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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
NOVA TV 
 
√ Какви са рисковете за доходите ни, ако няма нов бюджет за догодина 
Коментар на Христина Христова, Ваня Григорова, Добрин Иванов и Георги Ангелов 
Във вторник депутатите приеха на първо четене удължаването на бюджета за 2022 година, както и на бюджетите на ДОО 
и НЗОК. Вносител на законопроекта е служебният кабинет, а дебатите продължиха няколко часа. Скандално или разумно 
е решението - коментар на експерти в „Здравей, България”. 
„Ситуацията е неблагоприятна, предвид факта, че няма да имаме внесен нормален бюджет. Всички говорят за разходната 
част на бюджета - какви мерки предлагат и как те няма да се осъществят. Никой не постави въпроса за приходната част. 
Заплатите са проблем - изостават от ръста на инфлацията”, каза бившият социален министър Христина Христова. 
„Удължаването на действието на бюджетите е по-малкото зло в тази ситуация. Рисковете, ако се внесе бюджет, когато 
няма парламентарно мнозинство, което да е избрало правителство и да предложи политики, са много големи. Именно от 
раздуване на разходната част. В тази ситуация е по-добре да се гласува този закон за удължаване”, обясни изпълнителният 
директор на АИКБ Добрин Иванов. 
„Минималната работна заплата трябваше да бъде увеличена. Това може да се направи през постановление на 
Министерския съвет. За съжаление, това не се случи, въпреки заявките на правителството и на президента, че те щели да 
помислят за доходите”, е мнението на икономическия съветник в КТ „Подкрепа” Ваня Григорова. 
„Нищо не се случи - запазва се сегашното положение. Проблемът е, че е минала една година на висока инфлация и 2023 г. 
да караме с бюджета отпреди една година просто няма да проработи. За мен беше правилният вариант да се внесе бюджет 
с нисък дефицит обаче”, подчерта старши икономистът в „Отворено общество” Георги Ангелов. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Гълъб Донев: Проверката на кодовете показа, че няма проблем с машините за гласуване 
Проверката на кодовете показа прозрачно, че няма проблеми с машините за гласуване. Това заяви служебният премиер 
Гълъб Донев в кулоарите на парламента. Според него няма как човек от партия да държи кода и да манипулира машините. 
Той посочи, че вярва в разума на Народното събрание да сформира мнозинство или коалиция, за да излъчи редовно 
правителство, което да приеме закон за бюджета за 2023, да разпише политики по доходите, пенсиите и останалите 
социални плащания. Той отново повтори тезата, че няма как служебният кабинет да разработи такива политики. 
България е в процес на разговори с ЕК за продуктите от суров руски петрол. Брюксел трябва да посочи дали те могат да се 
изнасят. 
"Това е нонсенс - не може да имаш разрешение да преработваш, а да не можеш да изнасяш", коментира Донев. 
 
√ Гълъб Донев: До края на седмицата се чака отговорът на ЕК за това дали "Лукойл" ще може да търгува с преработени 
продукти 
Служебното правителство изпълни законовото изискване до 31 октомври да внесе проект на Закон за държавния бюджет 
за следващата година, както и бюджетите на НЗОК и ДОО и тяхното действие да продължи и през 2023 г. докато има 
редовно правителство, което чрез своите политики, подкрепени от едно парламентарно мнозинство да бъдат реализирани 
през финансовата рамка на държавата. Това заяви в студиото на "Още от деня" служебният премиер Гълъб Донев. 
"И бизнесът, и гражданите трябва да бъдат абсолютно спокойни, че бизнеса може да планира дългосрочно през 
следващата година развитието и дейността, която изпълнява. Гражданите могат да са спокойни, че всички цени за 
електроенергия, газ и парно са под контрола на съответния регулатор и правителството прави всичко възможно 
тези цени да бъдат поносими за българския бизнес и за българските граждани", подчерта Гълъб Донев - служебен 
министър-председател. 
Ако България не продължи до края на 2024 г. схемата, която позволява на "Лукойл" да изнася преработени нефтопродукти, 
рафинерията трябва да затвори, предупреди Донев. До края на седмицата се очаква отговорът на Европейската комисия. 
Ако рафинерията затвори, ще бъдат засегнати 10 000-12 000 души. 

https://nova.bg/news/view/2022/11/30/392184/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
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Това, което служебното правителство направи вследствие на преговорите с "Лукойл" за миналата година компанията е 
внесла 3,5 млн. лв. данъци в бюджета. За тази година се очаква да бъдат внесени 100 млн. лв., а за следващата година се 
очаква да са 600-700 млн. лв., обясни премиерът. Той отбеляза и, че "Лукойл" премества икономическия си център на 
дейност от Швейцария и Нидерлания в България - нещо, което не се е случвало никога и нито едно правителство не е 
успяло да договори това. Служебното правителство обаче го договори, уточни Донев. 
Премиерът каза още, че правителството ще намери средства да се разплати с изрядните пътностроителните фирми след 
решението на Конституционния съд. Ще се справим и с този проблем, каза Донев. 
По отношение на размера на минималната работна заплата премиерът каза, че определянето ѝ е прерогатив на 
изпълнителната власт. По думите му са предприети определени действия, мисли се и за това по какъв начин да се запази 
покупателната способност на българските граждани. 
"Инфлацията в България за октомври исторически намаля с 1,1% от предходен месец. Тогава, когато политиката на 
предходното правителство беше за газовите доставки, които бяха изключително непрозрачни - с посредници при 
доставките, с неясен произход, без открити процедури. Ние направихме честни, прозрачни и открити процедури, 
където за доставките на природен газ за България се явиха стотици компании, големи доставчици и затова и цените 
паднаха", посочи Гълъб Донев. 
Решението на парламента за въвеждането на смесено гласуване - с бюлетини и с машини, е решение, което според 
премиера би дало някакъв положителен тласък към избирателната активност. Кодът на машините се държи от ЦИК, 
подчерта Гълъб Донев. И гарантира, че не е правено вмешателство в резултатите от изборите на 2 октомври. 
Вижте целия разговор с премиера Гълъб Донев във видеото. 
 
√ Министър Иван Шишков: Има некоректни възлагания, но няма некоректни пътни фирми 
Не беше работа на НС да взима това решение за разплащането със строителните фирми, защото това беше работа на 
предишния министър от редовния кабинет да направи преценка по какъв начин и как да бъдат разплатени старите 
задължения на пътните фирми. Това заяви в студиото на "Денят започва" регионалният министър Иван Шишков. 
По думите му, истината е, че проблемът на пътните фирми е за възлагания, които са се случвали в периода 2018 до 
началото на 2021 г. 
"Проблемът е, че тези възлагания, които са били веднъж многократно надвишени като финансова стойност и втори 
път, че част от тези ремонти представляват основни текущи ремонти. Това е капан, в който попаднаха 
строителните фирми и целия строителен бранш", обясни Иван Шишков - министър на регионалното развитие и 
благоустройството. 
Той припомни, че при предишните два служебни кабинета те протестираха за това, че не са си получили парите, но 
истината е, че имаше в бюджета 300 млн. лв. и възлагане за над 1 млрд. лв. 
"Ако строителният бранш е недоволен, то логично е да бъде недоволен от старото управление, което е управлявало 
страната до средата на 2021 г. Ние обаче сме в непрекъснат диалог с тях, не ни изненада  решението на 
Конституционния съд и на всички ни е ясно, че пари в бюджета тази година няма за старите вземания. Още повече, 
че от бюджета за тази година НС взе 500 млн. лв. и разплати старите плащания", уточни министърът. 
Шишков допълни, че ако има възможност до края на годината би могло да бъдат разплатени част от тези пари, а останалите 
да бъдат разплатени от бюджета за следващата година. 
Регионалният министър каза още, че заради зимния сезон би трябвало да са прекратени всички ремонти, единствено 
продължава ремонтът на виадуктите на АМ "Хемус", но до средата на декември ще бъде пуснато движението изцяло по 
магистралата. 
Според него проблемът не е във фирмите, а във възлаганията. 
"Беше много лесно пътните фирми да бъдат очернени и политиците да ги използват буквално за "политическа 
дъвка". Фирмите не са виновни за това, че са изпълнявали строителни дейности, възложени им по този начин от 
държавата", каза още Шишков. 
Той добави още, че ако пътните фирми са извършили незаконно строителство, то е било по възлагане на държавата, а не 
затова, че те са решили да бъде такова. По думите му остават 1200 км магистрали за построяване и към момента за това 
са необходими към 20 млрд. лв. Той призова политиците да съберат кураж и да вземат решение някои магистрали да се 
дадат на концесия. 
"Нямаме магистрали първо, защото нямаме проект, т.е. ние нямаме проектирани магистрали. За съжаление с всеки 
изминал период парите за европейско финансиране намаляват. Има проблем в това, че държавата е възлагала много 
повече отколкото е планирала в бюджета да бъдат платени, за периода 2020-2021 година. Това е истината и не беше 
никак коректно в този дебат да бъдат вкарани строителните фирми. Има некоректни възлагания, но няма 
некоректни фирми", допълни министър Шишков. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Операция "Адмирал": Европрокуратурата разкри мащабна схема за трансгранични ДДС измами за 2,2 милиарда евро 
Европейската прокуратура разкри мащабна схема за измами с ДДС във всички 22 държави, които участват в институцията, 
сред тях и България, както и в други страни от ЕС като Унгария, Ирландия, Швеция и Полша и трети държави като Албания, 
Китай, Мавриций, Сърбия, Сингапур, Швейцария, Турция, Обединените арабски емирства, Съединените щати. 
Операцията с кодово име “Адмирал” е най-голямата престъпна схема за измами с ДДС въртележка, разкривана някога в 
ЕС. Щетите до момента възлизат на 2,2 милиарда евро, но разследването на организираните престъпни групи, които стоят 
зад схемата продължава. 

https://bntnews.bg/news/ks-otmeni-reshenieto-na-parlamenta-za-razplashtaneto-s-patnite-firmi-1215473news.html
https://bntnews.bg/news/ks-otmeni-reshenieto-na-parlamenta-za-razplashtaneto-s-patnite-firmi-1215473news.html
bntnews.bg/news/galab-donev-do-kraya-na-sedmicata-se-chaka-otgovorat-na-ek-za-tova-dali-lukoil-shte-mozhe-da-targuva-s-preraboteni-produkti-1215576news.html
https://bntnews.bg/news/ks-otmeni-reshenieto-na-parlamenta-za-razplashtaneto-s-patnite-firmi-1215473news.html
https://bntnews.bg/news/ks-otmeni-reshenieto-na-parlamenta-za-razplashtaneto-s-patnite-firmi-1215473news.html
https://bntnews.bg/news/ministar-ivan-shishkov-ima-nekorektni-vazlaganiya-no-nyama-nekorektni-patni-firmi-1215652news.html
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От Европейската прокуратура съобщиха, че днес са се провели полицейски акции в 14 държави - Белгия, Кипър, Франция, 
Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Люксембург, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия и Испания. На 12 и 13 
октомври са се провели и акции в Чехия, Унгария, Италия, Холандия, Словакия и Швеция. 
Европейската прокуратура започва разследването през април 2021 г., когато става ясно, че португалската данъчна служба 
в Коимбра проверява компания, продаваща мобилни телефони, таблети, слушалки и други електронни устройства по 
подозрение за измами с ДДС. Португалските власти започнат да работят с Европейската прокуратура. 
Работейки заедно през границите, европейските прокурори, европейските делегирани прокурори, анализаторите на 
Европейската прокуратура за финансови измами и представители на Европол и националните правоприлагащи органи 
установяват връзки между заподозряната компания в Португалия и близо 9000 други юридически лица и повече от 600 
физически лица, разположени в различни страни. Осемнадесет месеца след получаване на първоначалния доклад, 
Европейската прокуратура сега разкрива това, което се смята за най-голямата измама с ДДС въртележка, разследвана 
някога в ЕС. 
Освен размера на щетите, това, което отличава разкритата мащабна ДДС въртележка е изключителната сложност на 
веригата от компании, които участват в нея. 
 
√ Втори ден от срещата в Букурещ на външните министри на държавите от НАТО 
Втори ден от срещата в Букурещ на външните министри на държавите членки на НАТО. Помощта за Украйна през зимата 
беше във фокуса на разговорите през вчерашния ден. 
Съюзниците обещават помощ за възстановяването на украинската енергийна инфраструктура. 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че Владимир Путин се опитва да използва зимата като оръжие във 
войната срещу Украйна и свърза ударите на руската армия по украинските градове с неуспехите ѝ на бойното поле. 
Външните министри на страните от НАТО потвърдиха решението за приемане на Украйна в Алианса, взето в Букурещ през 
2008 година. 
Разширяването на Алианса и Китай са сред другите теми. Швеция и Финландия са постигнали напредък в преговорите с 
Турция за присъединяването на двете страни към НАТО, съобщи шведският външен министър. 
"Вчера имахме много добри двустранни срещи между Швеция, Финландия и Турция. И мога да кажа, че има прогрес. 
Напредваме по отношение на прилагането на меморандума, подписан в Мадрид", заяви Тобиас Билстрьом, министър 
на външните работи на Швеция. 
 
