWh , с понижението с 11.0 % в Гърция – до 261.97 евро за MW , а 
в Полша при минус 2.4 % – до 239.89 евро за MWh. 
На останалите борси ръстът от 8.6 % вдигна цената в Германия до 257.93 евро за MWh, а скокът от 10.1 % до 261.02 евро за 
MWh във Франция.  Въпреки слабия скок от 1.8 % цената в Унгария стигна до 270.07 евро за MWh. 
Най-висока бе постигната в сегмента „ден напред“ за този ден  на електроенергийната борса в Швейцария при скок от 8.5 
% - 300.12 евро за MWh., следвана от Италия, при това  при понижение с 2.6 % - 293.89 евро за MWh. 
Иберийският пазар отново остана на другият полюс като повишението с 2.7 % доведе до цена от 141.39 евро за MWh. 
С ден за доставка 26 ноември  бе наблюдавано незначително увеличение само на електроенергийната борса във 
Великобритания  с 1.0 % - до 169.73 евро за MWh. На останалите европейски електроенергийни борси в сегмента „ден 
напред“ бе отчетен масов спад -  от 2.9 % (232.93 евро за MWh) в Полша и 3.7 % (239.21 евро за MWh) в Нидерландия до 
7.2 % (239.81 евро за MWh) в Белгия и 7.7 % (238.49 евро за MWh) в България и Румъния. Както и 7.3 % (239.17 евро за 
MWh) в Германия и 8.0 % (240.18 евро за MWh) във Франция. 
Спадът от  7.9 %  на Иберийския пазар свали цените в сегмента „ден напред“ до 130.21 евро за MWh. 
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С ден за доставка 27 ноември понижението продължи отново с изключение на Великобритания (плюс 0.2 % до 169.60 евро 
за MWh), както и Ирландия и Северна Ирландия – плюс 20.9 % до 152.34 евро за MWh. 
На останалите европейки електроенергийни борси бе наблюдавано  понижение – между 15.3 % (212.65 евро за MWh) в 
Швейцария и 13.8 % (206.26 евро за MWh) в Нидерландия до 19.0 % (211.93 евро за MWh) в Италия. Във Франция  спадът 
с 28.0%  свали цената до 172.89 евро за MWh, а това от 38.7 % до 146.65 евро за MWh в Германия. 
На БНЕБ (IBEX) силното понижение от 26.0 % също доведе до по-ниската стойност от  176.58 евро за MWh. 
Отново на другия полюс останаха страните от Иберийския пазар  - 117.04 евро за MWh (минус 10.1 %). 
Новата седмица, стартираща  на 28 ноември  се задава с ценови нива от 197.74 евро за MWh в Полша (ръст от 4.4 %) до 
332.58 евро за MWh в Италия (плюс56.9 %) или на континента. Най-висока е постигнатата стойност от 352.34 евро за MWh 
(увеличение със 107.8 %) във Великобритания. 
С изключение на Германия, където цената достига до 291.64 евро за MWh (ръст от 98.9 %), Чехия с 296.63 евро за MWh 
(скок със 77.7 %) и Сърбия – 297.49 евро за MWh (плюс 56.1 %) ценовите нива на повечето от електроенергийните борси в 
сегмента „ден напред“  от континенталната част остават в диапазона 301.76 евро за MWh, отчетени на БНЕБ и 319.03 евро 
за MWh на гръцката HENEX (ръст от 57.4 %). 
Средна месечна и средна годишна цена към 27 ноември 
Средната месечна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ отново е на по-високи нива. 
Почти без промяна остават постигнатите стойности в Испания и Португалия. Както и през предходни периоди влияние 
оказва спадът, отчетен през почивните дни. От значение е и износът. Разликата между различните зони остава отново 
висока – над 50 евро за MWh. Навлизането в сезона на по-студеното време и увеличаването на дела на мощностите на 
въглища личи от своя страна и по завишенията интензитет на СО2. 
На IBEX (БНЕБ) средната месечна стойност се повишава до 209.4 евро за MWh (200.49 евро за MWh седмица по-рано), а на 
румънската OPCOM отново остава малко по-висока – 211.87 евро за MWh (203.38 евро за MWh към 20 ноември ). 
За другите европейските електроенергийни борси стойността в посочения сегмент ценивите нива се движат от 217.74 евро 
за MWh в Гърция и 213.68 евро за MWh в Италия, както и 178.1 евро за MWh във Франция. 
