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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
NOVA News 
 
√ АИКБ: Битовите потребители на природен газ може да усетят увеличение от 10-15% 
Очакванията на Румен Радев са около 140-150 лева за мегаватчас 
Чирен не подсигурява значимо количество газ. "Очакванията ми са около 140-150 лева за мегаватчас цена на газа за 
декември. Битовите потребители на природен газ може да усетят увеличение от 10-15%". При топлинната енергия ефектът 
ще се забави. Това заяви Румен Радев от АИКБ за "Твоят ден". 
Според него колкото по-малка сума се преразпределя от страна на енергийния сектор, толкова по-ограничени ще са 
компенсациите. "Затова възроптахме срещу високите прагови нива от 180 лева на централите ни за изземване на ресурс 
оттам. 1/4 от произведената електроенергия изнасяме навън и затова може да се каже, че сме фактор. 2023 г. ще бъде 
рекордна в това отношение", разкри той. И допълни, че това е добре заради постъпленията в бюджета, които позволяват 
да се изплащат компенсации. 
"2023 г. е много важна за енергетиката, защото трябва да се направи актуализация на плановете "Климат - енергетика", на 
енергийната стратегия", посочи Радев.  
Икономистът Евгений Кънев от своя страна обясни, че в момента сме свидетели на ефектите от лятото - от една страна 
имаме голям срив на борсите на газ. "От друга страна цяла Европа си зареди хранилищата със скъп газ, който сега ще 
трябва да използва. "Булгаргаз" прави микс и в него заедно с евтиния идва и скъпия газ, така че цената на международните 
пазари не може да е същата като у нас", посочи той.  
Според него текущата цена на газа е като преди войната - 123 лева и 87 стотинки. "Не може да се каже колко ще плащаме 
за отопление, защото цената зависи от множество фактори", отчете Кънев.  
Повече гледайте във видеото. 
 
Труд 
 
√ АИКБ: Битовите потребители може да усетят 10-15% поскъпване на газа 
Чирен не подсигурява значимо количество газ. "Очакванията ми са около 140-150 лева за мегаватчас цена на газа за 
декември. Битовите потребители на природен газ може да усетят увеличение от 10-15%". При топлинната енергия ефектът 
ще се забави. Това заяви Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по Nova News. 
Според него колкото по-малка сума се преразпределя от страна на енергийния сектор, толкова по-ограничени ще са 
компенсациите. "Затова възроптахме срещу високите прагови нива от 180 лева на централите ни за изземване на ресурс 
оттам. 1/4 от произведената електроенергия изнасяме навън и затова може да се каже, че сме фактор. 2023 г. ще бъде 
рекордна в това отношение", разкри той. И допълни, че това е добре заради постъпленията в  бюджета, които позволяват 
да се изплащат компенсации. 
"2023 г. е много важна за енергетиката, защото трябва да се направи актуализация на плановете "Климат - енергетика", на 
енергийната стратегия", посочи Радев.  
Икономистът Евгений Кънев от своя страна обясни, че в момента сме свидетели на ефектите от лятото - от една страна 
имаме голям срив на борсите на газ. "От друга страна цяла Европа си зареди хранилищата със скъп газ, който сега ще 
трябва да използва. "Булгаргаз" прави микс и в него заедно с евтиния идва и скъпия газ, така че цената на международните 
пазари не може да е същата като у нас", посочи той.  
Според него текущата цена на газа е като преди войната - 123 лева и 87 стотинки. "Не може да се каже колко ще плащаме 
за отопление, защото цената зависи от множество фактори", отчете Кънев. 
 
Lupa.bg 
 
√ АИКБ: Битовите потребители на газ може да усетят увеличение от 10-15% 
Чирен не подсигурява значимо количество газ. „Очакванията ми са около 140-150 лева за мегаватчас цена на газа за 
декември. Битовите потребители на природен газ може да усетят увеличение от 10-15%“. 
При топлинната енергия ефектът ще се забави. Това заяви Румен Радев от АИКБ за „Твоят ден“. 
Според него колкото по-малка сума се преразпределя от страна на енергийния сектор, толкова по-ограничени ще са 
компенсациите. „Затова възроптахме срещу високите прагови нива от 180 лева на централите ни за изземване на ресурс 
оттам. 1/4 от произведената електроенергия изнасяме навън и затова може да се каже, че сме фактор. 2023 г. ще бъде 

https://nova.bg/news/view/2022/11/28/391936/%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%82-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-10-15/?fbclid=IwAR0kK8K9-iDmJyBkeExuMLTpglKYhZ7zyg-8DkxEHn00YaUs3pxHoB5cKZw
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рекордна в това отношение“, разкри той. И допълни, че това е добре заради постъпленията в бюджета, които позволяват 
да се изплащат компенсации. 
„2023 г. е много важна за енергетиката, защото трябва да се направи актуализация на плановете „Климат - енергетика“, на 
енергийната стратегия“, посочи Радев. 
Икономистът Евгений Кънев от своя страна обясни, че в момента сме свидетели на ефектите от лятото - от една страна 
имаме голям срив на борсите на газ. „От друга страна цяла Европа си зареди хранилищата със скъп газ, който сега ще 
трябва да използва. „Булгаргаз“ прави микс и в него заедно с евтиния идва и скъпия газ, така че цената на международните 
пазари не може да е същата като у нас“, посочи той. 
Според него текущата цена на газа е като преди войната - 123 лева и 87 стотинки. „Не може да се каже колко ще плащаме 
за отопление, защото цената зависи от множество фактори“, отчете Кънев. 
 
Novinata.bg 
 
√ България е на 55 място в света по производство на мебели за 2021 г., а по износ на 38 място 
По време на Годишната конференция БКДМП събра компании от сектори дървообработване и мебелно производство, 
раздадени бяха и отличия за постижения и принос   
България се нарежда на 55 място в света по производство на мебели в света за 2021 г. Данните бяха изнесени по време на 

Годишната конференция на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП). Събитието, 

което се проведе на 25 ноември в Боровец, традиционно събра над 250 души от различни компании от сектори 

дървообработване и мебелно производство. 

Конференцията откри председателят на БКДМП проф. д-р Васил Живков, в официалната част се включиха още заместник-

министърът на земеделието Валентин Чамбов, заместник-министърът на икономиката и индустрията Янко Топалов, 

изпълнителният директор на Изпълнителна Агенция по горите инж. Стоян Тошев, председателят на УС на БСК Добри 

Митрев, изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов, ректорът на ЛТУ-София член-кореспондент проф. Иван Илиев, 

председателят на Европейската конфедерацията на мебелната промишленост (EFIC) Еди Снайдеро, председателят на 

фондация „За модерно образование“ Петя Евтимова. Президентът Румен Радев също изпрати поздравление по повод 

Годишната конференция и 30-годишния юбилей на Камарата. 

Проф. д-р Васил Живков, председател на БКДМП, обяви актуални данни, според които производството на мебели за 2021 

г. у нас възлиза на 600 млн. долара, като за сравнение през 2012  г. е било 397 млн. долара. Така страната ни се нарежда 

на 55 място в света. Над 85% от продукцията ни отива за износ заради доброто съотношение между качество и цена. По 

износ на мебели страната ни заема 38 място в света за 2021 г. Българска продукция се изнася основно за Румъния, Гърция, 

Франция, Германия, Чехия, Дания, Нидерландия и др. По потребление на мебели заемаме 66 място в света за 2021 г. с 

близо 420 млн. долара. Основно мебели у нас за периода 2021 г. са се внасяли от Китай, Полша, Турция, Германия, Италия, 

Румъния, Украйна и др. Според актуалната статистика на БКДМП в последните няколко години Европа се задържа на второ 

място с 23% от световната продукция. В топ 5 на производителите на Стария континент влизат страни като: Италия, 

Германия, Полша, Великобритания и Франция. Производството на мебели в света за 2021 г. се равнява на 513 млрд. 

долара, което е с 16,8% ръст спрямо 2020 г., когато е било 439 млрд. долара. Сред най-големите производители в световен 

мащаб са: Китай, САЩ, Германия, Италия, Виетнам, Индия, Полша и др. 

По време на конференцията на БКДМП традиционно бяха раздадени и отличия за най-бързо развиващо се малко, средно 

и голямо предприятие. Призовете получиха съответно: Пъчков ООД, ЙАФ България ЕООД, Кроношпан България ЕООД. За 

износител на годината в сектор мебелно производство отличие спечели Ирим ЕООД. За износител в сектор 

дървообработване първото място бе завоювано от Кроношпан България ЕООД. Присъдени бяха също отличия за особени 

заслуги за развитието на бранша на Александър Палешутски от Средна гора АД, Илко Илиев от Мебел-Стил ООД, а за 

принос в организирането на научно-практическа конференция – приз получи Христо Йовчевски от Рико Стил ООД. ТЕД БЕД 

спечели награда в категория Инвеститор в младежта. За заслуги в развитието на професионалното образование бе 

отличена фирма Интериор-И ООД. 

По повод 30 г. юбилей на Камарата, която е една от най-старите и големи браншови организации, бяха раздадени и 

почетни призове на председателите, които са управлявали БКДМП през годините: Калин Симеонов, Стоян Стоянов и Галин 

Господинов, а също и на изпълнителните директори: Геновева Христова, Стефан Ганев, Елица Виденова и Росица Пешева. 

В конферентната част австрийският дизайнер Кристиан Крьопфел изнесе лекция на тема „Мебели с въглероден неутрален 

отпечатък“.  Интериорният дизайнер Мелтем Караоглу сподели с участниците ценен опит как се произвеждат мебелите по 

поръчка от висок клас и  на какви изисквания трябва да отговарят, за да отговорят на нуждите на клиентите за удоство, 

лукс и естетика. Обсъдени бяха също и  актуални и полезни теми за двата браша: задържане и привличане на кадри 

(Manpower България), грижа за здравето и подобряване на условия на труд в компаниите (Служба по трудова медицина 

Ready EHSSP),  алтернативните разплащателни методи и увеличаване на продажбите (tbi bank), връзката между медии и 

бизнес (Дарик Радио). 
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Основните партньори на Годишната конференция на БКДМП бяха: Ready EHSsp, tbi bank, ВИА ЛОГИСТИК, Електросаунд, 

timber-B2B.bg, а медийни партньори съответно:   сп. DMT и сп. „Мениджър“. 

 
Блиц 
 
√ България е на 55 място в света по производство на мебели за 2021 г., а по износ - на 38 място 
По време на Годишната конференция БКДМП събра компании от сектори дървообработване и мебелно производство, 
раздадени бяха и отличия за постижения и принос 
България се нарежда на 55 място в света по производство на мебели в света за 2021 г. Данните бяха изнесени по време на 
Годишната конференция на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП). Събитието, 
което се проведе на 25 ноември в Боровец,  традиционно събра над 250 души от различни компании от сектори 
дървообработване и мебелно производство. 
Конференцията откри председателят на БКДМП проф. д-р Васил Живков, в официалната част се включиха още заместник-

министърът на земеделието Валентин Чамбов, заместник-министърът на икономиката и индустрията Янко Топалов, 

изпълнителният директор на Изпълнителна Агенция по горите инж. Стоян Тошев, председателят на УС на БСК Добри 

Митрев, изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов, ректорът на ЛТУ-София член-кореспондент проф. Иван Илиев, 

председателят на Европейската конфедерацията на мебелната промишленост (EFIC) Еди Снайдеро, председателят на 

фондация „За модерно образование“ Петя Евтимова. Президентът Румен Радев също изпрати поздравление по повод 

Годишната конференция и 30-годишния юбилей на Камарата. 

