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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
В. Банкеръ 
 
√ Учредява се Арменско-българска търговска камара 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Републиканският съюз на работодателите в Армения учредиха 
Арменско-българска търговско-икономическа камара, съобщиха от работодателската организация. Документът беше 
подписан от председателя на УС на АИКБ Васил Велев и президента на Републиканският съюз на работодателите в Армения 
Гагик Макарян в присъствието на президентите на България и Армения - Румен Радев и Вахагн Хачатурян. Официалната 
церемония е част от визитата на арменския президент у нас по повод 30-ата годишнина от установяването на двустранните 
дипломатически отношения. 
Плановете са организацията да насърчава бизнес сътрудничеството между двете държави, като фокусът ще пада върху 
няколко "тематични" области - машиностроене, зелена икономика, търговия с хранителни продукти, туризъм, обмен на 
работна сила, обучение на специалисти в "съответните" български и арменски центрове, осигуряването на персонал за 
редица технически професии. 
По данни на Министерство на икономиката и индустрията през 2021 г. стокообменът между България и Армения възлиза 
на 42.56 млн. долара. Лидерските позиции се падат на нефтените масла, тракторите, хидравличните турбини, 
медикаментите и медицинските инструменти, етиловия алкохол, трикотажа и текстила. 
Преките арменски инвестиции в България до 2021 г. са едва 15.4 млн. евро. 
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√ Бизнесът иска по-високи командировъчни за служебни пътувания 
Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) предлага актуализация на двете наредби за 
служебните командировки – едната е за пътувания на служителите в страната, а другата в чужбина. Това обяви пред 
TravelNews Димитрина Горанова, председател на организацията. „Заради по-високите цени на горивата и инфлацията се 
повишиха цените за настаняване в хотелите у нас и зад граница. Определените тавани от държавата за допустими разходи 
на фирмите при командироване на служителите са прекалено ниски и трудно можем да настаняваме хората по тях“, заяви 
Горанова. 
Двете наредби по Кодекса на труда не са актуализирани от 2011 г. и от тогава в тях стоят определени максимални 
стойности. Официалната инфлация според НСИ от 2011 г. до август 2022 г. е 38% и поне с толкова трябва да бъдат обновени 
цифрите в наредбите, смята Горанова. В момента за страната са позволени 10 лв. при еднодневна командировка, 20 лв. на 
ден при двудневно пътуване, а за хотелско настаняване - 60 лв. „Тези стойности не стигат за настаняване и за закуски, 
обяди и вечери“, коментира още Димитрина Горанова. 
За чужбина допустимите разходи са разбити по държави. В повечето страни от ЕС е определена максимална цена за 
настаняване от 130 евро и 35 евро дневни. За много държави извън Общността сумите са съответно по 90 долара и 30 
долара. „Почти никъде вече не може да се спи за тези пари в 3 и 4 – звездни хотели по света. Трудно се намират и в 
покрайнините на големите градове, което оскъпява командировките, защото трябва да се дават повече средства за 
транспортни разходи“, коментира Димитрина Горанова. Според нея трябва да има по-голяма гъвкавост за бизнеса, за да 
може да осигурява необходимите средства на служителите си спрямо конкретната цел на пътуването и локацията на 
събитията. 
АБТТА ще изпрати писмо до Министерството на финансите и до Министерството на труда и социалната политика, за да 
бъдат направени промени в наредбите. Организацията ще иска подкрепата и на работодателските организации. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев подкрепя актуализацията на 
наредбите и ще изпратят своето становище до министерствата. „Подкрепяме предложението и действително трябва да се 
актуализират цените спрямо инфлацията“, заяви пред TravelNews Велев. Положението в момента се отразява негативно 
на бизнеса. 
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√ Бизнесът иска по-високи командировъчни за служебни пътувания 
Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) предлага актуализация на двете наредби за 
служебните командировки – едната е за пътувания на служителите в страната, а другата в чужбина. Това обяви пред 
TravelNews Димитрина Горанова, председател на организацията. „Заради по-високите цени на горивата и инфлацията се 
повишиха цените за настаняване в хотелите у нас и зад граница. Определените тавани от държавата за допустими разходи 
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на фирмите при командироване на служителите са прекалено ниски и трудно можем да настаняваме хората по тях“, заяви 
Горанова. 
Двете наредби по Кодекса на труда не са актуализирани от 2011 г. и от тогава в тях стоят определени максимални 
стойности. Официалната инфлация според НСИ от 2011 г. до август 2022 г. е 38% и поне с толкова трябва да бъдат обновени 
цифрите в наредбите, смята Горанова. В момента за страната са позволени 10 лв. при еднодневна командировка, 20 лв. на 
ден при двудневно пътуване, а за хотелско настаняване – 60 лв. „Тези стойности не стигат за настаняване и за закуски, 
обяди и вечери“, коментира още Димитрина Горанова. 
За чужбина допустимите разходи са разбити по държави. В повечето страни от ЕС е определена максимална цена за 
настаняване от 130 евро и 35 евро дневни. За много държави извън Общността сумите са съответно по 90 долара и 30 
долара. „Почти никъде вече не може да се спи за тези пари в 3 и 4 – звездни хотели по света. Трудно се намират и в 
покрайнините на големите градове, което оскъпява командировките, защото трябва да се дават повече средства за 
транспортни разходи“, коментира Димитрина Горанова. Според нея трябва да има по-голяма гъвкавост за бизнеса, за да 
може да осигурява необходимите средства на служителите си спрямо конкретната цел на пътуването и локацията на 
събитията. 
АБТТА ще изпрати писмо до Министерството на финансите и до Министерството на труда и социалната политика, за да 
бъдат направени промени в наредбите. Организацията ще иска подкрепата и на работодателските организации. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев подкрепя актуализацията на 
наредбите и ще изпратят своето становище до министерствата. „Подкрепяме предложението и действително трябва да се 
актуализират цените спрямо инфлацията“, заяви Велев. Положението в момента се отразява негативно на бизнеса. 
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√ НА ЖИВО: Депутатите избират председател на Народното събрание - ден втори 
Депутатите се събират, за да направят нов опит да изберат председател на Народното събрание. Пленарното заседание 
започва в 10.00 часа. 
Гледайте на живо тук или на страницата на "По света и у нас" във Фейсбук: 
След осем часа на гласувания, дискусии, почивки и словесни престрелки вчера, първото пленарно заседание на 48-ото 
НС бе прекратено - без избран председател. След две гласувания в два тура до разбирателство така и не се стигна. Пет 
партии издигнаха свои кандидати за председател и това на практика разпиля гласовете без възможност нито един от тях 
да събере мнозинство. 
След заседанието от "Демократична България" направиха предложение председателството да се ротира между 
кандидатите на двете най-големи парламентартни групи - Росен Желязков от ГЕРБ-СДС и Никола Минчев от 
"Продължаваме Промяната". 
От ГЕРБ-СДС подкрепиха предложението на "Демократична България". БСП определиха идеята като неподходяща, но 
подчертаха, че целта им е парламентът да заработи. 
Вечерта обаче се стигна до частична развръзка на блокирания избор, тъй като "Продължаваме Промяната" обявиха, че 
оттеглят кандидатурата на Никола Минчев, макар според тях той да е най-достоен. ПП няма да издигат кандидат на 
заседанието днес. 
БНТ ще ви направи свидетели и на днешния пленарен ден - следете всичко най-важно в ефира на БНТ 1 или онлайн 
на bntnews.bg. 
 
√ Нови тенденции в пътуванията в чужбина - повече чартърни дестинации до Турция, Малдиви и Занзибар 
Има нови тенденции в пътуванията в чужбина. Туризмът действително се промени, коментира Павлина Илиева, 
председател на Обединение "Бъдеще за туризъм". 
По думите ѝ тази година има повече чартърни дестинации до Турция, Малдиви и Занзибар, които не бяха традиционни 
преди COVID-19. 
"В момента чартърните полети са предпочитан продукт и има много разнообразни предложения на пазара", каза 
още Павлина Илиева. 
Вижте повече във видеото. 
 
√ Кой е виновен за източването на сметките на карловските бизнесмени? 
Общо 115 000 лева бяха източени от сметките на карловски бизнесмени. В престъпната схема най-вероятно участват и хора 
от чужбина. 
Измамените, за които ви разказахме в "По света и у нас", сами са сигнализирали службите и са им предоставили лаптопа 
на счетоводителката, който е бил заразен. Така са прихванати лични данни и е се получен достъп до банковите сметки. 
Според специалисти по киберсигурност, този тип измами се разкриват изключително трудно, заради сложните схеми, по 
които се извършват. 

https://www.facebook.com/novinite.bnt
https://bntnews.bg/news/bezprecedentna-situaciya-deputatite-ne-uspyaha-da-izberat-predsedatel-na-ns-ostaviha-go-za-utre-1211102news.html
https://bntnews.bg/news/db-predlaga-rotacionno-predsedatelstvo-na-parlamenta-%E2%80%93-na-gerb-i-pp-1211206news.html
https://bntnews.bg/news/gerb-shte-podkrepi-predlozhenieto-na-db-za-rotacionen-predsedatel-na-ns-1211207news.html
https://bntnews.bg/news/pp-otteglyat-kandidaturata-na-nikola-minchev-za-predsedatel-na-ns-1211219news.html
https://bntnews.bg/news/pp-otteglyat-kandidaturata-na-nikola-minchev-za-predsedatel-na-ns-1211219news.html
https://bntnews.bg/
https://bntnews.bg/news/novi-tendencii-v-patuvaniyata-v-chuzhbina-poveche-chartarni-destinacii-do-turciya-maldivi-i-zanzibar-1211136news.html
https://bntnews.bg/news/nova-prestapna-shema-krupni-sumi-sa-iztocheni-ot-firmeni-smetki-1211085news.html
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Заразен компютър, който се използва за онлайн банкиране, това е първото условие, за да се случи този тип измама, смятат 
експертите. Вероятно и в този случай, в който са източени общо 115 хил лева от фирмени сметки, счетоводителката сама е 
вкарала "троянски кон" в лаптопа си. 
"Вероятно е заразен, чрез отваряне на прикачен файл в мейл или отваряне на някакво съобщение в месинджър на 
социална мрежа. Различни са способите, по които може да бъде заразен компютъра и тогава компютърът ѝ и се 
контролира от организираната престъпна група. Но тя не го е направила умишлено", каза Явор Колев – експерт по 
киберсигурност. 
Достигайки до личните данни в устройството, измамниците лесно се сдобиват с фалшиво пълномощно, с което получават 
копие на сим картата. А с нея въвеждат пин код и смс, за да потвърдят банковия превод. Участниците в тези схеми често 
са в разпръснати в различни държави и затова установяването им е трудно. 
"Тази измамна схема работи в България от 2006-а година, откогато интернет банкирането добива популярност. 
Банката няма отговорност. Тя е изпълнила всичко, което е необходимо по запазването на сигурността. Мобилният 
оператор също няма отговорност. Отговорността тук е на счетоводителката, и то до толкова, до колкото тя не 
е спазвала необходимите мерки за защита на компютърното си устройство", каза Колев. 
Счетоводителката Златомира Богоева обаче твърди, че от началото на юни, когато е сменила компютъра си, е имала и 
сигурна антивирусна програма. 
"Не се чувствам виновна, аз нямам вина. За първи път в живота си аз си купих антивирусна програма, за първи път 
лицензирана, значи аз толкова години работя с пиратски версии и не ми се е случвало нищо такова и със закупената 
антивирусна се случи", каза тя. 
Компютърът ѝ вече е с нова антивирусна програма. 
"От ГДБОП са ми сложили антивирусна каквато те са преценили, онази просто я няма, даже не знам каква е, но е доста 
по-тежичка и по-бавно ми работи компютърът, но това е бял кахър", казва Богоева. 
"Установиха, че има два "троянски коня", които са ѝ хакнали компютъра и от там са нареждали пари. По бърз превод 
и са дърпани от Пловдив и от София от банкомати. Направихме жалба в банката, за да ни бъде възстановена сумата, 
отказаха ни – при тях всичко било наред. Наредени са от счетоводителката, с кодове, както си му е редът", каза 
измаменият Али Молах Али. 
"Банката, според мен, също и тя има пропуск. И то много голям. Не може да имаш 23 превода по 5000 лева през три 
минути на един и същ телефонен номер", каза измаменият Илия Кавръков. 
И вчера от банката, в която са сметките на двамата бизнесмени, отказаха коментар. 
 
√ Лидерите на ЕС ще заседават днес и утре в Брюксел 
Лидерите на страните от ЕС ще заседават днес и утре в Брюксел. Акцент в дневния ред е енергийната криза, начините за 
намаляване на търсенето на газ, гарантиране на сигурността на доставките и ограничаване на цените на енергоносителите. 
България ще бъде представена от президента Румен Радев. 
Лидерите на 27-те държави ще обсъдят предложението на Европейската комисия за съвместно закупуване на газ и 
налагането на динамичен таван на цената на газа, когато това е необходимо. Очаква се държавните и правителствени 
ръководители да разгледат и краткосрочната и дългосрочна европейска помощ за Украйна, с оглед и на подготовката на 
страната за предстоящата зима. 
Те ще обсъдят и начини за засилване на сътрудничеството за защита на критична инфраструктура след неотдавнашните 
атаки срещу газопроводите Северен поток 1 и 2. Отношенията между ЕС и Китай също са част от дневния ред на срещата 
на върха. 
 
√ Украйна въвежда режим на тока от днес 
В Украйна влиза в сила ограничение на тока. От 7 до 11 часа в голяма част от страната електрозахранването ще бъде 
прекъснато. 
Причината - серията от въздушни удари на Русия, в резултат на които са унищожени 30% от критично важната енергийна 
инфраструктура. Хората бяха призовани до 7 сутринта да заредят всички свои устройства, а в останалото време да не 
използват уреди, които не са крайно необходими. 
"Работим усилено за да осигурим безопасността на страната, включително да опазим въздушното си пространство. 
Успешно свалихме 233 ракети през изминалия месец, а само днес - 10 дрона. За съжаление са нанесени сериозни щети 
върху енергийната ни инфраструктура. Правим всичко възможно да я възстановим, но докато това стане, ще се 
наложи да въведем някои ограничения. Моля, не използвайте електроуреди, ако това не е крайно необходимо. 
Намалете потреблението си, за да не се налага дълго време да стоим без ток", призова президентът Володимир 
Зеленски. 
Около 1000 населени места вече няколко дни са без ток. Още снощи тъмно остана столицата Киев, където малко след 23:00 
ч. електроподаването беше спряно, за да се избегне авария. С цел икономия, днес почти всички тролейбусни линии в града 
ще бъдат заменени от автобуси. 
 