Много по-ниска спрямо седмица по-рано остава цената за Португалия и Испания – 113.88 и 114.07  евро за MWh съответно. 
В Германия, средната месечна стойност е 158.7 евро за MWh, а в Австрия – 200.26 евро за MWh. В Унгария изчисленията 
сочат за ниво от 211.32 евро за MWh, а за Полша – 167.91 евро за MWh. 
Средната годишна цена отново променя темповете, но този път към незначителен спад. Все още се чувства влиянието от 
по-топли седмици от ноември.  Така средната годишна цена към 27 ноември на БНЕБ е 253.13 евро за MWh (253.5 евро за 
MWh преди седмица, 254.00 евро за MWh – две седмици по-рано) и остава по-ниска, както от тази в Румъния (266.29 евро 
за MWh), Унгария (271.97 евро за MWh), така и от тази в Гърция (279.65 евро за MWh) и съседна Сърбия (276.01 евро за 
MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 304.37 евро 
за MWh в Италия и 174.3 евро за MWh в Испания и Португалия (174.74 евро за MWh) до 239.59 евро за MWh в Нидерландия 
и 233.07 евро за MWh в Германия, както и 275.71 евро за MWh във Франция и 165.79 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Липсата на недостатъчно търсене на петрол през миналата седмица потвърди опасенията на ОПЕК+ и позицията им за 
намаляване на добива с 2 млн. барела на ден, с цел запазване на баланса. Като цяло пазарът на „черно злато“ през ноември 
се свива в резултат на много фактори. Основните все още са Китай и влизането в сила на европейското ембарго от 5 
декември. Дали това ще стане  заедно с „таван на цената“ на вноса на руски петрол по море при подкрепата на страните 
от G7 още е под въпрос. 
Силния спад на търсенето от Китай, заради разпространението на COVID-19 и затягането на  ограниченията продължава да 
държи под напрежение участниците на пазара. 
В същото време европейските дипломати опитаха да стигнат извън решението на страните от G7 до таван на цената на 
руския петрол. През миналата седмица големите разминавания не доведоха до съгласие. Полша иска таванът на руския 
петрол да е 30 долара за барел. Гърция и Малта – 70 долара. Очаква се разговорите да продължат и през настоящата 
седмица. Все още има наблюдатели на пазара, които смятат, че едва ли ще има таван на цената на руския петрол. Според 
публикациите и твърденията на G7 обаче таван ще има и ще е в диапазона от 65-70 долара за барел и то от датата на 
влизането в сила на европейското петролно ембарго. 
На този фон януарските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures през миналата седмица 
продължиха да поевтинява и се върнаха на нивото от септември. Най-високата стойност през изминалата седмица бе 
постигната във вторник, 22 ноември – 88.36 долара за барел, за да се срине до 83.63 – 83.91  долара за барел в петък, 25 
ноември. Сега въпросите са три:  какъв ще е таванът за сорт Urals от една страна и съответно дисконтът спрямо Brent, но 
по важен е вторият: ще удържи ли Русия на заявката си за спиране на вноса на руски петрол за страните, въвели „таван“ 
на цената и, какво ще е решението на ОПЕК+ от заседанието на 4 декември по отношение на добива. 
Пазарът на природен газ от своя страна през миналата седмица също премина през сериозни изпитания, заради 
предложението на Европейската комисия за таван на цената от 275 евро за MWh. Предложението не бе гласувано и бе 
оставено за извънредна среща на 13 декември, а ако и тогава не се стигне до съгласие може да се обсъжда седмица по-
късно – на 19 декември. Факт е, че 15 от държавите членки изразиха категорично „не“ с виждането на Европейската 
комисия не само за цената от 275 евро за MWh (близо 2900 долара за 1000 куб м), но и определиха тази стъпка като риск 
за бъдещето на икономиката. 
Трябва да е ясно това е огромно увеличение, което не е по възможностите и на най-големите европейски компании. За 
сравнение, на 30 ноември 2020 г. цената на газа по индекса TTF на борсата ICE бе 15.69 евро за MWh. Това е годината на 
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COVID-19 и за всички е ясно какви са последиците от нея. Все пак предложената от ЕК цена от 275 евро за MWh е за цена с 
1652.71 % по-висока. 
