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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
В. Капитал 
 
√ Вносът на работна ръка в България остава бавен и труден 
Процедурите по наемането на чужденци остават проблемни, а решението е повече е-услуги и единнен "вход" за прием 
на документи 
Темата накратко 

• Наемането на чужденци в България все още е сложно и тромаво. 

• Една от основните пречки е, че процедурите по подбор и легализиране на работниците не вървят успоредно. 

• Обикновено се чака поне 2-3 месеца за издаване на нужните разрешителни. 

 
Как се "внася" работна ръка? Краткият отговор е - не чак толкова лесно. Процедурата отнема месеци, обикновено е през 
компания посредник, а хората, които пристигат на финала, може да се окажат неподходящи за съответната работна 
позиция. Всичко това е гарнирано с куп документи и много неизвестни. Въпреки това все повече български бизнеси 
прибягват до привличането на работна сила от чужбина. 
Проблемът с наемането засяга идващите от т.нар. трети страни - държавите извън ЕС, които нямат пряк достъп до 
европейския пазар на труда. За тези хора, които всъщност са таргетът на българския бизнес, действат различни режими и 
процедури за достъп според квалификацията им, вида заетост и т.н. (виж карето). 
Много условия, много бюрокрация 
В зависимост от вида процедура Агенцията по заетостта (АЗ) издава разрешение за достъп до пазара на труда, а в други 
случаи се прилага по-облекчен режим на регистрация, поясняват в свой анализ по темата от адвокатското дружество 
"Мургова и партньори". Самите процедури също отнемат доста време, макар в последните години част от тях значително 
да са облекчени. Разрешение за достъп до пазара на труда (което се издава от АЗ) е нужно при командироване, за членове 
на семейства, които вече имат разрешение за продължително пребиваване, дейност на свободна практика. Регистрация 
пък е нужна за заетост на хора от български произход, за стажанти, при сезонна заетост до 90 дни и др. 
Отделно - писмено становище от АЗ е нужно на дирекция "Миграция" към МВР в определени случаи като заетост, свързана 
с т.нар. "Единно разрешение за пребиваване и работа", "синя карта" за висококвалифицирана дейност, 
вътрешнокорпоративен трансфер и др. Всички тези условия и изисквания са описани в няколко нормативни акта - в Закона 
за чужденците, Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и в Правилника за неговото прилагане. 
Според експерти обаче процедурите са тромави и често пъти повече пречат, вместо да помагат за наемането на работници. 
В някои случаи дори се прилагат различни практики, макар да става въпрос за една и съща процедура, което допълнително 
обърква бизнеса и разтегля сроковете, казват експертите. Има обаче и друго. 
Искаме ви, не ви искаме 
"Не става въпрос единствено за това, че е нужно облекчаване на условията, макар че електронното обслужване би било 
добра стъпка. Нужна е ясна проактивна държавна политика за привличането на подобни хора, да знаем в кои сектори има 
най-голяма нужда от тях и откъде можем да запълним тези липси. Изобщо държавата трябва повече да си говори с бизнеса. 
Само така той ще може да се развива, да открива нови работни места, да мисли за производството си", коментира за 
"Капитал" Мария Минчева, зам.-председател и част от правния отдел на БСК. Тя даде пример с Германия, където всичко е 
организирано в единен електронен портал. 
"В него ясно са описани стъпките - кой какво трябва да направи, към кого да се обърне, и отделно - какъв е недостигът и за 
кои сфери им трябват хора. Това липсва у нас", каза още Минчева. По думите й, ако все пак говорим само за условията за 
достъп, те вероятно ще бъдат облекчени заради нови европравила. "През април ЕК прие пакет "Умения и таланти", в 
рамките на който ще се преразгледат и облекчат директивите за синя карта, единното разрешение за работа и др. Това 
рано или късно ще трябва да бъде отразено и в нашето законодателство", коментира Мария Минчева от БСК. 
"Основният проблем пред това наемането да се случва по-бързо и лесно е чиновническата ограниченост, която спира 
всякакви такива инициативи. Проблем са и част от документите, които ограничават вноса на работна ръка", каза 
проф. Богдан Угърчински за "Капитал". Той е част от Асоциацията на индустриалния капитал в България и е 
президент на компанията "Велграф груп", която от години се занимава с консултации, свързани с наемането на 
чужденци. Дружеството поддържа връзка с Украйна, Виетнам, Армения, Индия, Филипините и Узбекистан, където 
разполага със свой представител, с когото работи по "доставката" на строители и селскостопански работници за 
сезонна заетост. 
По думите му една от основните пречки е, че работодателят не може да си избере човека, той да започне работа у нас, а 
процедурата по наемането му да върви успоредно. Придвижването на документите отнема два-три месеца, което е 
проблем и бави фирмите. Угърчински припомня, че процедурата е значително по-опростена при висококвалифицираните 
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работници, които идват с т.нар. синя карта. "При тях е лесно - те идват на работа и документите им в - зависимост от 
образованието им и нуждите на работодателя, се утвърждават на място. Докато за другите - по-нискоквалифицираните 
работници, т.е. тези, от които основно се нуждае нашата индустрия, пътят е доста сложен и се изисква огромна 
документация", обясни Угърчински. 
Ех, Виетнам... 
Една от държавите с потенциал е Виетнам, като тя се счита и за най-големия износител на работна ръка в момента, отбеляза 
той. "Навремето в България работеха около 70 - 80 хил. виетнамци. Сега в Чехия са горе-долу толкова, много има и в 
Румъния, Полша, Германия, където и заплатите са по-високи, а тук виетнамците са около 500", отбеляза експертът. 
Недостигът на работна ръка се усеща особено в шивашката промишленост, където според Угърчински работят много хора 
от малцинствата. Именно това е и сферата, в която биха могли да се наемат виетнамски работници. 
"Преди промените между Виетнам и България беше подписан договор, с който се признаваха документите, които са 
издадени от тамошните институции - това ставаше без заверка, апостили и др. Сега много по-лесно можеш да подготвиш 
документите на един виетнамец да дойде на работа в България, отколкото на един човек от бившите съветски републики, 
тъй като след разпада на СССР законодателствата вече са различни", изтъкна той. Потенциал има и друга държава - 
Филипините. "В Австрия почти 50% от медицинските сестри идват от там, както и от други азиатски държави. В България 
недостигът на такъв персонал е сериозен проблем", казва още Богдан Угърчински. 
Синдикатите обаче са на мнение, че проблемът се преекспонира. "Не е необходимо да се правят допълнителни 
облекчения, тъй като режимът в България за издаване на разрешителни за работа на граждани от трети държави е най-
облекченият", смята Атанаска Тодорова, главен експерт "Пазар на труда, миграция и мобилност" в КНСБ. По думите й в 24 
от държавите членки има въведена годишна квота за наемането на чужденци. По думите й през годините условията за 
наемане на чужденци в България са били опростени значително. 
"От 2016 до 2019 г. работодателските организации се борихме това законодателство за наемане на чужди работници да 
се промени. В един момент синдикатите дори поставиха изискването чуждестранният работник, идвайки в България, да 
каже към коя синдикална организация ще членува. След това те разбраха, че работодателите страдат и това спира 
развитието на фирмите, развитието на производството", обобщи проф. Богдан Угърчински от АИКБ. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
БНТ 
 