БНР 
 
√ Проф. д-р Иво Петров получи приза "Лекар на годината" 
Президентът Румен Радев връчи престижното отличие на спасителят на сърца 
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Без ефективно и иновативно здравеопазване, което да задържи младите лекари да работят в България, страната ни не 
може да изпълни нито една амбициозна национална цел. Това посочи президентът Румен Радев при участието си в 
церемонията по връчване на наградите "Лекар на годината". Държавният глава припомни, че в Плана за възстановяване 
на България са заложени средства за проекта за Спешна помощ по въздуха: 
"Така че от спешната помощ да могат хората по най-краткия начин в златния час там, на място да получат това обслужване 
на най-високо съвременно ниво. Да имаме над 350, те са заложени в плана, амбулатории за доболнична помощ, така че в 
най-отдалечените и малки населени места държавата да се върне във ваше лице. Медицината, докторите да бъдат там. А 
това означава лекари, млади, квалифицирани, означава телемедицина, означава дистанционна диагностика и много неща, 
за които ние трябва сега да мислим", каза президентът Румен Радев при участието си в церемонията по връчване на 
наградите "Лекар на годината". 
Призът тази година получи първият инвазивен кардиолог в България проф. д-р Иво Петров. 
При получаването на наградата проф. Петров заяви, че днешният празник - на Св. Иван Рилски, е от най-светлите за 
българските медици: 
"Всички ние, когато упражняваме нашата професия, с поне частица от нашата отдаденост наподобяваме поне малко 
именно него - Светията, който изцелявал със силата на духа си, със силата на своята вяра и ние ако нямаме вяра в такива 
трудни времена, не бихме могли да успеем". 
Проф. д-р Иво Петров е кардиолог, визионер, общественик, спасител на сърца и хиляди човешки животи.  Носителят на 
приза Лекар на годината за 2022 година има четири специалности - вътрешни болести, кардиология, инвазивна 
кардиология и ангиология. Той е първият инвазивен кардиолог в света, който имплантира ендопротеза на дете с аортна 
дисекация. Извършва първата процедура каротидно стентиране и тромбекстракция на съдове на мозъка за лечение на 
мозъчен инсулт у нас. Пионер в имплантирането на бифуркационни стентове при сложна патология на артериите на 
сърцето. 
Извършва първата у нас операция по имплантиране на MitraClip на 83-годишен пациент с митрална инсуфициенция. 
Идеолог и председател на Национален съвет по кардиопулмонална ресусцитация. Тазгодишният носител на Приза „Лекар 
на годината“ е основен инициатор за създаване и приемане на Национална стратегия за обучение на населението за 
даване на първа помощ от случайни свидетели при пациенти със сърдечен арест. По негова идея, Столична община 
стартира проект за инсталиране на автоматични външни дефибрилатори във всички институции, където се събират повече 
хора. До момента са инсталирани 5 в метрото, а преди дни проф. Петров връчи на ректора на Софийския университет проф. 
Анастас Герджиков автоматичен външен дефибрилатор. 
Лекарската гилдия отличи със специално отличие двама млади лекари, които това лято при кошмарен инцидент на АМ 
„Тракия“ със сръбски автобус, пълен с деца, помогнаха самоотвержено и не допуснаха да има жертви. Омбудсманът проф. 
Диана Ковачева връчи специално отличие „За висок професионализъм и доблест“ на д-р Антон Елкин – съдов хирург в 
болница „Тракия“ гр. Стара Загора. Другият отличен д-р Христо Стефанов, който живее и работи в Норвегия, ще получи 
наградата в навечерието на Коледните празници. 
Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров поздрави гостите на церемонията и цялата лекарска гилдия, че въпреки 
трудностите,  продължават да отстоявате професията и да работят упорито. Д-р Маджаров връчи наградите на младите 
надежди в категорията „Ти си нашето бъдеще“. Носителите за 2022 година са:  
1.  Д-р Петя Баликова   
2.  Д-р Божидар Христов  
3.  Д-р Калоян Чилингиров   
4.  Д-р Мартин Мартинов  
5.  Д-р Славяна Ушева  
6.  Д-р Преслав Петков   
7.  Д-р Мариела Василева-Славeва   
Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев награди отличените в категорията за “Принос за развитие и 
утвърждаване авторитета на съсловната организация“. Това са:  
1.  Доц. Илко Плачков, д.м.  
2.  Д-р Георги Сакакушев  
3.  Акад. Тройчо Троев, д.м.н.  
Петима са носителите на приза “Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“ , а 
отличията им връчи проф. Христо Шивачев – зам. -председател на БЛС.   
1.  Доц. Петко Карагьозов, д.м.  
2.  Доц. Борислав Чаушев, д.м.  
3.  Проф. Благой Маринов, д.м.  
4.  Полк. проф. Даниел Костов  
5.  Доц. Теодор Атанасов  
Зам.-председателят на БЛС д-рНиколай Брънзалов отличи победителите в категорията  “Дългогодишна дейност в областта 
на медицината и активен принос в развитието на специалност“.   
1.  Проф. Димитричка Близнакова, д.м.  
2.  Доц. Ивелин Такоров, д.м.  
3.  Проф. Диляна Вичева, д.м.  
4.  Проф. Константин Чернев, д.м.н.  
5.  Д-р Николай Мойнов  
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По традиция, по предложение на Районните лекарски колегии, бяха отличени лекари от страната доказали 
професионализма си. Главният секретар на БЛС д-р Валентин Пеев връчи отличия на:  
1.  РЛК Кърджали – д-р Димитър Ковачев  
2.  РЛК Търговище – д-р Тихомир Папуров  
3.  РЛК Добрич – д-р Искрен Димитров  
4.  РЛК Габрово – д-р Недка Радкова-Дечева  
5.  РЛК Враца – д-р Петя Йорданова  
6.  РЛК Монтана – д-р Малвина Петрова.  
Тази година ръководството на Български лекарски съюз реши да прегърне една от най-благородните каузи у нас - 
„Българската Коледа“ и призова всички гости и участници в церемонията да се включат в благотворителната инициатива. 
В залите на Националния исторически музeй бяха обознaчени местата за дарения,  а за благородния дарителски жест бяха 
дадени специално изработени значки на Български лекарски съюз.  
Сред официалните гости на събитието бяха г-н Румен Радев- президент на Р България, проф. Диана Ковачева - 
Омбудсман на Р България, д-р Асен Меджидиев - служебен министър на здравеопазването,Дончо Барбалов – зам.- кмет 
на София. На церемонията присъстваха носители на титлата „Лекар на годината“, представители на сдруженията 
на частни, областни и университетски болници, на академичната общност, стоматолози, фармацевти, пациентски 
организации, БЧК, както и още много партньори и приятели на лекарския съюз. 
 
√ Още в първия ден в НС бяха внесени предложения за промени в Изборния кодекс 
Още в първия ден на 48-ото Народно събрание част от партиите внесоха  различни предложения за нормативни промени, 
свързани с антикорупционното законодателство и поправки на Изборния кодекс. 
ДБ внесе множество различни текстове, свързани с поправки в Наказателно-процесуалния кодекс и отбраната и 
въоръжените сили. 
Дясната коалиция предвижда и механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници, което да ограничи 
фактическата им власт. 
В деловодството на парламента е внесено и проекторешение на ДБ за укрепване на отбранителните способности на 
България и оказване на военна подкрепа на Украйна. 
Още в първия ден на 48-ия парламент от ПП внесоха Закона за противодействие на корупцията, който определят като 
основен приоритет. 
Текстовете предвиждат антикорупционната комисия да има разследващи функции, както и възможност за обжалване на 
отказите на прокуратурата да образува разследване. 
От БСП внесоха в деловодството на парламента предложения за промени в Изборния кодекс, с които се връща 
възможността за гласуване и с хартиена бюлетина, както и предложения за безплатни учебници до 12 клас. 
 
√ Председателски съвет преди пленарното заседание решава как да се преодолее блокирането на работата на НС 
Днес продължава заседанието на Народното събрание, което беше прекъснато вчера заради липсата на съгласие за поста 
председател на парламента. Късно снощи на брифинг в парламента от „Продължаваме промяната“ съобщиха, че оттеглят 
кандидатурата на Никола Минчев за председател на 48-я парламент.  
Председателки съвет преди пленарното заседание ще решава как да се преодолее блокирането на работата на Народното 
събрание.  
Постът председател на Народното събрание предизвика безпрецедентна парламентарна криза. След като вчера нито една 
от петте номинации не събра необходимия брой гласове днес се очаква казусът да бъде решен с промяна на изборните 
правила или да се предложи друг вид гласуване.  
От „Демократична България“ предложиха след края на заседанието  като изход от кризата  ротационно председателство 
на кандидатите на ГЕРБ - Росен Желязков и на „Продължаваме промяната“ - Никола Минчев. Малко по-късно стана ясно, 
че предложението среща подкрепата на ГЕРБ.  
Лидерът Бойко Борисов обяви решението на Изпълнителната комисия на партията и заяви, че готов на компромис в името 
на нормалната работа на новоучреденото 48 Народно събрание: 
"Кризата, рецесията, в която влиза Европа - ние, е чудовищна, за да си играеме на председатели. С радост бих им го 
отстъпил, но няма да е честно към избирателите на ГЕРБ". 
Часове след този развой от „Продължаваме промяната“ изненадващо съобщиха на късен брифинг в Народното събрание, 
че оттеглят кандидатурата на Никола Минчев за председател с аргументи, представени от Асен Василев: 
„Към момента ние не смятаме, че можем да продължим по този начин да вкараме страната в конституционна криза. Затова 
даваме стъпка назад, въпреки че смятаме, че Никола Минчев е най-достойният кандидат да води това Народно събрание“. 
От „Продължаваме промяната“ не приемат предложението на ДБ за ротационното председателство на парламента: 
"Смятаме, че ротационно председателство би било силно неефективно". 
Лидерът на "Български възход" Стефан Янев направи друго предложение: 
„За председателски съвет, на който да се опитаме да излъчим една единствена кандидатура, която да се дебатира и да се 
гласува.“ 
 
 
 
 



6 

 

√ Расте делът на просрочените и несъбираеми вземания сред компаниите и гражданите 
Расте делът на просрочените и несъбираеми вземания сред компаниите и гражданите. Навиците за плащане са по-лоши 
от всякога, излизайки от пандемията и войната в Украйна. Това показва редовно проучване на фирмите за събиране на 
дългове, проведено през март и април в 16 европейски държави, сред които е и България. 
Проучването у нас отчита, че има над 200 компании, при които просрочените плащания растат с 2% спрямо 2019 година, 
когато е направено последното допитване. Същевременно намалява делът на редовните плащания през тази година. 
Нарастват и отписаните вземания. 
Българският бизнес остава сред най-нередовните платци в Европа за разлика от българските граждани. 
Расте и периодът на просрочие на задълженията както при бизнеса, така и при гражданите. 
Всяка пета компания и в България, и в Европа се чувства застрашена от фалит. 
 
√ Огромен ръст на острите респираторни заболявания през октомври 
Интервю на Зорница Семерджиева с д-р Велина Владимирова 
Ръстът на острите респираторни заболявания през месец октомври е огромен. Заболеваемостта в момента е изключително 
висока, можем да говорим за необявена епидемия. Това заяви за Радио Стара Загора д-р Велина Владимирова – педиатър 
и общопрактикуващ лекар в Стара Загора.  
Заболяванията са причинени главно от респираторно синцитиален вирус, риновируси, аденовируси и усложнения с тежки 
бактериални инфекции, уточни тя. По думите й, болни от ковид-19 има, но масово заболяването не протича тежко.  
Д-р Владимирова каза още, че повишеният брой болни от остри респираторни заболявания е характерен за този период 
от годината. Тя посъветва хората да носят маски в определени места като болници и градски транспорт и апелира за 
поставянето на противогрипна ваксина за всички възрастови групи. 
Какви съвети даде още д-р Велина Владимирова може да чуете в прикачения звуков файл. 
 
√ Напусна ни акад. Антон Дончев. Поклон пред таланта и паметта му! 
На 92-годишна възраст почина бележитият български писател и общественик академик Антон Дончев. 
Той е прекарал последните си дни в реанимацията на ВМА, като от лечебното заведение съобщили за bTV, че е починал 
след сърдечно боледуване. 
В едно от последните си интервюта споделя, че му е мъчно за това, което се случва в България: 
"Ние приказваме зле, студено, без сърце, а това не е нашият език. Това, което се случи в момента в България – българи да 
се изправят срещу българи, да стане наистина едно време разделно… Не може да имаш българско сърце и да не ти е мъчно 
за това, което се случва. 
Антон Дончев започва да пише стихове още в детска възраст, но публикува първата си книга едва на 25 години. 
Академикът е мъдрец и хуманист, който цени силата на детайлите, долавя вълненията на своя народ, обича красивото и 
се прекланя пред духовното. 
Първият му роман "Сказание за времето на Самуила" е публикуван през 1961 г. Става световноизвестен с романа си "Време 
разделно", написан за 14 дни и преведен на 30 езика, с над 2 млн. тираж. Романът е екранизиран през 1987 г. от режисьора 
Людмил Стайков. 
"Всички книги, които съм написал, са изпети", казва човекът, който търси светлина за хората и за когото историческите 
извори са най-достоверният път за преоткриване на далечното минало. 
 