Проф. д-р Васил Живков, председател на БКДМП, обяви актуални данни, според които производството на мебели за 2021 

г. у нас възлиза на 600 млн. долара, като за сравнение през 2012  г. е било 397 млн. долара. Така страната ни се нарежда 

на 55 място в света. Над 85% от продукцията ни отива за износ заради доброто съотношение между качество и цена. По 

износ на мебели страната ни заема 38 място в света за 2021 г. Българска продукция се изнася основно за Румъния, Гърция, 

Франция, Германия, Чехия, Дания, Нидерландия и др. По потребление на мебели заемаме 66 място в света за 2021 г. с 

близо 420 млн. долара. 

Основно мебели у нас за периода 2021 г. са се внасяли от Китай, Полша, Турция, Германия, Италия, Румъния, Украйна и др. 

Според актуалната статистика на БКДМП в последните няколко години Европа се задържа на второ място с 23% от 

световната продукция. В топ 5 на производителите на Стария континент влизат страни като: Италия, Германия, Полша, 

Великобритания и Франция. Производството на мебели в света за 2021 г. се равнява на 513 млрд. долара, което е с 16,8% 

ръст спрямо 2020 г., когато е било 439 млрд. долара. Сред най-големите производители в световен мащаб са: Китай, САЩ, 

Германия, Италия, Виетнам, Индия, Полша и др. 

По време на конференцията на БКДМП традиционно бяха раздадени и отличия за най-бързо развиващо се малко, средно 
и голямо предприятие. Призовете получиха съответно: Пъчков ООД, ЙАФ България ЕООД, Кроношпан България ЕООД. За 
износител на годината в сектор мебелно производство отличие спечели Ирим ЕООД. За износител в сектор 
дървообработване първото място бе завоювано от Кроношпан България ЕООД. Присъдени бяха също отличия за особени 
заслуги за развитието на бранша на Александър Палешутски от Средна гора АД, Илко Илиев от Мебел-Стил ООД, а за 
принос в организирането на научно-практическа конференция – приз получи Христо Йовчевски от Рико Стил ООД. ТЕД 
БЕД спечели награда в категория Инвеститор в младежта. За заслуги в развитието на професионалното образование бе 
отличена фирма Интериор-И ООД. 
По повод 30 г. юбилей на Камарата, която е една от най-старите и големи браншови организации, бяха раздадени и 

почетни призове на председателите, които са управлявали БКДМП през годините: Калин Симеонов, Стоян Стоянов и Галин 

Господинов, а също и на изпълнителните директори: Геновева Христова, Стефан Ганев, Елица Виденова и Росица Пешева. 

В конферентната част австрийският дизайнер Кристиан Крьопфел изнесе лекция на тема „Мебели с въглероден неутрален 

отпечатък“.  Интериорният дизайнер Мелтем Караоглу сподели с участниците ценен опит как се произвеждат мебелите по 

поръчка от висок клас и  на какви изисквания трябва да отговарят, за да отговорят на нуждите на клиентите за удоство, 

лукс и естетика. Обсъдени бяха също и  актуални и полезни теми за двата браша: задържане и привличане на кадри 

(Manpower България), грижа за здравето и подобряване на условия на труд в компаниите (Служба по трудова медицина 

Ready EHSSP),  алтернативните разплащателни методи и увеличаване на продажбите (tbi bank), връзката между медии и 

бизнес (Дарик Радио). 

Основните партньори на Годишната конференция на БКДМП бяха: Ready EHSsp, tbi bank, ВИА ЛОГИСТИК, Електросаунд, 

timber-B2B.bg, а медийни партньори съответно:   сп. DMT и сп. „Мениджър“.   

Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/е учредена през 1992 г. като доброволно 

сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като 

цяло. В БКДМП членуват близо 250 фирми, 11 професионални гимназии и един университет. Камарата е единственият 

официален представител на работодателите в секторите производство на мебели, дървообработване, производство и 

доставка на машини и материали за дървообработващата и мебелна промишленост. 
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Утро Русе 
 
√ България е на 55-o място в света по производство на мебели за 2021 г., а по износ - на 38-o място, сочат данни на 
браншова организация 
България се нарежда на 55-o място в света по производство на мебели в света за 2021 г. Данните бяха изнесени по време 

на Годишната конференция на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП). Събитието, 

което се проведе на 25 ноември в Боровец, традиционно събра над 250 души от различни компании от сектори 

дървообработване и мебелно производство, съобщиха от Камарата. 

Конференцията откри председателят на БКДМП проф. д-р Васил Живков, в официалната част се включиха още заместник-

министърът на земеделието Валентин Чамбов, заместник-министърът на икономиката и индустрията Янко Топалов, 

изпълнителният директор на Изпълнителна aгенция по горите инж. Стоян Тошев, председателят на УС на БСК Добри 

Митрев, изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов, ректорът на ЛТУ-София член-кореспондент проф. Иван Илиев, 

председателят на Европейската конфедерацията на мебелната промишленост (EFIC) Еди Снайдеро, председателят на 

фондация "За модерно образование" Петя Евтимова. Президентът Румен Радев също изпрати поздравление по повод 

Годишната конференция и 30-годишния юбилей на Камарата. 

Проф. д-р Васил Живков, председател на БКДМП, обяви актуални данни, според които производството на мебели за 2021 

г. у нас възлиза на 600 млн. долара, като за сравнение през 2012  г. е било 397 млн. долара. Така страната ни се нарежда 

на 55-o място в света. Над 85 на сто от продукцията ни отива за износ заради доброто съотношение между качество и цена. 

По износ на мебели страната ни заема 38-o място в света за 2021 г. Българска продукция се изнася основно за Румъния, 

Гърция, Франция, Германия, Чехия, Дания, Нидерландия и др. По потребление на мебели заемаме 66-o място в света за 

2021 г. с близо 420 млн. долара. Основно мебели у нас за периода 2021 г. са се внасяли от Китай, Полша, Турция, Германия, 

Италия, Румъния, Украйна и др. Според актуалната статистика на БКДМП в последните няколко години Европа се задържа 

на второ място с 23 на сто от световната продукция. В топ 5 на производителите на Стария континент влизат страни като 

Италия, Германия, Полша, Великобритания и Франция. Производството на мебели в света за 2021 г. се равнява на 513 

млрд. долара, което е с 16,8 на сто ръст спрямо 2020 г., когато е било 439 млрд. долара. Сред най-големите производители 

в световен мащаб са Китай, САЩ, Германия, Италия, Виетнам, Индия, Полша и др. 

Мебелната и дървообработваща промишленост е сред секторите, които се развиват устойчиво през последните години в 

България. Това каза заместник-министърът на икономиката и индустрията Янко Топалов по време на откриването на 

Годишната конференция на браншовете дървообработване и мебелно производство, съобщиха от Министерството. По 

думите му това е и най-голямото и значимо събитие за сектора, което се провежда ежегодно, а в неговия ход се отличават 

и най-активните компании в сектора. 

"Секторът има значителен потенциал за създаване на добавена стойност и осигуряване на заетост", каза Янко Топалов. По 

думите му производствата на изделия от дървен материал и мебели създават 4 на сто от добавената стойност в 

индустрията. Браншът осигурява заетост на около 30 000 души, което е 4 на сто от заетите в промишлеността. "България 

има сериозни традиции в този сектор, а продуктите ни са конкурентни на глобално ниво, за което трябва да бъдат 

поздравени компаниите и заетите в сектора", подчерта икономическият заместник-министър. 

По време на конференцията на БКДМП традиционно бяха раздадени и отличия за най-бързо развиващо се малко, средно 

и голямо предприятие. Призовете получиха съответно "Пъчков ООД", "ЙАФ България" ЕООД, "Кроношпан България" ЕООД. 

За износител на годината в сектор мебелно производство отличие спечели "Ирим" ЕООД. За износител в сектор 

дървообработване първото място бе завоювано от "Кроношпан България" ЕООД. Присъдени бяха също отличия за особени 

заслуги за развитието на бранша на Александър Палешутски от "Средна гора" АД, Илко Илиев от "Мебел-Стил" ООД, а за 

принос в организирането на научно-практическа конференция приз получи Христо Йовчевски от "Рико Стил" ООД. ТЕД БЕД 

спечели награда в категория "Инвеститор в младежта". За заслуги в развитието на професионалното образование бе 

отличена фирма "Интериор-И" ООД. 

По повод 30-годишния юбилей на Камарата, която е една от най-старите и големи браншови организации, бяха раздадени 

и почетни призове на председателите, които са управлявали БКДМП през годините: Калин Симеонов, Стоян Стоянов и 

Галин Господинов, а също и на изпълнителните директори: Геновева Христова, Стефан Ганев, Елица Виденова и Росица 

Пешева. 

В конферентната част австрийският дизайнер Кристиан Крьопфел изнесе лекция на тема "Мебели с въглероден неутрален 

отпечатък". Интериорният дизайнер Мелтем Караоглу сподели с участниците ценен опит как се произвеждат мебелите по 

поръчка от висок клас и какви изисквания трябва да покриват, за да отговорят на нуждите на клиентите за удобство, лукс 

и естетика. Обсъдени бяха актуални и полезни теми за двата бранша: задържане и привличане на кадри (Manpower 

България), грижа за здравето и подобряване на условия на труд в компаниите (Служба по трудова медицина Ready EHSSP), 
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алтернативните разплащателни методи и увеличаване на продажбите (tbi bank), връзката между медии и бизнес (Дарик 

Радио). 

 
Machinebuilding-Bulgaria.com 
 
√ Избраха нов председател на Българската браншова камара «Машиностроене» 
Виолин Ненов е новият председател на Българската браншова камара машиностроене (ББКМ), съобщават от Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ).  
На 17 ноември 2022 г. се проведе Общо отчетно-изборно събрание на камарата, което определи новите й Управителен и 
Контролен съвет.  
В Управителния съвет, който се състои от 13 души, влизат Виолин Ненов, Владимир Попов, Галина Тончева, Георги Вълков, 
Георги Петров, Димитър Върбанов, Жанет Попова, Иван Даскалов, Красимира Петрова, Марияна Печеян, Росана Георгиева, 
Христо Илиев и Юлиян Стръмски. За председател на ББКМ е избран Виолин Ненов, информират от АИКБ.  
Доскорошният председател на камарата, инж. Илия Келешев, е удостоен с най-голямото отличие на АИКБ за приноса му в 
развитието на българското машиностроене.  
Българска браншова камара машиностроене, в която членуват около 300 фирми от всички сектори на машиностроенето и 
произвеждат около 70% от машиностроителната продукция на страната, е член на АИКБ, се казва още в съобщението.  
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ С фалстарт започна разглеждането на бюджета в НС 
С фалстарт започна разглеждането на бюджета в НС. Депутатите дадоха 30 минути почивка, за дойдат представители на 
служебното правителство в пленарната зала. 
На извънредното заседание днес депутатите трябва да разгледат удължаването на бюджетите на ДОО, на НЗОК и на 
Държавния бюджет. 
С мотива, че за бюджетната рамка се изисква в средносрочна перспектива да бъдат отразени приоритетите и допусканията 
за развитие на политиките, служебното правителство отказа да се ангажира с внасянето в НС на проектобюджет за 2023 г. 
със средносрочна бюджетна прогноза за периода до 2025 г. 
Според служебния финансов министър Росица Велкова до юни държавата може да функционира нормално при това 
удължаване. 
Днес трябва да се проведе и парламентарен контрол. Според програмата му в него участие трябва да вземат служебният 
премиер Гълъб Донев и още 10 министри. 
Донев ще трябва да отговори на 3 въпроса, като един от тях е от лидера на левицата Корнелия Нинова. Тя иска да получи 
отговор за позицията на служебното правителство, че България е "пред война". 
 
