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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Dnes.bg 
 
√ Какво да очакваме за заплатите при липса на бюджет 
Коментар на водещи експерти 
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 пред Нова тв. 
„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. 
 
Zarata.info 
 
√ Какво да очакваме за заплатите при липса на бюджет 
„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 пред Нова тв. 
„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. 
 
Pariteni 
 
√ Ще замръзнат ли доходите ни през зимата 
Заплатите изостават от ръста на инфлацията 
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, коментират експерти пред NOVA. 
„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. 
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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. 
Целият разговор може да видите във видеото. 
 
1 към 1 
 
√ България заема 38-мо място в света по износ на мебели през 2021 г. 
Страната ни се нарежда на 55-та позиция по производство на мебели за същата година. 
Над 85% от произведените в страната ни мебели отиват за износ като главна причина за това е доброто съотношение 
между качество и цена. А страната ни заема 38-о място в света за 2021 г. по износ на продукция. Същевременно 
мебелното производство за 2021 г. у нас възлиза на 600 млн. долара или почти два пъти повече спрямо десетилетие по-
рано, когато през 2012 г. е било 397 млн. долара. Така страната ни се нарежда на 55-о място в световния ранкинг. 
Данните бяха представени от проф. д-р Васил Живков, председател на Браншовата камара на дървообработващата и 
мебелна промишленост (БКДМП) по време на Годишната конференция на камарата. 
Българска мебелна продукция се изнася основно за Румъния, Гърция, Франция, Германия, Чехия, Дания и Нидерландия. 
По данни на БКДМП по потребление на мебели заемаме 66-o място в света за 2021 г. с близо 420 млн. долара. Основно 
мебели у нас за периода 2021 г. са се внасяли от Китай, Полша, Турция, Германия, Италия, Румъния, Украйна и др. Според 
актуалната статистика на БКДМП в последните няколко години Европа се задържа на второ място с 23% от световната 
продукция. 
В топ 5 на производителите на Стария континент влизат страните: Италия, Германия, Полша, Великобритания и Франция. 
Производството на мебели в света за 2021 г. се равнява на 513 млрд. долара, което е с 16,8% ръст спрямо 2020 г., когато е 
било 439 млрд. долара. Сред най-големите производители в световен мащаб са: Китай, САЩ, Германия, Италия, Виетнам, 
Индия, Полша и др. 
Сред присъстващите на конференцията бяха заместник-министърът на земеделието Валентин Чамбов, заместник-
министърът на икономиката и индустрията Янко Топалов, изпълнителният директор на ИА по горите инж. Стоян Тошев, 
председателят на УС на БСК Добри Митрев, изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов, ректорът на ЛТУ-София 
член-кореспондент проф. Иван Илиев, председателят на EFIC Еди Снайдеро, председателят на фондация „За модерно 
образование“ Петя Евтимова и др. 
По време на конференцията на БКДМП бяха раздадени и отличия за най-бързо развиващо се малко, средно и голямо 
предприятие. 
Призовете получиха съответно: Пъчков ООД, ЙАФ България ЕООД и Кроношпан България ЕООД. По повод 30 г. юбилей на 
Камарата, която е една от най-старите и големи браншови организации, бяха раздадени и почетни призове на 
председателите, които са управлявали БКДМП през годините: Калин Симеонов, Стоян Стоянов и Галин Господинов, а 
също и на изпълнителните директори: Геновева Христова, Стефан Ганев, Елица Виденова и Росица Пешева. 
 
Flash News 
 
√ 15% по-скъп газ може да плащат битовите потребители. 
„Очакванията ми са около 140-150 лева за мегаватчас цена на газа за декември. Битовите потребители на природен газ 
може да усетят увеличение от 10-15%„. 
При топлинната енергия ефектът ще се забави. Това заяви Румен Радев от АИКБ пред NOVANEWS. 
Според него колкото по-малка сума се преразпределя от страна на енергийния сектор, толкова по-ограничени ще са 
компенсациите. 
„Затова възроптахме срещу високите прагови нива от 180 лева на централите ни за изземване на ресурс оттам. 
1/4 от произведената електроенергия изнасяме навън и затова може да се каже, че сме фактор. 2023 г. ще бъде рекордна 
в това отношение“, разкри той. 
И допълни, че това е добре заради постъпленията в бюджета, които позволяват да се изплащат компенсации. 
„2023 г. е много важна за енергетиката, защото трябва да се направи актуализация на плановете „Климат – енергетика“, на 
енергийната стратегия“, посочи Радев. 
Икономистът Евгений Кънев от своя страна обясни, че в момента сме свидетели на ефектите от лятото – от една страна 
имаме голям срив на борсите на газ. 
„От друга страна цяла Европа си зареди хранилищата със скъп газ, който сега ще трябва да използва. „Булгаргаз“ прави 
микс и в него заедно с евтиния идва и скъпия газ, така че цената на международните пазари не може да е същата като у 
нас“, посочи той. 
Според него текущата цена на газа е като преди войната – 123 лева и 87 стотинки. 
„Не може да се каже колко ще плащаме за отопление, защото цената зависи от множество фактори“, отчете Кънев. 
 
 
 

https://www.pariteni.bg/novini/pari/shte-zamryznat-li-dohodite-ni-prez-zimata-244507
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ България извън Шенген не е в интерес на ЕС, заяви президентът Радев пред Марк Рюте 
Оставянето на България извън Шенген не е в интерес на Европейския съюз и не допринася за общите усилия за справяне с 
предизвикателства пред сигурността и тежката икономическа криза в Европа. Това е заявил президентът Румен Радев в 
телефонен разговор с министър-председателя на Нидерландия Марк Рюте. 
По време на разговора държавният глава е припомнил, че Европейската комисия многократно е потвърдила готовността 
на България да се присъедини към Шенген и страната ни очаква подкрепа от всички свои партньори в ЕС. 
Последната проверка на охраната на външните европейски граници от мисията на Европейската комисия, която се състоя 
през октомври т.г. по покана на България, също потвърди готовността на страната ни за присъединяване към Шенгенското 
пространство, като подкрепа беше изразена и от Европейския парламент. 
България очаква институциите на ЕС и страните членки да се ръководят от установените критерии за членство в Шенген, а 
не от други съображения, призовава още президентът Румен Радев. 
 
√ Промените в Изборния кодекс отново влизат за разглеждане в пленарната зала 
След рекордно дълги заседания и скандали депутатите засега са гласували само заглавието на проектозакона. В петък 
заседанието продължи до след полунощ с взаимни обвинения и скандали. 
Гледайте на живо ТУК. 
Гласуването по същество на първите 16 параграфа, които включват оставането на Обществения съвет към Централната 
избирателна комисия, запазване на район "Чужбина", оставане на флашките и запис на видеонаблюдението при броенето 
останаха за следващото заседание. 
Георги Свиленски от БСП обвини "Продължаваме Промяната", че са им предложили да оттеглят законопроекта за връщане 
на хартията и в замяна щели да им дадат кодовете за машините. 
Кирил Петков заяви, че това е лъжа и ще заведе дело срещу Свиленски. 
 
√ Кабинетът отпуска нови помощи за отопление, в НС пак се карат за бюджета 
Правителството отпусна нова еднократна помощ за отопление от 300 лв за още 50 000 български семейства. 
За реализация на мярката са нужни допълнително 15 милиона лева по бюджета на социалното министерство. Помощта 
трябва да стигне при семействата до края на годината. В същото време политиците продължиха да спорят и днес за 
социалните плащания и доходите на хората. 
Новата финансова еднократна помощ за отопление в размер на 300 лв. е предназначена за осем целеви групи у нас. 
"За подкрепа на лица и семейства които получават подкрепа от държавата на други нормативни основания, но към 
този момент не са получили целева помощ за отопление, тъй като не са отговаряли на подоходните критерии", 
уточни социалният министър Лазар Лазаров. 
Семко Нанков е един от най-тежко пострадалите от наводненията в Каравелово тази година. Къщата му е полуразрушена 
и е негодна за живеене. Настанен е във фургон. До момента е получил от държавата еднократна помощ от 375 лева. Все 
още се надява да получи средства от даренията на община Карлово. Новината за еднократна помощ за отопление го 
зарадва, но смята , че няма да му е достатъчна. 
"Тия 300 лв. ще стигнат за един месец. Ако пускам редовно двете печки, те са по 2 киловата и мисля, че ще ги 
изконсумирам. И като включа бойлер и котлоните да сготвя нещо и ще надхвърля 300 лв.", обясни Нанков. 
До края на годината помощта за отопление ще достигне до 50 хил. домакинства, които не трябва да подават документи в 
Агенцията за социално подпомагане, тъй като вече са идентифицирани. На този фон след 5 часа дебати парламентът 
отхвърли декларация на "Продължаваме промяната", с която поискаха да задължат служебния кабинет да внесе 
проектобюджет за 2023 година. Според ПП е безотговорно да бъдат записани разходи без яснота. 
"Много по-отговорно е да се внесе истински закон за бюджета. Истински закон за бюджета за 2023 година със салдо 3% 
ще позволи да се запази финансовата стабилност 
"Забравихте ли, уважаеми, че вашето беше първото българско правителство, което падна за вот на недоверие, за 
провал във финансовата политика на държавата? И вие ще внасяте декларация? Аматьори бяхте, аматьори си 
оставате. Благодаря", коментира Десислава Атанасова - председател на ПГ на ГЕРБ-СДС. 
От "Продължаваме промяната" поискаха и почивка, за да бъде повикан служебният премиер. Гълъб Донев коментира 
лаконично пред министрите, че знае, че познават добре Конституцията. 
"Ще добавя и още едно безспорно обстоятелство, което не е записано в основния закон - властта е временна. Дори и 
най-дълго управлявалият притежава власт до време. Последствията от глупавите управленски решения обаче са 
трайни и трудно заличими", каза Донев. 
Какви предложения в полза на хората и бизнеса ще направят депутатите между първо и второ четене на удължения 
бюджет ще стане ясно до две седмици. 
 
√ Финансовото министерство очаква дефицит от 610 млн. лева в хазната към края на ноември 
Към края на ноември се очаква се дефицит от 610 млн. лв. в държавната хазна. Това става ясно от съобщение на 
финансовото министерство. 

https://www.parliament.bg/bg/video
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"На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) 
на месечна база за ноември да бъде дефицит в размер на 610 млн. лв. С натрупване за изминалите единадесет месеца 
на годината дефицитът по КФП се очаква да бъде в размер на около 605 млн. лв. (0,4 % от прогнозния БВП)", се казва в 
съобщението. 
При анализа на данните за ноември се имат предвид постъпилите значителни приходи от корпоративния данък, свързани 
с крайния срок за внасяне на авансовите вноски за данъка през 2022 година. Постъпленията от данъка за месеца 
надвишават 1,3 млрд. лв., което се отразява и положително на приходите по бюджета за месеца, посочват от финансовото 
ведомство. 
Добрите резултати при постъпленията от корпоративни данъци индикират и за възможно свръх компенсиране на 
определени сектори от бизнеса, дължащо се преди всичко на широкия обхват на мерките за потребителите на 
електрическа енергия извън регулирания пазар. 
"Много от предприятията вече прехвърлиха тежестта от високите цени на енергоносителите към крайните 
клиенти и домакинствата и липсата на фокус на мерките за изплащане на компенсации доведе до изкривяване на 
финансовите им резултати и формиране на значителни печалби. В резултат на въведените данъчни мерки за 
прилагане на намалена и нулева ставка на ДДС за доставките на определени стоки и услуги, както и на изпреварващия 
ръст на ДДС за възстановяване, се очаква неизпълнение на планираните приходи от ДДС за 2022 г. От друга страна, 
ръстът на разходите изпреварва ръста на приходите, основно поради по-високи разходи за субсидии, социални 
плащания, капиталови разходи и други. Поради тази причина за ноември се очаква превишение на разходите над 
приходите и дефицит по КФП на месечна база", посочва Министерството на финансите. 
Цялото им съобщение вижте ТУК. 
 
√ НЕК е оказала пълно съдействие на КЕВР във връзка с наложената санкция 
Глобата, наложена на Националната електрическа компания (НЕК) от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), 
се отнася за първото шестмесечие на 2019 г., съобщиха от компанията във връзка с информацията за наложената им 
санкция от страна на КЕВР. В рамките на проведената проверка настоящото ръководство на НЕК е оказало пълно 
съдействие на КЕВР и е предоставило всички необходими документи за установяване на обстоятелствата. 
От КЕВР съобщиха, че регулаторът глобява шест енергийни дружества с общо над 1,2 млн. лева за манипулация на 
българския пазар на електроенергия на едро. Едно от глобените енергийни дружества е НЕК. 
Установените от КЕВР нарушения на Регламент REMIT са извършени от дружествата през първото шестмесечие на 2019 г. 
чрез търговски сделки, представляващи пазарна манипулация, посочиха от регулатора. Глобата, определена за НЕК, е в 
размер на 625 097 лв. Решението на регулатора може да се обжалва пред съда. 
 