До ноември 2021 ., когато цената на TTF скача (от 15.69 евро за MWh) до 44.21 евро за MWh на 30 ноември 2021 г. 
увеличението е 181.77 %. Но от последния ден на ноември 2021 г. до предложения таван от 275 евро за MWh увеличението 
е огромно -   522.03 %. Подобна цена от 275 евро за MWh е била постигана на TTF на 23 август тази година. Както е известно, 
това е месецът, в който стойностите стигнаха рекордни нива (до 349.87 евро за MWh) и подгониха инфлацията, която не 
спира оттогава досега да расте с бързи темпове. В сравнение с цената от 91.07 евро за MWh от началото на войната нивото 
от 275 евро за MWh е с 202.13% по-високо. 
Не само това е причината. Тя е много по-дълбока и касае обвързването на т.нар. таван на цената на газа с развитието на 
ВЕИ или по-скоро с облекчаване на разрешителния режим, но при ограничено времеви диапазон. Това поставя въпроса, 
кой ще може да се възползва от нея при това в период на покачващи се банкови изисквания. Самият факт пък, че при тази 
цена не става въпрос за таван и внос на руския газ поражда допълнителни въпроси. Има още редица недоразумения и 
дано те бъдат огледани навреме, за да може да се стигне до разумно решение.   
На този фон декемврийските фючърси за газа по индекса TTF на борсата ICE през миналата седмица отбелязаха пореден 
скок – от 116.12 евро за MWh на 21 ноември се покачиха при затварянето в петък, 25 ноември до 125.10 евро за MWh. 
Това, че газохранилищата са пълни над 90 % е все пак временно успокоение. Оттук нататък времето и потреблението са 
факторите, които ще определят ценовите нива на TTF. 
Що се отнася до цената на СО2 по индекса ICE EUA на борсата няма как да се подмине скокът от 74.49 евро за тон на 21 
ноември до 78.81 – 78.97 евро за тон при затварянето на борсата на 25 ноември. 
Тенденции 
Думичката деиндустриализация придобива нови измерения. Особено на фона на задаващата се търговска война между 
САЩ и Европа, за която вече писа в. Politico. Вече не става въпрос само за загуба на конкуренция. Не става въпрос за загуба 
само на веригите на доставки. Става въпрос за опасност от загуба на демокрация в резултат на продължаващата енергийна 
криза от една страна и влиянието на войната в Украйна от друга. 
Енергийната криза в Азия е малко по-различна – от една страна е жертва на COVOD-19, макар и не само. Отражение дава 
влошаването на отношенията между САЩ и Китай. Индия засега успява да запази баланс. В Европа ситуацията е малко по-
различна.  Законът за борба с инфлацията, който трябва да влезе в сила от началото на следващата година в САЩ се готви 
да превземе европейските икономически постижения, а с това и ценностите, гордост за демократичния напредък на 
Стария континент. Европа от своя страна така се е вкопчила в безбройните санкции, които в пакет със зелената сделка 
могат да разрушат всичко постигнато за десетилетия. Предупрежденията на бизнес средите зачестяват, а европейските 
институции все така ги неглижират.  Санкции и разделение, пренесени на национално ниво засилват напрежението сред 
обществото, но пораждат желание, а и възможност за управление на ръба на демокрацията. Това, както и прогнозите за 
по-дълга от очакваното криза изисква друг тип решения. 
 
√ Очакванията лихвите да забавят ръст повишиха цената на акциите от двете страни на Атлантика 
През четвъртата седмица на ноември на БФБ най-голям седмичен повишение отчете секторният индекс BG REIT 
(+1.11%), следван от равно претегления BG TR30 (+0.55%), измерителя на „сините чипове“ SOFIX (+0.43%) и широкия BG 
BX40 (+0.36%) 
Очакванията на повечето инвеститори, че централните банки, начело с Федералния резерв на САЩ (Фед) и Европейската 
централна банка (ЕЦБ), ще започнат да забавят повишаването на основните лихви, подкрепи поскъпването на акциите от 
двете страни на Атлантическия океан в последната пълна работна седмица на ноември. В крайна сметка фондовите борси 
и в Западна Европа, и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк приключиха една оптимистична седмица, при това шеста поредна с 
печалби за общия европейски индекс Stoxx Europe 600, в който са включени най-големите компании в Западна Европа. И 
на Българската фондова борса (БФБ) трендът също беше възходящ, като и четирите индекса регистрираха повишения. 