√ Крум Зарков: България има всички шансове на 8 декември да стане част от Шенген 
Решението за присъединяването ни към Шенген ще бъде взето на 8 декември, а България има всички шансове да постигне 
резултат - да се признае правото на страната ни да бъде в Шенгенското пространство. 
Това заяви в "Денят започва" служебният правосъден министър Крум Зарков. Той допълни, че през последните месеци 
страната ни е успяла да привлече подкрепата по въпроса от страна на евро институциите на най-високо ниво. Извършени 
са и няколко проверки на границата ни - всички със заключението, че изпълняваме изискванията за Шенген. 
"Имаме последно препятствие – позицията на Нидерландия. Вярвам, че Нидерландия ще застане на правилната 
позиция, защото няма практически аргументи да се противопостави. Предприехме един фронтален и честен подход, 
поставяйки всичко на масата и показвайки какво се прави. Всички инциденти на границата, включително и трагични, 
трябва да са сигнал за европейските ни партньори, включително и за Нидерландия, че България дава жертви за 
тяхната сигурност и че влизането в Шенген подобрява сигурността, а не обратното. Когато границите с Гърция и 
Румъния станат по-проходими, ние ще можем да концентрираме допълнителни усилия и да укрепим охраната на 
българската граница. Не може страната ни да изпълнява всичките ни задължения, а гражданите ни да не ползват 
произтичащите от това права", коментира Зарков. 
Според служебния министър на правосъдието Народното събрание не е трябвало да отваря дебата за Изборния кодекс и 
е грешка, че БСП се превърна в основен флагман на тази тема. Според него авторите на твърденията, че изминалите избори 
са били фалшифицирани, трябва да носят отговорност за думите си. 
Крум Зарков защити изцяло машинното гласуване и коментира, че каквото и да решат депутатите оттук нататък, то ще 
навреди на доверието в изборния процес заради всичко, изречено до момента. 
"Методът на гласуване не определя резултата от изборите. Той може да спомогне на тези, които мамят. БСП не е 
от тези партии, никога не е била и се надявам никога да не бъде. Затова не методът на гласуване ще помогне на БСП 
да привлече гласове", изтъкна той. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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Зарков коментира и призивите на лидера на БСП Корнелия Нинова към бившите ѝ съпартийци да се завърнат в редиците 
на партията. Според него обединение в ляво може да се получи едва след като БСП претърпи обновление, което 
задължително включва и смяна на председателя на партията. 
"Напрежението в БСП нараства – прилича на херметическа тенджера. Все по-изолираното ръководство натиска 
капака и клапанът започва да изпуска. Обновлението на БСП е първата крачка преди обединението на левицата. Дали 
обединението е възможно, зависи от обновлението на БСП. Докато херметическата тенджера е в тази ситуация, аз 
лично няма да помагам да нейното експлодиране", уточни Зарков. 
Той изрази надежда 48-ия парламент да си свърши работата като приеме необходимите закони и състави мнозинство. 
Призова партиите да бъдат открити. 
"Това хипотетично говорене за трети мандат, обвито в мъгли и сенки, не внася яснота. Колкото по-честно бъде 
казано, толкова е по-вероятно да бъде прието", коментира Крум Зарков. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ КС отмени решението на парламента за разплащането с пътните фирми 
Конституционният съд отмени решението на Народното събрание Агенция "Пътна инфраструктура" да плати само 50% от 
парите по договорите за пътно поддържане. 
Единодушно решението беше обявено за противоконституционно. Сега средствата трябва да бъдат осигурени от 
служебното правителство, а регионалният министър обяви от Бургас, че не е изненадан от решението. 
"Не е работа на Народното събрание да определя начина на плащането, тъй като това е въпрос на Министерството на 
регионалното развитие и евентуално на Министерски съвет при разпределението на бюджета, така че не ме учудва 
решението. Сега се пада отново тежката задача на служебния кабинет да намери решение да бъдат заплатени тези пари. 
Лошото е, че те с всеки един изминал ден стават повече. Ние ще трябва да разплащаме в момента строителство, което е 
възложено от периода 2018-2020 година", заяви арх. Иван Шишков, служебен министър на регионалното развитие и 
благоустройството. 
 
√ Външните министри от НАТО се срещат в Букурещ днес 
В Букурещ се събират външните министри на страните от НАТО. 
Това е първата среща в този формат, което се провежда в страна от източния фланг на Северноатлантическия алианс от 
началото на войната в Украйна. Към форума днес ще се присъедини и украинският външен министър Дмитро Кулеба. 
Според американски високопоставен източник, държавният секретар Антъни Блинкен ще обяви помощ за възстановяване 
на електропреносната мрежа на Украйна. Засега обаче не е ясно под каква форма ще бъде оказана помощта на Киев, както 
и каква сума ще бъде отпусната. 
По време на форума са предвидени и срещи между първите дипломати на Турция и двете северни държави Швеция и 
Финландия, които очакват одобрението на Анкара за присъединяване към Алианса. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев дава началото на 20-ото издание на "Българската Коледа" 
За 20-а година започва благотворителната кампания "Българската Коледа". Началото на юбилейното издание в подкрепа 
на болните деца и лечебните заведения ще бъде дадено от президента Румен Радев в областната болница "Доктор Стефан 
Черкезов" във Велико Търново. 
Две десетилетия благотворителната кампания "Българската Коледа" се провежда под патронажа на държавния глава и е 
в подкрепа на децата, които се нуждаят от диагностика, лечение и рехабилитация. 
Тазгодишното юбилейно издание на кампанията президентът Румен Радев ще открие в 12 часа във Велико Търново и ще 
обяви надсловът, под който ще се провежда благотворителната инициатива и през цялата 2023 година. 
С набраните от дарения суми през миналата година са подпомогнати 500 деца за диагностика, лечение и рехабилитация. 
Осигурената финансова подкрепа за тях е 920 614,54 лв. 
Доставена е медицинска апаратура за 27 лечебни заведения от цялата страна на обща стойност 767 316 лв. 
 
√ Депутатите ще обсъдят на първо четене удължителния закон за бюджета 
Народните представители ще обсъдят на първо четене удължителния закон за бюджета, предаде репортер на БНР. 
Текстовете са подготвени от финансовото министерство с аргумента, че служебния кабинет няма право да предлага 
политики, каквито биха залегнали в изцяло нови закони за бюджетите на Здравната каса, държавното обществено 
осигуряване и за държавния бюджет. 
Въпреки недоволството на синдикатите, в текстовете е записано, че се запазва размерът на минималната работна заплата 
от 710 лева догодина. Максималният осигурителен праг остава 3 400 лева, а пенсиите ще бъдат осъвременени по 
швейцарското правило от 1 юли с 12 на сто, ако няма нов приет закон. 
Удължителният закон може да действа и държавата да функционира нормално дори ако има избори през юли, заяви 
министърът на финансите Росица Велкова. 
"Тъй като ще реализира и икономия в разходите през 2022 г., до юни месец бихме могли да се справим със средствата, 
които са от фискалния резерв и тегленето на дълг за рефинансиране на плащането." 

https://bntnews.bg/news/krum-zarkov-balgariya-ima-vsichki-shansove-na-8-dekemvri-da-stane-chast-ot-shengen-1215530news.html
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Управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че е необходимо синхронизиране на паричната политика на покачване 
на лихвите с фискалните, т.е. да се върви към консолидация. В противен случай можем да се изправим пред ликвидни 
ограничения. 
"Аз мисля, че не трябва да допускаме ситуация, в която Министерството на финансите ще изпадне в ситуация да избира 
между лоши и по-лоши решения." 
Ако не затегнем харчовете от хазната, "има реален риск финансовите пазари да ни накажат, заяви Радев. 
 
√ 33% данък за свръхпечалбите влиза за второ четене в бюджетната комисия на НС 
33-процентното облагане на свръхпечалбите ще бъде обсъдено на второ четене от бюджетната комисия в парламента. 
Текстовете бяха одобрени на първо четене, преди "Лукойл" да обяви преместването на икономическата си дейност изцяло 
в България със заявката, че при определени условия - сред които право на износ на нефтопродукти от руски петрол, ще 
генерират общо 700 милиона лева под формата на данъци. 
Как ще се изчислява налогът върху свръхпечаблите, обясни заместник - министърът на финансите Людмила Петкова: 
"Взима се 4-годишен период, определя се средна печалба – примерно за 4-те години средната печалба е 100 единици, 
увеличава се с 20%, което прави 120, и печалбата за 2022 г. например е 200 единици. Разликата между 200 и 120, която е 
80, се облага с 33%". 
 
√ МЗ прекрати обществената поръчка за покупка на медицински хеликоптери 
Министерството на здравеопазването е прекратило обществената поръчка за купуване на 6 медицински хеликоптера - 
само 4 месеца, след като я обяви. 
Причината е, че единственият кандидат с оферта да достави въздушни линейки е поискал цена, която надвишава с близо 
21 милиона лева определения от държавата бюджет без ДДС. 
Решението за прекратяване на поръчката е подписано от заместник-министър Тома Томов в средата на миналата седмица, 
става ясно от сайта на регистъра на обществените поръчки. 
През лятото правителството на Кирил Петков обяви, че поръчва шест хеликоптера за нуждите на спешната помощ у нас. 
Обществената поръчка предвиждаше доставка на летателните средства, оборудване, апаратура и обучение на инженери 
и пилоти. Стойността ѝ според документите, публикувани от здравното министерство като възложител, е за близо 102 600 
000 лева без ДДС, което означава около 16,5 милиона лева на хеликоптер и около 3,5 милиона лева общ разход за 
доставката. 
Офертата на единствения кандидат – Leonardo S.p.A, предвижда по-висока цена за хеликоптер и така сумата, която се 
получава за шестте хеликоптера и доставянето им излиза над 123 милиона лева без ДДС. 
Въз основа на това комисия от експерти от здравното министерство, МВР и военното министерство е предложила 
отстраняване на този кандидат от процедурата. 
Покупката на хеликоптери е част от проект за въздушна спешна помощ, заложен в Националния план за възстановяване и 
устойчивост. През юли беше създадено дружество, което да извършва тази дейност, а първият хеликоптер трябваше да е 
наличен догодина. 
 
√ Здравната каса не може да глобява лекарите за некачествена медицинска помощ 
Здравната каса не може да глобява лекарите за некачествена медицинска помощ, показа проверка на "Хоризонт". 
Причините са липса на правила как да се оценява качеството на медицинската услуга и отменена от здравното 
министерство наредба за удовлетвореността на пациентите. 
В същото време от касата предлагат в новия рамков договор да бъде заложена като критерий за качество 
продължителността на лекарския преглед, която да е минимум 15 минути. 
Според действащия рамков договор лекарите оказват помощ съгласно критерии за качество и достъпност, разписани в 
него. Такива критерии обаче не са приети от страна на Лекарския съюз, обясниха от Здравната каса. Не са одобрени и 
правила, по които те да се прилагат. Друга пречка е отменена през 2017-та година наредба за удовлетвореността на хората 
от медицинските дейности, заплащани от касата. 
Така ведомството не може да санкционира лекари за некачествена услуга. И предлага в новия рамков договор да бъдат 
завишени глобите за нарушаване на критериите за качество, а един от тях да бъде продължителността на прегледа – 
минимум 15 минути. 
Против това се обявиха и лични лекари, и пациентски организации. 
"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", посочи д-р Костадин Сотиров. 
"Не може да има време - дали ще е минимално или максимално. Медицината не може да бъде слагана в рамки", каза 
Иван Димитров от Българския пациентски форум. 
 