√ Американският посланик в НАТО пред БНТ: САЩ приветстват решението на България да предостави помощ на Украйна 
Съединените щати приветстват решението на България да окаже военно-техническа подкрепа на Украйна. Това заяви в 
специално интервю за БНТ американският посланик в НАТО Джулиан Смит. Тя обясни, че в НАТО активно се обсъжда 
въпроса за заместване на въоръжения, които страните-членки предоставят на Киев. Посланик Смит говори пред 
Александър Марков ден преди Срещата на външните министри на Пакта в Букурещ. 
Американската страна приветства решението на българския парламент за предоставяне на военно-техническа подкрепа 
на Украйна. Това заяви в специално интервю за БНТ посланикът на САЩ в НАТО Джулиан Смит. 
"Сътрудничеството в областта на отбраната между България и САЩ е много силно и мисля, че скорошното решение 
на Парламента за предоставяне на подкрепа на украинските въоръжени сили е ново развитие. Развитие, което беше 
приветствано и одобрено от Пентагона и цялата американска администрация. Нямаме търпение да продължим да 
работим с България като силен съюзник в НАТО", коментира Джулиан Смит, посланик на САЩ в НАТО. 
Отделните страни членки сами решават какъв тип подкрепа да окажат на Украйна, напомни Смит. 
"Ние оценяваме факта, че съюзници търсят начини да подпомогнат украинските военни сили. Тези сили се сражават 
смело всеки ден, за да защитят украинската териториална цялост и суверенитет. Оценяваме особено усилията да 
подпомогнат Украйна с ПВО системи, но също с муниции и много други способности, от които украинците имат 
нужда. Ние приветстваме решението на България и нямаме търпение да работим с тях по изпълнението му", заяви 
Джулиан Смит, посланик на САЩ в НАТО. 
А доколко България би могла да се възползва от механизми в НАТО за заместване на предоставено въоръжение на 
Украйна? 
"Това е въпрос, който обсъждаме и се опитваме да решим редовно в НАТО. Държавите се обединяват за съвместни 
покупки, за да адресират различен тип недостиг. Съюзниците ще се радват да седнат на масата и да говорят с 
България за всякакъв тип липси, които биха се отворили в националната ѝ отбрана", каза Джулиан Смит. 
България е ключов съюзник в критично важния Черноморски регион и по Източния фланг, укрепен след инвазията на Русия 
в Украйна. 
"Изобщо не се съмнявам, че Източният фланг на НАТО е много по-сигурен след мерките, които Алиансът предприе в 
първите няколко седмици след 24-и февруари. Членки на Пакта придвижиха войски в източната част много бързо в 
първите няколко седмици. Мисля, че сега Източният фланг на НАТО е много по-сигурен, отколкото беше преди 
войната", коментира още Джулиан Смит, посланик на САЩ в НАТО. 
В следващите няколко дни външните министри в Алианса ще обсъдят как да продължи подкрепата за Украйна. 
"НАТО ще продължи да предоставя много важна несмъртоносна подкрепа. Генератори, гориво, зимни пособия, докато 
Русия се опитва да атакува и унищожи критичната инфраструктура в Украйна", заяви Джулиан Смит. 
Точно в Букурещ преди 14 години НАТО обеща Украйна и Грузия да се присъединят към Алианса, когато станат готови. 
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БНР 
 
√ Свръхпечалбите на енергийните компании ще се облагат с 33%, реши бюджетната комисия в НС 
Свръхпечалбите на енергийните компании ще се облагат с 33%, реши на второ четене бюджетната комисия в парламента. 
Мярката е временна и се въвежда според европейска директива. Тя е насочена към подпомагане на най-уязвимите групи, 
засегнати от високите цени на горивата. 
За да бъде окончателно одобрена, тя трябва да бъде гласувана и в пленарната зала. Тепърва ще стане ясно как точно 
събраните средства от облагането ще бъдат насочени към целевите групи.  
Междувременно депутатите обсъждат на първо четене т.нар. удължителен закон, с който се запазват основните финансови 
параметри от тази година и за 2023 г. до сформирането на редовен кабинет и приемането на нов 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. 
В първото изказване по същество по темата Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната" обвини служебния кабинет, че 
замразява доходите на хората: 
"Служебният кабинет на президента Радев отказва да изпълни конституционните си задължение да изготви и внесе в 
Народното събрание нов държавен бюджет за 2023 г. Бюджет, който да отговаря на новата макроикономическа и 
геополитическа обстановка". 
В залата присъстват премиерът Гълъб Донев, вицепремиерът Лазар Лазаров и министърът на финансите Росица Велкова.  
Извънредното заседание на НС започна с 30-минутна закъснение – с почивка, през която се даде възможност на премиера 
Донев и на двамата министри да дойдат в парламента.  
 
√ Депутатите продължават с промените в Изборния кодекс и тази седмица 
Депутатите продължават с промените в Изборния кодекс и тази седмица. Очаква се те да бъдат разгледани в пленарната 
зала в четвъртък, съобщи репортер на БНР. 
Проектопрограмата на Народното събрание предвижда да бъдат разгледани промени в Закона за устройство на 
територията, внесени от три парламентарни групи. 
"Демократична България" предлага да бъдат въведени две мерки, свързани с по-голяма енергийна самостоятелност на 
собствениците на сгради и електромобили. С първата се облекчава административният режим, който собствениците на 
сгради могат да изграждат инсталации за производство на електрическа и топлинна енергия и на енергия за охлаждане от 
възобновяеми източници. Втората мярка цели да улесни изграждането на зарядни точки за електромобили, като се 
премахват тежките административни пречки. 
Предложенията на ГЕРБ и БСП са идентични. Те настояват за удължаване с две години на срока, в който общините трябва 
да изготвят общите си устройствени планове, с които се регламентира възможностите за строителство. Двете групи 
настояват той да бъде удължен до 1 януари 2025 г. Към момента крайната дата е 1 януари догодина. 
Нова схема за държавна помощ за регионално развитие, с която да се продължи насърчаването на инвестициите за 
производствена дейност в общини с безработица по-висока от средната за страната – това предвиждат промените в Закона 
за корпоративното подоходно облагане, които ще се гледат на второ четене. 
По искане на ГЕРБ за днес е предвидено и изслушване на директора на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) 
Кънчо Райчев. То е свързано с проблемите на хората с увреждания. 
За окончателно разглеждане влизат и спорните поправки в изборното законодателство, които връщат хартиената 
бюлетина. Според предварителната програма те ще бъдат първа точка в четвъртък. 
 
√ МС решава за помощи за отопление за 50 000 домакинства 
Допълнителни средства по бюджета на социалното министерство ще отпусне днес служебното правителство, за да се 
изплатят през месец декември еднократните помощи за отопление от 400 лева. 
Те се полагат на 50 хиляди домакинства, които не получиха одобрение за целевото подпомагане. 
Очаква се и на общини да бъдат отпуснати средства за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от 
бедствия,  както и за закупуване на училищни автобуси, а също и за ремонти на училища, детски градини и ясли. 
 
√ Подобрение на бизнес климата в България през ноември 
През ноември 2022 г. стопанската конюнктура в страната се подобри рязко, заличавайки влошаването през октомври, като 
по-благоприятен бизнес климат се отчита във всички наблюдавани сектори - в  промишлеността, търговията на дребно, 
строителството и в сферата на услугите. 
Това показват резултати от последното проучване на Националния статистически институт (НСИ). 
Общият показател на бизнес климата през ноември се повишава с 3,7 пункта спря октомври, когато се понижи с 1,7 пункта, 
като показателят на стопанската конюнктура доближи неговото дългосрочно осреднено ниво. 
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Графика на общия индекс за бизнес климата 

 
 
Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, нараства през ноември с 0,8% след спад с 1,3 пункта месец по-
рано, като последната анкета на НСИ отчита по-благоприятни оценки и очаквания на промишлените предприемачи за 
бизнес състоянието на техните предприятия. Подобряват се и техните прогнози за производствената активност през 
следващите три месеца. 
Основни фактори, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа 
среда и недостига на работна сила, но през ноември се наблюдава намаление на тяхното негативно влияние. 
Очакванията на мениджърите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца са в посока на 
увеличение, посочва НСИ. 
През ноември 2022 г. показателят "бизнес климат в строителството" пък нараства с 2,2 пункта след повишение с 1,4 през 
октомври, като се подобряват оценките на строителните предприемачи за настоящото бизнес състоянието на 
предприятията им, както и очакванията им за строителната активност през следващите три месеца. Последното проучване 
на НСИ регистрира и известно увеличение на получените нови строителни поръчки през ноември. 
Основният проблем за развитието на дейността в отрасъла е несигурната икономическа среда, следван от цените на 
материалите и недостига на работна сила. 
49,4% от строителните мениджъри предвиждат повишаване на продажните цени през следващите три месеца. 
През ноември съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" скочи с цели 8,7 пункта, компенсрирайки 
спада с 5,2 пункта през октомври, като рязкото подобрение се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците 
на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно обема на продажбите и на поръчките към 
доставчици за следващите три месеца също се подобряват, отчита бизнес проучването на НСИ. 
Според търговците на дребно основната пречка за развитието на дейността в сектора е свързана с несигурната 
икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като през ноември се наблюдава 
засилване на тяхното отрицателно въздействие.. 
Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" също нараства солидни през ноември с 5,3 пункта след 
понижение с 2,3 пункта месец по-рано, като подобрението е в резултат на благоприятните оценките и очаквания на 
мениджърите относно настоящото и на очакваното в бъдеще търсене на услуги. 
Несигурната икономическа среда продължава да ограничава в най-голяма степен развитието на бизнеса в този сектор, 
следвана от факторите "недостиг на работна сила" и "конкуренция в брашна". 
По отношение на продажните цени в сектора на услугите прогнозите на мениджърите са за известно увеличение през 
следващите три месеца. 
Подобрение на стопанската конюнктура в нашата страна през ноември е факт въпреки липсата на индикации за съставяне 
на редовно служебно правителството в рамките на новия парламент и въпреки оставащите в сила негативни последици, 
свързани с войната в Украйна - най-вече все още високите енергийни цени и инфлация. 
 
√ Минималната заплата в строителството става 994 лева 
Минималната заплата в строителството се повишава на 994 лв. От 4 на 5 лева на ден се увеличава и разходът за храна, 
съобщиха от Камарата на строителите. Досега минималната работна заплата в сестора беше 887,5 лева. 
Промяната е вследствие подписания нов Отраслов колективен трудов договор между Камарата на строителите в България 
и двете строителни федерации в „Подкрепа“ и в КНСБ. Постигнато е споразумение за увеличаване на коефициента, който 
се добавя към минималната работна заплата за заетите в строителството. Досега той беше 1,25, а занапред ще е 1,40. 
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√ Връчиха наградите на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация 
За 27-ма година Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) връчи годишни награди за професионални 
постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта. От 1996 г. БХРА избира носители на най-
престижните и дългогодишните отличия в туризма, които са част от най-успешното предприемачество. 
Отличените са в няколко категории, сред които хотели, ресторанти, мениджъри, атракции, организатори на събития, 
фирми и мероприятия. На събитието присъстваха представители на държавната администрация, на общини, туристически 
организации, водещи мениджъри и собственици в туризма, членове на асоциацията от страната. 
Юбилейна награда беше връчена на Веселин Налбантов, заместник-председател на УС на БХРА. Той получи грамота „За 
изключителен принос към българския туризъм и по случай 70-годишния му юбилей”. Малко преди официалното събитие 
Веселин Налбантов сподели пред  
“В празници като този показваме на какво е способен българският народ. Ние сме индивидуалисти и трудно се 
обединяваме, но когато се обединим, вършим чудеса. 
През изминалата година имаше достатъчно туристи по Черноморието, но заради войната в Украйна и инфлацията не 
можахме да получим тази компенсация от двете години на пандемия“, казва в ефира на предаването “Нашият ден“, по 
„Христо Ботев“ Веселин Налбантов, заместник-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация 
(БХРА). 
Грамота беше връчена и на проф. д-р Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози на информационната 
среда в туризма. Тя е „За изключителен принос към българския туризъм и по случай 70-годишния му юбилей” 
А Националното сдружение на общините в Република България получи грамота „За дългогодишно партньорство и по 
случай 25-годишния им юбилей”.  
 