√ НА ЖИВО: Трети ден в опит да бъде избран председател на Народното събрание 
Ден трети на първото заседание на парламента в опит да бъде избран председател. Въпреки отстъпките на първите 2 
политически сили ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната" формула не беше намерена, кандидатура не беше гласувана. 
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО. 
Хамид Хамид от ДПС издигна отново кандидатурата на Йордан Цонев. "Възраждане" издигна кандидатурата на Цвета 
Рангелова, а "БСП за България" предложи Кристиан Вигенин. 
 
√ Служебният кабинет представи проектобюджета за 2023 г.: Без ръст на минималната заплата, но преизчисление на 
пенсиите 
Без ръст на минималната работа заплата. Това предвижда законопроектът за държавния бюджет за следващата година, 
който финансовото министерство ще внесе за обсъждане от социалните партньори през следващата седмица. Предвижда 
се обаче пенсиите да се преизчислят по швейцарското правило. 
Промяна в минималната работна заплата през следващата година може да не се случи, тъй като служебното министерство 
няма правомощията да прави големи промени във финансовата политика на държавата. От финансовото министерство са 
разработили два законопроекта за държавния бюджет за следващата година. Единият отговаря на фискалните правила за 
дефицита, но при него се изискват значителни промени. Затова от ведомството ще предложат за разглеждане втори, който 
запазва политиките такива, каквито са били през тази година. 
От финансовото министерство очакват годишната инфлация да намалее до 6.4%, а реалния растеж на брутния вътрешен 
продукт да нарасне с 1.6%. 
Инфлацията да се успокои през следващата година, очакват от финансовото министерство. Причината е затягането на 
фискалната политика от европейските страни и Европейската централната банка. 
"Комбинация от така насочената фискална политика и монетарната политика, която се предприема от ЕЦБ и ФЕД 
се очаква, че ще бъде по-нисък ръста на инфлацията", заяви служебният министър на финансите Росица Велкова. 
През следващата година ще се запази същият размер на данъчните облекчения за деца. Има ръст в социалните и 
здравноосигурителните плащания от близо 5 млрд. лв. Няма заложена промяна в минималната работна заплата. Размерът 
на пенсиите обаче ще се увеличи. 
"Всички промени, които бяха направени през 2022 г. както и е приложено швейцарското правило по кодекса за 
социалното осигуряване от 1 юли 2023 г., което също си е действаща законодателна норма", обясни Велкова. 
Държавата очаква преизпълнение на приходите от 250 млн. лева, от данъци и 200 млн. от осигурителни вноски за тази 
година. Събираемостта от митниците също е добра, посочи Велкова. Очаква се и плащане по Плана за възстановяване и 
устойчивост. 