БНР 
 
√ Бюджетната комисия на НС ще обсъди забрана за износ на нефтени продукти от руски петрол 
Забраната за износ на нефтени продукти, произведени от руски петрол, ще бъде обсъдена от бюджетната комисия в 
парламента. 
Вчера комисията по енергетика одобри законопроекта, внесен от ДПС, въпреки че представителите на служебното 
правителство остро се противопоставят на нея. 
Предложението идва малко повече от седмица, след като кабинетът и представители на "Лукойл Нефтохим Бургас" 
обявиха, че компанията вече ще плаща данъци в България, но при условието, че има право да изнася продукти от руски 
петрол. 
Законопроектът, предложен от ДПС, трябва да влезе в сила от 5 декември и се прилага до края на дерогацията за внос на 
руски петрол у нас, въпреки че ще влезе в сила европейското ембарго за покупка на нефт с произход тази държава заради 
руската война в Украйна. 
"Дерогацията, която Кирил, Асен, Лена и другите са защитили, е да осигурите нефтени продукти за България и българските 
граждани", заяви Рамадан Аталай от ДПС по време на енергийната комисия. 
Решението на експертите ѝ да подкрепят законопроекта срещна недоволството на служебния кабинет. Министър Христо 
Алексиев: 
"Ако забраната влезе в сила, се получава следният сценарий – след 2 седмици спира рафинерията, България не виждам 
как може да осигури 2,5 милиона тона дизел в рамките на една седмица, това е логистично невъзможно. Дори и да се 
случи, цените ще бъдат много по-високи". 
Според служебния кабинет - след като страната ни има дерогация за внос на руски петрол, преработените продукти от него 
могат да бъдат изнасяни, защото ще се с произход България. 
Според редица експерти обаче това е практическо заобикаляне на дерогацията, а преди малко повече от седмица от 
"Лукойл" обявиха: 
"Не можем да работим. Заводът не може да функционира в условия на ограничаване на експорта. Тоест – трябва ни изход. 
Ако няма изход, пълним си складовете и спираме. Това е". Думите на Илшат Шарафутдинов, ръководител на бургаската 
рафинерия. 
Нейната заявка е, че догодина ще бъдат платени 700 милиона лева на хазната с връщането на цялата икономическа 
дейност на компанията в България. 
Преди "Лукойл Нефтохим Бургас" да бъде изнесена в чужбина компанията, често обявяваше годишна загуба, следователно 
- нямаше печалба, която да бъде обложена. 

https://www.minfin.bg/bg/news/12033
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√ В сила влиза регламент на ЕС за енергийно подпомагане 
От днес влиза в сила Регламент 1854 на Съвета на Европейския съюз, създаден в подкрепа на домакинствата, малкия и 
среден бизнес, за да се справят с високите цени на енергията, която доведе до криза с цената на живота и нестихваща 
инфлация. 
Досега служебното правителство трябваше вече да е разработило ясни методики за събиране на свръхприходите на 
производителите на електрическа енергия - частни и държавни, и платформи чрез, които тези средства да достигнат до 
домакинствата. Това припомня в писмо до медиите адвокатът Георги Тошев, председател на Институт за развитие и 
управление на ресурсите. 
В изпълнение на Регламента преките компенсации за домакинствата може да са плащания в брой или например ваучери 
за подмяна на стари и енергийно-неефективни домакински уреди с нови. 
 
√ Политици и експерти обсъждат на конференция дефиницията за "енергийна бедност" 
Дефиницията за енергийна бедност и мерките от Зимния пакет за солидарност за гражданите и бизнеса на Европейския 
съюз ще обсъжда конференция, организирана от делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. 
България остава страната с най- висок процент на енергийно бедни и не може да се справи с решаването на проблема 
въпреки изискванията по Плана за възстановяване и устойчивост. 
Около 7% от населението на ЕС не е имало достъп до адекватно отопление през 2021 година. По данни на Евростат за 
същата година, една трета от българите не успяват да покрият разходите си за отопление. Това е три пъти и половина 
повече от средното за Европейския съюз. 
В България предстои приемането на дефиниция за енергийна бедност, която да застане в основата на мерките за 
енергийна помощ. Страната трябва да изпълни този ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост до края на 
годината. 
Събитието е част от кампанията на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент срещу високите цени 
и включва предложения за 15 конкретни мерки и 100 млрд. евро от Зимния пакет за солидарност за гражданите и бизнеса 
на страните-членки. 
В дискусията ще участват вицепремиерът Атанас Пеканов, министри, депутати, председателят на КЕВР Иван Иванов, 
омбудсманът Диана Ковачева, икономисти и социолози.  
 
√ Отбранителната индустрия: Няма кадри 
След началото на войната между Русия и Украйна, предприятията от отбранителната промишленост у нас масово търсят 
работници и обявяват свободни работни места. Дефицитът на кадри в производството непрекъснато се задълбочава, след 
като през миналата година са загубени повече от 1200 специалисти, според доклад на Междуведомствения съвет по 
отбранителна индустрия и сигурност на доставките, приет от Комисията по икономика в парламента. 
Заетостта във военните заводи намалява заради съкращения, напускания и пенсиониране на специалисти и липсата на 
кадри, които да ги заменят. Проблемът е още в образователната система и закриването на специализираните училища, 
посочи пред депутатите, Димитър Вучков, секретар на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност 
на доставките: 
"Съставът намаля и мисля, че намаляването на бройките идва от съкращението на специалисти. Нови подготвени 
специалисти няма откъде да дойдат. Специалисти за тази индустрия почти не се готвят. 
Румен Гечев от БСП предложи работодателите да сключват договори с обучаващите се: 
"В цяла Европа, в САЩ идват от военнопромишления комплекс във факултетите - идват военни, от ЦРУ, правят интервюта, 
поемат им обучението - бакалавър или магистър, но подписват договори. Няма друго решение в условията на пазарна 
икономика". 
През миналата година Междуведомственият съвет е издал близо 100 лиценза за износ и внос на продукти, свързани с 
отбраната. 
 
√ КЕВР обявява с колко точно поскъпва природният газ 
От днес влизат в сила новите по-високи цени на природния газ. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) трябва 
да обяви този следобед и с колко точно ще поскъпне синьото гориво през декември. 
Първоначалните разчети сочат, че скокът ще е с около 19 на сто или малко по-малък. 
Основни причини за увеличението този месец са по-голямата консумация и търсенето на гориво заради започналия 
отоплителен сезон и използването на количества от газохранилището в Чирен, чиято цена сега е по-висока. 
 
√ БНБ определи основен лихвен процент за декември от 1,3% 
Българската народна банка (БНБ) определи основния лихвен процент за декември на ниво от 1,3 на сто. 
Това е трето поредно повишение, след като за първи път от години насам през октомври показателят бе покачен от нула 
до 0,49 на сто. За ноември бе в сила нивото от 0,59 на сто. 
Размерът на основния лихвен процент се изчислява като средната аритметична величина от стойностите на индекса 
ЛЕОНИА Плюс за работните дни на предходния календарен месец. 
Практически, показателят е технически, но ясно отразява тенденцията на покачване на лихвите. Също така е важна за 
изчисляването на лихвата върху просрочените задължения. 



6 

 

Още в началото на октомври, когато започна процесът на повишение, от Националната агенция за приходите обявиха, че 
към момента "повишението няма да се отрази, тъй като законната лихва се изчислява два пъти в годината - на 1 януари и 
на 1 юли на съответната година, на база основен лихвен процент към тази дата плюс 10 процентни пункта". 
 
√ БНР с награда от БХРА за медийно партньорство в туризма през 2022-ра 
На церемония във вторник вечерта БХРА (Българската хотелска и ресторантьорска асоциация) връчи за 27-ти път своите 
годишни награди за професионални постижения в туризма. 
Общият брой на регистрираните туристи за деветте месеца на годината в местата за настаняване е над 6,2 милиона, което 
представлява ръст от близо 29 на сто спрямо същия период на миналата година. 
Общото равнище на възстановяване на туристическия поток към местата за настаняване е 91 процента спрямо периода 
отпреди пандемията, беше посочено в приветствие на министъра на туризма Илин Димитров, което прочете зам.-министър 
Ирена Георгиева: 
"Вътрешният туризъм вече е над равнището на 2019 г. Възстановяването на входящия туризъм също постепенно се случва 
и нивото му е около 74 на сто спрямо същата пандемична година. Приходите от входящ туризъм за периода януари – 
септември възлизат на над 4,4 млрд. лева по данни на БНБ". 
Над 40 награди бяха присъдени на хотели, ресторанти, мениджъри на обекти, атракции, организатори на събития, фирми 
и мероприятия, български общини. Министерството на туризма бе отличено за най-добро партньорство и подкрепа през 
годината от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.  
Националното сдружение на общините в България получи грамота "За дългогодишно партньорство". 
Община Варна беше отличена за изключителен принос в съхраняването и популяризирането на културно-историческото 
наследство на Варна. 
"Най-устойчива туристическа дестинация на 2022 г." е община Сандански. 
Българското национално радио получи награда за най-добро медийно партньорство през годината.  
 Генералният директор Милен Митев благодари за отличието: 
"Благодаря на БХРА, която вече близо 30 години последователно и всеотдайно подкрепя туристическия бранш. Бих искал 
да поздравя и всички Вас, които работите в този бранш и продължавате да се справяте с нелеките предизвикателства. Това, 
което ни отличава от всички живи същества, е способността ни да разказваме истории. Освен да ги разказваме, ние имаме 
нужда да ги преживяваме и възприемаме. Защото именно чрез историите възприемаме и разбираме света най-добре, 
както с ума, така и със сърцето си. 
Именно Вие сте хората, които участвате в създаването на истории, защото в основата на всяка добра история е пътуването. 
А пътуването е невъзможно без всички Вас, работещите в хотелския и ресторантьорския бизнес. Вие сте тези, които правят 
местата специални и вечерите вълшебни. Затова Ви пожелавам да създавате все повече истории, а нашата работа като 
медии е да ги разказваме. 
БНР има стремеж с подкрепата на Министерството на туризма през следващата година да създава серия от предавания, 
подкасти и видеокасти, които да представят различни райони на България и да помагат за разпространяването на добрите 
новини, от каквито определено имаме нужда". 
 
√ Три университетски преподавателки победиха в 12-ото издание на конкурса "За жените в науката" 
“Светът има нужда от наука, а науката - от жени“ - под това мото журито на Дванадесетото издание на Националната 
стипендиантска програма "За жените в науката" в България обяви на официална церемония в Ректората на СУ „Св. Климент 
Охридски“ имената на трите учени, които са носители на едноименната награда за 2022 г., предаде БТА.   
Победителките в конкурса, който за дванадесети път отличава успешни млади жени, посветили се на научното поприще, 
са: д-р Нина Кънева – Добревска, преподавател по неорганична химия в СУ „Св. Климент Охридски“ (за проекта 
„Пречистване на води от фармацевтични лекарства“); д-р Катерина Такова- Сакалийска, преподавател по биология в 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (за проекта „Имунодиагностика на SARS-COV-2 инфекция чрез антиген, 
продуциран в тютюневи изделия“) и д-р Мая Жекова, преподавател по квантова физика в СУ „Св. Климент Охридски“ (за 
проекта „Квази-недифрагиращи гаус-беселовни снопове с остатъчен топологичен заряд“). 
На тържеството присъстваха акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН; Емануела Томова, главен секретар на 
Националната комисия за ЮНЕСКО; Ваня Панайотова, генерален мениджър на L’Oreal България; Албена Чавдарова, 
заместник-министър на образованието и науката; Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община; Милена Димитрова от 
екипа на вицепрезидента Илияна Йотова; проф. Николай Витанов, зам.-ректор на СУ и председател на журито на конкурса 
вече седма година поред. 
Трите вдъхновяващи български жени са отличени за техните дръзки изследователски идеи сред общо кандидатствали 33 
учени по програмата за 2022 г.  
„Това е изключително конкурентно състезание. От 33 учени, разделени в шест научни области, първо отсяхме осем 
финалистки. След това отделихме три от тях. Които и три да бяхме отличили, щяха да бъдат достойни за наградата“, каза 
проф. Витанов и призова останалите 30 кандидатки догодина отново да участват в Тринадесетото издание на конкурса, 
ако отговарят на условията му. А на победителките пожела: „Не се уморявайте от успеха.“  
„Любопитството към света и подкрепящата социална екосистема е в основата на успеха в науката. Науката е отборна игра“, 
смятат и трите победителки в конкурса.   
„И трите са прекрасни – и като ум, и като визия, озарени от красотата на науката жени“, каза в емоционално слово Ваня 
Панайотова, генерален мениджър на L’Oreal България, основен организатор на конкурса. „Науката е това, което ще ни 
позволи да имаме бъдеще“, допълни Ваня Панайотова. Тя е завършила медицина, а съпругът й е научен работник.   
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Наградата „За жените в науката“ е ориентирана към жени-учени до 35-годишна възраст. Паричното измерение на приза 
се равнява на 5000 евро и има за цел да подкрепи жените учени у нас в реализирането на техните научни мечти да 
променят света към по-добро и да ги мотивира да продължат смело кариерата си в България.  
В глобален план програмата цели да стимулира развитието на науката, да повиши броя на жените изследователки (едва 
33,3 процента от учените в света са дами) и да постигне полово равенство в тази сфера. Пет от общо 3900-те жени учени от 
целия свят, отличени през годините с приза „За жените в науката“ са носители и на Нобелови награди. 
„За жените в науката“ е уникален за България и света проект. Той е и сред най-престижните научни конкурси у нас и 
се провежда в партньорство между Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Националната комисия за 
ЮНЕСКО в България и L'Oréal България от 2010 г. насам. Към момента по програмата вече са отличени 33 дами (вкл. 
трите стипендиантки от тази година) за техния впечатляващ научен потенциал, постижения и любов към 
изследователската дейност с общ награден фонд от 165 000 евро. 
 