√ Никола Янков: Скоро България няма да може да взема дългове и ще видим доброто старо вдигане на данъци 
Удължаването на бюджета не е трагедия, но е отказ от дебат и политика за създаване на управление, смята 
икономистът 
Интервю на Силвия Великова с Никола Янков 
"Въпросът, който трябва да се задава е – искате ли да ви вдигнат данъците, за да платите по-високите пенсии. Това е 
неминуемо." 
Това каза в интервю за БНР икономистът Никола Янков. 
"Дългове България няма да може да взема скоро, защото лихвените нива в световен мащаб се вдигнаха драматично. Това 
не е ниво, на което може да се вземат много дългове. Освен това имаме намален апетит на инвеститорите да купуват 
български държавни облигации. Това не е процес, който може да продължава в големи обеми безкрайно. В един момент 
може да се окажем в ситуация, в която искаме да вземаме дълг, защото има много претенции за разходи, но няма откъде 
да го финансираме това нещо. И тогава единственият начин да се финансират тези разходи ще стане доброто старо вдигане 
на данъци." 
Според икономиста в обществото обаче няма съгласие да се вдигат разходи и осигуровки, за да се финансират "щедри 
претенции". 
"Удължаването на бюджета не е трагедия, но бюджетът е най-важният инструмент за политика. Това не е просто колекция 
от цифри, а нещо, което влияе на обществено-икономическите отношения пряко", коментира Янков в предаването "Преди 
всички". 
Янков разчита удължаването на сегашния бюджет като отказ от дебат. Според него съгласието около удължаването на 
действието на сегашния бюджет е политика за създаване на управление. 
"По този начин вие махате този проблем настрана, не се фокусирате върху ожесточените дебати, които ще последват 
неминуемо от една такава ситуация с правене на нов бюджет, а се фокусирате върху разговори за съставяне на 
правителство." 
Представянето на бюджет нямаше да е нещо екстравагантно за служебното правителство, което прави доста ходове на 
редовно правителство, отбеляза още анализаторът. 
Когато се приема удължаването, трябва да се приеме и емисия за поемане на нови дългове на държавата за финансиране 
на очаквания бюджетен дефицит, който е достатъчно голям, за да ни изкара от критериите за еврозоната, поясни Никола 
Янков. 
"Това е един щедър бюджет от разходна гледна точка." 
По думите му въпросът, който се предпоставя с рамката на бюджета, е искаме ли да изпълним "заявената поне устно цел 
от много от политическите партии в това Народно събрание за присъединяване към еврозоната след една година, или не 
искаме", защото в сегашния му вид бюджетът е проинфлационен. 
Ясно трябва да се даде мандат на правителството да емитира нови облигации, подчерта икономистът. 
"Този бюджетен дефицит, който залагаме да продължи и следващата година, трябва да се финансира с нов дълг. Не може 
да кажете на правителството – харчете толкова пари, без да кажете откъде да ги вземат." 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ ЕК одобри програми за общо над 100 млн. евро помощи за бизнеса в Кипър 
Европейската комисия одобри две програми на кипърското правителство за общо над 100 млн. евро за подпомагане на 
бизнеса заради коронавирусната пандемия и войната в Украйна. Двете схеми са в съответствие с изискванията на 
временната рамка на ЕС за кризисна държавна помощ. 

https://bnr.bg/post/101743954
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По първата програма, която е на стойност 100 млн. евро, се предоставя държавна подкрепа под формата на директни 
безвъзмездни средства на компании с до 50 служители във всички сектори (с изключение на финансите) и на самонаети 
лица. 
Мярката цели смекчаване на отрицателните ефекти от нарушаването на стопанската им дейност, предизвикано от 
действащите по време на ковид пандемията ограничения. 
Еврокомисията оценява кипърската програма за подкрепа като „необходима и подходяща“. 
Близо 8 млн. евро ще бъдат предоставени по втората одобрена от Брюксел програма на кипърското правителство. Тя е за 
подпомагане на производители в селското стопанство за облекчаване на проблемите, пред които са изправени в резултат 
на последиците от войната в Украйна. 
Целта на схемата е да гарантира финансиране на фермерите, най-вече производители на картофи, зеленчуци, яйца, за да 
могат да продължат дейността си. До края на декември ще им бъдат изплатени директни субсидии до 250 000 евро на 
получател. 
 
√ Рекорден брой сделки от 14 години на пазара на недвижими имоти в Кипър 
Рекорден брой сделки за последните 14 години са направени на пазара на недвижими имоти в Кипър. 
Строителни предприемачи от водещи компании предупреждават, че секторът е под натиск и има риск от "прегряване" 
заради невъзможност да поемат и изпълнят всички обществени и частни проекти. 
Десетте месеца на тази година са най-добрите за пазара на недвижими имоти в Кипър от 2008 г. насам. 
Почти 11 000 са подадените документи за нови сделки за покупко-продажби, което е увеличение с над 36% в сравнение 
със същия период на миналата година и с 26% повече спрямо предпандемичната 2019 г., съобщи вътрешният министър 
Никос Нурис на годишното общо събрание на Кипърската асоциация за поземлено развитие и строителство. 
Очаква се 2022 г. да приключи с 30% ръст на продажбите спрямо миналата година, като 35% от тях ще са с чуждестранни 
граждани. 
В частния сектор в момента се изграждат много нови офиси и жилищни сгради, за които има голямо търсене от 
чуждестранни инвеститори, пребазиращи бизнеса си на острова заради предоставяните данъчни облекчения. 
Обществените проекти в процес на изпълнение надхвърлят 500 млн. евро, като много от тях се финансират по Националния 
план за възстановяване и устойчивост и имат строги срокове за изпълнение. 
 
√ Рязко забавяне на инфлацията в Испания през ноември 
Годишната потребителска инфлация в Испания (CPI) се забави рязко през ноември до 6,8% от 7,3% през октомври, докато 
очакванията бяха за нейно повишение до 7,4 на сто, показват предварителни данни на испанския статистически институт 
INE. 
Това е най-слабото нарастване на инфлацията от януари насам, като тя отстъпва за пореден месец от 38-годишния връх от 
10,8% достигнат през юли. 
 

Графика на испанската инфлация на годишна база 

 
 
Инфлацията на месечна база се понижи с 0,1% спрямо октомври, когато нарасна с 0,3 на сто. 
Забавянето на темпа на инфлация се дължи на ценови спад при горивата и електроенергията, както и на по-слабото 
увеличение на цените на облекло и обувки. 
Основната инфлация (изключвайки цените на храни и енергия) обаче се повиши през ноември с 6,3% спрямо година по-
рано след растеж с 6,2% през октомври. 
Хармонизираната инфлация пък се забави на годишна база до 6,6% от 7,3% месец по-рано и очаквания за доста по-солиден 
растеж със 7,5 на сто. Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите 
от ЕС. 
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√ Започва изборът на съдебни заседатели в Белгия за най-големия процес в историята ѝ 
В Брюксел започва изборът на съдебни заседатели по най-големия процес в историята на Белгия - атентатите през 2016 
година, които отнеха живота на 32-ма души, а ранените бяха над 300. 
Процесът ще се провежда в бившата щаб-квартира на НАТО, която се намира в покрайнините на белгийската столица. 
На подсъдимата скамейка ще застанат 9 обвиняеми, в т.ч. и Салах Абдеслам, който вече получи доживотна присъда без 
право на замяна във Франция като организатор на терористичните атаки предишната година, при които загинаха 130 души 
в Париж и Сен Дени. 
През 2016 година същата джихадистка клетка с разклонение в Белгия извърши самоубийствените атентати в залата за 
заминаващи на летище Завентем и в метростанцията "Маалбеек" близо до Европейската комисия и Съвета на ЕС. 
Отговорност за атаките пое "Ислямска държава". 
Сред подсъдимите ще бъде и приятелят от детинство на Абдеслам Мохамед Абрини. Десетият - Усама Атар, който е 
ръководил клетката в Брюксел, ще бъде съден задочно, тъй като се предполага, че е загинал в Сирия. 
От тях шестима вече са осъдени в процес в Париж, проведен между септември 2021 г. и юни 2022 година. 
По данни на федералната прокуратура над 1000 души са се конституирали като граждански ищци и ще настояват за 
обезщетение. 
Очаква се процесът да продължи до юни. 
 
√ Германия и Катар сключиха 15-годишно споразумение за доставка на втечнен природен газ 
Във вторник QatarEnergy и ConocoPhillips подписаха споразумение за износ на втечнен природен газ за Германия за най-
малко 15 години, считано от 2026 г., заяви главният изпълнителен директор на QatarEnergy и катарски министър на 
енергетиката Саад ал-Кааби, предаде Ройтерс. 
Сделката ще осигури на Германия 2 милиона тона втечнен природен газ годишно, пристигащ от Ras Laffan - индустриален 
център, разположен на 80 километра северно от Доха в Катар - до северния германски LNG терминал Brunsbuettel. 
"Германия представлява най-големият газов пазар в Европа и ние сме решени да подкрепим нейната енергийна 
сигурност", каза Саад ал-Кааби на съвместна пресконференция с ConocoPhillips (американска мултинационална 
корпорация, занимаваща се с проучване и производство на въглеводороди). 
"Петнадесет години е страхотно“, каза германският икономически министър Роберт Хабек. "Не бих имал нищо против 20-
годишни или дори по-дългосрочни договори. Но компаниите трябва да осъзнаят, че Германия ще купува в бъдеще по-
малко газ, ако искаме да се придържаме към нашите климатични цели". 
Тази сделка е първата след пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през февруари, при която европейска 
държава подписва толкова дългосрочно споразумение за доставки на LNG. 
Европейските държави по принцип се колебаят да сключват подобни сделки, въпреки че се опитват да се откаже от 
изкопаемите горива и да замени руския тръбопроводен газ. 
Най-голямата икономика в Европа има за цел да бъде въглеродно неутрална до 2045 г., което "означава, че ако компаниите 
имат договори като тези, те ще трябва да доставят обемите, които са закупили, на други страни“, каза Хабек, добавяйки, 
че други държави ще преминат към неутрални въглеродни емисии на по-късен етап от Германия. 
Необходимостта на Европа да замени руския газ, който съставлява около 45 процента от вноса на газ в ЕС през миналата 
година, означава, че конкуренцията с Азия за товари на втечнен природен газ се е засилила, повишавайки цените. 
Германия беше една от най-тежко засегнатите от използването на газ от руския президент Владимир Путин като енергийно 
оръжие, тъй като руският газ представляваше повече от половината от общите немски доставки преди военната инвазия в 
Украйна. 
 
√ Производствoто на електроенергия в Украйна покрива 70% от нуждите 
Зимният сезон ще бъде голямо предизвикателство за Украйна, тъй като Русия ще продължи да обстрелва енергийната 
инфраструктура, заяви премиерът Денис Шмигал, а президентът Володимир Зеленски изтъкна, че  ситуацията на фронта 
също остава сложна.  
Денис Шмигал заяви, че в момента производствoто на електроенергия в страната покрива 70% от нуждите й. Украйна 
разполага и с адекватни количества газ и въглища за зимата, подчерта Шмигал: 
„Този ресурс ще ни стигне да преминем зимата стабилно. Това се отнася не само за газа и въглищата, но и за горивата. В 
условията на увеличен внос на дизелови и бензинови генератори си даваме сметка, че търсенето на гориво може да се 
увеличи, но Министерството на икономиката не предвижда дефицит“. 
Освен това правителството реши да предостави средства на администрацията в Харковска област за закупуване на дърва, 
които да бъдат раздавани безплатно на населението в районите в близост до фронтовата линия. 
В своето късно видеообръщение президентът Володимир Зеленски описа ситуацията на фронта като сложна. По думите 
му районът около Харков е едно от местата, където руснаците осъществяват придвижване: 
„Въпреки твърде големите загуби на руснаците, окупаторите все още се опитват да организират настъпление в Донецка 
област и да се закрепят в Луганска. Те опитват да се придвижат в Харковска област и планират нещо на юг. Но ние държим 
отбраната и главното - не даваме на врага да осъществи намеренията си. Те казваха, че ще завземат Донбас през пролетта, 
лятото, есента. Тази седмица вече започва зимата“.  
От своя страна губернаторът на руската Курска област Роман Старовойт написа в Телеграм, че украинските сили са 
атакували електроцентрала в региона, като са предизвикали спирания на тока. 
Москва обяви също, че ситуацията около Украйна е повлияла на решението на Русия да се откаже от планираните 
консултации със Съединените щати по Договора за стратегическите настъпателни оръжия, които трябваше да се състоят в 
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Кайро. Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков увери, че Москва ще предложи нови дати, но това 
няма да стане до края на годината. 
 