Оптимизмът на пазарните участници е основателен, което става ясно от публикувания през отминаващата седмица 
протокол от ноемврийското заседание на Фед и от изказвания на членове на управителния съвет на ЕЦБ. И едните, и 
другите пледират за намаляване на темпа на ускорено повишение на основните лихви, продължило няколко поредни 
месеца. 
На последното си заседание, проведено на 1 и 2 ноември централната банка на САЩ повиши със 75 базисни пункта (б.п.) 
основната си лихва до 3.75-4% годишно, което е максимално ниво от януари 2008 година. Най-вероятно това ще е 
последното повишение с този висок еднократен темп, поне до края на 2023 година, тъй като според публикувания 
протокол, „значително мнозинство от участниците прецениха, че забавянето на темпото на увеличение вероятно много 
скоро ще бъде подходящо“. B cъщoтo вpeмe, oбaчe, cpeд тяx нямa eдинoдyшно мнение ĸaĸъв тaвaн нa лиxвeния пpoцeнт 
щe дoвeдe дo зaпoчвaнe нa зaбaвянe нa иĸoнoмичecĸaтa aĸтивнocт и нaмaлявaнe нa инфлaциятa. Успокоението е, че 
последните данни показаха, че инфлацията в САЩ през октомври се забавя по-рязко от очакваното до 7.7% от 8.2% през 
септември. 
Но в еврозоната, противно на очакванията, инфлацията през октомври се ускори до нов връх от 10.7%, след 9.9% през 
септември, а предварителните данни за ноември сочат ново ускорения, макар и по-слабо, до 10.9 на сто. Според изявления 
на членовете на УС на ЕЦБ, цитирани от „Блумбърг“, но пожелали да останат анонимни, банката на еврозоната може да 
забави темпото на повишаване на лихвените проценти до увеличение от 50 базисни пункта на заседанието през декември, 
след като вдигна основната лихва със 75 б.п. за трети пореден път на заседанието, проведено на 27 октомври. Така от 2 
ноември трите лихви на ЕЦБ достигнаха съответно: 2.00% лихва по основните операции по рефинансиране, 2.25% лихва по 
пределното кредитно улеснение и 1.50% лихва по депозитното улеснение. 
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Всичко зависи от следващите предварителни данни на „Евростат“ за инфлацията в еврозоната през ноември, които се 
очакват на 30 ноември. „Те ще бъдат от значение за решението през декември“, каза пред „Блумбърг“ вицепрезидентът 
на ЕЦБ Луис де Гиндос, който не отрече, но и не потвърди, че повишаването на лихвите ще се забави.      
По думите на члена на изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабъл по време на конференция в Лондон миналия 
четвъртък, ЕЦБ е ограничена в способността си да забави темпа на повишаване на основните лихвени проценти, тъй като 
мерките за подкрепа на домакинствата и бизнеса, приети от правителствата в еврозоната, ще поддържат инфлацията 
висока за дълго време. Тя, обаче, не изключва забавяне на увеличението до 50 б.п., за да не се пожертва икономическия 
растеж. И с основание, защото първите признаци за съвземане на германската икономика – най-голямата в еврозоната, 
вече са налице. Последните данни на Федералната статистическа служба (Destatis) от петък показват, че БВП на Германия 
е нараснал с 0.4% на тримесечна база и с 1.3% на годишна в периода юли-септември, докато анализаторите, анкетирани 
от „Ройтерс“, очакваха тримесечно повишение от 0.3% и годишно от 1.2 на сто. 
Според Изабел Шнабъл, цитирана от The Financial Times, „най-големият риск за централните банки продължава да бъдат 
прогнозите за инфлацията и че тя скоро ще се забави, следователно да се подцени“. 
Седмичната равносметка за пазарите в Западна Европа и САЩ 
показа, че търговията с акции от двете страни на Атлантика приключва в единна „зелена“ посока. Специално за фондовите 
борси в Западна Европа трендът е възходящ за всички основни индекси, като общият европейски измерител Stoxx Europe 
600 отчете седмичен ръст от 1.71% до 441.40 пункта, най-високият за последните шест седмици. От националните индекси 
на „сините чипове“ на големите борси в региона с най-високо повишение приключи испанският IBEX 35 (+3.35%), следван 
от британския FTSE 100 (+1.35%), френския САС 40 (+1.00%), германския DAX (+0.76%) и италианския FTSE MIB (+0.11%). 