√ Среща в Кипър на Мрежата на високо равнище за връщанията 
На 1 и 2 декември в кипърската столица Никозия се провежда втората среща на Мрежата на високо равнище за връщанията 
на Европейската комисия. Създаването на ефективна и обща европейска система за връщане на получилите откази за 
убежище е крайъгълен камък на новия европейски пакт за миграцията. 
Домакинството на европейската среща е важно признание за усилията на Кипър в областта на връщанията на незаконни 
мигранти, които през тази година достигнаха почти 7000, и с този брой страната е на първо място в Евросъюза, се казва в 
съобщението на Министерството на вътрешните работи за започващия днес форум. 
Мрежата на високо равнище на Европейската комисия, чиято първа среща бе през септември, се състои от представители 
на всички държави-членки и на структури като Европейската агенция за гранична и брегова охрана /Frontex/ и Европол. 
Целта ѝ е да координира действията им за осигуряване на ефективна обща европейска система за връщане на получилите 
откази за убежище. 
Това е и една от основните цели на правителството на Кипър за намаляване на големия брой нелегално влизащи и 
пребиваващи на острова. 
Усилията са насочени към сключването на споразумения с нерисковите страни да приемат своите граждани. Такава 
договореност бе постигната с Бангладеш през ноември. 
Част от финансовата помощ, която Кипър ще получи от Швейцария, Чехия и Унгария, ще бъде използвана за доброволното 
връщане на мигранти. 
 
√ Изненадващо забавяне на инфлацията в Германия през ноември до 10% 
Германската годишна инфлация се забави изненадващо през ноември до 10%, докато очакванията бяха за нейното 
задържане в 70-годишния връх от 10,4 на сто, достигнат през октомври, показват предварителни данни на немската 
федерална статистика Destatis. 
Спрямо октомври инфлацията се понижи с 0,5%, отбелязвайки първи спад на месечна база в рамките на тази година. 
 

Графика на инфлацията в Германия на годишна база 

 
 
Основен двигател на все още много високата инфлация в Германия продължават да бъдат енергийните цени, въпреки че 
техният растеж през ноември се забави до 38,4% от 43,0% през октомври. 
Цените на стоките пък се повишиха през ноември със 17,2% спрямо година по-рано след растеж със 17,8% през октомври, 
докато годишната инфлация при хранителните стоки се ускори до 21,0% от 20,3% месец по-рано, а цените на услугите 
нараснаха с 3,7% след повишение с 4% през октомври. 
Хармонизираната потребителска инфлация (индекс HICP според общите европейски стандарти) пък остана през ноември 
на нивото от октомври, когато се повиши с 1,15, а на годишна база се забави до 11,3% от 11,6% месец по-рано, когато беше 
отчетена най-високата хармонизирана инфлация в Германия от 1996 г., когато започна да се следи този тип данни. 
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√ Солиден спад на продажбите на дребно в Германия през октомври 
Германските продажби на дребно отбелязаха изненадващо силен спад през октомври, което само потвърждава 
негативното влияние на високата инфлация върху потребителската активност, показват данни на официалната федерална 
статистика Destatis. 
Продажбите на дребно се свиха през октомври с 2,8% спрямо септември, когато нараснаха с 1,2%, докато осреднените 
очаквания бяха за доста по-умерен спад с 0,6 на сто. Това е най-голямото понижение на търговията на дребно от началото 
на годината, след като по-голям спад в продажбите на дребно беше отчетен през декември 2021 г. (с 4 на сто). 
Спад се наблюдава при продажбите на хранителни стоки (с 1,2%), нехранителни стоки, а именно дрехи, обувки и 
обзавеждане (спад с цели 4,5%), както и при онлайн поръчките и поръчките по пощата (понижение с 1,8%), докато 
продажбите по бензиностанциите останаха без промяна спрямо предходния месец. 
 

Продажби на дребно (на месечна база) 

 
 
Спрямо година по-рано продажбите на дребно в Германия отбелязаха спад през октомври с 5% след понижение с едва 
0,9% през септември и очаквания за по-умерено понижение с 2,8 на сто. Това е най-рязкото свиване на търговията на 
дребно на годишна база от юни насам. 
Въпреки рязкото свиване на продажбите на дребно през октомври, те все още остават с 1,8% над предпандемичния 
октомври през 2019 г. 
 
√ Си Цзинпин: Китай ще засили стратегическата комуникация и координация с Европейския съюз 
Китай ще засили стратегическата комуникация и координация с Европейския съюз, заяви президентът Си Цзинпин пред 
председателя на ЕС Шарл Мишел, който е на визита в азиатска държава, предаде Ройтерс. 
Китайският президент отбеляза, че Пекин иска да продължи да укрепва връзките си с Европа и подчерта, че двете страни 
нямат стратегически конфликти. Той добави, че страната му се противопоставя на всякакъв вид "нова студена война". 
Китай подкрепя засилването на ролята на ЕС в разрешаването на кризата в Украйна и създаването на устойчива структура 
за европейска сигурност, посочи още Си Цзинпин по време на срещата си с Шарл Мишел. 
"Китай подкрепя засилването на ролята на ЕС в посредничеството и разрешаването на кризата в Украйна и се надява да се 
създаде балансирана, ефективна и устойчива европейска архитектура за сигурност", заяви Си Дзинпин, според държавната 
китайска телевизия CCTV. 
Той също така подчерта, че "Китай винаги е стоял на страната на мира и ще продължи да играе конструктивна роля по свой 
собствен начин". 
На среща в китайската столица Си Цзинпин каза на Шарл Мишел, че се надява "институциите на ЕС и държавите членки да 
създадат обективно и правилно възприемане на Китай", съобщи държавната телевизия CCTV. 
"Китай ще остане отворен за европейските компании и се надява, че ЕС може да премахне намесата, за да осигури 
справедлива и прозрачна бизнес среда за китайските фирми", посочи още той. 
Нито Си Цзинпин, нито телевизията CCTV обаче уточниха какво се има предвид под намеса. 
Си Цзинпин посочи, че Китай "не иска да търси хегемония или експортни системи“ и подкрепя стратегическата автономия 
на Европа. Китайският президент каза още, че Пекин и Брюксел трябва да засилят координацията на макроикономическата 
политика и допълнителните предимства, за да могат съвместно да създадат нови двигатели на икономическия растеж и 
да осигурят безопасност, стабилност и надеждност на промишлените вериги на доставки. 
Шарл Мишел, който е на еднодневно посещение в Китай, ще се срещне и с премиера на страната Ли Къцян и Ли Чжаншу, 
председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители (китайския парламент). 
Визитата му идва, след като европейските лидери изразиха загриженост на среща през октомври относно икономическата 
зависимост от Китай. 
 
√ Зеленски: Подготвяме нова мощна контрамярка срещу Русия 
Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Бундестага за това, че одобри резолюция, с която признава 
Гладомора за геноцид спрямо украинския народ. Това е масовият глад в Съветска Украйна през 30-те години на миналия 
век по време на управлението на Йосиф Сталин, когато загиват милиони украинци. 



9 

 

В обичайното си обръщение към сънародниците му Зеленски обяви също, че Украйна подготвя нови решения, за да 
попречи на Русия в бъдеще да манипулира вътрешния живот в страната. "Анализираме намеренията на окупаторите и 
подготвяме нова контрамярка, което ще е по-мощна от настоящото противодействие. Около 6 милиона абонати в повечето 
региони на страната и в Киев нямат достъп до електричество. Ситуацията продължава да бъде много трудна в столицата,  
както и в областите Киев, Виниця, Лвов, Одеса, Хмелницки и Черкаси", посочи украинският държавен глава. 
Междувременно стана известно, че Пентагонът е възложил договор за 1 милиард и 200 милиона долара за производството 
на шест усъвършенствани ракетни системи земя-въздух "НЕЙСАМС" за Украйна. Поръчката ще бъде изпълнена от 
компания "Рейтиън", съобщи агенция "Ройтерс", като се позова на представител на американското министерство на 
отбраната. 
Украйна получи първите две подобни системи за противовъздушна отбрана през ноември. Останалите ще бъдат доставени 
през идните месеци, щом бъдат произведени, съобщава още "Ройтерс". 
 
√ Байдън приема Макрон в Белия дом 
Американският президент Джо Байдън приема днес в Белия дом френския си колега Еманюел Макрон. Вероятни теми 
в  разговорите са войната в Украйна, възходът на Китай, конфликтът в Близкия изток, а също и икономически въпроси. 
Очаква се и съвместна пресконференция. 
В навечерието на срещата – остър тон от Макрон, който заяви, че американските субсидии за определени индустрии са 
"суперагресивни" спрямо френските бизнеси. 
Макрон говори пред американски законодатели и бизнес лидери. Думите му бяха за една от ключовите политики на 
Байдън, която подкрепя американски бизнеси като налива милиарди долари в природосъобразни индустрии. За 
Европейския съюз политиката под името Закон за намаляване на инфлацията е заплаха за тяхната зелена индустрия. 
Макрон обаче подчерта, че американско-френските отношения остават солидни. 
Въпреки критичния коментар от Белия дом настояват, че визитата е за "топлите отношения" между двамата президенти. 
Конкретно на забележката, че Законът на намаляване на инфлацията пречи на европейските бизнеси пресекретарят Карин 
Жан-Пиер каза, че успехите на САЩ в сектора за чиста енергия ще помогнат и на европейците. 
Това е първата официална държавна визита във Вашингтон на чуждестранен лидер откакто Байдън стана президент преди 
около 2 години. 
Темата за Украйна, според официални лица, цитирани от "Вашингтон пост", ще е централна. 
 
√ Икономиката на САЩ нарасна с 2,9% през третото тримесечие 
Американската икономика отбеляза по-добър от първоначалната оценка ръст през трите месеца до края на септември 
2022 г., възстановявайки се от свиването през първата половина на годината, показва възходящо ревизираната оценка на 
Бюрото за икономически анализи на САЩ. 
Брутният вътрешен продукт (БВП) на САЩ нарасна през третото тримесечие с 2,9% на годишна база, наваксвайки изцяло 
спада с 1,6% през първото и с 0,6% през второто тримесечие на 2022 г. Това представлява възходяща ревизия спрямо 
първоначалната оценка за икономически растеж от 2,6% и при очаквания на финансовите пазари за повишение с 2,7 на 
сто. 
Възходящата ревизия отразява по-добрия растежа на потребителските и на бизнес разходите, както и по-рязкото свиване 
на вноса за сметка на по-силен растеж на износа. 
Американският внос се понижи през третото тримесечие със 7,3% (при предварителна оценка за спад с 6,9%), докато 
износът нарасна с 15,3% (над предишна оценка за 14,4%), като приносът на нетната търговия към растеж на БВП се е 
увеличил до 2,93 процентни пункта спрямо принос за 2,77 пункта при първоначалните данни и далеч над принос от 1,16 
процентни пункта през второто тримесечие. 
 

Графика на тримесечния БВП на САЩ (спрямо година по-рано) 

 
 
В същото време потребителските разходи нараснаха с 1,7% - малко по-силно от предварителна оценка за повишение с 1,4 
на сто водени от водени от разходите за здравеопазване и за "други" услуги, които частично компенсираха намалението 
на харчовете за стоки, а именно за моторни превозни средства, храни и напитки. 
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Нежилищните инвестиции пък скочиха с 5,1% (спрямо повишение с 3,7% при предишната оценка), стимулирани от 
увеличения на инвестициите в оборудване и интелектуалната собственост. От друга страна, жилищните инвестиции се 
сринаха с цели 26,8% при предишна оценка за спад с 26,4%. Пазарът на жилища сякаш се разпада, като жилищните 
инвестиции се свиват за шест поредни тримесечия, което е най-дългият период от срива на жилищния пазар през 2006 
година. 
С оглед на факта, че Федералният резерв се намира в капания на най-агресивен цикъл на повишаване на лихвите от 80-те 
години на миналия век насам, икономиката на САЩ остава застрашена от влизането в рецесия още през първата половина 
на следващата година. Редица икономисти обаче смятат, че всеки евентуален рецесионен спад ще бъде кратък и 
относително плитък поради безпрецедентно силния пазара на труда. 
 
√ Вашингтон "категорично се противопоставя" на нова турска военна операция в Сирия 
Американският министър на отбраната Лойд Остин е заявил на турския си колега Хулуси Акар, че "категорично се 
противопоставя" на нова турска военна операция в Сирия, съобщиха от Пентагона. 
Двамата министри са разговаряли по телефона, като Остин е изказал съболезнованията си по повод атентата в Истанбул 
на 13 ноември, при който загинаха шестима души, а над 80 бяха ранени . 
Той също така изрази загриженост от ескалацията на военните действия в Северна Сирия и Турция, включително и от 
нанесените въздушни удари. Те са застрашили сигурността на американския персонал, който работи с местни партньори в 
Сирия за ликвидирането на "Ислямска държава", се казва в съобщението . 
Турция предприе военната операция "Лапа-Меч" по цели на кюрдските бойци в  региона  броени дни след атентата в 
Истанбул. 
 
√ MAE: Русия загуби "завинаги" Европа като най-големия си енергиен клиент 
Русия загуби "завинаги" Европа като най-големия си енергиен клиент, заяви във вторник ръководителят на 
Международната енергийна агенция (МАЕ) - Фатих Бирол по време на енергийна конференция, съобщава Ройтерс. 
МАЕ очаква производството на руски суров петрол да бъде намалено с около 2 млн. барела петрол на ден до края на 
първото тримесечие на следващата година, каза още Бирол. 
Европейският съюз ще забрани вноса на руски суров петрол по море от 5-и декември и на руски петролни продукти от 5-и 
февруари 2023 г., лишавайки Русия от приходи от петрол и принуждавайки един от най-големите производители и 
износители на нефт в света да търси алтернативни пазари. ЕС също така продължава да обсъжда таван на цените на руския 
петрол, доставян по море. 
На въпрос за въздействието на мерките на ЕС, Бирол каза: 
"Очакваме към края на първото тримесечие на 2023 г. да има загуба от 2 милиона барела на ден руски петрол и има нужда 
от замяна на този петрол". 
"Но има и други фактори, като търсенето, което е до голяма степен функция на глобалната икономика, особен на 
китайската икономика, както и решенията, които страните от петролния картел "ОПЕК +" ще имат след няколко дни", 
посочи Фатих Бирол в интервю за Ройтерс в кулоарите на енергийна конференция. 
"ОПЕК +", включващ членовете на Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници, начело с Русия, 
ще проведе следващата си среща във Виена на 4-ти декември. 
Бирол каза, че очаква членовете на групата да вземат предвид "доста крехката ситуация на световната икономика" при 
вземането на решения относно петролното производство. Това включва "повечето от клиентите, чиито икономики могат 
да изпаднат в рецесия, но също и тези в развиващите се страни, които страдат най-много, но техните гласове не се чуват 
много", каза той. 
 