√ Русия обсъжда "газов съюз" с Казахстан и Узбекистан 
Русия обсъжда възможен "газов съюз" с Казахстан и Узбекистан, за да подкрепи доставките между трите страни и към 
други купувачи на енергия, включително Китай, заявиха високопоставени руски служители във вторник, съобщава Ройтерс. 
Руският вицепремиер Александър Новак, който спомена доставки за Китай, не даде подробности за плана. 
Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че подробностите по споразумението тепърва ще се 
обсъждат, но основната идея е координирането на плановете за доставки. 
Той цитира примера със Северен Казахстан, който внася газ от Русия и където правителството на Астана обмисля 
изграждането на тръбопровод, който да снабдява региона с казахстански газ. 
В същото време Русия увеличава производството в Източен Сибир, каза той, намеквайки, че Казахстан може да избегне 
харченето на "десетки милиарди долари" за тръбопроводи, като се ангажира с руски внос. 
Говорителят на президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев каза във вторник, че руският президент Владимир Путин е 
предложил такава идея на среща с него в понеделник. Той също не предостави подробности. 
Докато Русия е основен износител на природен газ, Узбекистан и Казахстан произвеждат приблизително толкова, колкото 
потребяват. Двете страни са свързани с газопровод с Русия, а отделен тръбопровод пресича двете по пътя си към Китай. 
Въпреки това и двата тръбопровода изпомпват газ предимно от Туркменистан, докато Казахстан и Узбекистан никога не са 
докладвали за транзитни доставки на руски газ за Китай или други страни. 
Русия, засегната от западните санкции заради нахлуването й в Украйна и прекъсването на газопровода "Северен поток", се 
стреми да увеличи продажбите на своята енергия и стоки в Азия, посочва Ройтерс. 
 
√ Кр. Георгиева: Една трета от световната икономика и половината от страните в ЕС ще изпаднат в рецесия 
Около една трета от световната икономика и около половината от страните в Европейския съюз ще изпаднат в рецесия 
през следващата годината, а инфлацията ще се задържи по-дълго от очакваното преди да спадне постепенно до около 6,5 
процента догодина. 
Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева на съвместна 
пресконференция с германския канцлер Олаф Шолц и генералният директор на Световната търговска организация Нгози 
Оконджо-Ивеала, съобщава Ройтерс. 
Тя предупреди, че разкъсването на световната икономика на два търгуващи блока ще намали световния брутен вътрешен 
продукт с 5 процента в дългосрочен план. 
"Отдръпването от търговията, протекционизмът ще направят по-трудно, а не по-лесно, решаването на настоящите 
проблеми", каза Оконджо-Ивеала. 
Тя и Кристалина Георгиева се обединиха около идеята, че деглобализацията и фрагментацията ще засегнат най-тежко 
развиващите се страни и пазари. 
Забавя се растежът в Съединените щати и Китай, предупреди още Георгиева. 
 
√ Спирането на вноса на руски дизел все още изглежда като един от големите проблеми за Европа 
Европа продължава да разчита силно на Русия като източник на дизелово гориво с по-малко от десет седмици, докато 
санкциите на ЕС почти не блокират напълно търговията, което е ярко напомняне за работата, която все още трябва да се 
свърши, за да се намерят нови доставки. 
Европейският съюз и Обединеното кралство са получили почти половината от вноса си по вода на дизелово гориво от Русия 
през първите 24 дни на този месец, показват данни на компанията Vortexa Ltd., предоставяща информация и анализи за 
глобалните потоци не нефтени, газови и продукти от рафинериите, цитирани от агенция Блумбърг. Нивото на зависимост 
се увеличи рязко от октомври, когато общият внос в региона скочи, за да се справи със стачките, които нокаутираха 
капацитета за рафиниране на петрол във Франция. 
Като цяло танкерите са доставяли средно 1,34 милиона барела на ден дизелово гориво в периода между 1-ви и 24-ти 
ноември в ЕС и Обединеното кралство, според данни на Vortexa. Това е доста по-малко от октомври, но все още е по-
високо от средното ниво на доставка за първите 10 месеца на годината. 
От 5 февруари санкциите на ЕС почти ще прекратят вноса по море на дизел и на други рафинирани продукти от Русия. 
Страната все още е най-големият външен доставчик на блока, което означава, че купувачите са изправени пред остра криза, 
освен ако не могат да доставят повече барели от другаде, за да запълнят празнината. 
ЕС и Обединеното кралство получиха около 600 000 барела на ден дизелово гориво в пратки от Русия в периода 1-24 
ноември, което представлява 45% от общите доставки. През октомври те са взели 34% от Русия, а средното ниво за първите 
10 месеца на годината е 51%. 
Износът от пристанището на Балтийско море - Приморск се възстанови драстично миналия месец и се очаква да нарасне 
още повече следващия месец. 
Значително количество от общия руски рафиниран продукт по море отива в района на Амстердам-Ротердам-Антверпен 
(региона ARA), центърът за търговия с петрол в Северозападна Европа, посочва Блумбърг. 
Декември е последният месец, в който търговците на ICE Gasoil – основният фючърсен пазар на дизелово гориво в Европа 
– ще имат право да доставят физическо руско гориво в места за съхранение в региона ARA чрез тези договори. 
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Това потенциално създава стимул за всеки, който иска да продаде руски барели чрез тези фючърсни договори, да го 
направи. През януари продуктът с произход от Русия ще бъде забранен за доставка на ICE Gasoi, напомня Блумбърг. 
Други вносители на доставки на дизел от Русия са Франция, Германия и Полша. 
Докато Европа е подложена на натиск да намери алтернативни доставки, Русия също трябва да намери нови места за своя 
износ, след като през септември повече от половината руски доставки са отишли в ЕС. 
Турция също е значителен купувач, заедно с Мароко и Тунис. 
Русия също така изнася големи количества други петролни продукти. Нафтата е петролен продукт, който може да се 
използва или за производство на бензин, или като суровина в нефтохимическата промишленост. Мазутът, по същество 
остатък от процеса на рафиниране, има множество потенциални приложения, включително за генериране на енергия и 
като гориво за кораби. 
Общите доставки на петролни продукти от Русия този месец са на път да достигнат най-високото си ниво на база барели 
на ден от февруари, когато започна военната инвазия на Москва в Украйна. 
Не цялото произведено в Русия гориво винаги се изнася от пристанищата на страната, като някои горива могат да бъдат 
транспортирани през други страни и поради това не са включени в тези  статистическите данни, посочва Блумбърг. 
 
3e-news.net 
 
√ Парламентът удължи на първо четене действието на бюджета за 2022 година 
С него се удължава действието и на бюджетите за тази година на ДОО и НЗОК, осигурява се продължаващо 
финансиране на редица социални и други плащания 
Със 127 гласа "за", двама - "против"  и 90 - "въздържал се"  парламентът прие на първо четене Законопроект за 
продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за 
бюджета на държавното обществено осигуряване(ДОО) за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК) за настоящата година.  
С него се удължава действието на бюджета за тази година, както и тези на ДОО и НЗОК, осигурява се продължаващо 
финансиране на редица социални и други плащания, както и се продължава действието на политиките и мерките, 
надградени с актуализацията на бюджета от 1 юли 2022 г., съобщи БТА. 
Вносител е служебният кабинет, а дебатите продължиха близо пет часа 
Още в началото, преди да започнат дебатите, премиерът Гълъб Донев се обърна към българските граждани от 
парламентарната трибуна: Няма да бъдете на студено и тъмно тази зима, защото това го гарантира служебното 
правителството с договорите за доставки. Това, което служебното правителство направи и ще продължи, докато не се 
излъчи редовен кабинет, е да се гарантира сигурността на хората. 
Удобно е да се атакува служебното правителство в момент, когато прави всичко възможно, за да минимизира ефектите от 
кризите, в които завари страната на 2 август т.г., изтъкна служебният премиер. Той припомни, че по време на 
предизборната кампания през август-септември т.г. почти всички партии са призовавали служебното правителство да не 
внася свой проект на закон за държавния бюджет, за бюджетите на ДОО и на НЗОК. Много бърза трансформация след 
изборите и след като се видя, че до момента няма парламентарна консолидация, няма обединение около това Народно 
събрание да излъчи чрез фискалната политика, чрез бюджета, политиките, които да следва в средносрочна перспектива, 
отчете Донев. 
Служебният премиер беше обвинен, че нарушаване на закона за публичните финанси 
Вместо това започна да се пее друга песен - служебният кабинет да внесе проект на закони за държавния бюджет, ДОО и 
НЗОК за 2023, посочи премиерът. Така той отговори на упреците по-рано днес на Венко Сабрутев (ПГ на "Продължаваме 
Промяната“) за внесения от служебния кабинет законопроект за удължаване на действието на бюджета за тази година. 
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Колегата му Искрен Митев пък критикува държавния глава Румен Радев за това, че е назначил това правителство. А лидерът 
на ПГ на "БСП за България" Корнелия Нинова обвини министър-председателя в нарушение на закона за публичните 
финанси. 
В изказването си Гълъб Донев подчерта заварените галопиращи цени заради сделки, които "нямаше как да бъдат 
проследени как са сключени и гарантираха нарастване цените на природния газ".  Продължихме политиката за 
компенсиране на небитови потребители на електроенергия и българските граждани с ниски доходи да бъдат енергийно 
подпомогнати, добави той. И съобщи, че утре предстои да бъде приета нова програма, с която да се гарантира на хората, 
че ще бъдат подпомогнати, за да се справят с отоплението и осветлението през зимните месеци. Разширен е и кръгът на 
хората, които имат право на енергийни помощи. 
Обвиненията, че служебното правителство не прави нищо, са безпочвени и един популизъм, който цели нещо друго, а не 
основната задача, която има този парламент - да състави мнозинство и излъчи редовно правителство, което чрез 
фискалната програма, законите за бюджета да покаже на гражданите кои са политиките, които ще следва и как ще ги 
защитава, кои ще са политиките по отношение на доходите, социалното подпомагане, изтъкна премиерът. 
По думите му 
основната цел и задача на служебното правителство са били да разгледа и решава проблеми, които стоят пред 
българските граждани 
С това се справихме и се справяме, категоричен е Гълъб Донев. Той смята, че мнозинството от българските граждани знаят 
и са спокойни, че правителството гарантира отопление, осветление и сигурност в ситуацията, която е създадена в Европа 
и света. 
Правителството с усилията и мерките, които приложи, понижи инфлацията, работи за понижение на цените на горивата в 
България - и те спаднаха, то работи и по гарантиране увеличението на доходите, отчете служебният министър-председател. 
Кабинетът разреши заварени и създадени преди това кризи и проблеми, заяви Донев. Не може да обвинявате 
правителството за неща, които не зависят от него в рамките на два или три месеца, добави той. "Служебното правителство 
решава единствено и само създадените проблеми и тези на българските граждани за това да живеят спокойно и сигурно", 
каза Гълъб Донев. 
„БСП за България“ срещу „Продължаваме промяната“ 
След това лидерът на „БСП за България“ Корнелия Нинова настоя „Продължаваме Промяната“ да внесе своите 
законопроекти за социална политика, вместо само да се „кичи“ със социалните постижения на кабинета „Петков“. В хода 
на дебата на първо четене на Законопроекта за продължаване действието на разпоредби на трите закона – за държавния 
бюджет, държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Нинова заяви, че от 
десет законопроекта, внесени от "Продължаваме Промяната", само един е за преизчисление на пенсиите и попита къде 
са останалите. 
Ние от БСП внесохме 11 социални закона –  за увеличаване на майчинството, безплатни лекарства и учебници, 
преизчисляване на пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, понятие за енергийна бедност. Те са факт, 
намират се в деловодството на парламента, приемат се в комисии. Дайте нещо, не само приказки, и нека да се обединим, 
каза Нинова. Апелираме думите да се превърнат в дела, имаме голяма задача да отговорим на предизвикателството на 
служебния кабинет, че Народното събрание е мястото, където се вземат решенията за България и за българския народ, от 
нас зависи това дали ще се случи или ще продължим в този „улей“ на обезсмисляне на парламентарната демокрация, 
посочи Нинова.  
Настимир Ананиев от „Продължаваме Промяната“ отговори в реплика, че уж за БСП удължаването на бюджета не било 
правилно, но въпреки това депутатите ѝ го подкрепяли в комисии. С подкрепата за това удължаване се дава възможност 
да не се спази законът, каза депутатът, след което попита лидера на левицата защо се обръщат към „Продължаваме 
Промяната“ за подкрепа. "Вие във всичките си действия сте в подкрепа с ГЕРБ и ДПС. Защо се обръщате към нас?", попита 
Анананиев. 
Корнелия Нинова му отговори, като отбеляза, че се обръщат към „Продължаваме Промяната“ за подкрепа, защото от ГЕРБ 
не били обещавали да има безплатни учебници и лекарства за деца, нито преизчисляване на пенсиите, каквито обещания 
има от страна единствено на „БСП за България“ и „Продължаваме Промяната“. 
Защото през цялото време се кичите със социалните постижения на предишния кабинет – дайте да се убедим, че това не 
са само думи, настоя Нинова. 
Знаем цялата ви опорка - как гласуваме с ГЕРБ и ДПС за хартиената бюлетина, но знаем и как се гласуват самолети, как се 
гласува оръжие за Украйна – с ГЕРБ и ДПС, но от това не се гнусите, коментира Нинова. Не се гнусите да гласувате това с 
„мафията“, „статуквото“, както ги наричате, и това не ви е проблем. Проблем ви е хартиената бюлетина, само че уважаеми 
народни представители от ПП и ДБ, днес се решава съдбата на милиони българи, но не виждам тълпи от протестиращи 
депутати на ПП пред трибуната да блокират Гълъб Донев, докато не внесе бюджет. Хайде елате, блокирайте трибуната и 
да не го пускаме, докато не внесе бюджет, посочи Нинова.  
Нинова обясни и защо "БСП за България" подкрепя настоящия закон за удължаване на бюджета за 2022 г. По думите ѝ 
левицата подкрепя това „неправилно предложение на МС“, за да тръгне процесът за приемане на бюджет и за да може 
между първо и второ четене левицата да внесе цялата социална подкрепа. 
Обвиненията на Нинова към служебният премиер 
В началото на своето изказване Нинова упрекна служебния министър-председател Гълъб Донев, че е нарушил Закона за 
публичните финанси, като не е внесъл Закон за бюджет за 2023 г. Вие твърдите, че сте заварили множество кризи, а в 
същото време предлагате да се удължи бюджетът на предишното правителство, това е първо противоречие, отбеляза 
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Нинова. Лидерът на левицата попита членовете на служебния кабинет – Росица Велкова и Лазар Лазаров, не са ли били 
заместник-министри в това „лошо правителство“, което им е оставило множество кризи.  
"Г-н министър-председател, вие не можете да поставяте условия на Народното събрание и на депутатите, които и да са те, 
в което и да е Народно събрание, така пише в Конституцията на България – Народното събрание контролира вас, а не вие 
нас", посочи Нинова и апелира към изпълнение на Закона за публичните финанси. Тя отбеляза, че не за пръв път ще се 
приеме бюджет без очертаващо се мнозинство. Нинова коментира като противоречие думите на служебното 
правителство, че не може да прави дългосрочни политики за увеличаване на заплати, на майчинство, а може да подписва 
договори и да финансира закупуване на десет самолета за 2030 г. "2030 г. по-близо ли е от 2023 г., тя по-краткосрочна 
политика ли е от дългосрочната 2023 г., за да увеличим заплатата на 500 хиляди работещи бедни. Вчера сте спрели 20 млн. 
за хеликоптери за здраве, а се готвите да преведете 120 млн. лв. за новите самолети за 2030 г.", заяви Корнелия Нинова.  
Пада ви и тази опорка, че не можете да правите дългосрочни политики, правите ги, но според интересите. Ние държим на 
интересите на българския народ, заяви Нинова, след което се обърна към народните представители с думите, че те са 
изложени на изпитание – не служебният кабинет. 
В хода на дебата Корнелия Нинова настоя да се намери процедурна възможност внесеният от "Продължаваме Промяната" 
проект на обща декларация, с която се задължава служебният кабинет да внесе бюджет за 2023 г. да бъде разгледан. Асен 
Василев, съпредседател на "Продължаваме Промяната", заяви, че декларацията не е разпределена по комисии от 
председателя на парламента. 
Росен Желязков, заместник-председател на парламента, отговори, че напротив -декларацията е внесена на 1 ноември тази 
година и още същия ден е разпределена на Комисията по бюджет и финанси, но не е постъпило становище от комисията. 
 