√ Ръст на годишната инфлация в ЕС с 10,9% през септември, а в България - с 15,6% 
В седем страни членки на ЕС инфлацията през септември е по-висока от българската 
Инфлацията в Европейския съюз отбеляза нов рекорд през септември от 10,9% на годишна база, а в еврозоната - от 9,9%, 
показват данни на европейската официална статистика Евростат. 
В същото време хармонизираната инфлация в България се ускори през септември до 15,6%, като по-висока инфлация е 
отчетена в седем други страни членки на съюза (Естония, Литва, Латвия, Унгария, Чехия, Нидерландия и Полша). 
Инфлацията в еврозоната нарасна през септември с 1,2% спрямо месец по-рано и се ускори на годишна база до 9,9% от 
9,1% през август. Въпреки, че това представлява слаба низходяща ревизия спрямо предварителните данни за нарастване 
на потребителските цени с 10%, това е най-високата инфлация откакто европейската статистика разполага с този тип данни 
от 1991 г. насам. 
В рамките на целия ЕС индексът на потребителските цени (CPI) нарасна през септември с 1,2% на месечна база, като 
инфлацията на годишна база се ускори до 10,9% от 10,1% през август. 
Трябва да се има предвид, че година по-рано инфлация в ЕС и еврозоната беше на нива съответно от 3,6% и от 3,4 на сто. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101723348/ogromen-rast-na-ostrite-respiratorni-zabolavania-prez-oktomvri
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Графики на потребителската инфлация в ЕС и еврозоната 

 
 
Най-ниска годишна инфлация през септември беше отчетена във Франция (6,2%), Малта (7,4%) и Финландия (8,4%), докато 
най-висока инфлация беше отчетена в Естония (24,1%), Литва (22,5%) и Латвия (22,0%). 
В 11 от 27-те членки на ЕС годишната инфлация през септември е по-ниска от средното ниво от 10,9%, докато в останалите 
17 членове на съюза тя е над средното за съюза ниво. 
Според данните на Евростат хармонизираната потребителска инфлация в България през септември нарасна с 0,7% спрямо 
предходния месец и се ускори на годишна база до 15,6% от 15,0% през август, потвърждавайки данните на НСИ от по-рано 
този месец. 
По-висока от инфлация в нашата страна беше отчетена през септември в Естония (24,1%), Литва (22,5%), Латвия (22,0%), 
Унгария (20,7%), Чехия (17,8%), Нидерландия (17,1%) и Полша (15,7%), като малко по-ниска инфлация спрямо тази в 
България беше отчетена в Словакия (13,6%) и Румъния (13,4%). 
 

Инфлация на годишна база през септември в отделните държави членки на ЕС 

 
 
√ Свиване на строителството в ЕС през август, но при растеж в България 
Продукцията в строителния сектор на ЕС и в частност на еврозоната се понижи през август, докато строителството в 
България нарасна за първи път от три месеца насам, показват данни на Евростат. 
Строителството в ЕС се сви през август с 0,4% спрямо юли, когато се повиши с 0,2%, докато в еврозоната продукцията в 
строителството отбеляза спад с 0,6% след повишение с 0,3% месец по-рано. 
Най-силен спад през юни отбеляза строителството в Унгария (понижение с 4,4%), следвана от Нидерландия (с 3,7%) и 
Германия (с 2,1%). В същото време най-силно повишение на продукцията в строителството беше отчетено Румъния (с 2,5%), 
Португалия (с 2,3%) и Австрия (с 2,0%). 
Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС се повиши през август 2022 г. с 2,8% след повишение с 
2,0% през юли, докато в рамките на еврозоната строителството нарасна с 2,3% след повишение с 2,1% през предходния 
месец. 
Най-силен растеж на годишна база в строителството през август беше отчетен в Словения (скок с цели 30,2%), следвана от 
Румъния (повишение с 15,8%) и Австрия (с 13,7%), докато най-силен спад беше отчетен в Испания (понижение с 5,6%), 
Нидерландия (с 1,75) и Чехия (с 0,3%). 
Според същото проучване на Евростат строителството в България през август 2022 г. се повишава с 0,6% спрямо юли, когато 
се сви с 0,4%, като това представлява първо нарастване на стриителната продукция от месец май насам. 
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Продукцията в българското строителство на годишна база пък нарасна през август с 1,0% (спрямо август 2021 г.) след 
понижение с 0,9% през юли. 
 

Графики на строителната продукция в ЕС и еврозоната 

 
 
√ Лидерите на ЕС ще разгледат идеите за газов ценови таван на предстоящата им среща 
Лидерите на Европейския съюз, които се срещат по-късно тази седмица, са готови да одобрят последните предложения на 
блока за ограничаване на цените на енергията, но оказват натиск върху европейските власти в Брюксел да се отиде по-
далеч и да се ограничи цената на газа, използван при производството на електроенергия, показва проектодокумент със 
заключения от предстоящата среща на върха, цитиран от агенция Ройтерс. 
На срещата на върха на 20-21 октомври лидерите ще обсъдят пакет от предложения, направени от във вторник от 
Европейската комисия, за да се опитат да намалят високите цени на енергията, които подклаждат инфлацията и 
надвисналата заплаха от икономическа рецесия. 
В преработен проект на техните заключения от предстоящата среща на върха, видян от Ройтерс, се казва, че лидерите на 
ЕС ще одобрят като цяло предложенията - включително планове за въвеждане на алтернативен ценови показател за 
втечнен природен газ (LNG) и започване на съвместно закупуване на газ между страните от ЕС. 
Всяко предложение се нуждае от подкрепата на квалифицирано мнозинство от страните членки - най-малко 15 членове на 
ЕС, представляващи най-малко 65% от населението на блока. 
Направените във вторник предложения на Комисията не включват незабавно ограничаване на цените на газа, което 
повечето страни от ЕС твърдят, че искат, но според тях Брюксел може да изготви друго предложение за определяне на 
временно ограничение на цените на нидерландския хъб TTF при определени условия. 
Лидерите на ЕС изглежда са готови да подкрепят тази идея, като поискат от Брюксел да проучи "временен динамичен 
ценови коридор" за транзакциите с газ, според техните проектозаключения от предстоящата тази седмица среща. 
Но тъй като много страни членки търсят по-строги действия за ограничаване на цените, проектът също така ще поиска от 
Комисията "да предложи временна рамка на ЕС за ограничаване на цената на газа при производството на електроенергия 
на ниво, което помага за намаляване на цените на електроенергията", съобщава Ройтерс. 
Тази идея - известна като "иберийския механизъм", тъй като Испания и Португалия вече са го въвели - не беше включена 
в предложенията на ЕК от вторник. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че Брюксел все още оценява идеята, включително 
как ще бъде финансирана. 
"Това наистина заслужава да бъде разгледано на ниво ЕС. Все още има въпроси, на които трябва да се отговори, но искам 
да не оставим необърнат камък", каза фон дер Лайен на заседание на Европейския парламент в Страсбург. 
Може да има затруднение заключенията от предстоящата среща да спечелят подкрепа от всички лидери, тъй като страните 
са разделени по отношение на "Иберийския механизъм". Франция и други го подкрепят като начин за ограничаване на 
цените на електроенергията, докато Германия и Нидерландия се опасяват, че това ще доведе до увеличаване на търсенето 
на газ. 
В проектозаключенията, видени от Ройтерс, също така се казва, че ограничението на цената на газа, използван за 
производство на електроенергия, не трябва да доведе до увеличаване на потреблението на газ. 
 
√ Слабо подобрение на икономическите нагласи в Германия и в цялата еврозона през октомври 
Икономическите нагласи на анализатори и инвеститори за Германия и за цялата еврозоната се подобриха слабо през 
октомври за пръв път от юни насам въпреки продължаващото влошаване на оценката за текущата икономическа ситуация. 
Това показват резултатите от последното проучване на центъра за европейски икономически изследвания Zew. 
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Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew, измерващ бъдещите икономически очаквания в 
Германия за следващите шест месеца, се повиши през октомври до -59,2 пункта от 14-годишното дъно месец по-рано на 
ниво от -61,9 пункта, докато осредните прогнози бяха за индекса на ниво от -65,7 пункта. 
Около 67,8% от анкетираните анализатори прогнозират влошаване на икономическата активност през следващите месеци, 
докато 8,6% от тях очакват тя да се подобри, а 23,6% не очаква да се промени. 
Оценката за текущата икономическа ситуация в Германия обаче продължи да се влошава рязко, като съответният Zew 
индекс панда през октомври с цели 11,7 пункта до -72,2 пункта, докато очакванията бяха за по-умерено понижение до -
68,0 пункта. 
 

Zew индекси на икономическите нагласи и на текущите условия в Германия 

 
 
Въпреки лекото покачване на очакванията, икономическите перспективи за Германия като цяло се влошиха значително, 
отбелязва институтът Zew. 
"Индикаторът ZEW за икономическо настроение се повишава леко през октомври. Настоящата икономическа ситуация 
обаче отново се оценява като значително по-лоша от предходния месец", посочи президентът на ZEW професор Ахим 
Вамбах и добави: 
"Вероятността реалният брутен вътрешен продукт на Германия да намалее през следващите шест месеца също се е 
увеличила значително. Като цяло икономическите перспективи отново се влошиха“. 
В своята най-нова прогноза, публикувана по-рано този месец, германското правителство вече предвижда икономически 
растеж от 1,4% през тази година, последван обаче от спад с 0,4% през 2023 г. 
Проучването на института ZEW също така показва, че и индексът на нагласите на експертите на финансовите пазари по 
отношение на икономическото развитие в цялата еврозона отбелязаха слабо подобрение, повишавайки се с 1,0 пункта до 
-59,7 пункта от 14-годипното септемврийски дъно на ниво от -60,7 пункта. Показателят за текущата икономическа ситуация 
в еврозоната обаче се влоши рязко през октомври с 11,7 пункта до -70,6 пункта. 
Индексът на инфлационните очаквания в еврозоната спадна рязко през октомври с 23,7 пункта до -35,8 пункта. 
 
√ Германия одобри план, с който се отлага спирането на ядрената енергетика 
Германското правителство вчера подписа решението, с което се удължава живота на трите последни работещи атомни 
централи в страната. По план те трябваше да бъдат изключени до края на декември, но заради енергийната криза ще бъдат 
използвани и тази зима. 
Тройната коалиция в Берлин от дни спори за удължаването на живота им и дискусиите застрашиха целостта на 
правителството. В крайна сметка канцлерът Олаф Шолц се възползва от правото си на последна дума и нареди централите 
да останат включени до 15 април. С това споровете бяха прекратени. 
Вчера министрите подписаха необходимите законодателни промени, за да продължи производството на атомен ток. 
Министърът на икономиката Роберт Хабек, който е от Зелената партия, защити решението пред съпартийците си, 
посочвайки, че това е единственият начин да се премине през енергийната криза тази зима и да се гарантира сигурността 
на електрическите мрежи в Южна Германия. 
Решението все пак съдържа и компромис - Германия няма да закупува повече ядрено гориво. Така след 15 април повторно 
удължаване на живота на атомните централи няма да е възможно. 
Доволни от решението са и основните опоненти на целените по темата за атомния ток - либералната 
Свободнодемократическа партия, която също е в управляващата коалиция. Либералите настояваха за по-дълъг живот на 
централите, а зелените искаха в мрежата да останат само две от тях. Сега до 15 април ще работят три и двете спорещи 
партии приеха решението на канцлера. 
Решението трябва да бъде одобрено и от двете камари на парламента, което може да стане до средата на ноември. 
В съответствие с предишно решение всички атомни централи в Германия трябваше да бъдат затворени до края на тази 
година. Тази стратегия беше подкрепена от бившия германски канцлер Ангела Меркел и след това беше потвърдена от 
трите политически формации в сформираната миналата година управляващa коалиция във Федералната република. 
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√ Германия ще проучи плановете за използване на енергийните свръхпечалби 
Правителството на Германия планира да проучи подробно предложенията за използване на прекомерните печалби (на  
свръхпречалбите) от електроенергия, които са значително над производствените разходи, за да помогне за субсидиране 
на сметките за електроенергия и за плащания за стабилизиране на електропреносните мрежи, показва документ, видян 
от Ройтерс в сряда. 
В документа, който ще бъде представен на кабинета на 18 ноември, се казва, че бъдещото производство на 
електроенергия от възобновяеми източници, отпадъци, минен газ, ядрена енергия и кафяви въглища, както и продукти от 
минерални масла ще бъдат засегнати от тази мярка. 
Този ход идва на фона на това, че Европа е изправена пред енергийна криза, предизвикана от руската инвазия в Украйна, 
която накара Европейския съюз и националните правителства да предприемат мерки за ограничаване на растящите цени 
за електроенергия, газ и други горива. 
Както битовите, така и промишлените потребители бяха засегнати от високите цени на електроенергията на едро, тъй като 
липсата на газ повиши цените. Общият недостиг на енергия обхваща и суровия петрол и въглищата. 
Документът на Министерството на икономиката на Германия показа, че производството на електроенергия от черни 
въглища, газ и биометан няма да бъде включено в мерките, които са отделни от плановете за субсидиране в общия 
бюджет. 
Таксите ще бъдат наложени върху 90% от спот цените на електроенергията със задна дата към март, докато таксите върху 
фючърсните цени на тока ще бъдат добавени от декември и ще бъдат таксувани "ex-ante" (преди), което означава преди 
производството през следващите години до 2026 г. 
 
√ Чешките управляващи се съгласиха да наложат данък върху свръхпечалбите и за 2022 г. 
Чешките управляващи се съгласиха да наложат данък върху извънредните печалбите (свръхпечалбите) на компаниите за 
2022 г., разширявайки предишно предложение, насочено към печалбите, които се считат за прекомерни за периода 2023-
2025 г., съобщава чешката новинарската агенция CTK, цитирайки министърът на труда и социалните въпроси Мариан 
Юречка. 
Чешкото правителство, подобно на управляващите в други страни от Европейския съюз, се опитва да предпази 
домакинствата и бизнеса от високите цени на енергията в резултат на прекъсвания на доставките и нестабилност на пазара, 
причинени главно от инвазията на Русия в Украйна. Данъкът върху неочакваните печалби има за цел да покрие част от 
разходите за защитни мерки, като тавана на цените на електроенергията, напомня Ройтерс. 
Министерството на финансите на Чехия първоначално предложи 60% допълнителна данъчна такса върху печалбите, 
надвишаващи 120% от средната им стойност за последните четири години, на големите енергийни, банкови, 
нефтохимически и горивни компании, с цел да събере 3,4 милиарда долара само през следващата година. Данъкът върху 
неочакваните печалби трябва да бъде наложен и на банки с нетен доход от лихви през 2021 г. от над 6 милиарда крони 
(около 240 милиона долара). 
Преди това министерството се противопоставяше на включването на печалбите от настоящата година в схемата за данък 
върху свръхпечалбите поради опасения, че подобна стъпка може да се разглежда като ретроактивна (със задна дата), което 
поражда риск от правни предизвикателства. 
 