√ МАЕ: Добивите на суров петрол в Русия ще спаднат с 2 млн. барела на ден към март 
Международната агенция по енергетика очаква добивите на суров петрол в Русия да спаднат с 2 милиона барела на ден 
към март догодина, предаде Ройтерс като цитира ръководителя на агенцията Фатих Бирол. 
Според Бирол спадът ще е резултат от частичното ембарго, което Европа ще наложи от следващата седмица, както и на 
плановете на Г-7 за ценови таван върху всички останали руски доставки по море. 
По данни за миналия месец, цитирани от вестник "Комерсант", дневните добиви на Русия са близо 10,8 милиона барела. 
В лицето на Европа Москва е загубила "завинаги" най-големия си енергиен клиент, констатира Бирол. Досега тя успява да 
компенсира намалелия износ на Запад с увеличени доставки за Индия, Китай и Турция. 
 
√ Петролът поскъпва с над 2% след рязък спад на складовите петролни запаси в САЩ 
Петролните фючърси поскъпнаха за кратко с над 3%, след като Енергийната информационна администрация на САЩ (EIA) 
отчете солиден спад на складовите запаси на суров петрол с цели 12,6 млн. барела до 419,1 млн. барела през седмицата 
до 25-и ноември. 
Запасите от суров петрол в центъра за доставка "Кушинг", Оклахома, пък паднаха с 415 000 барела за последната седмица 
до 24,3 млн. барела. 
В същото време обаче, данните на EIA показват седмично увеличение на складовите запаси на бензин с 2,8 милиона барела 
и на петролни дестилати, включващи горивото за отопление и дизел - с 3,5 милиона барела. 
Степента на използване на капацитета на петролните рафинерии пък скочи с 1,3 процентни пункта спрямо предходната 
седмица, достигайки 95,2%, което отчасти обяснява и рязкото намаление на складовите запаси на суров петрол. 
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След първоначалното рязко поскъпване на суровия петрол с над 3% последва ограничаване на част от неговия растеж, като 
към 18.00 часа българско време януарските фючърси на петрол Брент нарастват с 2,5% малко над нивото от 85 долара за 
барел, докато аналогичните фючърси на американския лек суров петрол WTI - с 2,4% точно над 80 долара за баел. 
 

Графика на петрол Брент (в долари за барел) 

 
 
Едно по-рязко поскъпване на петрола изглежда ограничено с оглед на очакваната важна среща на картела "ОПЕК +" по-
късно тази седмица (на 4-и ноември). ОПЕК и нейните съюзници, начело с Русия, се очаква да запазят настоящите 
съвместни производствени нива на петрол. Въпреки това все още не е постигнат консенсус, като по-нататъшните 
съкращения на производството все още са на масата, посочват някои анализатори. 
Според последно проучване на агенция Ройтерс, цените на петрол Брент ще се задържат над нивото от 100 долара до края 
на 2022 г., тъй като предстоящата забрана от ЕС на руския петрол предизвиква несигурност относно предлагането, но ще 
се понижат през следващата година с оглед на преобладаващите опасения за световната икономика. 
Проучване сред 38 икономисти и анализатори показва, че се очаква референтният суров петрол Брент да струва средно 
$100,50 за барел тази година и $93,65 през 2023 г., което е малко по-ниско от прогнозите през октомври за средни цени 
съответно от $101,10 и $95,74 за барел. 
Прогнозите за американският суров петрол WTI пък са, че той ще струва средно 95,56 долара за барел през 2022 г. и 87,80 
долара през следващата година. 
 
√ Газът в Европа поскъпва с близо 8% към 147 евро за мегаватчас 
Газът в Европа поскъпва стабилно за втора поредна сесия на търговия, тъй като ниските зимни температури на стария 
континент ще започнат да водят до намаляване на запасите на синьо гориво в газовите хранилища. 
Към 17.00 часа българско време газовите фючърси на нидерландския хъб TTF с доставка през януари 2023 г. поскъпват с 
8% към 147 евро за мегаватчас. По-рано през днешната търговия те дори нараснаха до 149,75 евро/MWh за пръв път от 14-
октомври насам. 
В рамките на отминаващия месец ноември газовите TTF фючърси поскъпнаха с близо 18% , а от началото на годината - с 
близо 52%. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 
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Газохранилищата в ЕС бяха пълни на 93,62% към 28-и ноември, според данни на Gas Infrastructure Europe, като това 
представлява постепенно слабо понижение на тяхната запълняемост за пореден ден от последната десетдневка на 
настоящия месец, след като преди това те бяха запълнени на над 95,5%. 
За поскъпването на синьото гориво влияние оказват и проблеми с норвежкото находище Troll и с терминала Barrow North 
в Обединеното кралство. 
"Газпром" пък продължава да доставя газ за Европа през Украйна, като в началото на седмицата руският енергиен гигант 
заяви, че е решил да не намалява доставките на газ за Молдова, но същевременно си запазва правото да намали или дори 
да прекрати доставките, ако Кишинев не успее да извърши договорените плащания. 
 
3e-news.net 
 
√ Служебното правителство няма да внася проект на закон за държавен бюджет за 2023 година 
Мнозинството в Народното събрание отхвърли декларацията на "Продължаваме Промяната", подкрепена от „БСП 
за България“ и „Възраждане“, в която се настоява служебният кабинет да внесе бюджет за догодина 
С 86 гласа "за", 127 "против" и един "въздържал се" парламентът отхвърли предложената от ПГ  на "Продължаваме 
Промяната" декларация, в която се настояваше служебният кабинет да внесе бюджет за 2023 г. 
Документът предвиждаше Министерският съвет да изпълни задълженията си, произтичащи от Закона за публичните 
финанси, и при спазване на всички законови изисквания да внесе в Народното събрание одобрен законопроект за 
държавния бюджет на Република България за 2023 г. , заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, прието 
становище на Министерския съвет по проекта на бюджета на съдебната власт и програмните формати на бюджети на 
първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, които съответстват на параметрите на законопроекта за 
държавния бюджет и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. 
В декларацията се иска служебното правителство да изпълни задълженията си, произтичащи от Кодекса за социалното 
осигуряване и от Закона за здравното осигуряване, и да внесе в Народното събрание и законопроекти за бюджетите на 
ДОО за 2023 г. и за НЗОК за 2023 г. 
В документа се настоява Министерският съвет да изпълни тези свои задължения незабавно, доколкото законово 
предвиденият за това срок (31 октомври 2022 г.) вече е изтекъл. 
Преди това депутатите на Кирил Петков и Асен Василев от ПП успяха да прокарат искането си декларацията им да бъде 
разгледана като първа точка от дневния ред на парламента. Това стана възможно с гласовете на „БСП за България“ и 
"Възраждане". Общо 113 депутати подкрепиха искането на ПП, докато 104 бяха против. 
Дебатите по тази точка от дневния ред продължиха почти през цялото време на пленарната сесия. 
Мотивите на „Продължаваме промяната“ 
В мотивите си при представянето на декларацията Асен Василев заяви, че е изключително важно този дебат да се състои. 
Според него, ефектът за налагане на финансова дисциплина чрез замразяване на всички социални плащания няма да бъде 
постигнат.  По думите на Василев, една немалка част от мерките, свързани със социалните плащания, са разпоредби в 
други закони. Василев обясни, че те така и се  променят в нормалния закон за бюджета. 
Това, което най-вероятно ще се случи между първо и второ четене на Закона за удължаване за бюджета за 2022 г., е че 
всички социални мерки ще бъдат вкарани, най-вероятно те ще бъдат приети в зала и това ще бъде най-безотговорното 
отношение към финансовата стабилност, заяви Василев. Ако тези мерки бъдат приети в закон за удължаване на бюджета, 
те няма да бъдат остойностени, няма за тях да бъдат предвидени приходи или намалени други разходи, коментира той. В 
този закон за удължаване, тъй като той не е истински бюджет, няма бюджетно салдо, който парламентът да трябва да 
съобразява, каза Василев. 
По време на дебатите се стигна до спор относно държавния дълг 
Първо председателят на ДПС Мустафа Карадайъ каза, цитиран от БТА, че от Движението няма да подкрепят декларацията. 
Твърденията, че държавата се оставя на автопилот и без бюджет, не са верни, защото вчера приехме на първо четене 
удължаване на бюджета за 2022 г., коментира той. Карадайъ посочи, че вътре в удължителния закон могат да се правят 
размествания на разходите за сметка на други пера, но в рамките на тези приходи. Той подчерта, че трябва да водят и 
дебат още колко дългове можем да си позволим като държава, кой и как ще ги плаща, дали ще се вдигат данъците и 
осигурителните вноски. В момента това са дългове на цената на изборния популизъм, а не с грижа за българските 
граждани, каза Карадайъ. 
Васил Пандов (ПП) възрази, че не е съгласен, че с този закон за удължаване могат да правят преразпределение на разходи 
или на приходи. Практиката на Конституционния съд е ясна, аз съм убеден, че не можем между първо и второ четене да 
превърнем закона за удължаване в закон за изменение и допълнение на държавния бюджет, заяви той. Пандов отбеляза, 
че правителството има задължение по конституция да внесе проект на бюджет.  
Мустафа Карадайъ посочи, че за осем години участие на ДПС във властта - от 2001 г. до 2009 г., са се върнали 16 млрд. лева 
дълг, средно по 2 млрд. дълг на година. Той припомни, че са критикували ГЕРБ за тяхното управление на страната, защото 
от 2009 г. до 2020 г. те са натрупали 20 млрд. нов дълг за десет години, средно по два милиарда дълг на година. Сега в 
момента обаче вие за седем месеца успяхте да счупите всички рекорди за последните 32 години - 15 млрд. дълг на година, 
не за десет години, обърна се той към ПП. 
Председателят на ПГ на "Продължаваме Промяната" Андрей Гюров призова да се прекъсва говорещият, когато се говорят 
неистини и лъжи от трибуната. По време на управлението на правителството "Петков" дългът е паднал с 2 млрд. номинално 
и като процент от БВП, посочи той. 
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Бившият вицепремиер и министър на финансите Асен Василев коментира, че тези 15 млрд. са фикция, лъжа. Тази лъжа е 
казана единствено, за да може средствата, вместо да стигат до българските граждани, да стигат до обръчите от фирми, 
допълни той.  Василев посочи, че целият дълг, който е бил изтеглен, стои по сметка в БНБ. 
Делян Добрев от ГЕРБ-СДС попита Асен Василев защо предишното правителство не е изтеглило по-евтин кредит - на 2%, 
още през март, а е оставило служебният кабинет да изтегли на 5% . Вие сте лично отговорен за тези 3% и за този милиард 
на година и точно Вие да излезете от тази трибуна и да говорите за морал ми идва малко в повече, каза Добрев. 
ГЕРБ повдигна темета за цената на газа и посредниците 
В спора Добрев намеси и темата за цената на газа и посредниците. За вашата пламенна защита на "Газпром" и договора 
им в България нямам какво повече да добавя, отговори му Асен Василев. Делян Добрев коментира: "Г-н Василев, вие пак 
от "Газпром" купувахте, само че заделяхте едни 30 процента върху цената, която всички български граждани плащаха, за 
вашите посредници". Г-н Тошко Йорданов вече си плати за лъжите от тази трибуна, г-н Добрев ще си плати също, заяви в 
отговор Асен Василев.  
Усещам в тази зала да броди един призрак с допускането, че пътят за икономически прогрес е непрекъснатото генериране 
на нови дългове, което е притеснително, коментира Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС. Не бива да допускаме в парламента да 
се появи мнозинство тип "икономическа шарлатания", добави той. 
Според него е много по-отговорно да се внесе истински закон за бюджета за догодина със салдо 3 процента, което по 
думите му ще позволи да се запази финансовата стабилност и да се направи реална прогноза за приходите, за разходите, 
както и да бъдат заложени политики, които всички в залата смятат, че трябва да бъдат заложени.  
Невнасянето на нов бюджет създава рискове пред възможността, на което и да е правителство да финансира касовия план, 
допълни Василев, след което уточни, че това ще създаде трудности и пред рефинансирането на държавния дълг. 
Дебатът беше излъчван от БНТ и БНР 
Преди да започнат дебатите, депутатите приеха предложение на народния представител Иван Ченчев от "БСП за България" 
заседанието по декларацията да се излъчва пряко по БНТ и БНР. Ченчев обясни, че с оглед световното първенство по 
футбол и ангажиментите към рекламодатели, ръководството на БНТ е помолило по своя преценка излъчването на дебата 
да се прехвърля от БНТ1 към БНТ2. 
От „Продължаваме промяната“ поискаха служебният министър-председател Гълъб Донев и министърът на финансите 
Росица Валкова да присъстват в пленарна зала по време на обсъждането на декларацията, свързана с искането им за 
внасяне на Бюджет за 2023 г. Съпредседателят на ПП Асен Василев заяви, че е "неприемливо" двамата да не присъстват в 
пленарна зала, когато се обсъжда подобна декларация. Той поиска половинчасова почивка, а председателстващият 
заседанието Росен Желязков (ГЕРБ-СДС) заяви, че ще се свърже с тях. 
След почивката заместник-председателят на парламента Кристиан Вигенин ("БСП за България") обяви, че премиерът се 
готви за заседание на Министерски съвет, а служебният министър на финансите Росица Велкова е в среща, но са обяснили, 
че следят заседанието на парламента.  
 