√ КЕВР: Повишението на цената на газа с близо 19% за декември се дължи на скъпия газ, нагнетен в Чирен 
Репортаж на Юлиана Корнажева в предаването ''12+3'' 
Природният газ ще поскъпне с около 19 на сто или малко под тези стойности, като един мегаватчас ще се продава за около 
145 лева без такси и налози от следващия месец. Това стана ясно на заседанието вчера в Комисията за енергийно и водно 
регулиране. 
Регулаторът обсъди исканото от "Булгаргаз" ЕАД повишение на цените през декември.  
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Основна причина за предстоящия скок са скъпите количества от хранилището в Чирен, обясни председателят на регулатора 
Иван Иванов: 
"Цената можеше да бъде по-ниска, ако не беше високата цена на природния газ, който се съхранява в подземното 
газохранилище в Чирен по причина, че периодът, когато беше нагнетено основното количество природен газ в Чирен 
съвпадаше с най-високите цени на природния газ през месеците август и септември. И, фактически, се оказва, че за 
декември от всичките сегменти, от които се формира микса на цената на природен газ, цената от Чирен е най-висока". 
По-високото потребление през отоплителния сезон също оказва влияние на цените, затова се очаква покачване и през 
януари, допълни Иванов: 
"С настъпване на отоплителния сезон и голямото количество природен газ, което с консумира в топлофикациите, цената 
на синьото гориво бележи определен ръст нагоре, но тази цена, както и цената, която очаквам през януари, ще бъде още 
малко по-висока, но няма да има нищо общо с цената от 353 лева за мегаватчас, която беше достигната през месец 
септември". 
Окончателно решение енергийният регулатор ще вземе на 1-ви декември, подчерта председателят Иван Иванов. 
 

Запълняемост на газовото хранилище в Чирен 

 
 

Нетно нагнетяване/изтегляне на газ от Чирен 

 
 
√ БНБ отчита ръст на необслужваните бързи кредити с 23% на годишна база към края на септември 
Размерът на необслужваните бързи кредити е достигнал до 346,400 милиона лева в края на септември. Това е с 23.2 
процента (или с 65,3 млн. лева) повече спрямо миналата година, показва статистиката на Българска народна банка. 
Търсенето на бързи кредити се активизира през последната година и отново достига нивата от преди кризата с Covid-19. 
Над 70% от бързите кредити са предоставени на домакинствата. 

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/202209_s_lend_co_press_a1_bg.pdf
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Въпреки, че се наричат бързи кредити заради краткия срок за връщане на парите и по-лесното отпускане в сравнение с 
условията на търговските банки, статистиката на БНБ показва, че най-много нараства отпускането на заеми с погасителен 
план над 5 години. В края на септември техният дял вече преобладава, достигайки 1,849 млрд. лева. 
В края на третото тримесечие на 2022 г. броят на банковите депозити на домакинствата намалява на годишна база с 2,9%, 
но, успоредно с това размерът на вложените в банките пари нараства, като преобладават депозити от над 50 хил. до 100 
хил. лева. 
 
√ БХРА връчва годишните си награди 
Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация ще връчи годишните си награди за 27 път.  
35 награди ще присъди Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация в Нейният председател Георги Щерев заяви: 
„Нашата цел е максимално до мотивираме хората в тези трудни времена и да покажем, че секторът, въпреки реалната 
подкрепа, съществува и дава всичко възможно да посрещне милиони туристи“ 
БХРА е първата професионална организация в туризма, която връчва награди от 1996  година насам. Скоро организацията 
ще чества и 30 години от създаването си. 
Последните две години на Covid-пандемия бяха тежки за сектора, който се очакваше да започне да се възстановява, но 
заради военните действия в Украйна и последствията от тях, секторът и икономиката, като цяло,  бяха връхлетени от нова 
криза. 
 
√ Калоян Стайков: Програмата за тока на небитовите потребители е второто перо в бюджета след пенсиите 
Експертът предупреди за "юридическа каша" при прилагането на еврорегламента за свръхпечалбите на енергийните 
дружества 
Интервю на Лора Търколева с Калоян Стайков 
Първоначално имаше логика помощта за бизнеса да е за всички компании, защото дойде като гръм от ясно небе. Оттам 
нататък логично беше Министерството на финансите и Министерството на енергетиката да изработят общ механизъм за 
диференциране на помощта за различните небитови потребители. 
Това мнение изрази пред БНР Калоян Стайков, главен икономист в Института за енергиен мениджмънт. В предаването 
"Преди всички" той коментира темата за енергийните помощи. 
Също като при ограниченията от Covid мерките, и при настоящата енергийна криза различните компании са засегнати по 
различен начин, отбеляза икономистът. 
"Няма абсолютно никакъв смисъл помощта да се дава постоянно, за всички, поравно, без отношение по какъв начин 
енергийните цени влияят на тези компании." 
Той акцентира върху липсата на анализ как са се отразили помощите до момента. 
"За разлика от България, в останалите европейски страни подходът при отпускането на помощите е обърнат – там се тръгна 
от малки помощи за ограничени компании и за ограничено време. В България тръгнахме от голямо подпомагане, затова 
необходимостта от такъв анализ е много по-голяма. Ние отначало подпомагаме всички, много щедро и е хубаво да се види 
преди отпускане на следваща помощ или дебати как трябва да се промени настоящата – да видим какъв ефект е 
постигнала." 
Само за втората половина на тази година мерките за поддържане на тавана на цените на тока за небитовите потребители 
струват около 6 милиарда лева. Тази програма се превърна във второто най-голямо перо на бюджета след пенсиите, 
подчерта Стайков. 
"Ако тази програма се запази и през следващата година, ще се превърне в почти толкова голям разход, колкото са 
пенсиите. Това е абсурдно като размер и като подход." 
Относно еврорегламента за свръхпечалбите Калоян Стайков изтъкна, че избраният у нас подход е неправилен. 
"Министерският съвет е публикувал проект на постановление за въвеждане на тези тавани. Тези тавани на практика 
представляват данъчни норми – на практика трябва да се въведат от Народното събрание, а не от Министерския съвет. Ако 
се въведат по този начин, рисковете от юридическа каша оттук нататък са много големи", предупреди той. 
По думите му, ако съдът отмени постановлението, държавата ще трябва да връща пари, а те вече ще бъдат отпуснати като 
помощи за бизнеса. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Галина Винселет: До 2030 г. потенциалът за растеж на България може да достигне 4,6% средногодишно 
Световната банка прогнозира под 2% ръст на икономиката ни за 2023 г. 
Интервю на Марта Младенова с Галина Винселет 
Европейските държави не са изправени задължително пред десетилетие на разочароващ икономически растеж, въпреки 
че в следващите няколко години той ще е много нисък. Това прогнозира в интервю за БНР директорът на Световната банка 
за Европейския съюз Галина Винселет. 
Прогнозата на Световната банка за глобалния икономически растеж е от 5,7% през 2021 г. той да падне до под 3% през 
тази година, което е най-рязкото забавяне на световната икономика от повече от 80 години, уточнява Галина Винселет. 
Глобалната инфлация също се е ускорила до върхове, по думите ѝ "невиждани от няколко десетилетия". Експертите 
очакват слабо свиване на икономиката на ЕС през идната година. 
За България прогнозата е за икономически растеж под 2% за 2023 г. 
Световната банка е непоколебим поддръжник на Украйна, изтъква Винселет. Мобилизираната до момента сума в 
подкрепа на страната е около 17,8 милиарда долара, като от тях близо 11,4 милиарда са вече изплатени средства. 

https://bnr.bg/post/101743363
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Експертите са оценили щетите, нанесени в Украйна - от 24 февруари, когато Русия нахлу в територията ѝ, до 1 юни, сумата 
достига близо 350 милиарда долара и непрекъснато расте. Икономическите последици от руската военна агресия ще 
продължават да тежат през следващите няколко години на глобалната икономика, следователно ще се усещат и в 
България. 
Ръководеният от Галина Винселет екип е разработил модели за изчисляване на реалния икономически напредък за четири 
държави - България, Хърватия, Полша и Румъния, от прилагането на реформите, залегнали в плановете им за 
възстановяване и устойчивост. 
Ресурсите по плановете за възстановяване безспорно ще имат значима роля за засилването на растежа на тези икономики, 
подчертава Винселет. Ако проведе всички залегнали реформи успешно, България може да удвои ръста на икономиката си, 
изтъква тя. 
"В дългосрочен план, до 2030 г., потенциалът за растеж на България може да достигне 4,6% средно на година, от настоящия 
потенциал на държавата, който е около 2,3% на година, тоест това е едно удвояване." 
Световната банка идентифицира четири структурни области, засягащи демографските тенденции и негативните последици 
от тях, образованието, пазара на труда и институционалната сфера, както и зеления преход и дигитализацията, пояснява 
Галина Винселет. 
"По отношение на застаряването ще се изискват усилия и мерки за включване на пазара на труда на много от неактивното 
по настоящем население, особено в икономически по-слабите райони на страните. Това е валидно за България, но е също 
валидно за Хърватска и за Румъния. България, Полша, Румъния също могат да направят много, за да намалят дела на млади 
хора между 20 и 34 години, които се оказва, че нито учат, нито работят." 
Има много аргументи в подкрепа на въвеждането на еврото, коментира Галина Винселет в предаването "Събота 150". 
Според нея ползите от това за българската икономика са безспорни. 
"Еврото е резервната валута в България, на която се крепи стабилността на лева, на валутния борд и целия ни паричен 
режим." 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Ограничена видимост и снеговалеж на Прохода на Републиката и Шипка 
Ограничена е видимостта през двата старопланински прохода на територията на Старозагорска област, информират от 
Областно пътно управление. 
Сняг вали на прохода Шипка, където температурата е 3 градуса под нулата. Пътната настилка е заснежена и обработена. 
Заради мъгла видимостта е намалена до 100 метра.  
Снеговалеж ограничава видимостта за преминаващите през Прохода на Републиката. Пътните настилки са заснежени и 
обработени. Температурата е -2 градуса.  
Заснежени са пътните настилки и край град Шипка. В района на Павел баня, Гурково, Мъглиж и Ягода има поледици. В 
останалата част от Старозагорска област е облачно, вали дъжд. 
Мокра е настилката на двете магистрали "Тракия" и "Марица". Движението по двата аутобана се осъществява без 
ограничения, видимостта е добра. Максималните температури към 6ч. в Старозагорска област достигат 4 градуса.  
 
√ Европейците все по-трудно свързват двата края, българите са с най-много затруднения 
През второто тримесечие на 2022 г. повечето граждани в държавите членки на ЕС, участвали в тримесечното събиране на 
данни за условията на живот, съобщават за нарастващи трудности при свързването на двата края в сравнение с 
предходните тримесечия. Данните отразяват повишаването на цените от началото на 2022 г. Тази информация идва от 
данните за въздействието на COVID-19 върху условията на живот и е резултат от новоразработено събиране на данни с 
участието на 11 държави-членки, съобщи на официалния си сайт "Евростат". Първите резултати от този обзор бяха 
публикувани през юни. 
През второто тримесечие на 2022 г. делът на населението, което може лесно или много лесно да се справя с ежемесечните 
разходи, варира от 3,6 % в България до 40,5 % във Финландия. Делът е намалял в сравнение с предходното тримесечие 
във всички девет държави, за които има налични данни, с изключение на Италия (+0,3 процентни пункта (пр.п.)). Най-
голямо намаление на дела на населението, което може да свърже двата края лесно или много лесно, през второто 
тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие е регистрирано в Словения (-4,4 пр.п.) и Австрия (-4,0 пр.п.). 
Въпреки това делът на населението, което може да свързва двата края с големи затруднения или трудно, се увеличава с 
течение на тримесечията. През второто тримесечие на 2022 г. този дял се увеличава в сравнение с първото тримесечие на 
2022 г. във всички участващи държави, с изключение на Словения и Финландия, където намалява съответно с 0,1 пр.п. и 
0,5 пр.п. През същото тримесечие най-голямо увеличение на този дял е регистрирано във Франция (+5,6 пр.п.) и Австрия 
(+2,7 пр.п.). 
Делът на населението, което успява да свърже двата края с големи трудности или със затруднения, варира между 11,0 % 
във Финландия и 39,8 % в България. 
Данните сочат, че повече от един на всеки пет души е имал големи затруднения или трудности да свърже двата края в 
България, Словакия, Италия и Франция. 
 