От другата страна на океана, на „Уолстрийт“ в Ню Йорк отминалата работна седмица приключи с повишен ръст и за трите 
основни индекса. Най-голямо нарастване е регистрирано от индустриалния Dow Jones (+2.39%), следван от широкия S&P 
500 (+2.02%) и с най-малко повишение е технологичният Nasdaq (+0.73%). 
Седмичната равносметка за БФБ 
През четвъртата работна седмица на ноември (21-25) търговията на БФБ приключва с повишение и за четирите индекса, 
като общият възходящ тренд съвпадна с пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан - на „Уолстрийт“ в Ню 
Йорк и по фондовите борси в Западна Европа, където както вече посочихме всички национални измерители приключиха 
седмицата с повишения. 
На БФБ най-голям седмичен ръст отчете секторния индекс BG REIT (+1.11%), следван от равно претегления BG TR30 
(+0.55%), измерителя на „сините чипове“ SOFIX (+0.43%) и широкия BG BX40 (+0.36%). 
От началото на годината до 25 ноември SOFIX e на загуба с 6.28%, а за една година основният измерител на БФБ се е 
понижил с 4.08% на сто. 
БФБ с рекордно висок седмичен оборот 
спрямо предходната седмица (14-18 ноември), когато беше регистриран нормален седмичен оборот от над 11 млн. лева. 
През отминалите пет работни дни са осъществени 1 476 сделки с 9 123 793 лота за 61 539 092 лева, спрямо 1 460 сделки с 
1 599 814 лота за 11 503 992 лева или с 16 сделки, 7 523 979 200 лота и 50 035 150 лева повече. За сравнение, през октомври 
БФБ отчете месечен оборот от 62 940 479 лева. 
Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 15 дружества, докато в предходната ляха само 6 дружества. Най-голям 
седмичен оборот отчете Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 40 сделки за 16 597 100 лева, Екип-98 Холдинг АД 
(5EKA) с 5 сделки с облигации за 10 000 000 лева, Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 20 сделки с акции за 6 043 520 лева, Болкан 
енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 11 сделки за 2 395 239 лева, Асенова крепост АД (ASKR) с 9 сделки за 1 860 471 лева, 
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF) с 12 сделки за 1 804 208 лева, НДФ Динамик (DYN) с 5 сделки за 1 304 865 
лева, Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM) с 2 сделки за 1 254 226 лева, ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) с 3 сделки за 800 930 
лева, американската Apple Inc. (APC) със 17 сделки за 483 935 лева, Проучване и добив на нефт и газ АД (NGAZ) с 6 сделки 
за 409 082 лева, НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 2 сделки за 371 250 лева, Република Холдинг АД (HREP) с 2 
сделки за 310 500 лева, Агрия Груп Холдинг АД (AGH) със 123 сделки за 289 749 лева.   
Прави впечатление, че сред лидерите по оборот отново са акциите на Чайкафарма висококачествените лекарства АД, при 
това за 10-та поредна седмица, а за втора поредна седмица след групата на най-оборотните емисии са книжата на 
американската Apple Inc. и НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп. 
Освен това, от всички дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, 9 са регистрирали сделки за над 
1 млн. лева, от които пък 3 – над 10 млн. лева всяко. 15-те дружества със седмичен оборот над 200 000 лева за общо 58 444 
864 лева, формират 94.97% от седмичния оборот на БФБ. За отбелязване е, че трите дружество е със седмичен оборот над 
10 млн. лева всяка с общо 41 116 889 лева, представляват 66.81% от целия седмичен оборот, а всичките 9 дружества, от 
които всяка със сделки общо над 1 млн. лева формират 90.64% от седмичния оборот. 