√ В Италия започват консултациите за нов кабинет 
В Италия започват консултациите при президента на страната Серджо Матарела за съставянето на новия кабинет. В петък, 
те ще завършат с дясната коалиция – победител в предсрочния вот. 
Президентът Матарела ще приеме най-напред председателите на двете камари на парламента – Инацио Ла Руса на Сената 
и Лоренцо Фонтана на Камарата на депутатите. До края на деня, той ще се срещне с голямата част от парламентарните 
групи. 
В петък консултациите ще завършат с тези на дясноцентристкото мнозинство. След това, държавният глава ще реши на 
кого да възложи задачата да състави новото правителство. Очаква се това да е Джорджа Мелони, стига да не се получи 
изключителна изненада. Времето за съставяне на кабинет ще зависи много от сплотеността на дясната коалиция по време 
на консултациите. В нея, преговорите за министерски и други важни постове не протичат гладко, както и заради изказвания 
на Берлускони за Путин и против Украйна. По този повод Мелони обяви, че: „Италия е част от Европа и Атлантическия 
алианс. Който не е съгласен , няма да може да се присъедини към правителството, с цената да не се състави кабинет”. 
 
√ Анастасиадис: Таван на цената на газа в целия ЕС трябва да е с ограничена продължителност 
Определянето на таван на цената на природния газ в целия Европейски съюз трябва да е с ограничена продължителност, 
заяви президентът на Кипър Никос Анастасиадис. Позицията на кипърското правителство по предложението, което ще се 
обсъжда на европейската среща на върха тази седмица, както и по европейските санкции и мерките за справяне с 
инфлацията, той представи днес на провеждащата се в Никозия 18-та годишна конференция на The Economist. 
Икономиката на Кипър продължава курса си на възстановяване и се очаква темпът ѝ на растеж през тази година да 
достигне 5,7%, а бюджетът за следващата година, който вече е внесен в парламента, е увеличен с 500 млн. евро в 
сравнение с 2022 г., съобщи президентът Никос Анастасиадис. 
Тези резултати показват, че Кипър преодолява последиците от двете кризи - пандемичната и сегашната глобална 
икономическа и енергийна криза, благодарение на "разумна фискална политика", подчерта той. 
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Правилното управление на публичните финанси е дало възможност правителството да подкрепи бизнеса, работниците и 
уязвимите групи с над 3 млрд. евро по време на здравната криза и с повече от 350 млн. евро заради инфлацията и 
повишаването на енергийните цени, отчете Никос Анастасиадис. 
Налагането на таван на цената на природния газ, както предлагат държави членки на Евросъюза, трябва да не създава 
дисбаланси на енергийния пазар и да не възпрепятства инвестициите в инфраструктура за природен газ, която може да 
подобри сигурността на енергийните доставки за страните, заяви още кипърският президент. 
Според Никозия Евросъюзът трябва да предприеме действия за прекратяване на неспазването на санкциите от 
"предполагаеми съюзници". Това подкопава тяхната ефективност и в същото време се извличат печалби за сметка на 
европейските икономики, посочи президентът Никос Анастасиадис. 
 
√ Маклуф, ЕЦБ: Еврозоната може да е изправена пред рецесия, но е наложително повишаване на лихвите 
Икономиката на еврозоната може да е изправена пред рецесия, но повишенията на лихвените проценти остават 
абсолютно наложителни, тъй като постоянно високата инфлация вреди на икономиката и стабилността, заяви във вторник 
членът на Европейската централна банка Гейбриъл Маклуф на събитие в Кипър, предаде Ройтерс. 
"Еврозоната е изправена пред трудна комбинация от висока инфлация и нисък икономически растеж, включително 
възможността за техническа рецесия, посочи Маклуф, който е и управител на централната банка на Ирландия. 
"Историята ни учи, че тези проблеми само ще се изострят, ако отложим действията и повишаването на лихвените проценти 
е абсолютно необходимо, тъй като постоянната инфлация вреди на макроикономическата стабилност", подчерта той. 
 
√ Британската инфлация се ускори през септември до 10,1% заради растящите цени на храните 
Инфлацията във Великобритания се ускори през септември обратно до 40-годишния връх от 10,1%, достигнат през юли 
благодарение най-вече на растящите цени на хранителни стоки, показват данни на британската официална статистика ONS. 
Индексът на потребителските цени (CPI) нарасна през септември с 0,5% спрямо август, когато също се повиши с 0,5 на сто. 
Спрямо година по-рано потребителската инфлация се ускори през септември до 10,1% от 9,9% през август, връщайки се 
към 40-годишния връх от месец юли, докато очакванията на анализатори и икономисти бяха за малко по-слаб растеж от 
10 на сто. Според ONS инфлацията в Обединеното кралство вероятно е била по-висока по някое време през 1982 г. - преди 
официалната статистика да започне да събира този тип данни. 
Най-голям принос за увеличаването на инфлацията имат растящите цени на храните с 14,8% спрямо година по-рано след 
тяхно повишение с 13,4% през август. През септември нараснаха рязко и жилищните и разходите за комунални услуги (с 
20,2% спрямо 20% през август) на фона на скок в цените на енергията и отоплението. Възходящо ценова тенденция се 
наблюдава и при хотелските нощувки, мебелите и стоките за бита. 
Междувременно най-голям принос за предотвратяване още по-висока инфлация оказва продължаващият спад в цените 
на моторните горива, посочват от ONS. 
 

Графика на индекса на потребителски цени (CPI) на годишна база 

 
 
Основната инфлация (изключвайки цени на храни и енергия) нарасна през септември с 0,6% спрямо август, когато се 
повиши с 0,8%, като на годишна база се ускори до 6,5% от 6,3% месец по-рани и при очаквания на финансовите пазари за 
нарастване с 6,4 на сто. Това е сигнал, че инфлацията е всеобхватна и остава силна. 
Икономистите очакват инфлацията в Обединеното кралство да остане висока през идните месеци, въпреки че 
правителственият ценови тавана на сметките за енергия на домакинствата вероятно ще предотврати по-нататъшното й 
сериозно покачване. 
 
√ Нов трус в кабинета на Лиз Тръс: Вътрешният министър Сюела Брейвърман подаде оставка 
Британският министър на вътрешните работи Сюела Брейвърман подаде оставка. Тя посочва като причина нарушение на 
министерския кодекс, но изразява и недоволство от посоката на миграционната политика. 
43 дни след като бе назначена от премиера Лиз Тръс за министър на вътрешните работи Сюела Брейвърман, верен съюзник 
на премиера до днес, се оттегли, посочвайки в писмото си с оставката, че това е заради лична грешка от нейна страна, в 
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резултат на което е нарушила министерските правила за сигурност, като е изпратила официален документ от личния си 
мейл.  
"Допуснах грешка, поемам отговорността си и подавам оставка“, се каза в писмото. 
По-надолу в писмото обаче се казва: 
"Очевидно е, че преживяваме бурно време. Загрижена съм за посоката, в която върви това правителство". 
И още: "Не само, че нарушихме ключови обещания към гласоподавателите, но съм сериозно загрижена за намеренията на 
това правителство да изпълни поетите ангажименти в манифеста на партията като намаляване на цялостната миграция и 
спиране на нелегалната миграция, особено с малки лодки през Ламанша“. 
Оставката на Брейвърман определено е лоша новина за Тръс, която преди няколко дни уволни финансовия си министър 
Куази Куартенг. 
Новият министър на вътрешните работи ще бъде Грант Шапс, който е привърженик на Риши Сунак. Както заявиха 
политическите наблюдатели, да се наложи смята на двама от най-ключовите министри в рамките на около 40 дни не е 
добър атестат за едно правителство. 
 
√ Москва и Анкара са се договорили за строеж на газов хъб за руско синьо гориво към Европа 
Турският президент Реджеп Ердоган обяви, че Москва и Анкара са се договорили за строежа на газов хъб за руско синьо 
гориво към Европа. 
Пред събранието на своята Партия на справедливостта и развитието Ердоган даде да се разбере, че ще следва целта, 
обявена след разговора му с Путин: 
"Европа търси източници на природен газ, а Турция няма такъв проблем. На последната ни среща с Путин бяхме на едно 
мнение, а руският президент обяви: Европа може да се снабдява с природен газ от Турция“. 
Преди седмица  руският президент Владимир Путин предложи в Турция да бъде изграден център за газови доставки. 
Според руските агенции местоположението на хъба най-вероятно ще бъде в района на окръг Къркларели, където излиза 
разклонението на "Турски поток".  
 
√ Беларус обяви, че не може да погаси свои задължения заради наложените санкции 
Беларус заяви в сряда, че не е в състояние да изплати своя дълг, деноминиран в чуждестранна валута, поради санкциите, 
наложени й от Европейския съюз и Съединените щати, предаде Ройтерс. 
В понеделник Световната банка обяви, че е поставила всички заеми, отпуснати от нейното основно кредитно 
подразделение на Беларус, под статут на "необслужвани" с незабавна сила, позовавайки се на просрочени плащания в 
размер на 68,43 милиона долара. 
 
Труд 
 
√ Какво трябва да свърши Народното събрание? 
Очакванията към 48-ото НС не са големи, но има достатъчно работа, която може да свърши. 
Най-спорни са Антикорупционния закон и промени в Закона за съдебната власт и в НПК за създаване на ефективен 
механизма за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор 
Предложения за включване в дневния ред на парламента 
Започва мандатът на новото Народно събрание. Очакванията към него не са големи, но има достатъчно работа, която може 
да свърши, въпреки очакванията за „къс мандат“ и разпускане след Ивановден. 
Народното събрание осъществява три основни функции – законодателна, конститутивна и контролна. За две от тях се 
говори през последните няколко дни, но фрагментарно. Защото при осъществяване на законодателната функция се 
обръща внимание преди всичко на бюджета за 2023 г. и на съпътстващите го данъчни закони, а на конститутивната – само 
за формиране на редовно правителство.  
Инициативите на две от парламентарно представените партии заслужават внимание (и самостоятелен анализ). ДБ 
предлага конституционна ревизия като платформа за търсене на съгласие в парламентарните среди след неуспех на 
първия проучвателен мандат на ГЕРБ. (Това предполага и съдействието на президента на републиката.) БСП пък лансира 
икономически и социални мерки за уязвимите хора и подкрепа за бизнеса. (При приемането на бюджета предизборната 
кампания обаче може да роди проблематичен финансов план.) 
Какво следва да свърши Събранието? В областта на законодателната дейност е необходимо до 31 декември тази година 
да бъдат осъществени 21 мерки, като се направят промени, или се приемат изцяло нови, 16 проекта на закони, за да 
получим втория транш от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост (очаквани над 1.4 млрд. лв.). Десет от тези 
16 проекта са в компетентността на г-н Крум Зарков – министър на правосъдието.  
Най-спорни са Антикорупционният закон и промени в Закона за съдебната власт и в НПК за създаване на ефективен 
механизма за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор. Включването им в дневния ред в самото начало 
на парламентарния мандат може да блокира веднага законодателната дейност на депутатите. Въпросът за отговорността 
на главния прокурор е сред мерките, необходими за получаване на третия транш средства /нови над 1.4 млрд. лв./, а на 
20-21 октомври се очаква и становището на Венецианската комисия. 
Другите проекти, по които ще се наложи да работят народните представители, изброени телеграфно, са: 
Промени в Закона за съдебната власт, с които Инспектората към Висшия съдебен съвет да получи правомощия да 
проверява интегритета на магистратите.  
Промени в Закона за медиацията, с които се въвежда задължителна медиация при редица съдебни спорове.  
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Промени в Закона за правната помощ, с които се разширява кръга от хора, които ще имат достъп до безплатни юридически 
услуги. 
Изменения в Наказателния кодекс, с които се намалят наказанията за обида и клевета за журналисти, заплашени от 
съдебни дела, и по-ограничена наказателна отговорност при защита на публичните личности. 
Изцяло нов Закон за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на българското законодателство или на актове 
на Европейския съюз, станали им известни при изпълнение на служебните им задължения. 
Изцяло нов Закон за несъстоятелност на физическите лица, въвеждащ възможността всяко физическо лице, което има 
задължение от повече от 10 минимални работни заплати за над шест месеца, да има право да задейства производство по 
несъстоятелност. 
Изменения в Търговския закон, които се отнасят до процедурата по несъстоятелност относно фалита на дребния 
предприемач. 
Промени в Закона за биологичното разнообразие, с които се определят органите, отговорни за управлението на 
защитените зони и техните правомощия.  
Изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки, с които се премахва задължението да се минава през 
процедура за поръчка, ако институция иска да популяризира дейността си през социалните мрежи.   
Промени в Закона за етажната собственост, с които се въвежда възможността Общото събрание на етажната собственост 
да се провежда и онлайн. Също така и възможност отсъстващите да гласуват чрез писмена декларация до управителя на 
етажната собственост или с електронен подпис. 
Изменения и допълнения в Закона за енергетиката, в който следва да се направят както промени относно целите на 
европейския план (либерализиране на цените на енергийния пазар), така и да се отговори на енергийната криза 
(легална  дефиниция за енергийно бедни хора, получаване на енергийни помощи). 
И не на последно място - промени в Закона за електронното управление и законодателни мерки във връзка с електронното 
здравеопазване. 
Освен законодателна дейност в дневния ред на Народното събрание следва да бъдат включени (поне) процедури за 
конституиране на важни конституционни държавни органи: 
11 членове на Висшия съдебен съвет; 
Главен инспектор и 10 инспектори в Инспектората към висшия съдебен съвет; 
2 конституционни съдии; 
Управител и двама подуправители на БНБ; 
Председател, двама заместник-председатели и двама членове на Сметната палата.  
Почти всяка една от изброените задачи пред Народното събрание, независимо дали ще законодателства или ще кадрува, 
са били обект на дискусия в по-далечно или в близкото минало. Нашата общественост няма изкристализирана представа 
по повечето от изброените законопроекти. Вероятно сме заслепени от числата на очакваните помощи. Но не съм убедена 
напр. дали си даваме сметка за последиците от пълната либерализация на енергийния пазар. Промените в законите и 
формирането на конституционните органи, Народното събрание следва да направи заради българските граждани, а не 
само заради Брюксел! 
 