√ Всички самолети от България ще спрат да излитат на 4 срещу 5 декември, ако депутатите решат да стопират износа на 
нефтопродукти 
Законопроектът на ДПС, визиращ забраната за износ на нефтопродукти, произведени от рафинерията "Лукойл 
Нефтохим Бургас" мина на първо четене в комисията по енергетика към НС 
Много бързо трябва да вземем решение какво правим със забраната на износа (на нефтопродукти от рафинерията „Лукойл 
Нефтохим Бургас“), защото знаете, че керосина, самолетното гориво, с което се зареждат всички самолети, които излитат 
от България от летище София и другите летища в България се произвеждат от рафинерията в Бургас. Ако не вземем ясно 
решение, а имайте предвид, че това зареждане (на самолетите с керосин) се третира като износ,  всички самолети трябва 
да бъдат спрени на 4 срещу 5 декември и няма да има как да излетят, ако трябва Агенция Митници да изпълни тази 
забрана.  Това заяви вицепремиерът от служебното правителство Христо Алексиев пред комисията по енергетика към 
Народното събрание при обсъждането на проекта за „Закон за контрол за прилагане на дерогация за закупуването, вноса 
или трансфера на суров нефт, превозван по море и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия“, 
предложен и внесен за обсъждане от ДПС.   
 „Проектът на Закон за контрол за прилагане на дерогация за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван 
по море и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия“ е изготвен по дадената на България дерогация от 
Европейската комисия за износ на петрол по море“, заяви при представянето депутатът и вносител от името на ДПС 
Рамадан Аталай. 
„Законопроектът предлага забрана за износ на петрол и нефтопродукти, които са обект на дерогацията. Предлагаме и 
облагане по режим на ДДС и акцизи, който гарантира внасянето в бюджета на дължимите вноски в определен срок, което 
да гарантира компенсациите за високите цени на горивата. Това е достатъчно“, заяви при представянето на законопроекта 
Аталай. 
„Разбирам сложността на темата, затова ние като служебно правителство, министерски съвет наистина направихме много 
задълбочени анализи. Това, което трябва да се знае е, че водим много активни разговори с Европейската комисия (ЕК), за 
да имаме наистина яснота как да прилагаме клаузите на регламента. Дерогацията, която е дадена на България за внос на 
суров петрол е ясна. Оттам нататък обаче възникват доста неясни въпроси“, каза той. Алексиев припомни, 
че  нефтопродуктите, произведени от суров петрол през  тръбопроводи са с  изрична забрана, което е записано в 
регламента. За съжаление, по думите му, нищо не е записано по отношение на морския транспорт. 
„Защото в самият регламент, петролът, идващ по тръбопровод и този, идващ по морето се третират като два различен тип 
внос. Оттук нататък това поражда една непълнота на регламента, една неяснота и аз смея да твърдя, че за България няма 
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такава забрана. Говоря за износ и продажба на нефтопродукти с произход суров петрол от Русия. Пак казвам – ясно е, че 
реекспорта на суров петрол е абсолютно забранен. На второ място, нашите анализи показват следното: една пълна забрана 
на продукти с произход суров петрол от Русия ще има много сериозни и тежки последствия за гражданите, за бизнеса и за 
всички ползватели на петролни продукти. 
Ще ви кажа защо. Много добре знаете, че България потребява горива и рафинирани продукти малко над 3 млн. тона 
годишно. От тях около 2,5 млн. тона е дизеловото гориво. В България има предимно потребление на дизелово гориво. Тези 
2,5 млн. тона в момента се произвеждат предимно от рафинерията, разположена в Бургас. Тоест, към момента, България, 
поради сериозните дефицити на дизел няма възможност по никакъв начин да внесе какъвто и да е дизел, освен да бъде 
произведен тук в рафинерията в България на „Лукойл Нефтохим Бургас“, посочи Алексиев. 
Според представения от него анализ, ако желанието е да бъде осигурено необходимото количество за българските 
граждани предимно от дизел, „основния проблем е, че рафинерията трябва да преработи по наши изчисления около 6 
млн. тона суров петрол“. 
„Вие много добре знаете, че рафинерията не може да произведе само дизел. Това е един много сложен производствен 
процес, от който излизат т.нар. съпътстващи продукти. Тоест, за да произведем 2,5 млн. тона дизел за вътрешния пазар, 
рафинерията трябва да произведе и една номенклатура от други продукти, за които големият проблем е, че нямат пазар в 
България. Те не могат да бъдат пласирани тук. Някои от тях дори са забранени за употреба в ЕС“, обясни Алексиев. Той 
уточни, че натрупването на тези съпътстващи продукти  ще стане много голямо и складовете за съхранение на рафинерията 
биха имали възможност за съхранение за срок от  14 дни. „Оттам нататък рафинерията трябва да пристъпи към затваряне, 
тоест няма да има възможност, ако няма износ, ако тези количества не бъдат освободени по някакъв начин“, допълни 
вицепремиерът. 
Според него анализите сочат, че подобна ситуация би предизвикала „със сигурност липса на горива на българския пазар“. 
В допълнение вицепремиерът Алексиев изрази съмнение ,че подобно количество от 2,5 млн. тона дизел може да бъде 
внесено отвън. Той се позова и на данните за сериозни липси в региона и в цяла Европа. 
„От тази гледна точка бих казал, че е неразумно абсолютното ограничаване на износа на нефтопродукти с произход Русия, 
защото това директно ще доведе до спиране на рафинерията и до много сериозни проблеми за гражданите и бизнеса в 
България, защото няма откъде да се снабдим с тези количества горива. Едно такова решение има и други аспекти, които 
също сме анализирали“, допълни той. Алексиев обърна внимание и на друг аспект от еврорегламента – възможността за 
внос на нефтопродукти от страна извън ЕС, получени в резултат на преработка на руски петрол. Това по думите му 
„поражда следния сценарий: Ние всички виждаме, че други държави, включително Турция се подготвят да се възползват 
от тази ситуация. Може би знаете, че към момента, за последните два месеца вноса на Република Турция към ЕС на 
рафинирани продукти с произход руски суров петрол се е повишил с 85 %. Казвам този анализ, за да е ясно, че България 
може да загуби много, както и целия ЕС“, обясни Алексиев като се спря и на друг аспект от анализа – износът на България 
на горива по посока на Украйна, които не са на „Лукойл“, но са с руски произход. Базирайки се на анализа, той посочи, че 
спирането на доставките на горива към Украйна ще доведе до крайно негативни ефекти и за самата нея, предвид нуждите 
на селскостопанския сектор. 
„Като цяло нашият анализ показва, че може би е разумно наистина да има забрана за износ на дизел от България. Разумно 
е, за да не спираме работата на рафинерията, съпътстващите горива, тези, които нямат потребление в България наистина 
да бъдат изнасяни. Оттам нататък, разбира се, трябва да се продължи комуникацията с ЕК, за да се изчистят всички правни 
и икономически аспекти. 
Много бързо трябва да вземем решение, какво правим със забраната на износа, защото знаете, че керосина, самолетното 
гориво, с което се зареждат всички самолети, които излитат от България от летище София и другите се произвеждат от 
рафинерията в Бургас. Ако не вземем ясно решение, а имайте предвид, че това зареждане (на самолетите) се третира кат 
износ,  всички самолети трябва да бъдат спрени на 4 срещу 5 декември и няма да има как да излетят, ако трябва Агенция 
Митници да изпълни тази забрана“, посочи вицепремиерът. По-късно в рамките на разискванията той обясни, че става 
въпрос за много сложно законодателство, включително и митнически изисквания, които страната ни трябва да спазва.  
Председателят на енергийната комисия Делян Добрев вметна от своя страна, че „Тая забрана е на Министерски съвет 
вероятно. Защото ние като парламент още нищо не сме казали“, позовавайки се на все още протичащото обсъждане на 
предложение от ДПС законопроект. 
Вицепремиерът от своя страна напомни, че само посочва данните от анализа, така че да де стигне до информирано 
решение.  
Представителят на Министерство на финансите, Петкова за пореден път изчете забраните в европейския регламент и 
обясни, че дерогацията, получена от България е само за внос на руски петрол. „Дерогацията е само за внос. Единственото 
ограничение по отношение на износа е в Параграф 7. В Параграф 7 се казва, че стоките внесени вследствие на дерогацията 
не могат да бъдат изнасяни.  Внесени стоки означава внесен суров петрол и внесени нефтопродукти с произход Русия или 
изнесени от Русия. 
Нефтопродукти, произведени на територията на България и не са внесени стоки вследствие на дерогацията, а са 
произведени стоки от суров петрол, внесен вследствие на дерогацията и тези стоки са с произход България и тези стоки са 
на ЕС“, посочи представителят на финансовото министерство. Тя обясни, също така, че има и клаузи, които дават 
възможност на засегнатото лице да се позове на правото на регламента и да съди държавата за причинени щети в резултат 
на неправилно прилагане на регламента. Петкова коментира и невъзможността за съхранение на натрупаните 
нефтопродукти в процеса на производството на дизел. По думите й  „след като бъдат запълнени складовете рафинерията 
ще бъде принудена да спре технологично. Няма къде да бъдат изнесени. Няма места за съхранение. Тя се принуждава да 
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спре. Това също зависи от технологичния процес. Не от желанието да се произвежда едно или друго. Не може от нефта да 
се произвежда само един вид (гориво)“, обясни Петкова. 
От обясненията на Павел Геренски от Агенция Митници също стана ясно, че по чисто технологични причини рафинерията 
може да спре работа.  „Познавайки целия технологичен процес и цялата ситуация в преработката и дистрибуцията на 
горива на територията на страната, действително по чисто технологични причини налагането на забрана на произведените 
продукти автоматично води до спиране на работата на рафинерията“, посочи той. Той сподели и лично мнение, че 
дерогацията на България „е предоставена, тъй като това е единствената алтернатива страната да задоволи потреблението 
си на нефтопродукти. По тази причина, отчитайки специфичните особености и разликата в България и Унгария са 
предоставени съответно и различни условия“, посочи Геренски. 
Пак в хода на дискусията стана ясно, че всички продукти, които се произвеждат от рафинерията са със сертификация за 
български произход. 
Министърът на икономиката Николай Стоянов от своя страна заяви, че „Решението не е дали България да изнася, или да 
не изнася. Решението е дали да работи тази рафинерия, която е на територията на България, или не. Това не е 
икономически, а чисто технологичен въпрос и моля да го имате предвид, когато взимате решение“, посочи той. 
Депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев счете, че със становищата на поканените за мнение представители 
на министерствата си плашат българските граждани. Той призова да се спре с тази заплаха, че рафинерията ще спре да 
работи. Като пример посочи решението на Германия за национализиране на рафинерията на Роснефт, както и един от 
обсъжданите варианти за спасението на завода ISAB на „Лукойл“ в Сицилия, който е краен, но също предвижда 
национализация. Това предизвика реакция от страна на депутата от БСП и бивш енергиен министър, който припомни, че 
настоящият нефтопреработващ завод е приватизиран по време на управлението, когато начело са били представители на 
партия, чиито наследници са Демократична България (приватизацията е по времето на управлението на Иван Костов). В 
този дух Стойнев призова да се търси националния интерес, възползване от решението на Европейската комисия, а не 
възможност за предприемане на наказателни мерки. Той също отчете опасността, че  рафинерията в Бургас е застрашена 
да спре да работа, ако се забрани износът на произведените но без възможност за пласиране на вътрешния пазар 
нефтопродукти. "Вашата задача е да продължите разговорите с Европейската комисия, а нашата - да не приемаме закони, 
които да пречат", коментира Стойнев. Малко по-късно Мирчев заяви, че не става въпрос за национализация на българската 
рафинерия, а за работа "при оперативен контрол". 
Вносителят на законопроекта Рамадан Аталай от своя страна коментира, че законопроектът на ДПС няма намерение за 
спира работата на рафинерията, а целта му е да се спазват правилата. По думите му, България е получила дерогация за 
руския петрол, за да може да осигури горива за вътрешния пазар, а не с тях да се търгува навън. Депутатът от ДПС се позова 
на ембаргото на ЕС, което влиза в сила от 5 декември и обяви, че при получаването на дерогацията е трябвало да се запише 
точно за какво е, като по този начин защити внесеният от него законопроект. По думите му, много е лесно отпадането на 
законопроекта. В същото време подчерта, че темата е много сериозна.  
Петкова от Министерство на финансите от своя страна посочи и за опасността от предприемане на мерки от страна на ЕС, 
в случай, че регламентът не бъде приложен така, както е приет. По думите й, допълването на европейския регламент също 
е нарушение. 
Председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Живодар Терзиев от своя страна предупреди за 
задаващо се „затруднение с дизела още през следващия месец“. Въпросът е дали ще го има, стана ясно от думите му. 
Георги Самандов от „Български възход“ направи аналогия с произведената електроенергия от руско ядрено гориво в АЕЦ 
„Козлодуй“ и постави въпрос как да се третира това. 
Законопроектът на ДПС мина на първо четене в енергийната комисия с 11 „за“, 1 „против“ и 8 „въздържал се“. 
В началото на заседанието депутатите от енергийната комисия отложиха за следващото заседание проектите на 
Продължаваме Промяната и на ГЕРБ-СДС.  
 