 
 
 
 

bnr.bg/post/101742312
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20221128-2
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"Трудно или много трудно" свързване на двата края 

 
 
√ Горивата в Гърция бавно поевтиняват 
Средната цена на бензина за първи път от месеци е малко под 2 евро за литър по информация на министерството на 
развитието. Очаква се за празниците още да спадне цената на всички горива. На информацията реагираха положително от 
туристическия сектор. За специалистите индикатор е цената на нафтата, която вече е с 20 цента по-ниска. Гърците 
започнаха да купуват по-голямо количество нафта за отопление, след като за две седмици тя вече е с 15% по-евтина. 
Все още най-висока е цената на горивата на островите, в която се включват и скъпите транспортни такси. 
Нафта и дърва за огрев са предпочитаните средства за отопление през този зимен сезон, което е по-евтино за 
домакинствата. Силно е ограничено отоплението на природен газ. 
 
√ La Repubblica: Италия се подготвя да национализира рафинерията на "Лукойл" в Сицилия 
Правителството на Италия се подготвя да национализира притежаваната от руската компания "Лукойл" рафинерия в 
Сицилия и ще поиска от кабинета да вземе решение по въпроса на среща, насрочена за четвъртък, съобщи италианското 
издание La Repubblica, позовавайки се на източници, запознати с въпроса, предаде Ройтерс. 
Европейското ембарго върху руски суров петрол по море влиза в сила на 5-и декември и италианското правителство се 
опитва да запази рафинерията на "Лукойл" ISAB в Сицилия в експлоатация и да избегне рисковете за загуба на работни 
места и на капацитет за рафиниране. 
ISAB рафинира една пета от италианския суров петрол и има около 1000 служители. 
След като държавата поеме управлението, рафинерията ще може да продължи производството чрез закупуване на петрол 
от други доставчици, като държавната кредитна агенция SACE предоставя гаранции на банките кредитори, добавя вестник 
la Repubblica. 
На този етап италианското министерство на промишлеността не беше открито за коментар на информацията, посочва 
Ройтерс. 
 
√ ЕС и Южна Корея стартират технологично партньорство 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на Южна Корея Юн Сук-йол обявиха в 
понеделник началото на цифрово партньорство. 
Двете страни планират да си сътрудничат в областта на полупроводниците, мобилните мрежи от следващо поколение, 
квантовите и високопроизводителните изчисления, киберсигурността, изкуствения интелект, платформите, данните и 
уменията, посочиха от Европейската комисия. 
Европейският съюз и Южна Корея също така се споразумяха да създадат двустранен механизъм за консултация "за 
обсъждане на начини за укрепване на солидарността за свободата на цифровите граждани". 
Фон дер Лайен и Юн Сук-йол не споделиха подробности за бъдещи проекти, но казаха, че очакват с нетърпение "бързото 
прилагане" на партньорството. 
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√ САЩ предлагат на лизингов търг близо 1 милион акра в Аляска за добив на нефт и газ 
Министерството на вътрешните работи на Съединените щати обяви, че правителството ще продаде на търг 958 000 акра 
земя в Аляска за нефтени сондажи. 
Търгът за лизингова продажба ще се проведе на 30 декември и може да доведе до допълнително производство на суров 
нефт и природен газ. 
Според предварителни прогнози, в резултат на това действие могат да бъдат произведени близо 200 милиона барела 
петрол и 300 милиарда кубически фута природен газ (близо 8,5 млрд. кубически метра). 
 
Actualno.com 
 
√ НАП: Няма срок за подаване на заявления за дерегистрация по ДДС след вдигането на прага 
България вдига прага за задължителна регистрация по Закона за ДДС от настоящите 50 000 лева на 100 000 лева, като 
промяната влиза в сила от 1 януари 2023 година. Това стана възможно с решение на Народното събрание от средата на 
тази година и след официално одобрение на мярката от Съвета на Европейския съюз. Новият праг ще се прилага до 31 
декември 2024 г. като след тази дата ще влязат в сила нови правила по отношение на специален режим за малките 
предприятия. До 31 декември 2022 г. се прилага праг от 50 000 лв. за задължителна регистрация по ЗДДС, уточняват от 
Националната агенция за приходите в съобщение на официалния си сайт. 
Следва да се има предвид, че посочените прагове за съответните периоди са приложими при определяне на облагаемия 
оборот както за целите на задължителната регистрация по закона, така и в случаите на дерегистрация по избор в резултат 
на отпадане на основанието за задължителна регистрация, посочват от НАП. Регистрираните на основание чл. 96, ал. 1 от 
Закона за данък върху добавената стойност лица с облагаем оборот за последните дванадесет месеца под 100 000 лв. към 
1 януари 2023 г., които желаят да прекратят регистрацията си по закона, могат да подадат заявление за дерегистрация в  
компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Няма законово регламентиран срок за 
подаване на заявлението, поясняват от НАП. Регистрираните на същото основание лица с облагаем оборот за последните 
дванадесет месеца под 100 000 лв. към 1 януари 2023 г., които желаят да останат регистрирани по закона, не следва да 
подават заявление за дерегистрация, добавят от приходната агенция. 
 
√ Световната банка: България е сред държавите с най-застаряващо население в света 
Намаляващата раждаемост, нарастващият брой разводи и увеличаващата се продължителност на живота са сред многото 
фактори, които променят демографските показатели по света. В много страни се наблюдава цялостно застаряване на 
гражданите. Според проучване на Световната банка от 2019 г. България е сред държавите, които имат най-възрастното 
население в света. Малко над 21% от българите са на възраст 65 и повече години, което допринася както за общото 
застаряване на населението, така и за едно от най-бързите обезлюдявания в цяла Европа. Вследствие на смъртността сред 
възрастните хора и бягството на младите хора от страната, недоволни от корупцията и лошите перспективи за живот, 
населението на България, което през 80-те години на миналия век е било 9 милиона души, се очаква да намалее до 5,4 
милиона души през 2050 година, предава БГНЕС.  
В негативната статистика следва Германия. С една пета от населението на страната на възраст най-малко 65 години, 
темповете на застаряване на населението на страната са се ускорили от началото на 21-ви век. По-голямата 
продължителност на живота и спадът на раждаемостта, дължащ се на неефективна семейна политика, все още са сред 
основните причини за тази демографска тенденция. Подобно е положението и в Гърция. Около 22% от населението на 
странат е на 65 и повече години. От 2010 г. насам жителите на Гърция непрекъснато застаряват, като между 1 януари 2011 
г. и 1 януари 2020 г. броят им е намалял с 3,7 %, главно поради спада на раждаемостта, предизвикан от икономическата 
криза. Не само че жените раждат деца на по-късна възраст, но и семействата имат по-малко потомство поради разходите 
и липсата на мерки за социално подпомагане. Повече от една пета от населението на Финландия е на възраст 65 или 
повече години. Тази страна се смята за една от най-щастливите в света, така че не е изненадващо, че финландците се 
радват на по-голяма продължителност на живота. Всъщност населението на Финландия е както бързо застаряващо, така и 
с намаляваща раждаемост. За да противодейства на тази тенденция, правителството е въвело мерки, благоприятстващи 
раждаемостта, които всъщност са подобрили раждаемостта от началото на пандемията от коронавирус. Не само че над 22 
% от населението на Португалия е на възраст 65 или повече години, но и през последното десетилетие населението на 
страната е намаляло с 2 %. Населението на Португалия застарява бързо, отчасти поради липсата на работа за младите хора 
в страната, което ги кара да търсят възможности в чужбина. Очаква се до 2050 г. Португалия да има над 10 000 столетници, 
което е над два пъти повече от 4000-те хиляди столетници, живеещи в страната в момента. 
Двадесет и три процента от населението на Италия също е на възраст 65 или повече години, което я прави втората най-
застаряваща нация в света и най-възрастната в Европа. Разбира се, за това е виновна световната тенденция за намаляване 
на раждаемостта сред развитите страни, но много от младите хора в Италия също емигрират. Други фактори, като 
убеждението, че човек трябва да се ожени, преди да напусне семейния дом, липсата на финансова помощ за студентите и 
слабата подкрепа за бременните жени, също обясняват намаляването на раждаемостта в Италия. В негативната статистика 
попада и Япония. Със средна възраст от 48 години, това е страната с най-застаряващо население в света. Всъщност една 
четвърт от населението на страната (28 %) е на 65 или повече години, като се очаква до 2050 г. този дял да нарасне до 38 
%. Намаляването на раждаемостта в съчетание с увеличаването на продължителността на живота през последните 
десетилетия са в основата на тази демографска тенденция. Всъщност до 2050 г. броят на работещите хора се очаква да 
бъде равен на този на пенсионерите! Интересно е, че макар бракът все още да е силно ценен в японската култура, 
браковете там продължават да намаляват. Освен това само 2 % от ражданията се осъществяват извън брака, а около една 
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четвърт от японците не се женят до навършване на 50-годишна възраст, което е още едно обяснение за намаляването на 
раждаемостта. 
 
√ Соларни панели за 11.2 млрд. евро са внесени в ЕС през миналата година 
Страните от Европейския съюз са внесли соларни панели на обща стойност 11.2 млрд. евро през миналата 2021 година, 
сочат данните на европейската статистическа служба Евростат. Соларните панели оформят близо три четвърти (74%) от 
общия внос на зелени енергийни продукти в ЕС от страни, които не са членки на Общността. 
През миналата година ЕС е внесъл зелени енергийни продукти от трети страни на обща стойност 15.2 млрд. евро. В същото 
време, европейският износ на такива продукти (вятърни турбини, соларни панели, течни биогорива) към страни, извън ЕС, 
възлиза на 6.5 млрд. евро или повече от два пъти по-малко от вноса. След соларните панели, втори по дял в стойността на 
европейския внос на зелени енергийни продукти се нареждат течните биогорива – внос за общо 3.4 млрд. евро през 2021 
година. Вносът на вятърните турбини възлиза на 0.6 млрд. евро. 
 

 
 
Стойността на вноса на соларни панели и течни биогорива далеч надвишава съответната стойност на износа на тези 
продукти от ЕС към трети страни. За сравнение, ЕС е изнесъл към държави извън Общността соларни панели за 2.0 млрд. 
евро и течни биогорива за 1.3 млрд. лева през 2021 година. При вятърните турбини ситуацията е точно обратната – ЕС 
изнася повече (3.3 млрд. евро), отколкото внася (0.6 млрд. евро). 
Въпреки, че износът на течни биогорива от ЕС за трети страни нараства от едва 0.5 млрд. евро през 2012 година до 1.7 
млрд. евро през 2019 година, през последните две години се наблюдава понижение до износ на обща стойност от 1.3 
млрд. евро през 2021 година. От гледна точка на стойност, вносът на вятърни турбини, течни биогорива и соларни панели 
в ЕС през миналата година е по-висок спрямо нивата от 2012 година, отчитайки цялостно увеличение на вноса на зелени 
енергийни продукти (ръст от съответно +416%, +7% и +2%). 
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Износът на всичките три групи продукти също нараства спрямо 2012 година (съответно с +13.%, +173% и +4%). Въпреки, че 
през последните три години се наблюдава увеличение в износа на вятърни турбини и соларни панели, износът на течни 
биогорива намалява. 
 