√ Вижте какво ще решава Министерски съвет днес, 20 октомври 2022 г. 
Служебното правителство ще проведе редовно заседание в четвъртък, 20 октомври, от 10 ч. при следния предварителен 
дневен ред:  
1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НИКОЛАЙ 
ДЕНКОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОГЪРЛИЕ. Внася: министърът на образованието и науката; 
2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ДАНИЕЛА 
ДОКОВСКА С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОГЪРЛИЕ. Внася: министърът на образованието и науката; 
3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕТО НА ОСНОВНАТА СТРУКТУРНА ФОРМА НА ГЕРБА НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНО В МАРКАТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“. Внася: министър-
председателят; 
4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 314 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ 
ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА. Внася: министър-председателят; 
5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 
УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И НА ТЕХНИТЕ ОСНОВНИ ФУНКЦИИ. Внася: заместник министър-председателят 
по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията; 
6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПИСЪК С ПРИОРИТИЗИРАНИ ИСКАНИЯ ОТ 2022 Г. ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 
ПОДКРЕПА ПО ИНСТРУМЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА. Внася: министърът на финансите; 
7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА 
УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД. 
Внася: министърът на финансите; 
8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА ДО 
2050 Г. НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Внася: министърът на околната среда и водите; 
9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ ОТ СТРАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА КОМИСИЯТА ПО 
ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ, КАКТО 
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И НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОМИСИЯТА ПО ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ КЪМ 
КОНВЕНЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ. Внася: министърът на околната среда и водите; 
10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 
КОМИСИЯ ПО ПРОЗРАЧНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
НЕЙНИЯ СЪСТАВ. Внася: министърът на здравеопазването; 
11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 200 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА ИЗБОР НА 
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ. ВНАСЯ: МИНИСТЪРЪТ НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО; 
12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2022 Г. С 
МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2022 
Г. Внася: министърът на външните работи; 
13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ СИГУРНОСТТА НА СЪЮЗНИЦИТЕ ОТ НАТО И НА 
ЗАДАЧИТЕ В ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН ЗА ПРОТИВОВЪЗДУШНА И ПРОТИВОРАКЕТНА ОТБРАНА НА НАТО, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО УСИЛВАНЕ ОХРАНАТА НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ЗАДАЧИ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪВМЕСТНО СЪС СИЛИ И СРЕДСТВА НА КРАЛСТВО 
ИСПАНИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА ИСПАНСКАТА СТРАНА ПРИ СЪВМЕСТНИТЕ ИМ ДЕЙСТВИЯ. Внася: 
министърът на отбраната; 
14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 
ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022 Г. 
Внася: министърът на отбраната; 
15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 
Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА РЕМОНТ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ДОВЪРШВАНЕ НА ВОЕННИ 
ПАМЕТНИЦИ. Внася: министърът на отбраната; 
16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО 
УПРАВЛЕНИЕ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, ДА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР ДО 10 НА СТО НАД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ОПЕРАТИВНАТА 
ПРОГРАМА. Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства; 
17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 
Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА 
СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА 
НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Внася: министърът на образованието и науката;  
18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ТУРИЗМА ЗА 2022 Г. ЗА АВАНСОВО ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА 
РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА С ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА 
ОДОБРЯВАНЕ НА ПОМОЩ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ 
УКРАЙНА С ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 317 НА МИНИСТЕРСКИЯ 
СЪВЕТ ОТ 2022 Г. Внася: министърът на туризма; 
19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВАТА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА 
„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД - ВАРНА, НА МЕДИЦИНСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ - ВАРНА, И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА УРЕЖДАНЕ ОТНОШЕНИЯТА 
МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И РЕКТОРА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ - 
ВАРНА, ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД - ВАРНА. Внася: министърът на здравеопазването; 
20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТИ В 
ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА. 
Внася: министърът на отбраната; 
21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ 
В ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД. Внася: министърът на отбраната; 
22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „ЛЕТИЩЕ 
СОФИЯ“ ЕАД - СОФИЯ. Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта 
и съобщенията; 
23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРАВОТО 
НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ - ЧАСТНА 
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ. Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството; 
24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА 
СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ОМУРТАГ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ. Внася: министърът на регионалното развитие и 
благоустройството; 
25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА 
СОБСТВЕНОСТ, НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“. Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството; 
26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА 
СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО. 
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството; 
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27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА 
СОБСТВЕНОСТ, НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД. Внася: министърът на 
регионалното развитие и благоустройството; 
28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА 
СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПОПОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ. Внася: министърът на регионалното развитие и 
благоустройството; 
29. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА 
СОБСТВЕНОСТ. Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството; 
30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА 
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ. Внася: министърът на регионалното 
развитие и благоустройството; 
31. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УАЛИД МОХАМЕД АЛ КУДАХ ОТ ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) 
КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ 
АКАБА И СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. АКАБА И ЗА ЗАКРИВАНЕ НА РЪКОВОДЕНОТО ОТ НЕГО КОНСУЛСТВО. Внася: министърът на 
външните работи;  
32. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА 
СМЕТКА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНАТА РЕЗЕРВНА БАНКА НА НЮ 
ЙОРК И НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЕНИ СМЕТКИ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСИРАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ВОЕННИ 
ПРОДАЖБИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ, АГЕНЦИЯТА НА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В 
ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА И ФЕДЕРАЛНАТА РЕЗЕРВНА БАНКА НА НЮ ЙОРК. Внася: министърът на отбраната; 
33. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВСЕОБХВАТНО ПАРТНЬОРСТВО И 
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И КРАЛСТВО ТАЙЛАНД, 
ОТ ДРУГА СТРАНА, ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СЪГЛАСИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО ПОДПИСВАНЕТО ОТ ИМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ВРЕМЕННОТО ПРИЛАГАНЕ НА 
СПОРАЗУМЕНИЕТО И ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕТО ОТ 
ИМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО. Внася: министърът на външните работи; 
34. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 815 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА 
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ 
ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА МАЛАЙЗИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕТО НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА 
СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ ИМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ ИМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Внася: министърът на външните работи; 
35. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА ТЕХНИЧЕСКО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ФИНАНСИТЕ НА НИДЕРЛАНДИЯ. Внася: министърът на финансите; 
36. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО СЪЕДИНЕНИ ПРЕЮДИЦИАЛНИ ДЕЛА С-395/22 И С-
428/22 ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНИ ПО ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ 
СЪД - ВАРНА. Внася: министърът на енергетиката; 
37. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, 
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 И 21 ОКТОМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ. Внася: министърът на външните работи; 
38. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24 ОКТОМВРИ 2022 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ. Внася: 
министърът на околната среда и водите; 
39. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА 
ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 27-АТА СЕСИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СТРАНИТЕ ПО РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ НА 
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА, В 17-АТА СЕСИЯ НА СРЕЩАТА НА СТРАНИТЕ ПО 
ПРОТОКОЛА ОТ КИОТО И В ЧЕТВЪРТАТА СРЕЩА НА СТРАНИТЕ ПО ПАРИЖКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ 
ОТ 6 ДО 18 НОЕМВРИ 2022 Г. В ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ. Внася: министърът на околната среда и водите; 
40. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 26 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ. Внася: министърът 
на земеделието; 
41. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 
СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 
30 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ. Внася: министърът на енергетиката; 
42. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ПО КОНЦЕСИИТЕ ПРЕЗ 2021 Г. Внася: заместник министър-
председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията; 
43. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИЯ 
ЖЕСТОВ ЕЗИК. Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната 
политика; 
44. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС. 
Внася: министърът на правосъдието; 
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45. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА 
ПОМОЩ. Внася: министърът на правосъдието; 
46. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА 
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ. Внася: министърът на финансите; 
47. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, 
БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ. Внася: министърът на икономиката и 
индустрията; 
48. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧИСТОТАТА 
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ. Внася: министърът на околната среда и водите; 
49. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 
БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ. Внася: министърът на околната среда и водите; 
50. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И 
ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. Внася: 
министърът на здравеопазването. 
 
√ Търсят ръководни кадри в БДЖ, Летище София и още седем държавни дружества 
Обявиха конкурси в девет публични предприятия, подчинени на Министерството на транспорта и съобщенията, съобщиха 
от ведомството. Конкурсите се обявяват за предприятията, в които към настоящия момент членове на органите за 
управление са назначения без конкурсна процедура. 
С конкурс ще бъде избран един член на Съвета на директорите на „Пристанище Бургас“ ЕАД; двама в „Български морски 
квалификационен център“ ЕАД; петима в „Холдинг БДЖ“ ЕАД като за трима от тях процедурата се провежда от министъра 
на транспорта и съобщенията, а за двама – от Агенцията за публичните предприятия и контрол. Същите правила се прилагат 
и в конкурса за петима членове на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД. 
Обявен е избор на един член на Съвета на директорите на „Съобщително строителство и възстановяване“ ЕАД. По трима 
представители на държавата ще бъдат избрани с конкурс в „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, „Летище 
София“ ЕАД и „Летище Пловдив“ ЕАД. За „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД е обявен конкурс за трима членове на Съвета 
на директорите, от които един независим член и двама представители на държавата, като конкурсът се провежда от 
министъра на транспорта и съобщенията. 
“Очаквам в конкурсите да участват кандидати с опит, експертиза и висок професионализъм,” коментира заместник 
министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев. 
Обявите с подробна информация за конкурсите могат да бъдат открити на интернет страницата на МТС, в 
раздел: Конкурси за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия. 
 
√ Всяка четвърта фактура – просрочена 
Увеличава се делът на просрочените задължения на гражданите и фирмите в България. 
Навиците на плащане в България и цяла Европа се влошават 
Прогнозитe за следващите две години са по-песимистични 
4% от сметките въобще не се погасяват 
Всяка четвърта фактура в България се просрочва или въобще не се плаща. Нарастват просрочените задължения както на 
фирми за ползвани от тях стоки, материали и услуги, така и на граждани за битови сметки и други регулярни плащания.  
Подобна е ситуацията в цяла Европа, а тенденцията за влошаване на навиците на плащане се задълбочава. Това показват 
данни от представително проучване на EOS “Навици на плащане в Европа” 2022, което тази година се провежда за 13-ти 
пореден път и обхваща 3200 компании в 16 европейски държави. 
В България 21% от издадените фактури се просрочват, а 4% въобще не се плащат. Средно за страните от Европа 
просрочените и отписаните фактури имат дял от 21%, а в Източна Европа са 24%. При гражданите в България делът на 
просрочените и отписани задължения е нараснал с четири процентни пункта - от 18% през 2019 г. на 22% през 2022 г. 
Българският бизнес също се нарежда в групата с влошена дисциплина - 26% от фактурите, издадени към фирми, се плащат 
със закъснение или изобщо не се погасяват, при средно ниво за Европа от 22%. Оказва се, че фирмите в България са по-
недисциплинирани от гражданите при плащане на задълженията. 
България е в групата страни с най-висок процент просрочени и несъбираеми вземания в Европа. Другите страни със сходен 
дял нередовни плащания са Гърция и Словакия (27%), Румъния (25%), Унгария, Хърватия и Полша (24%). 
През последните години в Европа са удължени сроковете на отложено плащане на издадените фактури средно до 37 дни 
за настоящата 2022 г. при 33 дни през 2019 г. Тези усилия на компаниите да са по-толерантни към клиентите си всъщност 
водят до влошаване на дисциплината на плащане, показват рeзултатите от изследването. Средно 23 дни отнема плащането 
на фактурите след падеж. Това е най-дългият период за плащане от 2014 г. насам. 
В България 75% от задълженията се плащат в срок. Като гражданите и фирмите в страната, които спазват сроковете за 
плащане, са сред най-дисциплинираните в Европа. У нас хората плащат средно за 16 дни задълженията си, при 19 дни 
средно за Европа, което ни поставя на първо място. Фирмите в България бавят плащането на фактурите средно 22 дни, 
спрямо 24 дни средно за Европа, което ни нарежда на второ място след Швейцария. 
Очакванията на европейските компании за бъдещето са песимистични. Докато през 2019 г. 22% от анкетираните са 
залагали на подобряване на дисциплината на плащане, към момента 24% очакват тенденцията на влошаване да продължи. 
Традиционно оптимистични, тази година резултатите от анкетата в България показват рязък спад в позитивните очаквания. 
През 2019 г. една трета от компаниите са очаквали подобряване на ситуацията, а само 16% са очаквали влошаване. Пред 
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настоящата година ситуацията е напълно различна и само 9% прогнозират подобряване на ситуацията, а 28% очакват 
значително влошаване на дисциплината на плащане. Прогнозите за бъдещето са песимистични и в Дания, Швейцария, 
Словакия, Чехия и Словения. 
“Сигналите по отношение навиците на плащане са тревожни, което обяснява и спада в позитивните очаквания на бизнеса 
за бъдещето. Това означава, че притеснени за перспективите си, много компании на свой ред не успяват да погасяват 
задълженията си, замразяват или намаляват работните места и инвестициите”, подчертава Райна Миткова, управител на 
поделението в България на компанията, автор на изследването. 
Фирми страдат от немарливи служители 
Липсата на пари е най-големият проблем 
Получава се верижна задлъжнялост 
Най-често хората бавят плащанията си заради липсата на пари. 
Най-големият проблем на хората в България е липсата на пари, като до голяма стeпен това е резултат от пандемията. Това 
е причината за просрочените задължения на 67% от хората в страната, показват резултатите от изследването. 
За 51% от анкетираните се е случвало да просрочат задължение заради небрежност, а 48% от хората умишлено са бавили 
плащанията си. Дадените отговори са над 100% той като много от анкетираните са посочили по няколко причини за 
просрочване на задълженията си. 
При фирмите най-големият проблем са клиенти, които не си плащат в срок. Заради неполучени в срок пари 56% от 
анкетираните фирми в страната не могат да се разплатят навреме с доставчиците си. 
Наред с това обаче, 34% от фирмите са посочили, че е имало случаи на просрочени задължения заради пропуск на 
служители, а 34% са посочили като причина и бавни процеси в компанията. 
Последици 
Всяка пета компания е застрашена от фалит 
Вдигат цените 
29% от фирмите вдигат цените на продуктите си заради забавени плащания от страна на клиенти. 
В България проблемите, произтичащи от просрочени и несъбираеми вземания, най-често са намалени печалби (58% от 
анкетираните), липса на ликвидност (51%), както и по-високи разходи за лихви (49%). Сумата на дадените отговори е над 
100%, защото много компании са посочили по няколко отговора в анкетата. 
За 22% от фирмите в страната забавените плащания дори са заплаха за съществуването им. Подобна е ситуацията в цяла 
Европа. Всяка пета компания в Европа е застрашена от фалит поради неплатени фактури. Най-забележим негативен ръст 
по този показател за Източна Европа се наблюдава в Словения, където този дял през 2022 г. е 19%, спрямо 8% през 2019 г. 
България е единствената страна в Европа, при която този показател намалява от 24% през 2019 г. на 22% за 2022 г. 
Повечето компании предприемат различни действия, за да компенсират забавените плащания на клиентите си в резултат 
на Covid-19 и икономическата криза. За 33% от анкетираните ефектът от забавените вземания се измерва в ограничени 
инвестиции, 30% съкращават служители или не наемат нови, а 29% увеличават цените на произвежданите от тях стоки и 
услуги. 
Дигитализацията на бизнес процесите в Европа тепърва ще се развива, показват данните на проучването. Независимо, че 
по време на пандемията все повече компании са започнали да разчитат на дигитализирани процеси за управление на 
вземанията, като цяло нивото е все още твърде ниско - според проучването само една от пет компании в Европа (21%) има 
напълно дигитализиран процес, а при 36% процесите са частично дигитализирани. Същевременно, разширяването на 
дигиталните методи на плащане става все по-ключово за европейския бизнес. Участниците в проучването отчитат като 
актуален методът “Купи сега, плати после” - четири от десет европейски компании гледат на този начин на плащане като 
на новата кредитна карта (42%) и като задължителна опция за плащане (39%). В този контекст две от ключовите теми в 
областта на управлението на вземания през следващите две години ще бъдат защита на данни и киберсигурност. 
Проект на закон 
Даваме 4000 лв., за да обявим фалит 
Няколко заплати за синдика 
Обявяването на гражданин във фалит ще бъде доста скъпо начинание, според проект на Министерство на правосъдието. 
Близо 4000 лв. ще трябва да платят длъжниците на синдик, за да бъдат обявени в несъстоятелност. Това предвижда изцяло 
нов закон за несъстоятелност на физически лица, който е пуснат за обществено обсъждане от Министерството на 
правосъдието, става ясно от становище по проекта на Асоциацията за защита на потребителите. 
Според предложения проект на закон всеки добросъвестен длъжник (физическо лице), който е задлъжнял с повече от 10 
минимални заплати и не може да ги върне повече от шест месеца, има право да задейства производство по 
несъстоятелност. Но заложените възнагражденията на синдиците практически ще надхвърлят над половината от 
задължението в случай, че то е в размер на 10-11 минимални заплати, обяснява Пейо Майорски, председател на 
Асоциацията за защита на потребителите. 
В проекта е посочено, че синдикът получава възнаграждение в размер на една минимална заплата при извършване на 
всяко едно от следните задължителни действия: съставяне списък на приетите вземания; извършване на опис на 
имуществото; изготвяне на план за погасяване на задълженията на длъжника; изготвяне на сметка за разпределение. 
Само за тези действия длъжникът ще трябва да изплати на синдика 2840 лв. Отделно от това проектът предвижда синдикът 
да получи 5% от стойността на разпродаденото имущество и допълнително годишно възнаграждение в размер на една 
минимална заплата. Ако задълженията са в размер на 7810 лв., или 11 минимални заплати, то 5% от тях са 390,50 лв. Така 
елементарната сметка показва, че длъжникът ще трябва да плати на синдика поне 3940,50 лв., показват сметките на 
асоциацията. 
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√ Чуждите инвестиции намаляват 
Преките чужди инвестиции в страната от януари до август 2022 г. са в размер на 1,063 млрд. евро, като намаляват с 30,4 
млн. евро (-2,8%) спрямо същия период на миналата година, обявиха от БНБ. Само през август чуждите инвестиции са в 
размер на 138,6 млн. евро, при 35,1 млн. евро година по-рано. 
Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества, както и плащания по 
сделки с имоти в страната) възлиза на 192,7 млн. евро за периода януари–август. Той е по-голям с 441,5 млн. евро от този 
за същия период на миналата година, който беше отрицателен в размер на минус 248,8 млн. евро, защото тогава 
чуждестранни компании продадоха бизнеса си в България. 
Нетните инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти са отрицателни в размер на 19,3 млн. евро 
(в т.ч. отрицателен поток от 15,1 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 6 млн. евро за януари – август 2021 г. 
Това показва, че чужденци са продавали имотите си в България. 
Реинвестираната печалба на чуждестранни компании собственици в български дружества възлиза на 779 млн. евро, при 
1,551 млрд. евро за периода януари – август 2021 г. 
Промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по 
финансови, облигационни и търговски кредити е положителна и възлиза на 92 млн. евро, при отрицателна стойност от 
208,9 млн. евро за януари – август 2021 г. 
Най-големите нетни преки чужди инвестиции в страната за периода януари–август 2022 г. са от Австрия (281,9 млн. евро), 
Белгия (125,7 млн. евро) и Италия (123,7 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Нидерландия (140 
млн. евро) и Люксембург (103,9 млн. евро). 
Нетният поток на преките инвестиции на български компании в чужбина от януари до август 2022 г. възлиза на 226,1 млн. 
евро, при 134.2 млн. евро година по-рано. 
 