√ Пътеводител за икономиката в България 
Външнотърговския стокообмен дава живописна картина за състоянието и възможностите за развитие на силно отворената 
българската икономика. Тя вече повече от десетилетие е силно свързана/ зависима от икономките на ЕС-27 и ОИСР. Цветна 
картина, защото само през националните и огледалните числа на стокообмена, анализа и сравнението могат да се 
определят тенденциите. Всички други макро показатели само подсказват за възможни състояния, като по-скоро приличат 
на описание на „далтонисти“ (без значение дали са черно-бели или синьо-червени), оставайки само теоретично верни за 
България. Числата, а не хартиено мнозинство, дават фактите и възможностите в днешния цифровизиран свят. Те са: 
 

 
 
Световната конвенция за описание и кодиране на стоките - Хармонизираната система (ХС) е в сила в света от преди близо 
35 години. Международния търговски център (МТЦ) към СТО и УНКТАД в Женева, преди 22 години започна да обработва 
за търговците числата за стоковите потоци по ХС на база на световните данни на ООН за търговия и други данни, 
включително на Евростат. Подходът на МТЦ дава живописни детайли, които липсват при отделните национални данни. 
Доскоро у нас не се предоставяха числата за износа на ток в натура въпреки, че те лесно се получат от сбора на вноса на 
мегаватчасите по данните на нашите съседи. България днес не предоставя данни за вноса на касети ядрено гориво, докато 
РФ дава числата какво продава на България и т.н.   
Постоянното отрицателно милиардно салдо на стокообмена е фактът специално подчертан в таблицата. То се очаква да 
надхвърли значително рекордите от миналото, за цялата 2022 г. Всякакви български членства, планове за развитие и 
устойчивост и т.н. би трябвало да съдържат оценка за въздействието върху това салдо. Другото име на салдото е дълг, на 
който винаги идва падежа. Засега, благодарение на положителния баланс от търговията с услуги, салдото на стокообмена 
се компенсира н някаква степен и ние все още можем „да си държим главата над водата“. 
Партньорите на България, описвана от „аритметиката“ във вноса на България с общ дял в стойностно отношение повече от 
50 % от българския внос са седем държави, с дял повече от 80 % са всичко 21. Могат да бъдат добавени 10 с обем на износа 
повече от 100 милиона евро. Общо 31 страни. Страните партньори в износа от България с общ дял в стойностно отношение 
повече от 50 % от българския износ са седем държави, с дял повече от 80 % са 17 и още 18 с дял повече от 100 милиона 
евро. Общо за износа и вноса са 35 страни, като 19 от тях са от ЕС-27, още три от Балканите (Турция, Сърбия, Северна 
Македония) и останалите са РФ, Китай, САЩ, Обединеното кралство, Грузия, Египет, Тунис, ОАЕ, Република Корея, Израел, 
Ливан, Алжир, Япония. От тях с РФ, Китай, Турция, Украйна, Нидерландия, Унгария, Полша, Чехия България има значителен 
отрицателен баланс в диапазона между 150 милиона евро и 2,8 милиарда евро за полугодието на 2022 с тях. 
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Партньорите на България, описвани от „математиката“ включва огледалните данни, правилата за търговия, собствеността 
и обратната връзка от юридическите лица, осъществяващи стокообмена. По същество това са правилата в повече от 65 % 
на ЕС-27 и тези на СТО допълват до 90 %. Формално правната среда е ясна и предсказуема за бизнеса. Собствеността на 
участниците в стокообмена с износ или внос над 100 милиона евро (структурно определящите български юридически лица 
са между 70 % и 80 % чужда собственост). Да, това често вкарва знание, опит, технологии и развитие. И Не, някои, 
включително от милиардерите в българския износ с преобладаваща чужда собственост, заплащат вече с десетилетия у нас 
символични данъци и/или концесии, немислими за техните държави. Ако се „поевропейчим“ и по същество, в България 
би могло тези суми да бъдат стотици милиони евро. Обратната връзка в този процес, задължителна за устойчиво 
управление по същество е ограничена и едностранна, като огледалните данни само допълнително могат да помогнат за 
стабилизиране на процеса. Има значителни различия в огледалните данни и много внимателно трябва да се разглеждат 
числата с Руската федерация, Китай и Турция.  
Отраслите и стоките в износа на България, в достатъчна степен се описват от главите (ХС2) и митническите тарифни позиции 
(ХС4) за стоките за да има сравнимост и аналитичност. Водещите отрасли в износа на българската икономика за 
полугодието на 2022 са глава 27–Енергетика, глава 74–Мед и медни изделия, Глава 85–Електротехника, Глава 84–
Машиностроене, Глава 10–Житни растения и други. 
Енергетиката (Глава 27) формално е водеща в износа за полугодието на 2022 с повече от 2,8 милиарда евро заради 
конюнктурен положителен баланс повече от 826 милиона евро, но устойчиво средногодишно отрицателно салдо от близо 
2 милиарда евро в десетилетието до 2021. ЕС-27 също има устойчиво отрицателно салдо за десетилетието в енергетиката. 
Най-голямо е то за Германия. Ние сме на 17 позиция в износа в евро на ЕС за полугодието на 2022 г., като горивата у нас 
имат дял повече от 59 %, а електроенергията повече от 25 % за полугодието. Трите „стълба“ на българската енергетика, 
измервани през стокообмена, са нефта и горивата, електроенергията и природния газ. 
Нефта и горивата – това е рафинерията (руска по съдържание и с нидерландска  формално правна форма на собственост). 
Няма успешни признаци, че тя/те се управлява и/или контролира от България. Развитие в полза по европейски на България 
би могло да се случи, в интерес и на фирмата и на България, ако започне преработката и на нефт, доставян по транспортната 
схема Бургас – Александруполис и в бюджета започват да постъпват суми, сравними с данъците заплащани от рафинериите 
в ЕС и ОИСР. 
Електроенергията освен минало, би могла и би трябвало да има бъдеще на България. В настоящето, има тревожни 
показатели за бъдещето на доставките/използването на ядреното гориво, въглищата и водата. От десетилетия сме нетен 
(в евро включително след приспадане на десетките милиони евро на внасяните касети за АЕЦ и натура) износител в 
диапазона 7,7 - 12,5 Тера ват часа годишно, а за полугодието на 2022 - 3,5 Тера ват часа. Има количествено развитие с 
използването слънцето и вятъра, но със спирането на балансьора ПАВЕЦ Чаира. За полугодието на 2022 
пропуснатата  полза от това спиране при средногодишен годишен капацитет от 422 Гига ват часа са поне  42 милиона евро! 
Бяга се от сътрудничество и диалог с главния конструктор на този най-голям „зелен акумулатор“ на Балканите. 
Администрацията сега „превключва“ на Re Power - финансиран от Брюксел план за батерии с капацитет 70 по малък от този 
на ПАВЕЦ Чаира по плана за възстановяване и устойчивост!?! 
Природният газ - България е с най-малък отрицателен баланс на Балканите при вноса на енерго ресурси, но с най голям 
дял на стойността на вноса на природен газ. Стратегическо решение може да се окаже не просто диверсификация на 
доставките, а намаляване на дела на природния газ в енергийния микс. 
Общо картината за енергетиката, предмет на въздействие на различни фактори е „Разруши къща, направи колиба“. Със 
силно съмнение дали в близките години ще остане и колиба.   
Мед и медни изделия (Глава 74) с износ за полугодието на 2022 повече от 2,1 милиарда евро, като заема 6-та позиция в 
ЕС. Последното десетилетие балансът на този сектор е устойчиво и силно положителен със средногодишна стойност повече 
от 530 милиона евро. Трите водещи позиции са рафинираната мед с близо 39 %, нерафинираните медни аноди с близо 36 
% и медни ленти с близо 13 %. Бъдещо (извън световното конюнктурно такова) може да се търси в значително 
„поевропейчване“ на износа. ЕС изнася общо мед и изделия с допълнителна преработка, които имат дял от 60 % за целия 
ЕС-27, докато те са с дял само 38 % в българския износ.   
Електротехниката (Глава 85) е с износ повече от 2 милиарда евро за полугодието на 2022 г. и отрицателен баланс от повече 
от 645 милиона евро. Машиностроенето (Глава 84)  е с износ повече от 1,7 милиарда евро за полугодието на 2022 г. при 
отрицателно салдо от повече от 558 милиона евро. Устойчивият отрицателен средногодишен баланс е характерен за 
десетилетието до 2021 г. и за електротехниката и за машиностроенето. Те са тема на отделен и специален анализ. По-
голямата част от износа е по-скоро ишлеме, а не цялостни български продукти. 
Житните растения (Глава 10) се изнасят на стойност от близо 1,2 милиарда евро, а в натура 2,5 милиона тона и за 
полугодието на 2022 г. в ЕС-27 сме на 5-та позиция. Става дума за пшеница с дял от 72 % и царевица с близо 21 %. 
Последното десетилетие средногодишния баланс в сектора е устойчиво положителен с 1,1 милиарда евро. Изминахме 
пътя от 1995 година при износа от 540 хиляди тона пшеница от две реколти (и криза) до повече от 5 милиона тона за 
последните години. България не се възползва пълноценно от световната конюнктура днес. Пазари на българската пшеница 
са страни, световни доставчици на природен газ. Би трябвало да се направят опити за преговори за доставка на природен 
газ от тези газови доставчици – купувачи на българската пшеница.  
Българската интеграция в ЕС-27 е водещата причина за икономическо развитие, но при износ на суровини, стоки с малка 
степен на преработка и ишлеме и устойчиво милиардно отрицателно салдо на стокообмена. Липсват секторни експортни 
стратегии, а за национална българска експортна стратегия никой не мисли. Влизаме неподготвени в „бурен период, в който 
всичко може да се случи, било то военно, политическо, икономическо или социално. „Деглобализацията“ едва ли ще бъде 
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радостен и щастлив процес, особено в контекста на обществена „фрагментация“ и икономическа стагфлация“ - според 
световната оценка от юни 2022 г. 
 