https://bntnews.bg/news/na-zhivo-treti-den-v-opit-da-bade-izbran-predsedatel-na-narodnoto-sabranie-1211353news.html
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"Очакваме да постъпят 2.6 млрд. лева, което е първото плащане по ПВУ, които ги очакваме да постъпят през месец 
декември, а там сме изпълнили всички мерки", заяви служебният министър на финансите. 
Прогнозата за следващата година е приходите в държавната хазна да се понижат с близо 2%, спрямо тази, а разходите да 
нараснат с малко над половин процент. Очакваният дефицит, в който България ще завърши годината, е 5.4%. Това ни 
нарежда на четвърто място спрямо страните в Еврозоната. 
"Като по-голям от нас са очакван дефицит за 2022 г. имат Латвия, която е на 7%, Франция - на 6.5%, и Малта, която 
очаква дефицит на 5.8%", посочи Росица Велкова. 
Външният дълг на страната нараства до близо 16 млрд. лева през следващата година. Служебният министър обаче 
предупреди, че при запазване на действащите политики до 2025 г. държавният дълг може да достигне до 38% от БВП. А 
това може да бъде сериозно предизвикателство за набиране на дългово финансиране. През следващата седмица 
предложението за държавния бюджет ще бъде внесено за разглеждане от социалните партньори. 
 
БНР 
 
√ Радев: Ситуацията в енергетиката подлага на изпитание политическата сигурност на ЕС 
"Ако ситуацията в енергетиката не бъде овладяна, това подлага на изпитание политическата сигурност на ЕС" - това заяви 
президентът Румен Радев на влизане в Европейския съвет, който се провежда вчера и днес в Брюксел. 
"Този въпрос подлага на изпитание нашата конкурентоспособност, индустриална база, икономическа и социална 
стабилност", подчерта държавният глава: "Днес виждате само преди малко - още един, макар и бивш член на Европейския 
съюз, остана без правителство - Обединеното кралство. Това е резултат от липсата на овладяване на тази тежка криза. 
Затова и ще разгледаме възможностите да се разработят в последствие нови мерки и механизми, които да обхващат 
намаляване на цената на газа чрез нови инструменти". 
Президентът припомни, че става дума за съвместни поръчки на газ, разработване на нов референтен индекс при 
ценообразуването на втечнения газ, въвеждане на динамичен таван за газа и още: "А също така една мярка, в която и 
България има принос - това е прозрачно и солидарно използване на инфраструктурата, газопреносната инфраструктура на 
всички държави членки. Знаете, че вече сме лидер в определени важни предложения и те ще бъдат подкрепени от 
Европейския съюз. Най-важната мярка, според мен това е да осигурим достатъчно много и надеждни източници на 
доставки, така че да има конкурентоспособност". 
Въпросът защо България отказва да помогне на Украйна с комплекси С-300 и да получи в замяна "Пейтриът", както направи 
Словакия, видимо ядоса държавния глава: 
"Словакия какво получи? Словакия не е получила "Пейтриът". В Словакия  има два дивизиона, които са съответно немски 
и нидерландски, с немски и нидерландски военнослужещи  и Словакия няма нищо общо, освен тези дивизиони да ги 
включи в своята обща интегрирана система за ПВО. В някой момент – те ще преценят кога, ще си тръгнат. Словакия няма 
"Пейтриът", Словакия тепърва ще трябва да си доставя "Пейтриът" - да направи своите поръчки, своите схеми за плащане, 
някой ден да си ги плати и така нататък. Това ще стане след доста време". 
А на въпрос дали се опасява от втора бежанска вълна от Украйна, президентът Радев отговори: "Тя вече е факт. Вие следите, 
че в България само за тези няколко дни влязоха над 2000 бежанци от Украйна. Ако продължаваме по същия начин - с тези 
удари, засега се казва 30% от енергийната система е извън строя… Ако това продължава, а и със спадането на 
температурите, когато няма ток, когато няма водоснабдяване, когато няма отопление, естествено, че ще има много по-
засилен приток на бежанци". 
 