√ Путин обяви военно положение в новите територии 
Силите на Кремъл в Херсон “ще го отбраняват до смърт” 
Москва не изключва “вземането на много трудно решение” в бъдеще 
До 60 000 евакуирани на левия бряг на Днепър 
Руският президент Владимир Путин въведе военно положение в Луганската и Донецката народни републики, както и в 
Херсонска и Запорожска област. Той каза това на 19 октомври на заседание на Съвета за сигурност на Русия, излъчено в 
канала на Кремъл в “Телеграм”. 
Руският лидер разпореди и създаването на щабове на териториалната отбрана в регионите. На ръководителите на 
четирите региона ще бъдат дадени допълнителни правомощия за гарантиране на сигурността. Владимир Путин разпореди 
в тридневен срок да бъдат представени предложения за мерките, прилагани в ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожска области. 
Решението му бе обявено, след като по-рано руската администрация в окупирания град Херсон, в Южна Украйна, обяви в 
сряда, че започва евакуация на населението на града заради настъпващите украински войски, но същевременно гарантира, 
че руската армия ще се бие там “до смърт”, предаде АФП. 
“Всички силови структури, които са в града, гражданската и военната администрация, всички министерства, също се 
придвижват към левия бряг” на река Днепър, която граничи с Херсон, посочи Владимир Салдо, ръководител на руския 
окупационна администрация, на живо по телевизионния канал “Россия 24”. 
“Целият град ще бъде удържан, но трябва да сме сигурни, че цивилното население е в безопасност. Никой не смята да 
изостави Херсон. Военните ще се бият до смърт”, добави той. Владимир Салдо също обяви, че влизането в Херсонска 
област под руски контрол ще бъде забранено за цивилни “за седем дни”. 
Руските медии излъчиха кадри, показващи как евакуирани се качват на фериботи, за да прекосят реката. “Планира се да 
бъдат евакуирани 50 000 до 60 000 души на левия бряг на Днепър”, реката, която граничи с град Херсон, посочи по-рано 
Владимир Салдо в прокремълския “Телеграм” канал “Соловьов на живо” и цитиран от руските агенции. 
Операцията предвижда евакуирането на 10 000 души на ден и трябва да отнеме до шест дни, добави той. Окупационната 
администрация посочва, че евакуираните цивилни ще могат да отидат в Русия, ако желаят. Според РИА “Новости” 
абонатите на местните мобилни мрежи са получили текстови съобщения, призоваващи ги да се евакуират преди началото 
на “бомбардировки от украинската армия”. 
Руският генерал Сергей Суровикин, отговарящ за операциите в Украйна, заяви във вторник вечерта по канала “Россия 24”, 
че руската армия “на първо място ще осигури безопасната евакуация на населението” от Херсон, който в момента е мишена 
на украински удари по неговата “инфраструктура”. 
“По-нататъшните действия по отношение на самия град Херсон ще зависят от военната ситуация”, продължи той, 
добавяйки без допълнителни пояснения, “че не се изключва вземането на много трудно решение”. “Ситуацията в района 
на специалната военна операция може да се определи като напрегната”, призна още той на фона на продължаващата 
украинска контраофанзива. 
 
√ Трудово-правна консултация на "Труд News": Възможно ли е прехвърляне на отпуска за друга година? 
Ползването на платения годишен отпуск е уреден в чл. 172 от Кодекса на труда /КТ/, съгласно който платеният годишен 
отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части. В чл. 173, ал. 1 от КТ е предвидено, че платеният 
годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя. За ползването на платен 
годишен отпуск е необходимо работникът или служителят да подаде писмено искане до работодателя. Писменото 
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разрешение от работодателя се дава чрез заповед, нареждане или друг писмен акт, който работникът или служителят 
трябва да получи. 
Съгласно чл. 173, ал. 5 от КТ, работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната 
година, за която се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до 
края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. В този случай на работника 
или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен 
годишен отпуск. 
Съгласно чл. 176, ал. 1 от КТ, ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година: 
1. от работодателя - поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето; 2. от 
работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя. 
Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен 
да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на 
календарната година, за която се полага – чл. 176, ал. 2 от КТ. Разпоредбата на чл. 176, ал. 3 от КТ указва, че когато 
работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по ал. 2, работникът или служителят има 
право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни 
предварително. 
Според чл. 176а, ал. 1 от КТ, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от 
края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. 
В чл. 176а, ал. 2 от КТ е предвидено, че когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 
1, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на 
годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Платеният годишен отпуск за 2020 г. трябва да се ползва до 
31.12.2022 г. , след което правото на ползването му се погасява по давност. 
 
√ Данъчeн консулт на "Труд": Дължи ли се ДДС за депозит по договор за наем 
При договор на наем обикновено се дава депозит в размер на един-два наеми. Затова в рубриката на „Труд“ “Данъчна 
консултация” представяме позицията на НАП за това дължи ли се ДДС за тези суми. Допълнително разглеждаме 
облагането на услуги, получени от чужбина. 
I ДДС за депозит по договор за наем 
Юридическо лице сключва договор за отдаване под наем на недвижим имот, като в него е заложено, че наемателят е 
длъжен да плати депозит в размер на един месечен наем – 20 хил. лв. без ДДС. Наемателят е платил депозита без данъка 
и не желае да му бъде издадена фактура с ДДС (общата сума на фактурата е 24 хил. лв. с ДДС). Сметката на наемодателя, 
по която е постъпила сумата по депозита, е разплащателна и дружеството ползва тази сума за оперативни нужди. Поставен 
е въпросът: Трябва ли наемодателят да издаде фактура с включен в нея ДДС, като изисква от наемателя плащането на 
цялата сума? 
Съгласно чл.9 от Закона за задълженията и договорите, страните могат свободно да определят съдържанието на договора, 
доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. Предварителните плащания като 
задатък, капаро, предплата, депозит и други подобни, извършени във връзка с бъдещи доставки, имат различни 
облигационно-правни функции: потвърдителна, гаранционна и обезщетително-наказателна. Независимо от изложеното 
до тук, разгледани в данъчно-правен аспект, предварителните плащания биха могли да имат и характер на частично 
авансово плащане, и като такива биха могли да обуславят изискуемост на данъка, в случай, че доставката, по повод на 
която е извършено плащането, е облагаема. 
За данъчното третиране на предварителното плащане под формата на „депозитна гаранция“ е необходимо да се установи 
дали е налице конкретна доставка на услуга по смисъла на чл.9 от Закона за ДДС, насрещна престация за която се явява 
предварителното плащане. Само при наличието на ясно идентифицирана доставка, по която извършеното предварително 
плащане представлява насрещна престация, следва да се приеме, че е налице авансово плащане по (облагаема) доставка. 
Според основните принципи на гражданското право всяка една от страните по договор е длъжна да го спазва и изпълнява. 
Задължението за спазване на договора не произтича от сключването на друго споразумение за тази цел. Задължението за 
изпълнение на договора не зависи и от евентуален депозит, гаранция, обезщетение, неустойка или задатък, а произтича 
от самия договор. 
Предвид обстоятелството, че задължението за доставка произтича от самия договор за доставката, а не от платения 
депозит, не е налице пряка връзка между доставената услуга и получената насрещна престация под формата на „депозитна 
гаранция“. 
В този смисъл е и изразеното становище с изходящ № 91-00-141 от 08.06.2012 г., издадено в допълнение на становище с 
изходящ № 91-00-1 от 05.01.2009 г. на изпълнителния директор на НАП, изясняващо данъчното третиране по Закона за 
ДДС на предварителните плащания в зависимост от възможността да бъде идентифицирана конкретна доставка на стока 
или услуга, насрещна престация за която се явява предварителното плащане. В същото е указано, че когато заплащането 
на сумата не може да бъде определено като насрещна престация към конкретна облагаема доставка, същото не може да 
се третира като плащане за доставката и не обуславя изискуемост на данъка за размера на самото плащане. 
Предвид, че в договора за наем е предвидено с тази депозитна гаранция да бъдат прихванати разходите за констатирани 
повреди на наетия имот при прекратяването на договора, т.е., евентуални бъдещи задължения по повод на доставка, като 
прихващането е само способ за погасяването на насрещното вземане, без да се променя факта на тяхната дължимост и 
правната им природа, то може да се приеме, че на датата на плащането на депозита не е налице авансово плащане. В тази 
хипотеза, депозитната гаранция има обезпечителен характер, като служи за евентуално удовлетворяване на претенциите 
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на доставчика при възникнали вреди от ползването на имота, или при прекратяването на договора бъде върната на 
наемателя. 
В случай, че посочената в приложения договор „депозитна гаранция“ бъде използвана и не бъде върната поради 
неспазване на поети задължения по договора, то същият би могъл да се определи като плащане на неустойка. На 
основание чл.26, ал.2, изречение второ от Закона за ДДС, размерът на „гаранционния депозит“ няма да се определи като 
данъчна основа или част от такава. 
В заключение на изложеното по-горе, следва да имате предвид, че платеният депозит ще се счита за авансово плащане 
(цялостно или частично) по облагаема доставка от момента, в който са налице условията същият да бъде използван 
(приспаднат), съгласно сключения договор във връзка с облагаема доставка, преди да е възникнало данъчно събитие по 
ЗДДС. 
II Облагане на услуги от чужбина 
Дружеството е регистрирано по Закона за ДДС. Основен предмет на дейност на дружеството е търговия на едро с 
парфюмерийни и козметични стоки. Получени са фактури за извършени услуги от регистрирано по ДДС дружество във 
Франция, с посочен в тях предмет: „поддръжка на уебсайт препратки и администриране на страници във Фейсбук“; 
„поддръжка на рекламна страница в интернет“. Поставен следният въпрос: Посочените услуги следва ли да бъдат 
третирани като техническа услуга, по смисъла на Закона за корпоративно подоходно облагане? 
По силата на чл.195, ал.1 от ЗКПО на облагане с данък при източника, който е окончателен, подлежат доходите на 
чуждестранни юридически лица от източник в страната, посочени в чл.12, ал.5 от същия закон, когато не са реализирани 
чрез място на стопанска дейност в България. 
За да се квалифицира видът на възнаграждението е необходимо да се прецени естеството на извършената услуга, да се 
анализира сключеният договор, уговорените права и задължения, както и действителната воля на страните. 
Понятието „възнаграждения за технически услуги” е дефинирано в §1, т.9 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗКПО, 
където е определено, че това са плащания с източник България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и 
всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице. 
Действащият ЗКПО ограничава обхвата на възнагражденията за технически услуги, които са обект на облагане с данък при 
източника. Следователно от облагане отпадат ремонт, поддръжка и др. технически услуги. 
В конкретният случай предметът на услугите е „поддръжка на уебсайт препратки и администриране на страници във 
Фейсбук“ и „поддръжка на рекламна страница в интернет“. Предвид техния характер, считам че не е налице 
възнаграждение за технически услуги, начислено от местно юридическо лице на чуждестранно такова, поради което не е 
налице и доход от източник в страната, за който е приложим редът за облагане, определен в чл.195 от ЗКПО. 
Обръщам внимание, че във връзка с ползването на сайта (платформата) по принцип биха възникнали доходи, начислени 
от местното юридическо лице в полза на чуждестранни юридически лица. За доходите, свързани с ползване на софтуер е 
приложима разпоредбата на чл.12, ал.5, т.3 от ЗКПО във вр. с §1, т.8 от ДР на същия закон. Аналогично на гореизложеното, 
при предоставяне за използване на продукт на авторско право или на индустриална собственост, начислените на 
чуждестранното лице доходи, се определят като такива по §1, т.8 от ДР на ЗКПО. 
 