√ 30 години от откриването на офиса на Световната банка в България 
По този повод министърът на финансите Росица Велкова разговаря с делегация на Световната банка 
Партньорството на Световната банка с България и приоритетните направления за бъдещо взаимодействие обсъди 
министърът на финансите Росица Велкова с делегация, водена от Галина Винселет - директор на Световната банка за 
Европейския съюз и Лесе Мелгард - постоянен представител на Световната банка за България, Чешката Република и 
Словакия, съобщи пресцентърът на финансовото ведомство. 
Поводът за визитата беше отбелязването на 30 години от откриването на офиса на Световната банка в България. Министър 
Велкова подчерта, че през изминалите три десетилетия институцията се е доказала като надежден партньор на 
българските правителства в провеждането на ключови реформи и реализирането на националните ни приоритети. 
Министър Велкова запозна международните експерти с изпълнението на бюджета до момента и макроикономическата 
прогноза на Министерството на финансите за 2023 година. 
По време на срещата, на която присъства и Вин Муейен, директор Стратегии и Администрация в Групата на Световната 
банка, беше съобщено, че Центърът за споделени услуги, който беше открит през 2019 г. в столицата, вече има близо 180 
служители и планира да разшири още своята дейност. Министърът Велкова приветства това решение и изрази увереност, 
че глобалното звено на Световната банка в София ще има важна роля както за ефективното администриране на операциите 
на Банката, така и положително въздействие върху икономическата среда и разпознаваемостта на България като добра 
дестинация за инвестиции. 
По повод 30-та годишнина от установяването на представителство на Световната банка в София министър Велкова подари 
на Галина Винселет факсимиле от статия, отразяваща откриването на офиса на Банката в София през далечната 1992 г. 
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√ България абдикира от прилагането на европейския Регламент за подпомагане на домакинствата 
От днес - 1 декември, влиза в сила Регламент 1854 на Съвета на Европейския съюз, създаден в подкрепа на домакинствата, 
малкия и среден бизнес за да се справят с високите цени на енергията, която доведе до криза с цената на живота и 
нестихваща инфлация. Досега служебното правителство трябваше вече да е разработило ясни методики за събиране на 
свръхприходите на производителите на електрическа енергия – частни и държавни. Както и платформи чрез, които тези 
средства да достигнат до домакинствата. Това коментира в отворено писмо адв. Георги Тошев, председател на Института 
за развитие и управление на ресурсите /ИРУР/. 
Съгласно Регламента България дължи отчетност към 31.01.2023 г. както и до 30.04.2023 г. за прилагането му в цялост, 
респективно как са изразходвани натрупаните от свръхприходите пари във Фонд "Сигурност на Електроенергийната 
Система". Тези средства трябва да бъдат изразходвани в три основни направления: инвестиции в енергийно ефективни 
технологии, директна парична подкрепа за домакинствата и подпомагане на малкия и среден бизнес, обяснява адв. Тошев. 
Според него обаче правителството същевременно не предприема видими действия за прилагане на Регламент 1854, който 
има общо, пряко и едновременно действие. Това означава, че изпълнителната власт на всяка от държавите-членки не 
следва да проявява законодателни инициативи. Единственото, което е необходимо е да се изпълнят точно и навременно 
изискванията на Регламента. Противното означава риск от налагане на санкции за неизпълнение на акт на Европейския 
съюз.  
Регламентът не отменя действието на вече въведени или предстоящи да бъдат въведени мерки за компенсации за големия 
бизнес, които са заложени в бюджетите на страните-членки. За тази цел с Регламента се въвежда – таван на цените за 
производителите на електрическа енергия, който освобождава от тежест националните бюджети, отбелязва 
председателят на ИРУР.  
На съвместна пресконференция миналия вторник, ИРУР заедно с Асоциацията за защита на потребителите, асоциация 
“Активни потребители и Асоциация “Прозрачност без граници” призоваха да бъде сформирана в кратки срокове работна 
група, основана на широко представителство, с участието на всички власти, както и неправителствения сектор, със задачата 
да разработи  ясно определени, прозрачни, пропорционални, целенасочени, недискриминационни и проверими мерки за 
целево преразпределяне на събраните от свръхприходи средства. 
В изпълнение на Регламента преките компенсации могат да достигнат до бюджетите на домакинствата под формата на 
плащания В БРОЙ и чрез ВАУЧЕРНА система за мерки за енергийна ефективност за собствени нужди. Например: подмяна 
на стари и енергийно-неефективни домакински уреди с нови енергийно ефективни такива. В това число се включват и 
средствата за покупката и инсталирането на ИНТЕЛИГЕНТНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ във всеки дом и всяко производствено 
помещение – каквото е изискването на Регламента, отбелязва адв. Тошев.  
 
√ Печалбата на банките в България достигна 1,7 млрд. лева за десетте месеца на 2022 г. 
Активите на банковата система се увеличават с 2.2 млрд. лв. (1.4%) до 151.0 млрд. лв. 
Печалбата на банковата система към 31 октомври 2023 година е 1.7 млрд. лв., с 500 млн. лв. (40.9%) повече спрямо 
отчетената за десетте месеца на 2021 г., става ясно от справка на БНБ за банковата система в България, публикувана на 
сайта на централната банка. 
Размерът на начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в 
печалбата или загубата, в края на октомври 2022 г. е 367 млн. лв., или с 61 млн. лв. (14.1%) по-малък от този за същия 
период на миналата година. 
През октомври  активите на банковата система се увеличават с 2.2 млрд. лв. (1.4%) до 151.0 млрд. лв. 
 Основен принос за месечния растеж имат кредитите и авансите, като делът им в структурата на балансовите активи се 
повишава от 60.1% до 61.6%. Спрямо края на септември намалява размерът на паричните салда в централни банки и на 
паричните наличности, а нарастват другите депозити на виждане и дълговите ценни книжа. През периода делът на най-
ликвидната позиция пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане намалява до 18.9% от 
активите, а този на дълговите ценни книжа нараства до 15.0% (при съответно 20.4% и 14.9% в края на септември). 
Отношението на ликвидно покритие се повишава до 253.5% в края на октомври (при 235.9% в края на септември). Размерът 
на ликвидния буфер е 38.4 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 15.1 млрд. лв. (при съответно 41.7 
млрд. лв. и 17.7 млрд. лв. в края на септември). 
Отношението на нетно стабилно финансиране (ОНСФ), отчетено към 30 септември 2022 г., възлиза на 158.9%, при 
минимално регулаторно изискване от 100%. Наличното стабилно финансиране (числителят на ОНСФ) в края на септември 
е 114.7 млрд. лв., а изискваното стабилно финансиране (знаменателят на ОНСФ) е 72.2 млрд. лв. 
Общите брутни кредити и аванси през октомври се увеличават с 3.7 млрд. лв. (4.0%) до 96.7 млрд. лв.  
Определящ е приносът на вземанията от кредитни институции, които нарастват с 3.0 млрд. лв. (33.3%) и в края на октомври 
възлизат на 12.1 млрд. лв. Размерът на брутния кредитен портфейл на банковата система се увеличава с 670 млн. лв. (0.8%) 
до 84.6 млрд. лв. През отчетния месец нарастват кредитите за домакинства (с 368 млн. лв., 1.1%), за други финансови 
предприятия (със 177 млн. лв., 2.9%), за нефинансови предприятия (с 84 млн. лв., 0.2%), както и тези за сектор държавно 
управление (с 41 млн. лв., 4.3%). 
Спрямо края на септември депозитите в банковата система нарастват с 1.9 млрд. лв. (1.5%) до 130.0 млрд. лв. Увеличение 
има при депозитите на домакинства (с 601 млн. лв., 0.8%), на нефинансови предприятия (с 457 млн. лв., 1.1%), както и при 
тези на кредитни институции (с 930 млн. лв., 12.6%) и на сектор държавно управление (с 58 млн. лв., 1.6%). Намаляват  
депозитите на други финансови предприятия (със 183 млн. лв., 4.6%). 
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на октомври е 16.8 млрд. лв.  
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и спрямо края на септември се увеличава със 159 млн. лв. (1.0%) в резултат от нарастването на печалбата през периода. 
В края на септември 2022 г. регулаторният капитал на банковата система е 15.4 млрд. лв., а общият размер на рисковите 
експозиции възлиза на 75.0 млрд. лв. Съотношението на обща капиталова адекватност на банковата система към 30 
септември 2022 г. е 20.47%, на капитала от първи ред – 20.06%, а на базовия собствен капитал от първи ред – 19.56%, като 
нивата остават значително над регулаторните изисквания и изискванията за капиталови буфери. 
Отношението на ливъридж (при използване на „напълно въведено“ определение на капитал от първи ред), отчетено към 
30 септември 2022 г., е 9.69% при регулаторно изискване за минимум 3.0%. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 1 декември 2022 г. спада с 2.07% 
 

 
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 1 декември е 220.06 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 16 697 MWh. 
Стойността се понижава с 2.07 % спрямо отчетените 224.71 лв. за MWh с ден за доставка 30 ноември и изтъргуван обем от 
24 687 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 30 ноември изтъргуваният обем е 2 300 MWh. 
Постигнатата цена е 222.19 лв. за MWh и се повишава с 3.34 % спрямо регистрираните 215.00 лв. за MWh на 29 ноември 
при изтъргуван обем от 450 MWh. 
Референтната цена е 220.06 лв. за MWh. 
 
√ Понижение с 13.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 645.19 лв. за MWh с ден за доставка 1 
декември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 645.19 лв. за MWh с ден за доставка 1 декември 2022 г. и обем от 78 642.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
спад с 13.7%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 884.78 лв. за MWh, при количество от 38 639.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (40  003.10 MWh) е на цена от 405.61 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 337.05 лв. за MWh и количество от 3766 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 21.01 лв. за MWh (3372 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 946.76 лв. за 
MWh при количество от 3294 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 541.22 лв. за MWh при обем от 3122.4 MWh. 
(https://ibex.bg/). 
Спрямо стойността от 747.60 лв. (382.24 евро) за MWh за 30 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 1 декември 2022 г. се понижава до 645.19 лв. за MWh ( спад с 13.7 %) по данни на БНЕБ или 329.88 евро за 
MWh. Постигнатата стойност на IBEX (БНЕБ) остава доста под отчетените 396.68 евро за MWh в Унгария, както и 394.36 евро 
за MWh в Германия.  
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 30 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 3 301.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 759.43 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: 
 
 

https://ibex.bg/
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Име                      MW 
АЕЦ     32,97%    2160.02 
Кондензационни ТЕЦ   49,92%    3270.5 
Топлофикационни ТЕЦ   5,18%    339.44 
Заводски ТЕЦ    1,83%    120.07 
ВЕЦ     1,83%    119.72 
Малки ВЕЦ    1,18%    77.62 
ВяЕЦ     6,26%    409.98 
ФЕЦ     0,41%    26.77 
Био ЕЦ      0,42%     27.26 
Товар на РБ         5676.79 
Интензитетът на СО2 е 560g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Високи остават енергийните цени в Европа за 1 декември, на Балканите се наблюдава понижение 
Румънската OPCOM затвори при цена от 329,88 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 330,32 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 329,88 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 1 декември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 452,38 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 207,38 евро/мвтч. Най-високата цена от 484,07 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
10,74 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 62 051,8 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 1 декември ще бъде 330,32 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 137,61 гвтч. Максималната цена ще бъде 500,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде отрицателна от -0,01 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 1 декември е 396,68 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 457,92 евро/мвтч. Най-високата цена от 484,07 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 5 ч и тя ще бъде 282,91 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 67 093,1 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 1 декември на Словашката енергийна борса е 395,67 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 18 ч и тя ще е 484,07 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 279,32 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 394,46 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 18 ч и 
тя ще е 484,07 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 274,22 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 1 декември е 393,13 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
457,40 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 70 917,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя 
ще достигне 484,07 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 271,12 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 394,36 евро/мвтч на 1 декември. Пиковата цена ще бъде 
458,88 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 479 647,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч 
и тя ще достигне 484,07 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 271,91 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 1 декември ще се продава за 384,28 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Европа вече има единен пазар на електрическа енергия В рамките на деня 
Страните част от пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC) потвърждават успешния старт на четвъртата 
вълна, с която Гърция и Словакия се присъединиха на 29 ноември 2022 г. Търговията на този сегмент вече е възможна 
в 25 държави от ЕС. 
Номинираните оператори на пазара на електрическа енергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС), участващи 
в пазарното обединение „В рамките на деня“ в Европа (SIDC- с предишно наименование XBID), потвърждават успешния 
старт на четвъртата вълна на обединението. Считано от вчера, 29 ноември 2022 г., през границите на Гърция и Словакия 
(Гърция-Италия и Гърция-България, както и Словакия-Чехия, Словакия-Унгария, Словакия-Полша) вече се разпределя 
трансгранична преносна способност посредством непрекъсната търговия в SIDC. 
„С това обединение на практика имаме единен пазар на електрическа енергия в ЕС на сегмента „В рамките на деня“. 
България е част от него вече три години и Енергийната борса оперира изключително успешно в рамките на обединението.“, 
каза Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ. 
SIDC към момента обединява пазарите за непрекъсната търговия “В рамките на деня” на 25 страни: Австрия, Белгия, 
България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.  
За SIDC 
Пазарното обединение „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за 
управление на капацитети и за доставки. Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни 
пазарни зони в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет. Системата 
позволява както експлицитното разпределение на преносни способности (одобрено от съответните регулаторни органи), 
така и имплицитно непрекъснато разпределение. Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за 
интегриран пазар „В рамките на деня“. 
Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на завършване на Европейския 
вътрешен пазар на енергия. С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, 
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свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните 
участници за поддържане на балансирани позиции. Целта на инициативата пазарно обединение „В рамките на деня“ е да 
повиши ефективността на търговията в рамките на деня. 
За БНЕБ 
Българска независима енергийна борса, дъщерна компания на БФБ, е лицензирана да организира борсов пазар на 
електрическа енергия в България през 2014 г. БНЕБ осигурява надеждна, прозрачна и конкурентна платформа за търговия 
с електрическа енергия, която дава възможност на търговските участници да сключват сделки на пазарни цени 
посредством разнообразни продукти. За целта БНЕБ оперира борсовите сегменти „В рамките на деня“, „Ден напред“ и 
„Двустранни договори“. БНЕБ ЕАД е пълноправен член на SDAC (Single Day-Ahead Coupling, с предишно наименование MRC 
- Multi-Regional Coupling) и асоцииран член на PCR (Price Coupling of Regions). От 2016 г. БНЕБ е пълноправен член и на 
асоциацията на европейските енергийни борси Europex. Повече информация за БНЕБ на: www.ibex.bg  
 