След като и четирите индекса са със седмично повишение, 
печелившите акции са повече от губещите 
при съотношение 48% за печелившите към 38% за губещите и 14 на сто без промяна. При другите показатели 
съотношенията също са в полза на печелившите: при обемите (56% за печелившите към 36% за губещите и 8 на сто без 
промяна), при емисиите (41% за печелившите към 34% за губещите и 25 на сто без промяна) и при сделките (50% за 
печелившите към 43% за губещите и 7 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ 
Седмичният преглед (21-25 ноември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба: 
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- при SOFIX е регистрирано повишение с 0.43% спрямо понижение с 0.54% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки 
с 318 461 лота за 844 380 лева, спрямо 1 005 220 лева седмица по-рано; 
- при BGBX 40 е отчетен ръст от 0.36% спрямо спад с 0.66% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни 
с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки със 7 549 148 лота за 39 267 560 лева 
при 8 851 507 лева в предходната седмица; 
- при BGTR 30 е регистрирано нарастване с 0.55% спрямо понижение с 0.72% в предходната седмица. През отминалите 
пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки със 7 038 
987 лота за 28 469 101 лева при 1 580 870 лева в предходната седмица; 
- при секторния BG REIT е отчетен най-високият ръст от 1.11% спрямо спад с 0.14% в предходната седмица. През 
отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 781 825 лота за 4 
276 898 лева, при 79 532 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
Начело в тази група е Агрия Груп Холдинг АД (AGH) със седмичен ръст от 8.75% и оборот от 289 749 лева, при последна 
цена от 26.100 лв./акция и пазарна капитализация от 177 480 000 лева; 
- Неохим АД (NEOH) е с повишение от 6.86% и оборот от 21 335 лева, след като в предходната седмица беше сред най-
губещите емисии със спад от 7.27%. Последната цена за отминаващата седмица е 43.600 лв./акция и по-високо пазарна 
капитализация до 115 730 009 лева от 108 297 806 лева седмица по-рано; 
- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) е нарастване от 5.88% и седмичен оборот от 14 775 лева, при последна 
цена от 2.160 лв./акция и пазарна капитализация от 74 826 558 лева; 
- Алтерко АД (A4L) е с ръст от 3.91% и седмичен оборот от 93 106 лева, при последна цена от 19.950 лв./акция и пазарна 
капитализация от 359 099 980 лева; 
- Софарма Трейдинг АД (SFT) е с повишение от 3.21% и седмичен оборот от 44 112 лева, при последна цена от 5.780 
лв./акция и пазарна капитализация от 198 115 569 лева. 
Най-губещите акции 
Начело в тази група са книжата на Слънчо АД (SLR) със спад от 13.82% и седмичен оборот от 11 614 лева, при последна цена 
от 6.550 лв./акция и пазарна капитализация от 20 960 000 лева; 
- американската Amazon.com Inc. (AMZ) е с понижение от 6.93% и седмичен оборот от 17 877 лева, при последна цена от 
88.880 евро/акция*; 
- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е на загуба с 5.88% и седмичен оборот от 17 308 лева, при последна цена от 0.720 лв./акция 
и пазарна капитализация от 42 739 573 ева; 
- Еврохолд България АД (EUBG) е със спад от 4.76% и седмичен оборот от 161 981 лева, при последна цена от 1.800 лв./акция 
и пазарна капитализация от 468 900 000 лева; 
- Корадо-България АД (KBG) е с понижение от 4.00% и седмичен оборот от 29 460 лева, при последна цена от 6.000 
лв./акция и пазарна капитализация от 79 011 684 лева. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (21–25 ноември), книжата на: 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) се понижиха с 15.79% след реализацията на сделки само на 21 ноември с 2 320 акции за 
2 016 лева, при последна цена от 0.800 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 14 687 079 лева от 17 440 907 лева 
седмица по-рано; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки с 56 230 акции за 89 968 лева само на 21 ноември, след което 
цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 21 337 392 
лева, колкото и в предходната седмица; 
- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 4 ноември, когато са изтъргувани 39 акции 
за 24 лева, след което цената им се е понижила с 5.38%, при последна цена от 0.615 лв./акция и пазарна капитализация от 
15 441 672 лева; 
- Атоменергоремонт АД (ATOM) са реализирани сделки с 5 акции за 31 лева, след което цената им не се е променила, при 
последна цена от 6.200/акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана една сделка с 10 акции за 36 лева на 23 ноември, след което цената им не 
се е променила, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват и 
облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата работна седмица не са реализирани сделки, като 
последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, 
оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) са реализирани сделки с 39 650 акции за 800 930 лева на 22 ноември, след което цената им не 
се е променила, при последна цена от 20.200 лв./акция и пазарна капитализация от 175 841 808 лева; на БФБ се търгуват и 
облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е 
била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила. 
- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била на 16 ноември с 16 700 акции за 25 050 
лев, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 
лева; 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 15 ноември със 106 200 акции за 
169 920 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 
46 268 781 лева; 
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- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации 
за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000 лева номинал/брой; 
*за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се 
търгува пълният обем акции на съответната компания. 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch, 
„Ройтерс“ и "Блумбърг" за пазарите в Западна Европа и САЩ. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
 
Мениджър 
 
√ Русия и САЩ имат механизми за управление на ядрените рискове 
Русия и САЩ имат механизми за управление на ядрените рискове на равнище разузнавателни агенции, каза днес 
високопоставен американски дипломат, цитиран от Ройтерс. 
Елизабет Руд, шарже д'афер в посолството на Съединените щати в Москва, уточни, че засега няма планирани срещи по 
въпроса, предаде БТА. 
По-рано този месец директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Уилям Бърнс се срещна в Турция 
с ръководителя на руското външно разузнаване Сергей Наришкин и го предупреди, че има последствия за страната му, ако 
използва ядрени оръжия, каза Белият дом. Министерството на външните работи на Русия заяви, че двамата са обсъдили 
деликатни въпроси, които отказа да коментира. 
От началото на войната в Украйна през февруари представители на руските власти на няколко пъти споменаха за възможна 
употреба на ядрени оръжия. Западът реагира остро и предупреди Москва да не прибягва до такъв ход на фона на 
неуспехите си на фронта. 
"Директор Бърнс не договори нищо и не обсъди уреждане на конфликта в Украйна" по време на срещата си с Наришкин, 
каза Елизабет Руд, която говори пред РИА Новости. Тя отбеляза, че ако е необходимо, може да бъде уредена нова среща 
по този канал, като уточни, че доколкото знае, засега "няма нищо планирано". 
Русия даде да се разбере, че е готова за разговори със Съединените щати на по-високо равнище. Кремъл обаче каза, че 
среща между президентите Владимир Путин и Джо Байдън на този етап изобщо не стои на дневен ред. 
Представители на Русия и САЩ се събират утре в Кайро за разговори до 6 декември, които ще бъдат посветени на 
възобновяване на инспекциите на реципрочна основа по договора "Нов СТАРТ" за съкращаване на ядрените оръжия. 
Москва обаче заяви, че е малко вероятно да бъде постигнат бърз пробив, отбелязва Ройтерс. 
Елизабет Руд каза още пред РИА Новости, че Русия и САЩ продължават да обсъждат по "специални канали" размяна на 
затворници, която да включва американската баскетболна звезда Бритни Грайнър и бившия морски пехотинец Пол Уилан. 
Грайнър не се е оплаквала от условията в наказателната колония, където излежава присъдата си по обвинения в 
притежание на наркотици, заяви Руд. Тя каза, че от американска страна се опитват да получат достъп до баскетболистката. 
По-рано този месец Русия заяви, че се надява на размяна на затворници със Съединените щати, която да включва 
оръжейния търговец Виктор Бут. 
 
√ Петролът поевтиня с повече от 2% на фона на протестите срещу антиковид мерките в Китай 
Цените на петрола се понижиха с над 2% в ранната търговия в понеделник, като американският лек суров петрол West 
Texas Intermediate достигна 11-месечно дъно, след като протестите в китай срещу строгите антиковид мерки подхраниха 
опасенията за търсенето, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,98 долара, или 2,37%, до 81,65 долара за барел, което е най-
ниското ниво от 11 януари насам. Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 1,84 долара, или 2,41%, до 
74,44 долара за барел – най-ниското равнище от 27 декември 2021 г. 
И двата бенчмарка, които достигнаха 10-месечни дъна миналата седмица, отчетоха три последователни седмични 
спадове. Сортът Брент приключи последната седмица със спад от 4,6%, докато цената на WTI падна с 4,7%. 
„В допълнение към нарастващите опасения относно по-слабото търсене на гориво в Китай поради скока на случаите на 
COVID-19, политическата несигурност, причинена от редките протести в Шанхай срещу правителствените антиковид мерки, 
подкрепи продажбите“, каза Хироюки Кикукава, генерален мениджър на изследванията в Nissan Securities. 
Търговският диапазон на WTI се очаква да спадне до 70-75, каза той, като добави, че пазарът може да остане нестабилен 
в зависимост от резултата от срещата на ОПЕК+ и въвеждането на тавана на цените за руския петрол. 