3e-news.net 
 
√ Повишение с 2.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 352.16 лв. за MWh с ден за доставка 20 
октомври 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 352.16  лв. за MWh с ден за доставка 20 октомври 2022 г. и обем от 58 058.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
покачване с 2.6% %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 387.16 лв. за MWh, при количество от 29 490.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (28 568.30 MWh) е на цена от 317.16 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 248.76 лв. за MWh и количество от 2360.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 181.91 лв. за MWh (2280.6 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 606.31 лв. за 
MWh при количество от 2184.8 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 325.72 лв. за MWh при обем от 2260.6 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 343.35 лв. (175.55 евро) за MWh за 19 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 20 октомври 2022 г. се повишава до 352.16 лв. за MWh ( повишение с 2.6 %) по данни на БНЕБ или 180.06 евро 
за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 19 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 280.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 332.60 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
Име                      MW 
АЕЦ     22,62%    1080.58 
Кондензационни ТЕЦ   50,49%    2411.93 
Топлофикационни ТЕЦ   5,23%    249.95 

https://ibex.bg/
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Заводски ТЕЦ    2,31%    110.25 
ВЕЦ     0,20%    9.68 
Малки ВЕЦ    1,22%    58.28 
ВяЕЦ     1,18%    56.58 
ФЕЦ     16,31%    779.21 
Био ЕЦ      0,44%     20.84 
Товар на РБ         3635.94 
Интензитетът на СО2 е 463g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слаб ръст в енергийните цени в Югоизточна Европа, в Гърция токът ще е най-скъп на 20 октомври 
Румънската OPCOM затвори при цена от 180,06 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 250,61 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 180,06 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 20 oктомври 2022 г. Цената за пиковата енергия е 197,95 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 162,16 евро/мвтч. Най-високата цена от 310,00 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 93,01 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 64 856,9 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 20 октомври ще бъде 250,61 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 122,74 гвтч. Максималната цена ще бъде 557,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 7 ч и 8 ч. 
Минималната цена ще бъде в 13 ч и тя ще бъде 119,65 евро/мвтч. Това ще е и най-високата цена в Европа за този сегмент 
на пазара. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 20 октомври е 180,71 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 199,58 евро/мвтч. Най-високата цена от 282,17 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 3 ч тя ще бъде 93,29 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 58 526,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 20 октомври на Словашката енергийна борса е 181,99 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 290,80 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 91,76 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 165,33 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 237,83 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 86,78 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 20 октомври е 161,97 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
177,11 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 57 243,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 214,91 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 96,68 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 140,22 евро/мвтч на 20 октомври. Пиковата цена ще бъде 
158,11 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 461 869,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 195,81 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч тя ще бъде 71,97 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 20 октомври ще се продава за 201,77 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Синдикати, работодатели и ЕК: ЕС се нуждае от нов широк пакет от мерки за справяне с енергийната криза 
„Важен брой от страните (на ЕС) подкрепят ограничаването на цените на газа, а на масата са различни опции. Нуждаем се 
от ясен път с ясни срокове“. Това заяви председателят на Съвета на Европа Шарл Мишел на пресконференция. 
Лидерите на ЕС и социалните партньори вчера проведоха тристранна среща на върха, за да обсъдят „справяне с 
енергийната криза и кризата с разходите за живот, защита на икономиката, бизнеса и работниците“. 
 Участниците в срещата определиха становището си по следните въпроси: 

- Оценка на влиянието на войната върху съвременната социално-икономическа ситуация; 
- Мерки за справяне с енергийната криза; 
- Мерки за икономическа и социална подкрепа за справяне с кризата с разходите за живот, съобщиха 

междувременно от Съвета на ЕС. 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел коментира отражението на войната в Украйна. „Войната в Украйна и 
високите цени на енергията оказват натиск върху семействата, бизнеса и икономиките на страните членки. Така че трябва 
да действаме. ЕС и неговите държави-членки вече въведоха някои мерки, но трябва да се направи повече през следващите 
седмици. Разчитаме на доброто сътрудничество със социалните партньори, за да се справим с предизвикателствата днес, 
точно, както направихме по време на COVID-19.“ 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също не подмина темата, обръщайки внимание на 
тежестта на енергийните цени върху домакинствата и бизнеса. „Енергийната криза удря тежко всички, както работниците, 
предприятията, така и потребителите. Повишените разходи за живот тежат върху домакинствата, които вече са под 
напрежение. В тези трудни времена Комисията предложи целенасочени инициативи за намаляване на енергийните 
разходи за семействата и предприятията и за гарантиране на енергийна сигурност за тази и следващите зими. Имаме 
нужда от всички на борда и социалните партньори играят ключова роля.“ 
От страна на ротационното председателство на Съвета на ЕС министър-председателят на Чехия Петр Фиала се спря на 
бързата реакция, така че да бъдат предотвратени последиците. Той обърна внимание, че руската инвазия в Украйна е 
започнала точно „преди европейската икономика да успее да се възстанови напълно от пандемията“, което по думите му 
е и причината за „най-тежката криза на сигурността в Европа от Втората световна война, която  предизвика скок в цените 
на енергията и разходите за живот“. 
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„Действията на Русия представляват сериозна заплаха за сигурността и просперитета на ЕС. Като председателство на Съвета 
ние реагирахме бързо и ефективно, в сътрудничество с държавите-членки, институциите на ЕС и социалните партньори, за 
да се справим с последиците от войната в Украйна. Работим интензивно за справяне с въздействието на предизвиканата 
от войната енергийна криза върху нашите бизнеси и пазари на труда, както и върху нашите социални, здравни и 
образователни системи. Ние отговорихме с единство, солидарност и решителност. Днешната среща на върха демонстрира 
значението на приобщаващия социален диалог за укрепване на устойчивостта на нашите икономики и общества и за 
приемане на мерки, които ще бъдат справедливи, балансирани и добре насочени. 
Генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) Лука Висентини от своя страна наблегна на 
щетите, които тази криза причинява на населението в Европа. „Милиони хора в цяла Европа се борят, за да могат да си 
позволят храна, отопление и транспорт за сметка на печалбите, особено от страна на енергийните компании, а 
зариди  тесните места в доставките, създадени от войната. Това излага на риск много работни места, тъй като цените на 
енергията принуждават индустриите да намалят производството. Тази ситуация не може да бъде толерирана и се нуждаем 
от горни граници на цените на енергията и данък върху извънредните печалби, за да може да бъдат финансирани 
плащанията за най-бедните домакинства  и то възможно най-скоро. Беше постигнат известен напредък, но действията 
трябва да съответстват на неотложността на ситуацията, ако искаме да избегнем тази криза, която ще струва животи тази 
зима“, каза той. 
По думите му,  „ЕС досега е пренебрегнал две решаващи решения на тази криза: втората схема SURE за запазване на 
работни места в енергоемки индустрии, борещи се с цената на енергията, и подкрепата за повишаване на заплатите, така 
че да се отговори на увеличените разходи за живот“. 
Генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Бейрер, представляващ работодателите (BusinessEurope, SGI Europe, 
SMEunited) от своя страна не спести борбата на редица предприятия за оцеляване, но и обърна внимание на опасността от 
изнасянето на енергоинтензивната индустрия от Европа заради цените на енергията. 
„Тъй като сметките за енергия растат до нива, невиждани досега, много предприятия, различни по големина, на целия 
континент се борят за оцеляване. Съществува реална опасност енергоемките предприятия да се преместят извън Европа, 
където цените на енергията са много по-ниски, което би имало драматични последици за нашата конкурентоспособност и 
работни места. 
Предприятия, работещи на местно ниво, които не могат да се преместят извън Европа, рискуват да бъдат затворени с тежки 
последици за икономическата свързаност, заетостта и сближаването, особено в селските райони. Услугите от общ интерес 
трябва също така да издържат на нарастващия натиск, без да навредят или прекъсват предоставянето на основни услуги 
на гражданите и предприятията. 
Лидерите на ЕС трябва спешно да се споразумеят за нови общоевропейски мерки за намаляване на разходите за 
европейските предприятия. Ако са добре проектирани, временните мерки за „ограничаване на цените“ в целия ЕС, като 
например отделяне на цените на електроенергията от цените на газа, ефективно биха намалили сметките, без да 
намаляват стимулите за пестене на енергия и подобряване на енергийната ефективност. 
Коригирането на временната рамка на ЕС при криза, като същевременно се поддържат равни условия на единния пазар, 
е също толкова важно за предоставянето на така необходимата помощ на засегнатите предприятия. На пазарите на труда 
основното, предстоящо предизвикателство е да се отговори паралелно на продължаващата нужда от подобрено 
съответствие на уменията и въздействието на енергийната криза върху заетостта“, добави той. 
 
√ Рекордната инфлация в еврозоната потопи в червено фондовите борси в Западна Европа в сряда 
С най-висок дневен спад затвори общият европейски индекс Stoxx 600, а с най-слабо понижение приключи германският 
измерител DAX 
Европейските борсови индекси се понижаваха по време на търговията в сряда под натиска на рекордната инфлация през 
септември в еврозоната. Инвеститорите оцениха и финансовото представяне на компаниите в региона. В тяхното 
полезрение продължават да са очакванията за повишаване на лихвените проценти и страховете от рецесия. 
Потребителските цени в еврозоната през септември са се увеличили с 9.9% на годишна база, сочат окончателните данни 
на Статистическата служба на Европейския съюз „Евростат“, което е рекорд откакто се отмита този показател. Оказва се, 
че стойността е преразгледана надолу от предварително обявените 10% в края на септември. Анализаторите не очакваха 
ревизия, пише Trading Economics. 
Темпът на възстановяване на потребителските цени в еврозоната се ускори от 9.1% през август. 
По-рано Националната статистическа служба (ONS) на Обединеното кралство обяви, че потребителските цени на Острова 
през септември са скочили с 10.1% на годишна база. Показателят потвърди юлската стойност, която е най-високата от 40 
години насам. Инфлацията във Великобритания се ускорява спрямо август, когато беше 9.9%. Анализаторите, анкетирани 
от „Блумбърг“, очакваха средно нарастване от 10% на потребителски цени за миналия месец. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.23%, а с най-голям спад беше 
испанският IBEX 35 (-0.81%), следван от британския FTSE 100 (-0.35%), италианския FTSE MIB (-0.25%) и германския DAX (-
0.21%). Единствен френският CAC 40 се повиши с 0.04%. Следобед низходящият тренд се запази, като трендът и на френския 
бенчмарк стана отрицателен. 
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От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен спад затвори общият европейски индекс Stoxx 600, а с най-слабо 
понижение приключи германският измерител DAX. 
Цената на акциите на най-големите банки в Обединеното кралство се понижаваха активно заради съобщенията, че новият 
финансов министър Джеръми Хънт обмисля възможността за увеличаване на данъците върху финансовите компании. Хънт 
може да въведе нови данъци във финансовия сектор, за да затвори дупка в бюджета от около 40 милиарда паунда (45 
милиарда долара), писа по-рано Financial Times, позовавайки се на информирани източници. Акциите на Barclays спаднаха 
с 1.56%, на Lloyds Bank се понижиха с 3.55%, а на NatWest загубиха 5.60%. 
Акциите на френско-германския доставчик на на лабораторни консумативи Sartorius AG са сред лидерите по спад от 
включените в Stoxx 600 емисии, които се понижиха с 18.80%, след като заяви, че продажбите за цялата година ще бъдат в 
долната половина на целевия диапазон, като подхранваното от пандемията търсене на продуктите му сега е по-ниско. 
„Определяме нашата перспектива за цялата година за 2022 г. в рамките на прогнозирания досега диапазон, но глобалната 
политическа и икономическа несигурност остава висока“, каза главният изпълнителен директор Йоахим Кройцбург в 
съобщение до борсата във Франкфурт, където се търгуват акциите на Sartorius AG. 
Акциите на собственика на Carlsberg – Royal Unibrew A/S, спаднаха с 14.56%, тъй като също предупреди за „значителна 
несигурност в нашата бизнес среда“. Датската компания вчера отчете 12% ръст на приходите, но 24% спад на печалбата за 
третото тримесечие. 
Сред губещите са и акциите на швейцарската Nestle, които до обед нараснаха с 0.2%, но следобед настъпи обрат и 
затвориха със спад от 1.28%, въпреки че най-големият производител на храни и безалкохолни напитки в света увеличи 
приходите си за януари-септември с 9.2% и подобри прогнозата си за текущата година. 
Книжата на Just Eat Takeaway.com се повишиха с 1.03% на борсата в Амстердам. Нидерландският доставчик на храна 
отчита намаляване на броя на поръчките през третото тримесечие на 2022 г. с 11%. Въпреки това Just Eat Takeaway.com 
регистрира печалба през третото тримесечие, връщайки се към печеливши нива предсрочно спрямо прогнозата от 
началото на годината. 
Базираната в Нидерландия ASML Holding NV, най-големият европейски производител на оборудване за производство на 
чипове, през третото тримесечие на 2022 г. получи нетна печалба над пазарните очаквания. В резултат акциите на ASML се 
повишиха с 8.15% и се изкачиха на върха на Stoxx 600 за деня. 
 