√ Какви предимства и възможности ще има България при влизане в Еврозоната? 
Това е темата на финансовата конференцията, която ще се проведе на 9 декември 2022 година в Sofia Event Center 
Присъединяването на България към единната европейска валута е национално усилие, за което са нужни обществена 
енергия, подкрепа и обединение. Най-важното в процеса е доверието на българските граждани в еврото, а то може да 
бъде изградено само в открит диалог с институциите, политическите партии и европейските ни партньори. Хората искат да 
знаят какво ще се случи в периода на преход между националната и общата европейска валута. И разбира се как това ще 
се отрази на икономиката и покупателната способност на всички. 
За да бъде спечелено доверието на гражданите, е много важно да бъдат информирани, за да са спокойни за своите доходи 
и спестявания в условия на нарастваща инфлация, както и за съществуващите и рискове. За тях специалистите ни уверяват, 
че ще имат краткотраен, ограничен ефект, свързан с размера и ръста на цените, но и придружени с нелоялни и 
спекулативни практики. 
Добре е хората да знаят дали българската икономика ще бъде готова да функционира ефективно при новите регулаторни 
изисквания за държава членка на еврозоната, от гледна точка на изпълнението както на Маастрихтските критерии след 
членството ни във Валутен механизъм ІІ известен повече като ЕРМ II. Важни са и поетите от страната ангажименти за 
макроикономическа стабилност, устойчивост на институциите и адаптиране на законодателната рамка. 
Отговорите на всички тези въпроси за еврото ще можете да чуете по време на организираната от Dir.bg и 3E-
news финансова конференция "България в Еврозоната - предимства и възможности". Събитието се очаква с голям интерес 
и от политиците, които могат да обяснят в детайли как ще се случва промяната, защото 2024 г. вече наближава. За откритият 
диалог на финансовото събитие са поканени всички ангажирани хора с процеса за присъединяване към паричния съюз 
сега и в годините назад. Те могат да разкажат каква е подготовката на страната за влизането в паричния съюз, а експертите, 
ще представят предимствата, възможностите и казусите, произтичащи от членството ни в еврозоната. 
Форумът ще бъде открит от президента на Република България – г-н Румен Радев. В откриващия панел управителят на БНБ 
– г-н Димитър Радев, вицепремиерът по управление на европейските средства – г-н Атанас Пеканов, министри, ще 
представят готовността на страната ни да се присъедини към валутния съюз. 
Покани са отправени и към изпълнителния заместник-председател на ЕК – г-н Валдис Домбровсксис, както и към 
гуверньорите на националните банки на Хърватия, Словения и Нидерландия, народни представители и членове на ЕП. 
Опитът в тези финансови трансформации е най-важен и заради това във втория панел ще говорят експертите. За процеса 
по приемане на еврото - подходящ опит и път напред, пред участниците във форума своята експертиза ще споделят 
управителят на Хърватската национална банка Борис Вуйчич и председателят на УС на Народната банка на 
Словения Бонстян Васле. Модератор и на двата панела ще бъде Илия Лингорски, член на Управителния съвет на БНБ. 
В третия панел Еврозоната - перспективи за финансова стабилност и икономически растеж, ключова роля ще имат 
финансистите и икономистите: Александър Пулев, министър на иновациите и растежа, Асен Василев, заместник 
министър-председател по европейските фондове и министър на финансите (2021-2022) и Владислав Горанов, министър 
на финансите във второто (2014 - 2017) и третото правителство (2017 - 2020) на Бойко Борисов. Всички те и сега са пряко 
заети с процесите по присъединяването на България към еврозоната. 
Свои впечатления ще споделят настоящи и бивши депутати и членове на предишни правителства. Модератор на панела 
е Николай Василев, управляващ партньор на "Експат Капитал", вицепремиер и министър на икономиката (2001-2003). 
В последния панел Еврозоната - увеличаване на доходите и ползите за бизнеса, ще участват представители на бизнеса и 
банките, а модератор ще бъде уважаваната София Касидова, ръководител на екип за стратегическо развитие, пазари и 
икономически анализи в ББР, зам.-министър на икономиката (2001-2003). 
Трябва да се отбележи, че отговорите на въпросите за последиците от въвеждането на единната валута и митническия 
контрол са важни за България поради специфичното геополитическо разположение на страната. То се се свързва 
изграждане на устойчив модел на икономическо развитие, включително и за преките и косвени ефекти върху експортно 
ориентираните сектори и върху нетния износ на стоки и услуги, както и очакваните ефекти за бизнеса и новите пазарни 
възможности и кредитиране. Това са част от важните условия за успешното функциониране на икономиката в рамките на 
зоната на единната европейска валута. Важно е и България да има глас при вземането на ключови решения за развитието 
на единната валута занапред. 
 
√ КЕВР налага глоба на шест енергийни дружества с общо 1 млн. и 258 хил. лв. за манипулация на българския пазар на 
електроенергия 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на закрито заседание, проведено на 25 ноември 2022 г. прие решение, 
с което установи, че шест енергийни дружества, участници на пазара, са извършили нарушение на чл. 5 от Регламент № 
1227/2011 - REMIT (Регламент на ЕС относно интегритета и прозрачността на пазара на едро на енергия). Това се казва в 
съобщение на енергийния регулатор до медиите. 
Енергийните дружества са : 
1. „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД   
2. „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД 
3. „ЕНЕРДЖИ МТ“ ЕАД 
4. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД 
5. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД 

https://eurozone.dir.bg/
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6. „ИНТЕРЕЛЕКТРИК“ ЕООД 
Установените от КЕВР нарушения на Регламент REMIT са извършени от дружествата през   първото шестмесечие на 2019 г. 
чрез търговски сделки, представляващи пазарна манипулация съгласно разпоредбата на чл. 5 от REMIT. 
КЕВР е санкционирала дружествата за нарушение на Регламент REMIT на основание чл. 224г от Закона за енергетиката, 
като конкретния размер на наложените санкции е формиран от Комисията по Методиката за определяне на санкциите и 
глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката. 
Наложените от регулатора имуществени санкции, за всяка от компаниите, са както следва: 
1. „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД – 625 097 лв. 
2. „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД - 336 237 лв. 
3. „ЕНЕРДЖИ МТ“ ЕАД - 144 984 лв. 
4. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД - 34 289 лв. 
5. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД - 27 337 лв. 
6. „ИНТЕРЕЛЕКТРИК“ ЕООД - 90 475 лв. 
Във връзка с констатациите от приключилото производство КЕВР изпрати сигнал до Софийска градска прокуратура. 
Решението може да се обжалва пред Административен съд – град София в 14-дневен срок от съобщаването му. 
КЕВР оценява високо ролята и подкрепата на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори /АСЕР/ в процеса на 
разследване, включително за предоставените разяснения, насоки и идеи относно тълкуването на разпоредбите на REMIT 
и за осъществените контакти в дух на сътрудничество. 
Съгласно чл. 74а, ал. 8 от Закона за енергетиката, решенията и протоколите на Комисията, свързани с предварително 
проучване и установяването на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент №1227/2011, не се публикуват на интернет страницата 
на КЕВР. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 30 ноември расте с 4.53% 
 

 
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 30 ноември е 224.71 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 24 687 MWh. 
Стойността се повишава с 4.53 % спрямо отчетените 214.98 лв. за MWh с ден за доставка 29 ноември и изтъргуван обем от 
30 700 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 29 ноември изтъргуваният обем е 450 MWh. 
Постигнатата цена е 215.00 лв. за MWh и се повишава с 1.73 % спрямо регистрираните 211.35 лв. за MWh на 28 ноември 
при изтъргуван обем от 2 225 MWh. 
Референтната цена е 224.71 лв. за MWh. 
 
√ Повишение с 6.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 747.60 лв. за MWh с ден за доставка 30 
ноември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 747.60 лв. за MWh с ден за доставка 30 ноември 2022 г. и обем от 80 056.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с ръст от 6.5 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 924.87 лв. за MWh, при количество от 40 414.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 641.20 MWh) е на цена от 570.33 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 566.33 лв. за MWh и количество от 3478.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 398.11 лв. за MWh (3430.8 MWh). 
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Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 984.86 лв. за 
MWh при количество от 3356.7 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 480.84 лв. за MWh при обем от 3101.1 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 701.68 лв. (358.76 евро) за MWh за 29 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 30 ноември 2022 г. се повишава до 747.60 лв. за MWh ( повишение с 6.5 %) по данни на БНЕБ или 382.24 евро 
за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 29 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 885.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 753.15 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     32,30%    2163.08 
Кондензационни ТЕЦ   45,23%    3029.51 
Топлофикационни ТЕЦ   5,09%    341.16 
Заводски ТЕЦ    1,87%    125.05 
ВЕЦ     7,72%    517.02 
Малки ВЕЦ    1,22%    81.63 
ВяЕЦ     5,33%    356.74 
ФЕЦ     0,63%    42.35 
Био ЕЦ      0,61%     40.79 
Товар на РБ         5612.44 
Интензитетът на СО2 е 520g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Европейските енергийни борси отново докосват цени от 400 евро на "Ден напред" за 30 ноември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 382,24 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 377,94 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 382,24 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 30 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 472,88 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 291,61 евро/мвтч. Най-високата цена от 503,55 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
203,55 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 64 627,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 30 ноември ще бъде 377,94 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 141,14 гвтч. Максималната цена ще бъде 503,55 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 203,55 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 30 ноември е 393,33 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 473,31 евро/мвтч. Най-високата цена от 503,55 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 24 ч и тя ще бъде 250,19 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 61 928,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 30 ноември на Словашката енергийна борса е 393,20 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 18 ч и тя ще е 503,55 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 253,51 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 393,84 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 18 ч и 
тя ще е 503,55 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 261,52 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 30 ноември е 395,63 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
473,31 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 67 157,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя 
ще достигне 503,55 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 260,63 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 393,70 евро/мвтч на 30 ноември. Пиковата цена ще бъде 
473,31 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 445 267,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч 
и тя ще достигне 503,55 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 260,79 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 30 ноември ще се продава за 382,86 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Номинираните оператори на пазара на електроенергия увеличават на 2400 евро/мВтч максималния праг, позволяващ 
обявяването на 2-ри търг 
Във връзка със зимния сезон и продължилия период с високи цени на електроенергията, Номинираните оператори на 
пазара на електроенергия (НОПЕ) в най-засегнатите държави, прилагащи процедурата за обявяване на втори търг, взеха 
решение да увеличат прага, при който се активира процедурата, от 1 500 евро/мВтч на 2 400 евро/мВтч, съобщават от 
Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
Промяната влиза в сила, считано от 7 декември (първи ден на търговия) и има за цел запазване сигурността на работата 
като се избягва честото обявяване на втори търг в съответните държави, което спестява оперативни ресурси и би могло да 
застраши сесията по свързване на пазарите, увеличавайки риска от обявяване на пълно разделяне на пазарите. 
Обявяването на 2-ри търг при достигане на максималния праг бе обявено като нова процедура неотдавна в тръжните зони 
на Прибалтика и Хърватия. Този праг вече се заменя с обявяването от НОПЕ на новия по-висок праг. 

https://ibex.bg/
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Процедурата за обявяване на втори търг се задейства при достигане на определени ценови нива по време на търга на 
пазар “Ден напред” , за да даде възможност на пазарните участници да променят офертите си, когато ценовите нива са 
по-високи от обичайното. 
Увеличаването на прага на 2 400 евро/мВтч засяга следните държави: 
·        Австрия 
·        Белгия 
·        Хърватия 
·        Естония 
·        Франция 
·        Германия 
·        Унгария 
·        Ирландия 
·        Латвия 
·        Литва 
·        Нидерландия 
·        Португалия 
·        Румъния 
·        Словения 
·        Испания 
Следните три държави все още обмислят въвеждането на тази промяна: 
·        Чехия 
·        Гърция 
·        Словакия 
Тези държави, както и останалите, които не са изрично упоменати в настоящото съобщение, запазват настоящия праг, 
уточняват от БНЕБ. 
 