Китай - най-големият вносител на петрол в света, се придържа към политиката на нулев COVID, въпреки че голяма част от 
света премахна повечето ограничения. 
Стотици демонстранти се сблъскаха с полицията в Шанхай неделя вечерта, докато протестите срещу строгите ограничения 
в Китай бяха подновени за трети пореден ден и се разпространиха в няколко града вследствие на смъртоносен пожар в 
далечния запад на страната, за които някои обвиняват политиката за нулев COVID 
„Освен ако ОПЕК+ не се споразумеят за по-нататъшно намаляване на производствената квота или Съединените щати не 
предприемат действия за презареждане на стратегическите си петролни резерви, цените на петрола може да се насочат 
още надолу“, каза Тетсу Емори, главен изпълнителен директор на Emori Fund Management Inc. 
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Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзниците, известни заедно като ОПЕК+, ще се срещнат на 
4 декември. През октомври ОПЕК+ се съгласи да намали целта си за добив с 2 млн. барела на ден до 2023 г. 
Следващата среща на ОПЕК+ ще вземе предвид състоянието и баланса на пазара, съобщи в събота държавната 
информационна агенция на Ирак, цитирайки Саадун Мохсен, високопоставен служител в държавния търговец на петрол 
SOMO. 
Инвеститорите продължават да са фокусирани и върху западните планове за таван на цените на руския петрол. 
Представители на Г-7  и дипломати от Европейския съюз обсъждат таван на цената на руския петрол между 65 и 70 долара 
за барел, с цел ограничаване на приходите за финансиране на военната офанзива на Москва в Украйна, без да се нарушават 
световните петролни пазари. 
Но среща на представители на правителството на Европейския съюз по тази тема, планирана за 25 ноември, беше 
отменена, казаха дипломати от ЕС. В четвъртък правителствата на ЕС бяха разделени по отношение на нивото, на което да 
се ограничи цената на руския петрол. 
Таванът на цените трябва да влезе в сила на 5 декември, когато стартира забраната на ЕС за вноса на руски суров петрол. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Отдалечава ли се България от „Шенген" и еврозоната; Гости: Петър Витанов - евродепутат; Андрей Новаков – 
евродепутат. 

- След атаките срещу български центрове и поредното заседание на Историческата комисия в Република Северна 
Македония. 

- Сексуалните престъпления срещу деца и борбата на държавата срещу педофилите; Гост: Тодор Тодоров - 
криминален психолог. 

- Между мисията, призванието и обучението; Гост: Проф. Веселина Вълканова - декан на ФЖМК към Софийския 
университет. 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Скандалът за кодовете на машините за гласуване; Гост: Иван Христанов - „Продължаваме промяната". 
- Може ли да се манипулира вотът; Гост: Тома Биков - ГЕРБ-СДС. 
- Джипове се качиха по стълбите на Паметника на съединението в Пловдив. 
- Как да пазаруваме разумно през декември, за да не излезе на червено семейният бюджет през януари. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – От 1 януари плащаш сам при катастрофа в чужбина 
в. Труд - Милионерът Терзиев спасява ПП от фалит 
в. Телеграф  - Проф. Ива Христова: Все повече антибиотици не действат 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Швейцарското правило вдигна с 365 лева пенсиите за 15 години 
в. 24 часа  - Решиха: санирането ще е без солари по покривите 
в. Труд  - Зам.-председателят на БСП Атанас Зафиров: С машините е направен държавен преврат 
в. Труд  - Сиренето вече е по-скъпо от пилешко и колбаси 
в. Телеграф - Доц. Наталия Киселова пред Телеграф: Само ГЕРБ и ДПС имат интерес от вот 2 в 1 догодина 
в. Телеграф  - Потребителските кредити мина 15 млрд. лв. 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Евгени Иванов, член на Висшия съдебен съвет: Неистово е желаниетода бъде елиминиран главният прокурор, 
но да го разследва съдия, е загадъчен механизъм, който няма да работи 
в. Труд - Стойчо Стойчев, политолог, пред "Труд NEWS": Ергените ПП и ГЕРБ се бият за булката "Демократична България" 
в. Телеграф - Цветелина Пенкова, евродепутат: Уточняваме енергийната бедност до края на 2022 г. 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Аз съм Захари, който преби кучето Мечо 
в. Труд - Историческият шанс на системните партии 
в. Телеграф  - Кодовете за машините - залогът за кабинета. 

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