√ Какво може да доведе до мирни преговори в Украйна? 
Конфликтът в Украйна ще приключи, когато и двете страни решат да седнат на масата за преговори, пише канадският 
Toronto Star. Но нито Киев, нито Москва имат стимул да го правят. Членовете на НАТО трябва да намерят начин да 
прекратят конфликта, смята авторът на статията Томас Уокъм. Само заключението на страните, че мирът ще им даде повече 
от военни действия може да ги мотивира. Ето какво още пише Уокъм: За повечето страни по света новините за уреждане 
на конфликта чрез преговори биха били добре дошли. Но подобно споразумение може да не удовлетвори двамата 
основни участници в тази конфронтация. Войната Русия - Украйна ще приключи само когато и двете страни решат, че няма 
да получат нищо повече в битка. Колкото просто и толкова сложно. Украйна отхвърля незабавно всяка идея за мирни 
преговори с Москва. Тя твърди, че войната ще приключи само когато руските войски се изтеглят от цяла Украйна, 
включително и от Крим, който беше официално анексиран от Москва през 2014 г. 
От своя страна Москва е по-отворена към идеята за мирни преговори, но се люшка напред-назад, обсъждайки спецификата 
на всяка подобна сделка. И засега настоява, че всичко трябва да стане по руските условия - разбирай задържане на 
окупираното от руснаците и признаването му за руска територия. Крим е причина, както и Донбас, които включват 
значителен брой рускоезични, Русия да отказва обсъждане на промяна в статута им. Нито една от страните няма стимул 
да говори за мир. След няколко фалстарта Русия се спря на стратегия за унищожаване на големи части от инфраструктурата 
на Украйна, както гражданска, така и военна. Нейните противовъздушни ракетни системи поразяват украински цели, а 
флот от дронове защитава тези ракетни системи от украинска контраатака. Нейната стратегия за насочване към 
електроенергийната система на Украйна е брутална, но ефективна. През това време украинците възприеха различна, но 
също толкова ефективна стратегия. Те притискат враговете си с модерни залпови системи, предоставени от съюзниците на 
НАТО, особено от САЩ. Освен това те използват своите високоефективни сухопътни сили, за да превземат и връщат 
територии, завзети от Русия. Мирни преговори? Защо да се занимаваме, казват украинците. Според тях те печелят войната.  
Но както съобщава New York Times, въпреки победите на Киев, Русия все още контролира една пета от украинската 
територия. Русия също не печели. Тя губи позиции в Донбас, там е превъзхождана от украински войски, които са по-добре 
обучени и мотивирани. Как тогава ще се излезе от задънената улица? За украинския президент Володимир Зеленски 
отговорът е повече военна помощ. Ако Украйна беше по-добре въоръжена, казва той, тя можеше да победи Русия. Така 
Украйна е привърженик на по-голямото участие на НАТО. Самият Алианс остава непреклонен да прави каквото и да било, 
което може да рискува ядрена война с Русия. Но Украйна е по-склонна да рискува. НАТО може да иска да сложи край на 
войната, а Украйна иска да я спечели. Все пак има основателни причини за прекратяване на войната, дори Украйна да не 
е напълно доволна. Едната е, че ще сложи край на ракетните удари. Това би спасило животи и също така би сложило край 
на безразсъдното унищожаване на имущество от всички страни. Всичко, което слага край на подобни (ядрени глупости), 
би било добре дошло. 
Второ, това ще сложи край на кокошкарската игра около най-голямата ядрена централа в Украйна. Накратко, договореното 
споразумение може да не удовлетвори двамата участници в тази война. Те може да искат да останат по-дълго в състояние 
на военен конфликт. Но за нас останалите подобно споразумение би било добре дошла новина. Канада и други страни от 
НАТО са заети да подкрепят Украйна в тази война. Ще бъде по-добре, ако вложат цялата си енергия в намирането на начин 
за прекратяване на този конфликт. 
 
3e-news.net 
 
√ Министър Пулев: Върховенството на закона важи и за Банката за развитие 
Във връзка с изнесената публично информация, базирана на парламентарни отговори на министъра на иновациите и 
растежа Александър Пулев, относно подготвян и прекратен от Управителния съвет облигационен заем от Българската 
банка за развитие (ББР) в размер на 1 млрд. лв., Министерството на иновациите и растежа информира следното: 
Изнесената публично информация за подготвяната през 2021 г. облигационна емисия на ББР в размер на 1 млрд. лв. 
отговаря на истината. На истината отговарят и твърденията за изплащане на адвокатски и консултантски хонорари по 
сделката в размер на близо 1 млн. лв., макар че облигационната емисия не е реализирана. 
Решението на Управителния съвет за прекратяването на емисията е взето на 15.11.2022 г. 
То е внесено за одобрение от УС към новоназначения Надзорен съвет на банката на 23 ноември 2022 г., но тогава 
Надзорният съвет отказва да одобри решението на Управителния съвет, защото прекратяването на емисията би 
легитимирало направените разходи, без да са ясни причините, поради които облигацията не е реализирана и прекратена. 
Припомняме, че новият състав на Надзорния съвет бе назначен от министъра на иновациите и растежа Александър Пулев 
на 7 ноември 2022 г. и именно този състав на Надзорния съвет отказа да валидира направените по облигацията разходи. 
Така Надзорният съвет, по указание на министъра на иновациите и растежа, на практика е отказал да потвърди решението 
на Управителния съвет за прекратяване на облигационната емисия и е изискал от Управителния съвет да му бъде 
представена цялата информация, кореспонденция и преписка по облигационната емисия. 
Срокът за предоставянето на информацията от Управителния на Надзорния съвет изтича днес, 28 ноември. 
По указание на едноличния собственик на капитала новоназначеният Надзорен съвет следва да докладва на министър 
цялата информация и преписката в срок до утре, 29 ноември. 
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На базата на получената информация министърът ще вземе решение и ще го оповести публично, а действията му ще се 
ръководят единствено от върховенството на закона и защита на интереса на държавата. 
 
√ Възможностите за инвестиции в страната ни представи в Турция министърът на енергетиката Росен Христов 
Министърът на енергетиката Росен Христов посети високотехнологичен завод за соларни панели в Турция на компанията 
Smart solar technologies, която се занимава и с проектиране и строителство на соларни паркове. Той разгледа 
производствения процес, който ангажира над 800 човека и е фокусиран до най-малкия детайл. В разговор с изпълнителния 
директор на компанията Халил Демирдаг, Христов представи възможностите и предимствата на страната ни за инвестиции 
в сферата на производството на зелена енергия. По думите му то е сред приоритетите на сегашното ръководство на 
Министерството на енергетиката. 
"В България имаме нужда точно от такива високотехнологични производства, които акцентират на качеството. Имаме 
условия и за изграждане на соларни паркове, които със съвременните технологии могат да бъдат изключително 
ефективни", каза Росен Христов. При обиколката в завода министърът имаше възможността лично да тества 
издръжливостта на панелите със симулация на удар от градушка с размерите на яйце. 
В Истанбул министърът на енергетиката посети и емблематичната българска църква "Св. Стефан". Там той бе посрещнат от 
архимандрит Харалампи, който разказа впечатляващата история на храма и му подари икона на Свети Стефан. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 29 ноември се повишава с 0.25 % 
 

 
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 29 ноември е 214.98 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 30 700 MWh. 
Стойността се повишава с 0.25 % спрямо отчетените 214.44 лв. за MWh с ден за доставка 28 ноември и изтъргуван обем от 
13 435 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 28 ноември изтъргуваният обем е 2 225 MWh. 
Постигнатата цена е 211.35 лв. за MWh и се повишава с 2.10 % спрямо регистрираните 207.00 лв. за MWh на 27 ноември 
при изтъргуван обем от 100 MWh. 
Референтната цена е 214.98 лв. за MWh. 
 
√ Делът на ВЕИ в преносната мрежа към 27 ноември расте с 27.16 %, а в разпределителната – с 15.90 на сто 
Участието на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината към двадесет и седмия 
ден на ноември достига до плюс 11.17 процента в сравнение с аналогичния период на миналата година 
Производството на електроенергия е положително и запазва добър дял. Потреблението продължава да се свива. Салдото 
(износ-внос) остава на плюс. Добро участие държат и базовите централи, но данните за възобновяемите енергийни 
източници (ВЕИ), както в преносната мрежа, така и в разпределителната са по-оптимистични. Водноелектрическите 
централи (ВЕЦ) все още остават на минус, но в сравнение с по-ранни периоди се наблюдава подобрение на данните. Това 
става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на страната ни, изготвена от Електроенергийния системен 
оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 27 ноември тази година (01.01.2022 г. – 27.11.2022 г.) спрямо аналогичните дни 
на предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия от началото на януари до двадесет и седми ноември тази година расте със 7.89 % и 
достига до обем от 45 543 255 MWh (отчетен ръст от 8.10 % седмица по-рано за сравнявания период до 20 ноември т.г. ). 
Година по-рано през посочения период производството на електроенергия е било от порядъка на 42 211 715 MWh. 
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Потреблението на електроенергия намалява с 1.71 % и за времето от първия ден на януари до двадесет и седмия ден на 
единадесетия месец от годината е в обем от 34 091 305 MWh  (седмица по-рано – минус 1.68 %). За сравнение, през 
аналогичния период на миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 34 684 537 MWh. 
Салдото (износ-внос) все още остава високо и от началото на годината до двадесет и седми ноември расте с 52.14 %, 
достигайки до обем от 11 451 950 MWh (плюс 53.71% преди седмица). Според данните на системния оператор, година по-
рано салдото (износ-внос) на електроенергия през аналогичния период на предходната 2021 г. е било в обем от порядъка 
на 7 527 178 MWh. 
Базовите централи запазват все още добър положителен дял.  Така от първия ден на януари до двадесет и седмия на 
ноември участието им расте с 11.17 % до обем от 38 552 773 MWh. (седмица по-рано - плюс 11.60 % ) в сравнение с 
отчетените 34 678 872 MWh през аналогичния период на миналата година. 
Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) продължават да подобряват делът си и в преносната, и в разпределителната 
мрежи. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за  сравнявания период от настоящата година расте с 27.16 %, достигайки до обем 
от 1 444 348 MWh (преди седмица – плюс 26.69 %). Година по-рано за времето от началото на годината до двадесет и 
седми ноември участието на ВЕИ в преносната мрежа е било с 1 135 881 MWh. По-добрите резултати за посоченото време 
от тази година в частност се дължат на по-високото участие на вятърните (плюс 9.48 %) и фотоволтаични (плюс 61.06 %) 
централи, а също и на биомасата (плюс 9.65 %). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа не само се запазва, но се и увеличава с 15.90 % и достига до обем от 2 041 692 
MWh за времето от първия ден на януари до двадесет и седмия на ноември тази година  (ръст от 15.78 % отчетен преди 
седмица за предходния сравняван период до 20 ноември). За сравнение, през аналогичните дни на миналата година 
участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било с обем от порядъка на 1 761 524 MWh. В частност по-добрите данни 
са в резултат на доброто участие на вятърните (плюс 12.65 %) и фотоволтаични (плюс 22.61 %) централи и отново въпреки 
биомасата (минус 17.99 %). 
Водноелектрическите централи (ВЕЦ) остават на минус и за посочения сравняван период от настоящата година делът им 
намалява с 24.40 % до обем от 3 504 442 MWh (минус 25.08 % отчетени седмица по-рано). Година по-рано за времето от 
началото на януари почти до края на ноември (27.11) според данните на системния оператор ВЕЦ са участвали с обем от 
порядъка на 4 635 438 MWh. 
 