√ Без обща посока затвориха пазарите на акции в Западна Европа във вторник 
С най-висок дневен ръст приключи британският индекс FTSE 100, а с най-голямо понижение беше германският 
измерител DAX 
Водещите фондови пазари в Европа откриха вчерашната си търговска сесия в зелено и се задържаха в този цвят до обед, 
но в края на сесията посоката не беше единна – половината от индексите се озоваха на червена територия. Инвеститорите 
наблюдаваха много внимателно развитието на ситуацията в Китай, където през уикенда избухнаха масови протести срещу 
продължаващите строги антиковид ограничения, предаде СNBC. 
Пазарите са движени и от спекулации, че Пекин е напът да обяви известни промени в антиковид политиката си, след като 
регистрира спад на новозаразените. Като цяло индексите на фондовите борси на страните от Западна Европа постоянно 
нарастваха по време на търговията във вторник до обед, като се възстановяваха след спада си предишния ден. 
Инвеститорите приветстваха новината, че китайските власти планират активно да насърчават ваксинирането на възрастни 
срещу коронавируса. Експертите смятат, че подобна мярка може да бъде ключова за премахване на анти-COVID 
ограниченията. 
В същото време пазарът очаква, че масови протести в китайски градове в неделя може да накарат властите да облекчат 
ограниченията. „Не очакваме Китай публично да прекрати своята политика на нулева толерантност към коронавируса, но 
се надяваме на известно разхлабване в регионите“, каза за „Ройтерс“ Мохит Кумар, анализатор в европейски клон на 
американската банка Jefferies. 
Търговците очакваха публикуването на важна статистика от европейските страни. Повишаването на доверието в 
икономиката на еврозоната, според индекса на Европейската комисия, ги изненада. 
Вижте още: Нарастването на индекса на доверие в еврозоната през ноември надмина очакванията 
https://3e-news.net/bg/a/view/39281/narastvaneto-na-indeksa-na-doverie-v-evrozonata-prez-noemvri-nadmina-ochakvanijata 
Инвеститорите останаха приятно изненадани и от инфлацията в Германия, хармонизирана със стандартите на ЕС, която се 
забавя през ноември, като се повишава с 11.3% на годишна база през настоящия месец от рекордните 11.6% през 
октомври, сочат предварителни данни на Федералната статистическа служба на страната (Destatis). 
Инфлацията, изчислена по германските стандарти, се забави до 10% на годишна база през ноември в сравнение с 10.4% 
месец по-рано. На месечна база цените паднаха с 0.5% след покачване с 0.9%. 
Цените на енергията в Германия се забавиха през настоящия месец до 38.4% от 43%, за услугите - до 3.7% от 4%. В същото 
време цените на храните са се повишили с 21% след ръст от 20.3% през октомври. Окончателните данни за инфлацията в 
Германия за ноември ще бъдат публикувани на 13 декември. 
Междувременно инфлацията в Испания също се забави до най-ниското ниво от януари през ноември, благодарение на по-
бавния растеж на цените на горивата и електроенергията. Потребителските цени, изчислени в съответствие със 
стандартите на ЕС, в страната този месец са се повишили с 6.6% на годишна база спрямо 7.3% през октомври, показват 
предварителни данни на испанската статистическа служба INE. Експерти, анкетирани от The Wall Street Journal, очакваха 
ръст от средно 7.4 на сто. 
Общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.44%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-висок ръст беше британският FTSE 100 (+0.88%), следван от френския CAC 40 (+0.34%), италианския 
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FTSE MIB (+0.28%), германския DAX (+0.24%) и испанския IBEX 35 (+0.14%). Следобед трендът за половината индикатори се 
обърна и те затвориха търговията на червена територия, а онези, които останаха в зелената забавиха своя ръст. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен ръст затвори британският индекс FTSE 100, а с най-голямо понижение 
приключи германският измерител DAX. 
От секторните индекси с най-висок ръст от 2.7% затвори измерителят на акциите на ресурсните компании, а от химическата 
индустрия се понижиха с 2.5%. 
Швейцарската Nestle SA, най-големият световен производител на храни и безалкохолни напитки, подобри прогнозата си 
за ръст на органичните продажби за текущата година до 8-8,5% от очакваните преди това "около 8%", след което цената 
на акциите се повиши с 0.12%, но в крайна сметка затвориха търговията със спад от 1.97%. Компанията, която ще проведе 
събитие за инвеститори в Барселона във вторник, потвърди, че възнамерява да изкупи обратно собствени акции през 2022-
2024 г. за 20 милиарда швейцарски франка (21 милиарда долара). Тази година тя вече е придобила ценни книжа на 
стойност 9.7 млрд. франка. Освен това, компанията планира да запази практиката за увеличаване на годишните дивиденти 
във франкове, се казва в прессъобщението. 
Британската банка HSBC постигна споразумение да продаде своите канадски операции на местната Royal Bank of Canada 
(RBC), съобщи британският кредитор. RBC ще придобие 100% от обикновените акции на HSBC Canada за 13,5 милиарда  
канадски долара (10,1 милиарда долара) и ще изкупи обратно съответно привилегировани акции и подчинен дълг за 1,1 
милиарда и 1 милиард канадски долара. Така общата стойност на сделката ще бъде 15,6 млрд. канадски долара (11,6 
млрд. долара). След новината цената на акциите на HSBC, които се търгуват на фондовата борса в Лондон, се повишиха с 
0.44%, след като до обед бяха с ръст от 4.62 на сто. 
Акциите на британската нискотарифна авиокомпания easyJet PLC се понижиха с 2.57%, въпреки че авиопревозвачът 
намали загубата си преди данъци през фискалната 2022 г., но показателят се оказа по-лош от очакванията на експертите. 
В същото време изпълнителният директор на конкурента ирландската Ryanair Майкъл О’Лиъри каза пред журналисти в 
Брюксел, че коледните резервации са „много силни“. „Тази зима е невероятна... Коледа е много силна“. Коментарите на 
О’Лиъри идват, след като конкурентната авиокомпания easyJet заяви, че търсенето й за празници се задържа, въпреки 
нарастващия натиск върху бюджетите на домакинствата. Въпреки това, цената на акциите на Ryanair е спаднала с 0.26% на 
борсата в Лондон. 
Френската енергийна компания Electricite de France (EDF) SA получи нов кредит от 2.2 милиарда евро, който се очаква да 
увеличи финансовата гъвкавост на компанията през следващите години. Борсовите котировки на EDF бяха стабилни на 
фондовата борса във Франция, като затвориха с минимален ръст от 0.04%. 
Книжата на британската фармацевтична компания AstraZeneca PLC поскъпнаха с 0.10%. Компанията обяви закупуването 
на биотехнологичната Neogene Therapeutics Inc. за 320 милиона долара. 
Сред компонентите на Stoxx 600 на върха на измерителя се изкачиха акциите на нидерландския производител на 
полупроводниково оборудване ASM International N.V. (+2.89%), следвана от минната компания Rio Tinto PLC (+3.53%) и 
британската застрахователна компания Prudential PLC (+3.93%). 
На най-слабо представящия се пазар – фондовата борса във Франкфурт, трите емисии, които спаднаха на дъното на DAX 
бяха: на доставчика на фармацевтично и лабораторно оборудване Sartorius AG (-2.66%), козметичната Symrise AG (-2.23%) 
и газовата Linde PLS (-1.76%). 
На дъното на Stoxx 600 слязоха книжата на Credit Suisse (-3.59%), след като инвеститорите записаха по-малко права за нови 
акции в закъсалия швейцарски кредитор. Миналата седмица акционерите одобриха планираното увеличение на капитала 
на банката от 4.2 милиарда долара, което има за цел да финансира мащабна стратегическа ревизия след години на слабо 
представяне на инвестиционната банка. 
 
√ Борсовите цени на газа в Европа се повишават с 4.84 % 
Цените на газа в Европа поскъпват, сочат данните от търговията. Декемврийските фючърси за газа по индекса TTF на 
борсата ICE стартираха във вторник 29 ноември от нивото от 124 евро за MWh или незначително над стойността при 
затварянето през първия ден на седмицата ( 123.28 евро за MWh). Покачването започна още със самият старт и в обедните 
часове газовите фючърси стигнаха до  131.99 евро за MWh.  Малко преди затварянето на търговията дори успяха да 
нараснат до 133 евро за MWh или близо до стойности от края на октомври, но към публикуването на информацията цената 
се понижи до 129.25 евро за MWh, което е ръст от 4.84 % в сравнение със предишната търговия. 
Както и преди наблюдателите на пазара свързват движението на ценовите нива преди всичко с очакванията за времето в 
Европа. Континентът едва сега навлиза в зимния сезон и е естествено всяка новина за  застудяване да се отразява и на 
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ценовите нива. При това трябва се вземе предвид и продължаващият спор за таван на цената на газа, което обаче не 
включва забрана за внос на руски газ. 
Новият механизъм за ограничаване на цената на газа на TTF не е насочен към структурно понижение на стойността на 
„синьото гориво“ в региона, подчерта днес по-рано пред специализираната комисия към Европарламента комисарят по 
енергетика Кадри Симсон. 
Експертите, както и преди продължават да са изключително резервирани пред предложението на Европейската комисия 
и предложеният от тях таван на цената на газа. Причината е, че визията на ЕК крие рискове и никой не е наясно дали ще 
има положителен или отрицателен ефект. И в двата случая предвид настоящата ситуация от една страна заради механизма 
за изземване на свръхприходите на енергийните компании, а от друга зарази инфлационния натиск предложението е 
неприемливо. По своята същност исканият таван на цените отразява и политическите настроения на Европейската 
комисия. Поне на голяма част, защото вече се чува и за вътрешни разминавания. 
Както изглежда и дисекцията на газовата ценова политика от страна на бизнеса остава на мнение противоположно на 
политическите настроения на голяма част от еврокомисарите. Бизнес опасенията за движение в грешна посока и 
предстояща катастрофа не са за пренебрегване. 
Проблем има и в това, че предложението за таван на цената на синьото гориво не се разглежда в цялостната ситуация, не 
отчита исторически процеси, а това означава и ограничаване на визия за бъдещето. 
 
√ Петролът продължава да поскъпва 
Цените на двата основни сорта петрол в сряда, 30 ноември продължават да поскъпват и след покачването, постигнато ден 
по-рано в очакване за намаляване на ограниченията заради коронавируса в Китай. 
Стойността на януарските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures в се повишава до 83,90 долара 
за барел - с 0,87 долара или с 1, 1% спрямо цената при затваряне на предишната сесия.  По-активно търгуваните февруарски 
фючърси към момента на подготовка на информацията поскъпват с 0,93 долара или с 1,1 % до 85,18 долара за барел. Във 
вторник февруарските фючърси поскъпнаха с 0,36 долара или с 0,4 % до 84,25 долара за барел. 
Фючърсите за януари за петрола сорт WTI на нюйоркската борса (NYMEX) достигат до 79,10 долара за барел, което е с 0,9 
долара или с 1,15 % над стойността от предишната сесия.  При затварянето на сесията във вторник договорите се повишиха 
с 0,96 долара или с 1,2 % до 78,2 долара за барел. 
Ден по-рано стана ясно, че китайските управляващи имат планове за активно ваксиниране на възрастното население срещу 
коранавируса. 
Пазарът остава също така в очакване на заседанието на ОПЕК+, което е насрочено за 4 декември. Предварителното 
очакване на анализаторите е за ново понижение на квотите за добив, заради намаленото търсене от страна на Китай. 
Данните на Американския институт за петрол (API) сочат за спад на запасите от петрол в САЩ със 7,85 млн. барела през 
миналата седмица. Днес се очаква и публикуването на официалните данни за резервите от горива в страната на 
министерство на енергетиката. 
 