Мениджър 
 
√ До края на месеца подаваме декларации за данъците за третото тримесечие на годината 
Предприятията и самоосигуряващите се, изплащали доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, подават 
декларации до 31 октомври за дължими данъци за третото тримесечие на годината, припомнят от Националната агенция 
за приходите. 
Авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и от други източници, удържан върху доходи, изплатени 
през третото тримесечие на 2022 г., също се декларира до последния ден на октомври. Формулярът се подава и от 
физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, не е задължено да удържа и 
съответно да внася данък. 
Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит доходът, като 
за приходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от физическите лица през третото тримесечие на годината, 
като срокът е 31 октомври. 
Декларация за дължими данъци се подава в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни 
физически и юридически лица (например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви, авторски и 
лицензионни възнаграждения и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни 
дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица (в случаите, когато 
данъкът е дължим) и на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини, допълват от Приходната 
агенция.  
 
√ Цените на петрола растат 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, докато инвеститорите търсиха баланс между 
предпазливостта около затягането на предлагането и опасенията, че забавянето на глобалната икономика може да 
ограничи търсенето, пише Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,71  долара, или 0,77%, до 92,12 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,24 долара, или 1,45%, до 86,79 долара за барел. 
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„Цените на петрола се колебаят между спад и ръст, повлияни от редица фактори през четвъртото тримесечие на 2022 г.“, 
посочи в бележка анализаторът на Commonwealth Bank Вивек Дар. 
„Цените са изправени пред низходящ натиск от опасенията за глобалния растеж, по-силния щатски долар и нарастващата 
доходност по 10-годишните американски държавни ценни книжа. Възходящият натиск обаче идва от съкращенията на 
доставките от ОПЕК+ и предстоящите санкции на ЕС върху вноса по море на руски петрол и рафинирани продукти“, добави 
Дар. 
ОПЕК+ се споразумя за намаляване на производството с 2 млн. барела на ден в началото на октомври, но анализаторите 
очакват по-малък спад в реалния добив от около 1 млн. барела на ден поради по-слабото производство в страни като Иран, 
Венецуела и Нигерия 
Отделно в сряда президентът на САЩ Джо Байдън обяви план да продаде остатъка от освободения запас от националния 
петролен резерв на страната до края на годината, като това количество се равнява на 15 милиона барела петрол. По думите 
му след това запазите отново ще започнат да се пълнят. Целта на Байдън е да свали цените на бензина преди междинните 
избори в страната на 8 ноември. 
„Освобождаването обаче е твърде малко, за да повлияе на пазара“, каза Дар, като изчисли, че то ще увеличи световните 
доставки на петрол само с 0,04 милиона барела на ден. 
„Санкциите на ЕС върху вноса на руски петрол вероятно ще се превърнат във фокуса на петролния пазар през следващите 
седмици... Очакваме фючърсите на петрола Брент да достигнат средно 100 долара за барел през четвъртото тримесечие 
на 2022 г. на фона на прекъсването на доставките заради санкциите на ЕС“, добави Дхар. 
Междувременно глобалното търсене на гориво остава несигурно. Икономическата активност в САЩ се разшири скромно 
през последните седмици, въпреки че беше стабилна в някои региони и спадна в няколко други, заяви Федералният резерв 
в сряда в доклад, който показа, че фирмите стават по-песимистични по отношение на бъдещите перспективи. 
Китай също продължи със строгите ограничения срещу разпространението на COVID-19 тази година, което навреди на 
бизнеса и икономическата активност в най-големия вносител на суров петрол в света. 
Опасенията от глобалната рецесия и потенциалът за ново агресивно повишаване на лихвените проценти в САЩ замъгляват 
перспективите за цените на петрола, каза анализаторът на CMC Markets Леон Ли. 
„Следователно цените на петрола ще се върнат към низходящ тренд след краткосрочно възстановяване“, каза той. 
Очаква се Федералният резерв да обяви още едно голямо увеличение на лихвените проценти през ноември и в крайна 
сметка да вдигне лихвите до диапазона 4,75%-5% в  началото на следващата година, ако не и повече, след като 
правителствен доклад показа, че инфлацията остава упорито висока. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Нарушена ли е конституционната процедура по избор на председател на парламента? Гост: проф. Янаки Стоилов. 
- Ще успеят ли депутатите да стигнат до политически консенсус около фигурата на председател на Народното 

събрание? 
- След патовата ситуация в парламента - между политическото его и отговорността във властта. Анализ на 

политолози. 
- За мерките в икономическата криза и борбата с рекордната инфланция. Коментират икономистите. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Похарчиха 275 хил. лв. за ден, а отказаха да си свършат работата 
в. Телеграф - Близнаци превърнаха църква в наркодепо 
в. Труд  - Чакаме бял дим от парламента 
в. Труд - България сред страните с най-висока инфлация 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Игра на тронове - ГЕРБ и "Продължаваме промяната" ще си редуват председателите 
в. 24 часа  - Радев зове за разбирателство, но се застрахова: Служебният кабинет прави бюджета за догодина, докато 
чака (не)възможния редовен 
в. 24 часа - Дадоха на депутатите сделката за още 8 F-16, трябва бързо решение 
в. 24 часа - 525 млн. лв. за фермерите по плана за възстановяване 
в. Телеграф  - Иван Демерджиев към главния прокурор: Няма скок на битовата престъпност, внася се паника 
в. Труд  - Главният прокурор Иван Гешев: Трябват радикални действия срещу престъпността 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Даниела Петкова, член на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно 
осигуряване, председател на УС на ПОК "Доверие" АД: Вече има партиди за втора пенсия, в които са засегнати вноските 
в. Телеграф - Топкардиологът проф. Иво Петров: Трябва да обучим 600 000 души да спасяват живот 
в. Труд  - Политологът доц. Стойчо Стойчев пред "Труд NEWS": Държавата е в тотален крах, летим надолу със страшна 
сила  
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Има ли изход от блокажа в парламента 
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в. Труд - Уроци за политически партии и коалиции 
в. Труд - Защо Христо Иванов не иска съдебната реформа на Иван Гешев? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 20 октомври  
София 

- От 10.00 часа Служебното правителство ще проведе редовно заседание. 
- От 10.00 часа в хотел ВЕГА, София ще се проведе кръглата маса на тема: "ДВЕ ГОДИНИ ТОЛ СИСТЕМА - ПЛЮСОВЕ 

И МИНУСИ. УСКОРЯВАНЕ РАЗВИТИЕТО И ИЗГРАЖДАНЕТО НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО - 
ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО (ПЧП). НЕОБХОДИМИ ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА НА ТАКСУВАНЕ". Кръглата маса е 
организирана от ФОРУМ ЗА БАЛКАНСКИ ТРАНСПОРТ /ФБТИ/ и НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА 
/НТСТ/. 

- От 10.00 до 16.00 часа в зала Да Винчи, Гранд хотел Милениум София, ще се проведе заключителна конференция 
по проект "Пътеки към свободата". На Заключителната конференция ще Ви запознаем с постигнатите резултати, 
като особен фокус ще бъде поставен върху разработената по проекта нова социална услуга за подкрепа на 
младежи. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция във връзка с общественото обсъждане на 
проекта на Закон за несъстоятелността на физическите лица на Министерството на правосъдието. Участници: адв. 
Владислав Янев - председател на "Адвокати за свободна България", и адв. Светлозар Николов - зам.-председател 
на "Адвокати за свободна България". 

- От 14.00 до 17.00 час в Зала № 1 на Ректората на СУ "Климент Охридски", аналитичен клуб за прогнози 
"ЕКЗАМИНЪР " организира втора част на публичната дискусия "ИЗБОРИТЕ - РЕШЕНИЕ ИЛИ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 
ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА". 

- От 15.00 часа в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет, Националният съвет за тристранно 
сътрудничество ще проведе заседание. 

- От 18.00 часа Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство, филиал на Националната галерия, чешката 
артистка Ленка Клодова ще открие самостоятелната си изложба "От черната сянка", тематично насочена към 
джендърните и културните стереотипи. 

- От 19.00 часа в голямата зала на Регионален център за съвременни изкуства Топлоцентрала, София ще бъде 
представен документалния филм "Смехът и свободата", посветен на 50 години от създаването на Музея на хумора 
и сатирата в Габрово. 

*** 
Благоевград. 

- От 09.30 часа в зала 114 (Учебен корпус № 1) в Югозападния университет "Неофит Рилски", ще се проведе втората 
международна мултидисциплинарна конференция "Постглобалност: криза и бъдеще", организирана от 
Философския факултет. 

- От 10.30 часа в РБ "Д. Талев" - гр. Благоевград, Библиоклуб ще бъде открита Втора регионална краеведска 
конференция "Художествени занаяти от Македонския край". 

- От 16.00 часа в зала "22 септември", ще се проведе Кариерен форум "Виж бъдещето си: Запознай се с Индустрията 
на знанието". 

*** 
Бургас. 

- От 15.00 часа посланикът на САЩ в България Н. Пр. Херо Мустафа, кметът на Бургас Димитър Николов и кметове 
от Асоциацията на българските черноморски общини ще се включат в инициатива за засаждането на 20 нови 
дръвчета в Морската градина. Събитието ще се проведе в пространството между алеята за КЦ "Морско казино" и 
детската площадка при ул. "Агоп Мелконян". 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа в хотел Rosslyn Dimyat ще се проведе варненското издание на кариерния форум Дни на кариерата - 
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг 2022. Най-големият специализиран кариерен форум е посрещал над 15 500 
посетители и е представил над 800 фирми участници. 

- От 14.30 часа в зала 1 в Икономически университет - Варна ще се проведе дискусия по актуални актове на 
Икономическия и социален съвет на Република България (ИСС). 

*** 
Велико Търново. 

- От 11.00 часа в зала Европа на Ректората на ВТУ "Св.Св.кирил и Методий", център Амалипе организира национална 
среща на ромските жени със специален гост Илияна Йотова. 

*** 
Велинград. 

- От 14.30 часа в Центъра за специална образователна подкрепа, на бул. "Съединение" 256, вицепремиерът по 
обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев ще посети Велинград. Поводът е 
да се срещне с деца от района, участвали в конкурса за рисунка "С очите си видят бедата" - съвместна инициатива 
на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Министерството на образованието и науката 
и Националния дворец на децата. 
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*** 
Видин. 

- От 11.00 часа в залата на Общинския съвет заместник-кметът на Община Видин Борислава Борисова ще поздрави 
участниците в дискусионна среща на тема: "10 години Видинска читалищна мрежа". 

- От 18.00 часа в залата на Драматичен театър "Владимир Трандафилов" ще се състои концерт-спектакълът "60 
години Градски духов оркестър - Видин", със специалното участие на Николай Станоев. 

*** 
Враца. 

- От 19.00 часа в камерна зала на ДКТ ще бъде поставена постановката "Хотел между тоя и оня свят" от Ерик-
Еманюел Шмит 

- От 19.00 часа в градска концертна зала ще се състои концерт на Симфониета-Враца "Музика на Корея". 
*** 
Димитровград. 

- От 13.00 часа в заседателната зала на Община Димитровград, главният изпълнителен директор на "Български 
пощи" Богдан Теофанидис ще пусне в употреба пощенско-филателно издание на тема: "75 години от създаването 
на Димитровград". 

*** 
Добрич. 

- От 09.30 часа в малката зала на Община Добрич ще се проведе пресконференция по повод проект "Възобновяема 
енергия и енергийна ефективност в община Добрич". 

*** 
Дупница. 

- От 10.30 часа в местността Вангелова чешма ще се проведе мащабно пожаро-тактическо учение на РД ПБЗН. 
*** 
Кюстендил. 

- От 14.00 часа в кабинета на председателя на Общински съвет - Кюстендил ще се състои пресконференция във 
връзка с предстоящо заседание на местния парламент. 

*** 
Разград. 

- От 19.00 часа в Общински културен център ще бъде поставена комедията от Джо Ортън "Обир". 
*** 
Сливен. 

- От 18.00 часа ще се проведе факелно шествие и церемония за отбелязване на 200 години от рождението на Добри 
Чинтулов. В шествието ще се включат ученици от ППМГ "Добри Чинтулов", които ще се движат с факли в ръце по 
лъчове от различни части на Сливен. Те ще се съберат на пл. "Хаджи Димитър", където е предвиден тържествен 
ритуал. Ще бъдат поднесени цветя пред бюста на Добри Чинтулов. 

- От 19.00 часа в зала "Зора", ще се състои концерт на смесен хор "Добри Чинтулов" и Обединена школа по изкуства 
"Мишо Тодоров" при НЧ "Зора-1860". 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа в Зала 2 на Община Стара Загора, ще се проведе пресконференция на организаторите на Фестивал 
на оперното и балетно изкуство - Стара Загора 2022. 

- От 17.30 часа, в зала "П. Р. Славейков" на Общинска администрация Стара Загора ще се проведе среща с граждани 
на тема "Общината - по-близо до гражданите: Какво е направено и какво още следва да се направи". Форумът се 
реализира в партньорство между Община Стара Загора и Международния републикански институт (IRI) и поставя 
акцент върху гражданското участие и ангажираност на общинско ниво. 

- От 18.00 часа в РБ "Захарий Княжески", ще бъде представена книгата "Къде изчезна Федерер?" на Петър Драгиев 
и Леда Драгиева. Събитието е част от Есенни литературни дни 2022. 

- От 19.00 часа Драматичен театър "Гео Милев" ще бъде поставена постановката "Трите изстрела" по Агата Кристи. 
- От 19.00 часа в Оперен театър ще бъде представен балетът "Дон Кихот" от Лудвиг Минкус. 

*** 
Хасково. 

- От 10.00 часа на паркинг "21 век", кметът на Община Хасково Станислав Дечев ще даде брифинг относно 
предстоящото стартиране на реалната работа на общинските паркинги "21 век" и "Аида". 

- От 17.30 часа в ХГ "Форум" ще бъде открита изложба живопис, организирана със съдействието на Институт за 
културно наследство България - Италия. 

- От днес до неделя в Хасково в ДКТ "Иван Димов" се провежда Международен конкурс за цигулари и 47-и 
Музикални дни "Проф. Недялка Симеонова". 

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