√ Ръст от 18.9 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 701.68 лв. за MWh с ден за доставка 29 
ноември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 701.68 лв. за MWh с ден за доставка 29 ноември 2022 г. и обем от 81 435.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 18.9 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 874.04 лв. за MWh, при количество от 41 418.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 017.30 MWh) е на цена от 529.32 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 451.91 лв. за MWh и количество от 3543.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 370.41 лв. за MWh (3693.7 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 980.07 лв. за 
MWh при количество от 3154 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 397.52 лв. за MWh при обем от 3088 MWh. (https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 590.19 лв. (301.76 евро) за MWh за 28 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 29 ноември 2022 г. се повишава до 701.68 лв. за MWh ( ръст от 18.9 %) по данни на БНЕБ или 358.76 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 28 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 477.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 611.09 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     32,54%    2161.93 
Кондензационни ТЕЦ   47,76%    3173.33 
Топлофикационни ТЕЦ   5,64%    374.54 
Заводски ТЕЦ    1,95%    129.9 
ВЕЦ     2,61%    173.14 
Малки ВЕЦ    1,16%    76.91 
ВяЕЦ     6,50%    431.77 
ФЕЦ     1,20%    79.57 
Био ЕЦ      0,65%     43.5 
Товар на РБ         5563.57 
Интензитетът на СО2 е 562g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
 

https://ibex.bg/
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√ Нов скок в цените на европейските електроенергийни борси за вторник 29 ноември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 358,76 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 357,96 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 358,76 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 29 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 446,89 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 270,64 евро/мвтч. Най-високата цена от 501,10 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
189,39 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 66 756,8 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 29 ноември ще бъде 357,96 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 141,76 гвтч. Максималната цена ще бъде 501,10 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 189,39 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 29 ноември е 371,98 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 452,00 евро/мвтч. Най-високата цена от 501,10 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 225,48 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 63 276,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 29 ноември на Словашката енергийна борса е 372,03 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 18 ч и тя ще е 501,10 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 225,27 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 371,77 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 18 ч и 
тя ще е 501,10 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 226,01 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 29 ноември е 371,73 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
451,91 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 70 136,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя 
ще достигне 501,10 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 226,47 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 371,64 евро/мвтч на 29 ноември. Пиковата цена ще бъде 
451,91 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 465 786,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч 
и тя ще достигне 501,10 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 226,24 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 29 ноември ще се продава за 369,32 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Европейските фондови пазари се търгуват на червено в първия ден от новата седмица 
Пазарните участници бяха разочаровани от речта на президента на ЕЦБ Кристин Лагард пред евродепутатите в 
Страсбург 
Борсовите индекси на страните от Западна Европа се понижаваха вчера, следвайки динамиката на азиатските фондови 
пазари и първите часове от търговията на „Уолстрийт“ в Ню Йорк. 
Влошаването на пазарните настроения и продажбата на рискови активи се свързват с протестите в Китай срещу политиката 
на "нулева толерантност" към COVID-19 и въвеждане на нови ограничения, както и със спадналите петролни запаси, които 
вдигнаха цените на петрола, съобщава MarketWatch. 
Демонстрации срещу ограничителните мерки, наложени от властите в страната заради коронавирусната инфекция, се 
проведоха в неделя вечерта в редица китайски градове, съобщава Асошиейтед прес. По-конкретно в Шанхай около 3000 
души се събраха на протест в полунощ. Полицията използва газови балони, за да разпръсне тълпата. 
Близо три години на държавен контрол, заради ковид пандемията, китайската икономика неудържимо се свлече надолу,  
а младежката безработица скочи до близо 20%. 
Фючърсите на петрола се движеха около нови ценови нива за 2022 г. до обед, тъй като опасенията за търсенето от втория 
по големина потребител на петрол в света натежаха върху цените, които до обед спадаха до най-ниското си ниво от края 
на декември 2021 г., но следобед промениха тренда и завършиха с ръст на стоковата борса в Лондон, след съобщението, 
че петролните запаси в САЩ и Близкия изток са намалели. Американският лек суров петрол (WTI) се повиши с 1.77% до 
77.63 долара за барел, а европейският Brent нарасна по-слабо, с 0.31% до 83.94 долара за барел. 
Купувачите на Черния петък грабеха смартфони, коледна украса, пуловери и бижута, но въпреки това, търговците на 
дребно остават мрачни за празничния сезон, според „Ройтерс“. Европейските търговци на дребно се опасяват, че този 
коледен търговски сезон може да бъде най-лошият от поне 10 години, тъй като купувачите усещат финансовата тежест на 
високата инфлация и рязко нарастващите сметки за енергия. 
„Коледният бизнес е белязан от енергийната криза. Търговците на дребно усещат несигурността на потребителите“, каза 
в изявление генералният мениджър на асоциацията на търговците на HDE Стефан Гент, като търговците на дребно в града 
все още усещат въздействието на Covid. 
Търговците бяха разочаровани от изявленията на президента на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард пред 
евродепутатите в Страсбург. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.67%, а от националните 
индикатори с най-голям спад беше италианският FTSE MIB (-0.91%), следван от германския DAX (-0.73%), френския CAC 40 
(-0.7%), британския FTSE 100 (-0.63%), испанския IBEX (-0.36%). Следобед и особено след речта на президента на ЕЦБ пред 
Европейския парламент, низходящият тренд не само че не се забави, но се и ускори за всички национални измерители. 
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От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо понижение 
приключи британският измерител FTSE 100. 
т секторните индекси с най-голям спад завърши измерителят на акциите на петролните и газовите компании, който се 
понижи с 2.4%, следван от секторният измерител на книгата на търговците на дребно, който спадна с 2.1 на сто, за да 
поведат надолу повечето секторни индикатори, които затвориха не червено, както и всички големи фондови борси на 
Стария континент. 
На най-слабо представящия се пазар – фондовата борса в Милано с най-голямо понижение затвориха акциите на 
петролните компании и доставчиците на комунални услуги, като Tenaris SA (-2.72%), Saipem SpA (-3.32%) и Eni (1.96%), но 
с най-голяма дневна загуба затвори медийната компания MFE-MediaForEurope (-2.89%). Натискът върху двата сектор се 
дължи, освен на нестабилните цени на петрола, но и на съобщенията, че Рим ще приеме 50% еднократен данък върху 
неочакваните печалби за енергийните компании, които са се възползвали от по-високите цени на петрола и природния 
газ. 
Акциите на германската химическа компания Brenntag SE се понижиха с 9.69% и са начело на губещите емисии сред 
компонентите на индекса Stoxx Europe 600. Компанията заяви, че преговаря за придобиването на американския конкурент 
Univar Solutions Inc. 
На босата във Франкфурт следващите две компания по спад бяха акциите на Airbus (-5.71%) и Infineon Technologie (-3.01%) 
Цната на акциите на белгийската пивоварна компания Anheuser-Busch InBev S.A. нарасна с 2.95% и излязоха начело по 
растеж в Stoxx Europe 600. 
Сред печелившите са и книжата на британската RM PLC, които нарастват с 9.76%. Емисията на компанията, която е 
специализирана в предоставянето на продукти и услуги на информационните технологии на образователни организации 
и институции не е включена в Stoxx 600. Повод за скока на цената на акциите е съгласието на компанията да продаде 
редица подразделения. 
 
√ Кристин Лагард: ЕЦБ ще продължи да повишава лихвите 
Европейската централна банка (ЕЦБ) ще продължи да повишава цената на заемите, дори въпреки забавянето на бизнес 
активността в еврозоната на фона на рекордно висока инфлация, заяви президентът на ЕЦБ Кристин Лагард в Европейския 
парламент, цитирана от „Ройтерс“. 
Високите нива на несигурност, затягането на финансовите условия и по-слабото глобално търсене оказват натиск върху 
икономическия растеж, който се очаква „да продължи да отслабва в края на тази година и началото на следващата“, обясни 
Лагард пред евродепутатите. 
Въпреки това, ЕЦБ "е твърдо ангажирана да свали инфлацията до средносрочните цели и ние възнамеряваме да 
предприемем всички необходими стъпки за това", добави тя. Целта на ЕЦБ за инфлацията е 2%. 
„Очакваме лихвите да бъдат повишени до нива, които са необходими за своевременно забавяне на инфлацията до 2%“, 
каза президентът на ЕЦБ. Лагард изрази съмнение, че инфлацията в еврозоната е достигнала пикови нива. 
„Бих искала да мисля, че инфлацията е достигнала своя връх през октомври, но се опасявам, че не мога да кажа това", 
подчерта тя. „Има твърде много несигурност, особено в един компонент на инфлацията, а именно високите цени на 
енергията на едро влияят върху цените на дребно, за да се предположи, че инфлацията е достигнала своя връх. Това би 
било изненада за мен." 
Потребителските цени в еврозоната през октомври се увеличиха с 10.6% на годишна база. Предварителните данни за 
ноември ще бъдат публикувани в сряда, а анализаторите, анкетирани от „Блумбърг“, очакват индексът да се забави до 
средно 10.4 на сто. 
 
√ Борсовите цени на газа поевтиняват с 1.38 % 
Цените на синьото гориво в Европа в понеделник, 28 септември се понижават слабо, сочат данните от търговията. 
Фючърсите за декември за  газа по индекса TTF на борсата ICE новата сесия в първия работен ден от новата седмица със 
слабо повишение или от нивото от 126 евро за MWh. За сравнение в предходната сесия в петък, 25 ноември газовите 
фючърси се установиха до 124.37 евро за MWh. След първите два часа обаче настъпи спад и малко преди обед цената на 
газа се срина до 116.2 – 116.7 евро за MWh, но за кратко. Последвалото покачване вдигна декемврийските фючърси за газа 
до 124 евро за MWh, а малко преди затваряне на търговията бе регистрирана и най-високата стойност за деня от 126.2 
евро за MWh. Все пак при затварянето на търговията цената на синьото гориво се установи на по-ниското ниво от 122.65 
евро за MWh, отбелязвайки спад от 1.38 %. 
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Преносът на газ през Украйна  според данните на компанията „Оператор на газотранспортната система на Украйна“ остава 
в рамките на предходните дни – от порядъка на 42,3 млн. куб м на ден. Освен това е отстранен и проблемът с доставките 
за Молдова. 
На този фон европейските газохранилища продължават да остават запълнени на доста високо ниво – средно 93.9 % или 
1050.5299 TWh, а тегленето на газ остава на доста по-ниското ниво от едва 0.05 п.п. Освен това има и газохранилища, в 
които продължава да се нагнетява синьо гориво. 
Наблюдателите на пазара коментират, че оттук нататък стойността на газовите фючърси ще зависи от температурите и 
пестенето на природен газ от домакинствата. Освен това експертите вече допускат, че заради по-топлото време от 
обичайните температури за този период на годината европейските газохранилища може в края на зимния сезон да се 
окажат с по-високи запаси в сравнение с предходни периоди. Това от своя страна пък ще даде своето отражение върху 
последващите покупки, а и ценовите нива. 
Пазарът изглежда обнадежден от тези изчисления на анализаторите, но все още очаква и поредното заседание на 
енергийните министри на страните от ЕС, на което би трябвало да се вземе решение за таван на цената на газа, а и за 
съвместните покупки през следващия сезон на нагнетяване. 
 