√ Пазарите на акции в Западна Европа затварят с повишение след забавяне на инфлацията в еврозоната 
Месечната равносметка за ноември на общия измерител на „сините чипове“ в региона Stoxx 600 е повишение с над 6% 
Индексите по фондовите борси на страните от Западна Европа се покачваха по време на търговията в сряда, за да завършат 
силен месец, тъй като регионалните инвеститори реагираха на последните данни за забавяне на инфлацията в еврозоната 
през ноември. 
Търговците оценяваха нова порция статистически данни и очакват речта на ръководителя на Федералния резерв на САЩ 
(Фед) Джером Пауъл. Той ще говори към 20:30 часа българско време в Центъра за фискална и парична политика Hutchins, 
като се очаква да направи прогноза за състоянието на икономиката и пазара на труда. Събитието ще даде и отговори на 
въпроси на публиката. Пазарните участници ще следят много внимателно изявленията на шефа на Фед, надявайки се на 
сигнали за бъдещата траектория на паричната политика. 
В началото на ноември Фед повиши лихвения процент със 75 базисни пункта (б.п) за четвърти пореден път, и сега размерът 
му е на максимум от януари 2008 г. - 3,75-4% годишно. Последното заседание на централната банка на САЩ за годината 
ще се проведе на 13-14 декември и пазарът очаква по-умерено увеличение на лихвения процент от 50 б.п. 
Статистиката 
Френският БВП през третото тримесечие се е увеличил с 0.2% спрямо предходните три месеца, сочат окончателни данни 
на националния статистически институт Insee. Окончателните данни съвпаднаха с предварителната оценка. Средно 
анализаторите не очакваха ревизия, според проучване на Trading Economics. Растежът на БВП се забави от ръст от 0.5% 
през второто тримесечие. 
Потребителските цени във Франция, хармонизирани със стандартите на Европейския съюз, са се повишили със 7,1% на 
годишна база през ноември, според предварителните данни на Националната статистическа служба Insee. През октомври 
цените също се повишиха със 7.1%, а анализаторите, анкетирани от Trading Economics, очакваха инфлацията да остане на 
същото ниво. 
Междувременно потребителските разходи в страната са намалели с 2.8% през октомври спрямо предходния месец, 
според данни на Insee. Анализаторите, анкетирани от „Блумбърг“, очакваха по-умерен спад от 1%. Спадът в потреблението 
е най-големият от април 2021 г. 
Броят на безработните в Германия се е увеличил със 17 000 през ноември, сочат данни на германската Федерална агенция 
по заетостта. Нарастване на показателя се отбелязва за шести пореден месец. Експерти, анкетирани от „Блумбърг“, 
прогнозираха средно увеличение от 13.5 хил. 
Най-голяма беше изненада за инвеститорите от статистическата служба на ЕС „Евростат“, която отчете забавяне на 
инфлацията до 10.00% през ноември по предварителна информация. 
Нови данни, публикувани в сряда, показаха, че инфлацията в еврозоната е спаднала с повече от очакваното през ноември, 
подхранвайки надеждите на пазара, че рекордно високият ръст на цените в блока е достигнал връх и Европейската 
централна банка ще започне да забавя повишаването на лихвените проценти още следващия месец. 
Пазарът 
До обед общият измерител на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.36%, а от националните 
индикатори на „сините чипове“ с най-висок  ръст беше германският DAX (+0.45%), следван от британския FTSE 100 (+0.35%), 
френския CAC 40 (+0.32%), италианския FTSE MIB (+0.31%“ и само испанският IBEX 35 се понижи с 0.05%. След 
предварителните данни на инфлацията в еврозоната, всички основни индекси се позиционираха в зелената зона, където 
акостираха в края на сесия. 
 

 
Източник: MarketWatc 
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От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен ръст затвори френският индекс САС 40, а с най-слабо повишение 
приключи германският измерител DAX. 
Секторният индекс на компаниите, които произвеждат стоки за бита, добави 3.2%, за да поведе почти всички секторни 
измерители, тъй като почти всички сектори и основните борси в региона се търгуваха на положителна територия. Само 
секторът на химическата индустрия се противопостави на тенденцията със спад от 0.4 на сто. 
Търговията 
Акциите на шведския разработчик на софтуер Samhaellsbyggnadsbolaget i Norden завърши с понижение от 1.56%, след като 
в един момент по обед излязоха начело по ръст сред компонентите Stoxx 600, след като се повишиха с 6.22%. 
Книжата на най-големия търговец на дрехи в Европа Hennes & Mauritz AB (H&M) също се понижиха с 0.61%, след като бяха 
в зелената зона до обед с ръст на цената на акциите от 0,4%. Шведският търговец на дрехи заяви, че ще съкрати около 1500 
работни места като част от предварително обявения план за намаляване на разходите. Компанията също така очаква да 
отчете разходи за преструктуриране от над 800 милиона шведски крони (75.6 милиона долара) през четвъртото 
тримесечие. 
Една от големите британски банки HSBC обяви, че ще затвори 114 клона в Обединеното кралство и обмисля продажбата 
на бизнеса си в Нова Зеландия, тъй като се опитва да подобри възвръщаемостта след критики от водещ инвеститор. 
Банкирането на дребно е под нарастващи нива на натиск, тъй като този тип банкиране се премества онлайн. След новината 
цената на акциите на финансовата група HSBC първоначално спадна, но в крайна сметка затвори с повишение от 0.12%. 
Цената на акциите на Mulberry Group PLC спада с 22.81% и слезе до дъното на Stoxx 600. Британската модна къща, която е 
специализирана в производството на чанти и аксесоари от кожа, е получила загуба преди данъци през първата половина 
на текущата финансова година. 
Сред губещите бяха и книжата на шведската банка Avanza Bank, които се понижи с 5.q9%, след като предположи, че 
последното повишение на лихвените проценти на Riksbank няма да повлияе положително на нетния й лихвен доход. 
Акциите на SAS AB поскъпнаха с 0.45% до обед, след като скандинавската авиокомпания обяви, че е увеличила нетната си 
загуба през четвъртото финансово тримесечие на фона на отрицателното въздействие на по-високите цени на горивата и 
валутните колебания. Следобед настъпи обрат и в края на деня цената им се понижи до минус 2.32%. 
Книжата на нидерландската биофармацевтична компания Argenx се покачиха със 7.05%и оглавиха Stoxx 600, след като 
компанията обяви, че е спечелила търг за приоритетен преглед на Американската администрация по храните и лекарствата 
(FDA) за 102 милиона долара. 
На най-добре представящия се пазар – фондовата борса в Париж трите емисии с най-висок ръст бяха: модната къща Hermes 
International (+3.94%), производителя на автомобили Renault (+3.33%) и производителя на луксозни стоки Kering (+2.68%). 
Месечната равносметка 
показва, че общият индекс Stoxx 600 завършва с ръст от 6.13%, а начело по повишение от националните измерители е 
италианския FTSE MIB (+7.96%), следван от германският DAX (+7.96%), френския САС 40 (+6.48%), британския FTSE 100 
(+5.39%) и испанския IBEX 35 (+4.55%). 
 
√ Неочакваният спад на инфлацията в еврозоната подкрепя надеждите за по-малко увеличение на лихвите от ЕЦБ 
Потребителските цени в 19-те страни от еврозоната са нараснали с 10.0% този месец след увеличение от 10.6% през 
октомври, сочат предварителните данни на „Евростат“ 
Инфлацията в еврозоната се понижи много повече от очакваното през ноември, повишавайки надеждите, че главоломният 
ръст на цените вече е преминал своя връх и подкрепя аргументите за забавяне на повишаването на лихвите от 
Европейската централна банка (ЕЦБ) през следващия месец на срещата си на 15 декември 
Потребителските цени в 19-те страни, споделящи еврото, са нараснали с 10.0% този месец след увеличение от 10.6% през 
октомври, което е доста под очакванията за 10.4% в проучване на „Ройтерс“ сред анализатори. 
Цялостната картина обаче е по-нюансирана, тъй като цените на енергията представляват по-голямата част от забавянето 
на инфлацията, докато основният ръст на цените остава упорито висок, а цените на храните, които са основен проблем, 
продължават да растат, показват предварителните данни на „Евростат“. 
Разглеждайки основните компоненти на инфлацията в еврозоната, енергията се очаква да има най-висок годишен темп 
през ноември (34.9%, в сравнение с 41.5% през октомври), следвани от храни, алкохол и тютюн (13.6%, в сравнение с 13,1% 
през октомври), неенергийни промишлени стоки (6.1%, стабилно в сравнение с октомври) и услуги (4.2%, в сравнение с 
4.3% през октомври). 
Най-висока се очаква инфлацията през ноември да бъде в Латвия (21.7%), следвана от Литва и Естония (и двете по 21.4%), 
а най-ниска в Испания (6.6%), Франция (7.1%) и Малта (7.2%). 
При инфлация, която се движи повече от пет пъти над целта от 2%, ЕЦБ повиши лихвените проценти с най-бързото си темпо 
в историята тази година и все още е вероятно да има поредица от повишения през следващите месеци, тъй като растежът 
на цените ще отнеме години, за да се укроти до целта от 2%. 
Но някои инвеститори и членове на борда на ЕЦБ наскоро изказаха аргументи за покачване с 50 базисни пункта (б.п.) на 
срещата на ЕЦБ на 15 декември, твърдейки, че инфлацията най-накрая е достигнала своя връх и че ЕЦБ е постигнала 
достатъчен напредък, за да оправдае по-скромните стъпки на повишаване на лихвите. 
„Въпреки че все още сме далеч от целта, изглежда, че настоящата икономическа среда може да тласне ЕЦБ към по-малко 
увеличение от 50 б.п. следващия месец“, каза икономистът от ING Бърт Колийн пред „Ройтерс“. 
Пазарните залози, които бяха разделени между нарастване на лихвата от 50 и 75 базисни пункта, се промениха рязко след 
данните от сряда и сега инвеститорите виждат повишение от 50 базисни пункта като най-вероятния резултат от 
заседанието на ЕЦБ през декември. 
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√ Италия няма да иска от ЕК отлагане на ембаргото върху петрола за рафинерията на „Лукойл“ 
Правителството на Италия повече не обсъжда възможността да се обръща към Европейската комисия с молба за отлагане 
на ембаргото върху вноса на петрол от Русия по отношение на принадлежащият на „Лукойл“ нефтопреработващ завод ISAB 
в Приоло, Сицилия. Това е заявил пред журналисти министърът за дейността на предприятията и произведената от тях 
продукция по „Направено в Италия“ Адолфо Урсо, цитиран от информационните агенции. 
Попитан какви възможни решения на този проблем остават на дневен ред - преговори с банките за осигуряване на кредити, 
директна държавна намеса и отказ от ембаргото, той е заявил: "Първите две". 
Преди ден изданието La Repubblica, позовавайки се на източници запознати със ситуацията съобщи, че „заводът ISAB може 
да бъде спасен само с намесата на държавата“. Според информацията решение за национализация може да бъде взето 
още на следващото заседание на правителството, което ще се проведе в четвъртък. 
Продължаването на работата на нефтопреработващият завод в Приоло е под заплаха, заради шестия пакет от санкции на 
ЕС, който предвижда постепенно въвеждане на ембаргото върху вноса на петрол от Русия от 5 декември. Заводът на 
„Лукойл“ в Сицилия преработва руски петрол сорт Urals. Седмица по-рано вестник La Sicilia , цитирайки министър Урсо 
съобщи, че всички варианти за спасяването на завода в Приоло остават в сила, а национализацията е последната 
възможност, към която може да се прибегне, ако другите не са възможни за осъществяване. 
 
√ Борсовите цени на газа в Европа поскъпват със 7.22 % 
Цените на газа в Европа продължиха да поскъпват. Януарските фючърси за газа по индекса TTF на борсата ICE 
Futures  стартираха от малко по-високото ниво от 137 евро за MWh, спрямо  предишната търговия, когато  газовите 
фючърси достигнаха до 136.16 евро за MWh. 
След краткия спад до 133 евро за MWh в първия час на търговията цените по януарските договори започнаха да се 
повишават плавно и в обедните часове достигнаха до доста по-високото ниво от 143.87 евро за MWh. Само два часа по-
късно цената скочи до 149.68 евро за MWh. Без особени изменения премина търговията в рамките на следобедните часове 
и малко преди затварянето на борсата слабият спад доведе до установяването до 146.00 евро за MWh, което е повишение 
със 7.22 %. 
Както по-рано коментираха наблюдатели на пазара, оттук нататък цените на газа ще зависят повече от фактора „зима“, а 
останалите ще останат съпътстващи. Очакването именно за времето в Европа е за по-ниски температури, а данните са за 
понижение на температурите. При това има спад и на производството на електроенергия от вятър, като средно за ноември 
то е от порядъка на 19.33 % по данни на WindEurope. Затова пък работата на термичните централи е засилена, а расте и 
делът на газа. 
На този етап пазарът остава на заден план очакванията за таван на цената на природния газ, но продължава да следи доста 
внимателно развитието на ситуацията в очакване на заседанието на 13 декември на енергийните министри на страните от 
ЕС. 
 