Мениджър 
 
√ Япония и Китай пускат "гореща линия" между военните си министерства 
През пролетта на идната година вероятно ще започне да действа "гореща линия" между министерствата на отбраната на 
Япония и Китай. Това каза днес външният министър на Япония Йошимаса Хаяши, предаде японската информационна 
агенция Киодо. Двете държави спорят за суверенитета върху острови в Източнокитайско море. 
"Горещата линия ще играе изключително важна роля за изграждане на доверие и избягване на непредвидени ситуации", 
заяви Хаяши на пресконференция. Той добави, че разговорите с Китай за осъществяването на проекта продължават, 
предаде БТА. 
На среща в Банкок този месец премиерът на Япония Фумио Кишида и китайският президент Си Цзинпин се договориха 
скоро да бъде създадена такава гореща линия. Това стана в момент, в който отношенията между двете държави се 
влошиха заради териториален спор. 
Първата среща на високо равнище между двете азиатски страни от повече от три години се състоя в кулоарите на форума 
на държавите от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). 
През 2018 г. Япония и Китай задействаха Комуникационен механизъм за избягване на сблъсъци в морето и във въздуха, 
но не постигнаха особен напредък с горещата линия. 
В последните години Япония неведнъж е изразявала протест срещу навлизането на кораби на китайската брегова охрана 
в японски води около архипелага Сенкаку в Източнокитайско море, контролиран от Токио. Китай смята ненаселените 
острови, които нарича Дяоюйдао, за своя територия.  
 
√ ООН прогнозира забавяне в глобалното корабоплаване заради икономическите сътресения през 2023 г. 
Темпото на глобалното корабоплаване се очаква да отслабне през следващата година, тъй като икономическите 
сътресения, конфликтът в Украйна и въздействието на пандемията отслабват перспективите за търговията. Това заяви 
Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD), цитирана от Ройтерс. 
Най-големите инвестиционни банки в света очакват глобалният икономически растеж да се забави допълнително през 
2023 г. след година, белязана от инвазията на Русия в Украйна и рязко нарастващата инфлация. 
Очаква се забавянето да се отрази на корабоплаването, което отговаря за транспорта на повече от 80% от световната 
търговска продукция, въпреки че тарифите за превоз на танкери може да останат високи. 
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В своя Преглед на морския транспорт за 2022 г. UNCTAD прогнозира, че растежът на световната морска търговия ще се 
понижи до 1,4% тази година и ще остане на това ниво през 2023 г. Според оценките ръстът през 2021 г. е бил 3,2%, а общият 
обем на доставките – 11 млрд. тона. През 2020 г. обаче е имало спад от 3,8% 
За целия период 2023-2027 г. се прогнозира средногодишен растеж от 2,1%, което е по-бавен темп от средната стойност за 
предходните три десетилетия от 3,3%, посочи UNCTAD. 
„Възстановяването на морския транспорт и логистиката сега е изложено на риск от войната в Украйна, продължаващата 
хватка на пандемията, продължаващите проблеми с веригата за доставки и охлаждащата се икономика и политиката за 
нулев COVID на Китай“ се казва в доклада на UNCTAD. 
Ръстът на потребителските разходи през 2021 г. тласна пазарите за контейнерни превози до рекордни нива на фона на 
задръствания по пристанищата в цял свят, което отчасти се дължеше ефектите от локдауните. 
UNCTAD заяви, че „задръстването в логистиката ще се изпари с възстановяването на баланса между силите на търсенето и 
предлагането“, но добави, че рисковете от индустриални действия в пристанищата и транспорта във вътрешността на 
страната са се увеличили. 
Конференцията на ООН за търговия и развитие призова за инвестиции в морските вериги за доставки, за да се даде 
възможност на пристанищата, корабните флоти и връзките с вътрешността да бъдат по-добре подготвени за бъдещи 
глобални кризи, изменението на климата и прехода към нисковъглеродна енергия. 
„Трябва да бъдем по-добре подготвени да се справим със сътресенията в глобалните вериги за стойност“, каза генералният 
секретар на UNCTAD Ребека Гринспан пред репортери. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на спада на запасите в САЩ и по-слабия долар 
Цените на петрола поскъпнаха в ранната търговия в сряда на фона на спада в запасите от суров петрол в САЩ и по-слабия 
щатски долар, но опасенията, че ОПЕК+ ще остави добива непроменен на предстоящата си среща и слабите данни за Китай 
ограничават печалбите, пише Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,66 долара, или 0,79%, до 83,69 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,52 долара, или 0,66%, до 78,72 долара за барел. 
Подкрепа за повишаване на цените осигуриха данните, че запасите от суров петрол в САЩ са паднали с около 7,9 млн. 
барела през седмицата, приключила на 25 ноември, според пазарни източници, цитиращи данни на Американския 
петролен институт във вторник. 
Запасите от бензин са се увеличили с около 2,9 млн. барела, докато запасите от дестилат са се нараснали с около 4,0 млн. 
барела. 
Официалните данни се очакват от Администрацията за енергийна информация на САЩ по-късно днес. 
Лека подкрепа дойде и от по-слабия щатски долар. Председателят на Федералният резерв Джеръм Пауъл ще говори за 
икономиката и пазара на труда на събитие на Brookings Institution в сряда, като инвеститорите ще търсят улики за това кога 
Фед ще забави темпото на своите агресивни повишения на лихвените проценти. 
„Енергийните пазари не оценяват правилно колко устойчива остава глобалната икономика и тази седмица можем да 
видим ревизия нагоре с показанията за БВП на САЩ за третото тримесечие“, каза старши анализаторът Едуард Моя в 
OANDA в клиентска бележка. 
Слабата ликвидност и цялостната липса на обеми на търговия към края на годината също могат да подкрепят пазара, 
твърди Вирендра Чаухан от Energy Aspects. 
От страна на предлагането, ОПЕК+ вероятно ще запази политиката за добив на петрол непроменена на срещата в неделя, 
казаха пет източника от ОПЕК+, въпреки че два източника смятат, че е вероятно да се обмисли допълнително намаляване 
на производството, за да се подкрепят цените. 
„Ралито на петрола се изчерпа след съобщенията, че ОПЕК+ може в крайна сметка да запази стабилен добив. Нараснаха 
очакванията те да обмислят сериозно намаляване на добива“, добави Моя. 
Групата се среща, тъй като забавящите се икономики и строгите мерки срещу разпространението на COVID-19 в Китай удрят 
търсенето на петрол, докато наближаващата забрана на Европейския съюз за внос и тавана на цените на Г-7 за руския суров 
петрол повдигат въпроси относно предлагането. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Назрява ли ново напрежение в пътния сектор след решението на Конституционния съд за парите към строителните 
фирми; Гост: Служебният регионален министър арх. Иван Шишков. 

- За политическите ходове, скандалите и високото напрежение с "Продължаваме промяната" ; Гост: Теменужка 
Петкова от ГЕРБ. 

- Имало ли е злоупотреби в ББР и възможен ли е кабинет на малцинството; Гост: Депутатът от ПП Венко Сабрутев. 
- Машините на раздора. Кодовете за тях и възможни ли са манипулации на резултатите от изборите; Гост в студиото: 

Иван Тодоров от "Сиела Норма". 
- Отново без медицински хеликоптери - за провалената обществена поръчка; Гост: Тошко Йорданов от ИТН. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Бюджет в състезание с инфлацията. Ще замръзнат ли доходите ни; Гости:  Ваня Григорова, Христина Христова, 

Георги Ангелов и Добрин Иванов. 
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- Как 14-годишно момче се вряза с луксозен автомобил в ограда на къща и ще понесат ли отговорност родителите 
му. 

- Обвинения за 1 милион. Има ли злоупотреби в Българската банка за развитие? В студиото; Гост: Изпълнителният 
директор Цанко Арабаджиев. 

  
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - От Търново Радев даде старт на 20-ото издание на "Българската Коледа" 
в. 24 часа  - Пенсии и заплати замразени до март догодина - засега 
в. Телеграф  - Хранят бездомните веднъж на ден 
в. Труд  - IT експерти: Машините са без контрол 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - "Новото" ляво отказа амнистия. Иска с БСП, но не с Нинова начело 
в. 24 часа  - Метрото ще вози 550 хил. души от 51 спирки 
в. 24 часа -  Вдигат първата ни въздушна линейка през март, ще е под наем 
в. 24 часа - Интригата с Gemcorp с оня $ 1 млрд. приключи - вече няма меморандум 
в. Телеграф - Янев чака подкрепа от 160+ 
в. Телеграф  - Депутати прекрояват бюджета на сляпо 
в. Труд  - Пътищарите си искат 1,5 млрд. лв. от държавата 
в. Труд - Парите за помощи за бизнеса са под въпрос 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Проф. Атанас Йонков, изпълнителен директор на УМБАЛ Александровска": Най-важното е да върнем 
пациентите и надеждата на лекарите - не с много пари, а че мечтите им за развитие ще се изпълнят 
в. Телеграф  - Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма: 560 000 на път за празниците; 
в. Труд  - Доц. Милен Михов, историк, бивш депутат от ВМРО, пред "Труд NEWS": Кирил Петков разцепи българската 
позиция за Македония 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Формулата "подкрепа - да, министри - не: Ф. Димитров издържа година, "Борисов 1" - 4 г. без малко 
в. Телеграф - Червените в търсене на себе си; 
в. Труд  - А след институционализирания тероризъм? 
в. Труд  - Особености на българската демагогия. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- 09.00 ч. Народното събрание ще проведе Пленарно заседание. 
- От 10.00 часа на пл. "Св. Ал. Невски" държавния глава Румен Радев ще посрещне президентът на Република Косово 

г-жа Вьоса Османи-Садриу с официална церемония. Тя ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин. 
- От 10.30 часа на "Дондуков" 2 двамата президенти ще проведат среща на "четири очи", след което ще се състоят 

пленарните разговори между официалните делегации на България и Косово. 
- В 11.45 часа на церемония в Гербовата зала в присъствието на Румен Радев и Вьоса Османи-Садриу ще бъде 

връчен почетен медал на президента на Република Косово на български военнослужещи, участвали в мисията на 
Международните сили за сигурност в Косово (KFOR). 

- 10.00 ч. Служебното правителство ще проведе редовно заседание. 
- В 8:30 часа до служебния вход на Народното събрание ще проведе протестна акция до сградата на Народното 

събрание в продължение на започналата през септември кампания "Да защитим доходите от инфлацията и 
работните места в кризата" и категоричното настояване за приемане на нов бюджет за 2023 г. 

- На 30 ноември 2022 г. - сряда, от 18.00 часа в зала "Вяра" на Столична библиотека - площад "Славейков" № 4, ще 
бъде представена книгата: "Протойерей Евстати Янков Евстатиев (1886-1952). Българският отец Йоан 
Кронщадски". Отец Евстати Янков е един от най-видните духовници на Българската православна църква през 
първата половина на ХХ век, който не само в Чепеларе, а и на много места в страната и чужбина, православните 
християни все още помнят и ревностно почитат като праведник и изповедник на светото Православие. 

*** 
Бургас. 

- От 14.00 часа в спортна зала "Младост" Младежи от пет бургаски училища организират благотворителен турнир в 
подкрепа на свой съученик, който се нуждае от спешна операция 

- От 14.00 часа във фоайето на 2 етаж на Културен дом НХК ще бъде открита изложбата "От жълъд до вековно дърво" 
- От 18.30 часа в Регионална библиотека "Пейо К. Яворов" ще бъде представена книгата "Пивница ЩУРО СЕЛО" от 

Николай Илчевски 
- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне "Дамата с камелиите" по Александър Дюма – син 
- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне "Ревност" от Сам Бобрик. Постановка: Борислав 

Чакринов 
- От 19.00 часа в Държавна опера-Бургас ще започне операта "Трубадур" от Джузепе Верди 

*** 
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Видин. 
- От 10,30 до 12,00 ч., екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе в заседателната си зала среща 

с общините от областта, представители на областната администрация и неправителствени организации на тема 
"Новите програми, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021-2027 г.". 

*** 
Кюстендил. 

- От 14.00 часа в залата на Възрожденското училище ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет. 
- От 17.30 часа в Художествена галерия "Владимир Димитров - Майстора" ще бъде открита гостуващата изложба с 

творби на патрона на Великотърновската галерия - Борис Денев. 
*** 
Смолян. 

- От 19:00 часа в зала 1 на Родопския драматичен театър "Николай Хайтов" в Смолян ще бъде представена 
премиерата "Изтървани ноти", част от трилогията "Изтървани ритми". 

*** 
Стара Загора. 

- От 17.30 часа в Художествената галерия ще бъде представена стихосбирката "По мярка на духа" на Атанас 
Капралов, директор на Националния литературен музей. 

- От 18.00 часа в РБ "Захарий Княжески" ще се състои творческа вечер "80 години танцова драма "Нестинарка" с 
участието на Лили Големинова, Снежана Дескова, Силвия Томова, Анелия Димитрова и др. 

- От 19.00 часа в Културен център - Стара Загора ще бъде представена комедията "Лъжци по неволя" от Антъни 
Нийлсън. 

- От 19.30 часа в Куклен театър-Стара Загора ще бъде представен спектакълът "Последният човек" от Веселка 
Кунчева. 

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