Мениджър 
 
√ Инфлацията в еврозоната още не е достигнала своя връх, смята Лагард 
Инфлацията в еврозоната не е достигнала своя връх и има риск да се окаже дори по-висока от очакваното в момента. Това 
заяви председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард, цитирана от Ройтерс. 
Тя намекна и за поредица от повишения на лихвените проценти, които предстоят. Нейните коментари, заедно с по-ранните 
забележките на шефа на нидерландската централна банка Клаас Нот, вероятно ще смекчат спекулациите, че ЕЦБ ще 
намали размера на бъдещите увеличения на лихвените проценти. 
Инфлацията в еврозоната достигна рекордните 10,6% на годишна база миналия месец, но икономисти, анкетирани от 
Ройтерс, очакват тя да се понижи до 10,4% през ноември, като предварителните данни на Евростат се очакват тази седмица. 
Противно на някои инвеститори и дори на собствения си заместник Луис де Гиндос, Лагард отхвърли твърденията, че пикът 
на инфлацията веч е достигнат. 
„Не виждаме компонентите или посоката, които биха ме накарали да вярвам, че сме достигнали пикова инфлация и че тя 
ще спадне в кратки срокове“, каза Лагард пред Европейския парламент. 
Тя добави, че икономистите на ЕЦБ все още виждат ясни „възходящи“ рискове - финансов жаргон за риска, че показанията 
на инфлацията могат да бъдат по-високи от очакваното. 
Икономисти, анкетирани от Ройтерс, очакват инфлацията в еврозоната от 8,5% тази година, 6,0% през следващата година 
и 2,3% през 2024 г., преди през 2025 г. най-накрая да бъде достигната целта на ЕЦБ от 2%. 
ЕЦБ увеличи лихвата си по банковите депозити с рекордните 200 базисни пункта до 1,5% за три месеца, за да намали 
търсенето и съответно ръста на цените. 
Най-добрите икономически мислители на ЕЦБ, Изабел Шнабел и Филип Лейн, сега спорят относно перспективите за 
инфлацията и лихвените проценти, карайки инвеститорите да се чудят за следващите политически ходове на ЕЦБ. 
Пазарите в момента се колебаят между това дали ЕЦБ ще повиши лихвените си проценти с 50 или 75 базисни пункта на 
следващото си заседание на 15 декември и относно нивото, на което разходите по заемите ще достигнат връх, като 
очакваният са това да се случи при равнище от около 3%. 
Лагард, която похвали дебата между Лейн и Шнабел, каза, че и двата въпроса зависят от редица променливи, включително 
ръст на заплатите и инфлационни очаквания. 
Но тя добави, че смята, че има „път“ с по-нататъшни повишения на лихвите - фраза, използвана и от председателя на 
Федералния резерв Джером Пауъл. 
„Очевидно трябва да продължим да увеличаваме лихвените проценти... и моето подозрение, въпреки че не искам да се 
впускам твърде много в бъдещето, е, че все още имаме път, който да извървим“, каза тя. 
 
√ Ердоган даде сигнал за нова военна операция в Сирия 
Турция е решена да унищожи Кюрдската работническа партия (ПКК), докато последният терорист на групировката не бъде 
неутрализиран, заяви снощи турският президент Реджеп Тайип Ердоган, цитиран от турските медии и от БТА. 
Терористичната организация, която претърпя големи загуби в операциите, които проведохме по южните ни граници, 
показа мръсното си лице, като проля кръвта на невинни с минометни атаки. Повтарям още веднъж обета, който дадохме 
да унищожим терористичната организация, която уби нашето 5-годишно чедо и нашата 22-годишна учителка в Каркамъш,“ 
заяви Ердоган след заседание на правителството под негово ръководство.  
Изявлението на държавния глава е сигнал за нова операция на турската армия в Сирия и Ирак срещу Кюрдската 
работническа партия (ПКК) и сирийските Сили за защита на народа (СЗН), които според Анкара представляват две 
разклонения на една и съща терористична групировка.  
Миналата седмица турското граничното селище Каркамъш бе подложено на минометен обстрел, който според турските 
източници е бил извършен от СЗН. Учителка на 22 години и едно 5 годишно детенце загинаха. Ердоган тогава още обяви, 
че Турция ще отмъсти за жертвите. 
“На местата, където извършваме трансгранични операции, никой от нашите братя не трябва да се притеснява. Ние не 
дискриминираме въз основа на нечий произход, вяра, секта или склонност. Всяка стъпка, която предприемаме има за цел 
да изградим по-добро бъдеще за всички. Тези, които идват от хиляди километри и палят навсякъде, без да правят разлика 



20 

 

между терористи и невинни, трябва да уважават тази чувствителност на Турция. Ние не сме отговорни пред никого, както 
и не търсим разрешение от никого. Няма да толерираме лицемерието на онези, които подкрепят терористична 
организация”, заяви Ердоган. 
Той акцентира върху развитието на отношенията с Русия и Украйна.  
„Опитваме се да сведем до минимум последиците от кризата в нашия регион с лидерите на Русия и Украйна, понякога 
лице в лице, а понякога и по телефона. Проведохме поредица телефонни разговори миналата седмица. Удължихме 
доставката на зърно, която бе достигнала етапа на блокаж, с още 120 дни. Нашата цел е да стигнем до точка на всеобхватно 
прекратяване на огъня и мирно споразумение, за да поддържаме нормални контакти, посочи Ердоган. 
 
√ Цените на петрола се възстановяват, след като вчера Брентът достигна 11-месечно дъно 
Петролът се възстанови в раната търговия във вторник, след като предходната сесия достигна 11-месечно дъно, докато 
инвеститорите оценяват потенциална корекция на производството от големите производители на петрол, които трябва да 
имат ключова среща тази седмица, пише Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,30 долара, или 1,56%, до 84,49 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,19 долара, или 1,54%, до 78,43 долара за барел. 
Брентът се понижи с 0,5% предишния ден, след като се срина с повече от 3% до 80,61 долара по-рано през сесията, 
достигайки най-ниското си ниво от 4 януари. 
Въпреки че пазарът вече се коригира след рязък спад, информацията, че ОПЕК+ сериозно ще обмисли допълнителни 
съкращения на производството на предстоящите си срещи, похдранва допълнително ценовия скок, посочиха в бележка 
анализатори от Haitong Futures. 
„Въпреки че това е само предположение, не е официалното изявление на ОПЕК, то все пак отразява краткосрочните 
пазарни настроения и вероятно ще бъде повратната точка за цените на петрола“, казаха те. 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзниците, включително Русия, известни под общото 
название ОПЕК+, се готвят да проведат среща на 4 декември. Анализаторите от Eurasia Group предполагат, че отслабеното 
търсене от Китай може да стимулира ОПЕК+ да намали добива. 
ОПЕК+ започна да понижава целта си за добив с 2 милиона барела на ден през ноември с цел да подкрепи цените на 
петрола. Но страхът от унищожаване на търсенето в Китай поддържа натиска върху пазара въпреки спада на новите случаи 
на заразени с COVID-19 в понеделник. 
„Мечи настроения към цените на петрола се разпространяват в Азия поради опасенията за спад в търсенето в Китай, докато 
протестите през уикенда породиха страхове за въздействието върху китайската икономика“, каза Тошитака Тазава, 
анализатор във Fujitomi Securities Co Ltd. 
Пазарите също така оценяват въздействието на предстоящия западен таван на цените на руския петрол. 
Представители на Г-7 и дипломати от Европейския съюз обсъждат таван 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 правителствата на ЕС не успяха да се споразумеят в понеделник за тавана, като Полша настоява той да бъде по-нисък 
от предложеното от Г-7, казаха дипломати. 
Таванът на цените трябва да влезе в сила на 5 декември, когато влиза в сила и забраната на ЕС за  внос на руски суров 
петрол. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- На живо от Перник - как и защо се стигна до трагичния инцидент, причинил смъртта на двама работници. 
- Възможна ли е реформата на антикорупционното законодателство и ще се намери ли мнозинство за това в 

настоящия парламент; Гост: Служебният министър на правосъдието Крум Зарков. 
- След консултациите при президента - започва ли играта на мандати и задава ли се правителство на хоризонта; 

Гости: Боряна Димитрова и Харалан Александров. 
- 40 години на сцена. За музиката, която осмисля живота ; Гост: Веселин Маринов. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Първа среща със Сашко от Перник и баща му след изписването на детето от болницата. Какво е състоянието на 

момчето и какъв е разказът им за изчезването му. 
- След консултациите при президента - ще се направи ли опит за експертен кабинет с мандат на „Български възход; 

Гост: Стефан Янев. 
- Възможно ли е стабилно управление без участието на „Демократична България"; Гост: Христо Иванов. 
- Защо от ГЕРБ обвиниха ръководството на Българската банка за развитие за щета от 1 млн. лева; Гости: Настимир 

Ананиев и Деница Сачева. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Тристепенно меню под 7 лева за обяда на министри и чиновници 
в. Телеграф - 214 като Захари са се гаврили с животни 
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в. Труд  - Брюксел вдига към два пъти цените на цигарите 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Амнистия за всички напуснали БСП предлага Нинова 
в. 24 часа - Формулата "Янев": партиите се подписват за министри експерти, може да са и с партиен билет 
в. 24 часа - 40 флашки с порно, дори между деца и животни, открити в дома на един от педофилската мрежа 
в. Телеграф - Газът по-скъп с 19% от декември 
в. Труд  - ДАНС проверява машинното гласуване 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Адриан Николов икономист, Институт за пазарна икономика: Областите с университети дърпат по-бързо в 
индустрия и услуги, "бумтят" тези с по-качествено висше 
в. Телеграф  - Георги Гвоздейков, шеф на бъдещите медицински хеликоптери: Получаваме първата въздушна линейка до 
Нова година 
в. Труд  - Д-р Красимир Събев, шеф на отделение в Смолянската болница и депутат от ГЕРБ, пред "Труд NEWS": Парите за 
здравеопазване стигат, ако се разпределят правилно 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Партиите си правят харакири заради Мадуро 
в. Телеграф  - Куче влачи, диря няма 
в. Труд - Не пипайте Свети Климент Охридски 
в. Труд  - България и тюркския свят. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 11.00 часа в сградата на КНСБ ще бъде представено изследването "Икономически принос на музикалната 
индустрия за периода 2008-2020 г." 

- От 10.00 часа в Аудиторията на СБАЛАГ "Майчин дом" ще се проведе тържествено връчване на дипломите на 
членовете на академичната общност, получили научни звания "доцент" и "професор", както и годишните награди 
на Медицински факултет за значителни приноси в научноизследователската и преподавателска дейност за 2021 г. 

- От 15.00 часа е предвидено засаждане на дръвчета в Докторската градина. 
- От 17.00 часа в Квадрат 500 ще бъде открит интерактивна изложба "Виртуални тела". 
- В Гранд Хотел Милениум, зала Шекспир ще се проведе международен форум "История и бъдеще - недвижимо 

културно наследство и енергийна ефективност". 
*** 
Бургас. 

- От 9.00 часа в Културния дом на НХК ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет в Бургас. 
- От 09.00 до 13.00 часа в сградата на Медицински корпус, зала 121 в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще се 

проведе акция по кръводаряване, организирана от БМЧК-Бургас. 
- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне спектакълът на Танцова формация "Петлите ""Помниш ли..." 

*** 
Благоевград. 

- От 12.00 часа в зала "22 септември" кметът на Благоевград Илко Стоянов ще даде пресконференция по актуални 
теми, свързани с Благоевград. 

*** 
Велико Търново. 

- От 12:00 часа в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" президентът Румен Радев ще обяви началото на 20-ото юбилейно 
издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа", която се провежда под патронажа на държавния 
глава и е в подкрепа на деца, нуждаещи се от диагностика, лечение и рехабилитация. 

*** 
Видин. 

- От 11.00 часа в заседателната зала на Областен информационен център-Видин ще се проведе заключителна 
пресконференция по международния проект "По течението на река Дунав", информира пресцентърът на 
общината. 

*** 
Казанлък. 

- За втора поредна година ще се проведе благотворителна инициатива "Помощник на Дядо Коледа". 
*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа в залата на Килийното училище ще се състои заключителна пресконференция по проект "Основно 
обновяване на незастроени със сгради площи в УПИ VIII, кв.176 по плана на гр. Кюстендил, финансиран по 
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16RFOP001-1.030 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014 - 2020 - Кюстендил", част от процедура BG16RFOP001-1.039" 

*** 
Пловдив. 
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- Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Захари Христов и председателят на Агенция 
"Пътна инфраструктура" инж. Иво Иванов ще посетят Пловдив утре - 29 ноември. Те ще направят проверка на 
републиканската пътна мрежа в областта във връзка с обезпечаване безопасността на движението през 
предстоящия зимен сезон. 

- От 13:00 ч. в Дома на културата "Борис Христов" в залата на ет. 2 ще се проведе кръгла маса "Зеленината в 
градовете - здраве щастие и красота", организирана от Асоциацията на производителите на декоративни растения 
в България (АПДРБ) и Община Пловдив. 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала 203 на общината кметът и заместник-кметовете ще отчетат третата година от мандата си. 
- От 15.00 часа в зала 203 на община Шумен ще се проведе заседание на ПК МДС. 

 

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