√ Глобалният пазар на облигации нарасна до 59,2 трилиона долара до края на ноември 
Глобалният пазар на облигации се повиши с 2.8 трилиона долара през ноември заради залозите на инвеститорите, че 
световните централни банки са поставили инфлацията под контрол, обобщава „Блумбърг“. 
Така обемът на пазара на държавен и корпоративен дълг в края на този месец достигна 59,2 трилиона долара спрямо 56,4 
трилиона долара в края на октомври, като темпът му на растеж стана най-високият за целия период на изчисления от 1990 
година насам. 
Посочените данни свидетелстват, че пазарът е започнал да се възстановява, след като навлезе в "мечи" тренд през 
септември, отбелязва агенцията. Възстановяването може да е било стимулирано от данни за по-голямо от очакваното 
забавяне на инфлацията в САЩ и сигнали от Федералния резерв на САЩ за възможно забавяне на повишаването на 
основния лихвен процент, смятат експерти. 
„Започнахме да виждаме сигнали, които показват, че инфлацията е достигнала или достига своя връх“, каза Омар Слим, 
ръководител на отдела за фиксиран доход в инвестиционната компания PineBridge Investments. 
Очакванията за "обрат" на Фед започнаха да растат след публикуването на доклада на Министерството на труда на САЩ, 
че инфлацията в страната през октомври се е забавила до 7.7% на годишна база от 8.2% месец по-рано и е под пазарната 
прогноза от 8%. Данните предизвикаха масово "облекчение" на редица финансови пазари, включително пазара на 
облигации. Въпреки това, тъй като рисковете от рецесия все още са високи, възстановяването на пазара на дългове може 
да бъде трудно, допълва „Блумбърг“. 
Инвеститорите през декември ще очакват последното заседание на Фед за тази година, което е насрочено за средата на 
месеца. Дотогава на фокус ще бъдат и данните за пазара на труда, и на инфлацията през ноември. 
 
Мениджър 
 
√ Бизнесът инвестира повече от държавата в научни изследвания 
Държавното финансиране за научно-изследователска дейност в България е недостатъчно - то е в рамките на около 0,25% 
от БВП през 2021 г., въпреки поетите ангажименти в Националната стратегия за развитие на научните изследвания да 
достигне 0,50% от БВП през 2021 г. и 0,70% през 2022 г. Това се посочва в Годишния доклад за състоянието и развитието на 
научните изследвания в научните организации и висшите училища през 2021 г., приет от правителството. 
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Бизнесът инвестира повече от държавата, но частното финансиране е за приложни изследвания и експериментално 
развитие и 95% от средствата, декларирани от национални предприятия като разходи за наука, остават в предприятията и 
не осигуряват средства за фундаментални изследвания. Освен това продължават да се задълбочават фрагментацията във 
и между основните научноизследователски организации, застаряването и постепенната загуба на човешки ресурси и 
неефективното управление и използване на резултатите в посока комерсиализацията им. 
В доклада се посочва, че е необходим нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновации, който да създаде 
по-благоприятни условия за повишаване качеството на научната система, както и за осъвременяване на подходите за 
финансиране на научните изследвания. С него ще се регламентира и въвеждането на отворен достъп до научна 
информация и научни данни, ще се изгради и български облак за отворена наука. 
Въпреки предизвикателствата, пред които е изправена системата, докладът отбелязва и големия успех за България в 
международно отношение - приемането на кандидатурата ни за получаване на статут на „участник“ в Комитета за научна 
и технологична политика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. По този начин България 
едновременно затвърди желанието си за присъединяване към ОИСР и пое ангажимент да се придържа към целите, 
практиките и високите стандарти на Комитета, прилагани от държавите членки, и получили признание за полаганите 
усилия.  
 
√ Петролът поевтинява на фона на несигурността преди срещата на ОПЕК+ 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък на фона на несигурността преди срещата на ОПЕК+ в 
неделя, въпреки че облекчаването на мерките срещу разпространението на COVID-19 в Китай ограничи поевтиняването, 
пише Ройтерс. 
Към 9:40 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,39 долара, или 0,45%, до 86,58 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,35 долара, или 0,43%, до 80,20 долара за барел. Два бенчмарка 
поскъпнаха с повече от 2 долара в сряда на фона на по-слабия долар и оптимизма около възстановяването на търсенето в 
Китай. 
„Пазарът остава несигурен относно решението на ОПЕК, като някои очакват намаление, докато други предполагат, че е по-
вероятно да има продължаване на текущата сделка“, коментираха анализаторите на ANZ Research в бележка в четвъртък. 
Пазарът също се подготвя за въздействието на европейското ембарго върху руския петрол, добавят анализаторите. 
Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници, включително Русия, известни заедно като ОПЕК+, 
се готвят за виртуална среща на 4 декември. 
Решението за провеждане на срещата във виртуална среда на практика сигнализира за малка вероятност за промяна на 
политиката, твърдят източници на Ройтерс. 
Междувременно пазарните нагласи бяха приповдигнати на фона на информацията за промяна в стратегията на Китай за 
нулев COVID, което повишава оптимизма относно възстановяването на търсенето на петрол във втората най-голяма 
икономика. 
Китайските градове Гуанджоу и Чунцин обявиха облекчаване на ограниченията на COVID в сряда, ден след като 
демонстранти в южната част на Гуанджоу влязоха в сблъсъци с полицията на фона на поредица от протести срещу най-
строгите в света антиковид мерки. 
Въпреки че новите огнища в Китай могат да натежат върху активността в близко бъдеще, Международният валутен фонд 
заяви в сряда, че има възможност за безопасно повторно калибриране на политиките за COVID, което може да позволи 
икономическият растеж да се ускори през 2023 г. 
Въпреки това бизнес активността в Китай се сви още повече през ноември, показаха официални данни на PMI в сряда, 
което поражда страхове за следващата година. 
Спадът на запасите от суров петрол в САЩ също ограничи понижението на цените в четвъртък. 
Запасите от суров петрол  са намалели с 12,6 милиона барела през седмицата до 25 ноември, което е повече в сравнение 
с по-ранните очаквания на анализатори за спад от 2,8 милиона барела, сочат данните на Администрацията за енергийна 
информация. 
Въпреки това запасите от бензин и дестилат се повишиха повече от очакваното, което е индикатор за намаляване на 
търсенето. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Нова година - стар бюджет. Ще стигнат ли парите в хазната; Гост: Лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов. 
- Трябва ли държавата да поеме контрол над бургаската рафинерия; Гост: Депутатът от „Демократична България" 

Ивайло Мирчев. 
- Как да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата; Гост: Лидерът на КНСБ Пламен Димитров. 
- Как Военномедицинската академия привлича млади лекари? Дойде ли краят на пандемията; Гост: Началникът на 

ВМА ген. Венцислав Мутафчийски. 
- Какво време ни очаква през декември; Гост: Прогнозата на синоптика Анастасия Стойчева. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Каква е причината за влаковата катастрофа. 
- Какво ще произтече от забраната за износ от Лукойл. 
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- Промените в Изборния кодекс и изборните правила. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Как ще бъдат изхарчени парите на държавата за догодина и има ли риск за доходите ни; Гости: Екатерина 
Захариева от ГЕРБ-СДС и Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната". 

- Ще опростят ли рекордните глоби заради винетки на жителите на Пролеша и докъде ще стигнат в недоволството 
си санкционираните. 

- Как мъж изпочупи два автобуса и маршрутка в Пловдив. 
  
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа- Българският дипломат като касиер в магазин - 1600 лв. средна заплата 
в. Труд  - Най-нещастни сме в Европа 
в. Телеграф  - Взимаме куфара до 20 мин. след кацане 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Носителка на "Пулицър", отразявала бунтове в САЩ, обсъжда с Гешев борбата срещу езика на омразата 
в. 24 часа  - Пенсии и помощи няма да се спират при изтекъл ТЕЛК 
в. Труд  - Кабинетът "Петков" минирал доставките на газ още на 25.02 
в. Труд  - Гешев събира висши прокурори от Европа 
в. Телеграф  - Борислав Гуцанов пред "Телеграф": Абсурдно е напуснали БСП да ни поставят условия 
в. Телеграф - Още 50 000 семейства ще получат по 300 лв. 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS* началник на ВМА: Ако спра да се терзая дали 
постъпвам правилно, значи нещо не е наред 
в. Труд - Финансистът Любомир Дацов пред "Труд News": От загриженост на партиите за хората, ще се вдигне ДДС 
в. Телеграф  - Проф. Радостина Александрова, д-р по вирусология към БАН: Тестват ваксина срещу ХИВ на девет мъже 
Водещи анализи 
в. Труд  - Профанизацията може да убие всяка държава 
в. Телеграф  - Онче, бонче. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- 09.00 ч. Народното събрание ще проведе Пленарно заседание. 
- От 10.30 часа в сградата на МВнР ще се състои редовен брифинг за медиите на заместник-министъра на външните 

работи и говорител Костадин Коджабашев. 
- От 10.30 часа в зала "Колегиум" на Министерство на културата националните музеи на България, Сърбия и 

Република Северна Македония ще подписват споразумения за съвместна дейност. 
- От 11:30 ч. в галерия "Средец" на Министерството на културата служебният министърът проф. Велислав Минеков 

ще даде пресконференция. 
На пресконференцията ще се  обсъждат актуални теми в областта на културата и следващи стъпки на 
Министерството на културата по проекти, започнати от екипа на министъра. 

*** 
Благоевград. 

- От 11:00 ч. в Зала № 5 в сградата на общинска администрация - Благоевград ще се проведе заключителна 
пресконференция за проект "Изграждане и благоустрояване на ул. "Листопад" в IV микрорайон". От 13.30 ч. на ул. 
"Листопад" ще се състои официална церемония за откриване на обект. 

*** 
Бургас. 

- От 8.30 до 16.00 часа в лабораторията на PЗИ-Бургас и КАБКИС (Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и 
изследване за СПИН) в РЗИ ще се предлагат безплатни бързи имунохроматографски тестове за доказване на 
антитела срещу ХИВ; повърхностен антиген на хепатит В вируса; антитела срещу хепатит С вируса 

- От 18.00 часа в Дома на писателя проф. Кирил Топалов ще представи в Бургас книгата си "Софийски истории" 
- От 18.00 часа в КЦ "Морско казино" ще бъде представена изложба на художничката Радка Караиванова 
- От 18.00 часа в Държавен куклен театър - Бургас предстои премиера на книгата "Приказните хора" - 90 години 

детски и 70 години Куклен театър в Бургас 
- От 18.30 часа в РБ "П. Яворов" Виктория Бешлийска ще представи новата си книга "Сърце" 
- 19.30 часа в Клуб "Модерен театър" ще започне "Маските падат" на МТТ "Валери и приятели" 
- От 19.30 часа в центъра на града ще се проведе младежко шествие в подкрепа на борбата със СПИН и 

съпричастност към хората, живеещи с ХИВ, и запалване на традиционната огнена панделка - символ на АНТИСПИН 
кампанията. Начален пункт - площад "Тройката", краен пункт - "Часовника", до сградата на Община Бургас. Участие 
ще вземат доброволци на БМЧК, Община Бургас, РЗИ, АСМБ-Бургас и ученици. 

*** 
Велико Търново. 
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- От 13:00 часа в парк "Марно поле" ще бъде открита традиционната благотворителна Коледна изложба-базар "Ние 
можем XVI" с ръкоделия, сувенири и изделия, изработени от потребители на социални услуги в общината. 

- От 15:00 ч. в Комплекса от социални услуги за деца "Вълшебство" на ул. "Симеон Велики" №3 в кв. "Колю Фичето" 
ще има празник за 2-годишнината от откриването на услугата. 

*** 
Ловеч. 

- От 14.00 ч. в залата на Общинския съвет ще се проведе пресконференция в Община Ловеч с представителите на 
културните институции в града. Темата е културният календар за декември. 

*** 
Смолян. 

- От 11:30 часа в ала №247 в сградата на Община Смолян, адрес гр. Смолян, бул. "България" №12 ще се проведе 
първа пресконференция и Трудова борса по проект "По-близки и по-успешни в Община Смолян". От 12:30 ч. пред 
зала 247 ще се проведе Трудова борса с участието на работодатели - партньори, които ще представят информация 
за субсидираните свободни работни места, разкрити по проекта. 

- Безплатното и анонимно тестване за ХИВ/СПИН е една от инициативите за стартиране на традиционният първи 
етап от Националната АНТИСПИН кампания в област Смолян. По повод на Световния ден за борба с болестта СПИН 
всеки работен ден от 1 до 9 декември желаещите ще могат да се изследват за носителство на ХИВ, хепатит В, С и 
сифилис, във времето от 10 ч. до 14 ч. в кабинета на Регионалната здравна инспекция. 

- Активисти на Българския младежки червен кръст - Смолян ще проведат информационни акции сред връстниците 
си. На гимназистите в осем общини, Смолян, Баните, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Рудозем и Чепеларе, ще 
бъдат предоставени червени лентички, символ на глобалните усилия за възпиране на инфекцията, както и 
презервативи, и специално тиражирана брошура относно риска от заразяване с ХИВ и начините за предпазване. 

- 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. 

- От 18:00 часа в зала "Петър Стайков" на Клуба на дейците на културата ще бъде открита Десета традиционна 
изложба на смолянски художници. 

*** 
Чепеларе. 

- От 16:00 часа в залата на Община Чепеларе ще се проведе работна среща относно готовността на местната 
администрация, институциите и туристическия бизнес за предстоящия зимен сезон 2022-2023 г. 

*** 
Шумен. 

- От 9.00 часа в зала 363 на община Шумен ще се състои заседание на Общинския съвет. 
*** 
Ямбол. 

- Експерти от Европейската комисия ще посетят Ямбол, за да се запознаят с проектите, реализирани от Община 
Ямбол по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020". 

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