√ Президентът изрази надежда, че депутатите ще се обединят поне около избора на председател на НС 
Президентът Румен Радев изрази надежда, че българските депутати ще се обединят поне около избора на председател на 
Народното събрание. 
Държавният глава каза това на влизане в Европейския съвет в Брюксел: "Просто учудващо е, че още в началото на 
Народното събрание, вместо да даде резултат при неговото свикване, то започва с конституционна криза.  Така че, важно 
е продукт. И този продукт означава да бъде приет бюджет. Изключително важно - да бъдат приети подготвените от 
служебното правителство проектозакони по Плана за възстановена и устойчивост, за да можем от тук да дойдем съответно 
да си искаме траншовете по този план. И най-важното - да проведем реформи, които липсват от години, съгласно тези 
проектозакони". 
Запитан за думите на лидера на БСП Корнелия Нинова, че се цели унищожаване на парламентаризма и преминаване към 
еднолична власт, Радев отговори: "Лидерите на политическите партии, особено парламентарно-представените, трябва да 
поемат най-сетне своята отговорност, да направят така - да привлекат така българските граждани към урните, че имат едно 
много по-сериозно представителство и да не се стига дотук". 
В Брюксел президентът Румен Радев заяви още, че втората бежанска вълна към България от Украйна вече е факт и 
коментира, че европейският механизъм за подпомагането им трябва да бъде преразгледан и като количество и като 
механизъм за отпускане. 
 
√ Продължават опитите да се постигне консенсус за председател на НС 
В парламента ще продължат опитите да се постигне консенсус за председател на НС след изминалите два дни на 
гласувания, които не доведоха до избор за високия пост. 
48-ият парламент продължава да е без председател вече трети ден.   
Днес народните представители отново ще се опитат да постигнат консенсус.  
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Новите номинации, направени вчера, не доведоха до резултат. 
Предложеният от ГЕРБ Вежди Рашидов сам си направи отвод, а втората кандидатура на "Възраждане" - Цвета Ангелова не 
събра необходимото мнозинство. Балотажът между двамата, събрали най-много гласове - Йордан Цонев от ДПС и 
Кристиян Вигенин от БСП също се провали, защото нито един не събра достатъчно гласове, за да оглави НС. 
Днес следва нова процедура и нови кандидатури или пък да бъде намерена фигура, около която всички парламентарни 
групи да се обединят. 
"ПП през цялото време прави тези конструктивни стъпки. Просто се опитваме да говорим с всички да се обединим около 
тези критерии, да се обединим около един кандидат", заяви Кирил Петков. 
"Лошата новина е, че още не сме го намерили. Надявам се утрото е по-мъдро от вечерта" - допълни Асен Василев. 
За такава настояват и от "Български възход". 
Междувременно, ДБ не се отказват от предложението си за ротационно председателство на парламента. 
"Засега нямаме избран. Много се уморихте всички. Първата нощ, имате вече една хубава крачка към демокрация, хубаво 
е втората нощ пак да се наспиме, явно сте хора с характери, но нека да са благородни целите и характерите и затова ви 
предлагам 10 часа на заседание", призова най-възрастният народен представител Вежди Рашидов с надежда третият ден 
от заседанието да доведе до развръзка. 
 
√ Публикуват доклада от проверката на ЕК за готовността на България да стане част от Шенген 
Очаква се днес да бъде публикуван докладът от последната експертна проверка от Европейската комисия за готовността 
на България да стане част от европейското безвизово пространство. Вчера служебният вицепремиер и министър на 
вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че „Вратата към Шенген е широко отворена за България“. 
По информация на евродепутати, парламентът в Нидерландия е приел резолюция, според която присъединяването на 
България и Румъния към Шенген все още не трябва да се подкрепя и са необходими допълнителни проверки и 
наблюдения.  
Във вторник, обаче Европейският парламент прие с голямо мнозинство резолюция, призоваваща държавите членки да не 
отлагат повече присъединяването на двете страни.  
Заместник-министърът на вътрешните работи Моника Бийчър също е  оптимист за приемането на България в Шенген до 
края на годината.  
 
√ Концепция за закон за приемане на еврото включва преизчисление на сумите 
При преобразуването на цените от лева в евро трябва да се направи изчисление на новите суми с всички пет знака след 
десетичната запетая. Това е записано в концепция за закон за приемане на еврото, публикувана на сайта на 
Министерството на финансите. В нея е посочено, че изчисляването на новите цени в единната европейска валута ще се 
извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро. 
Закръгляването на цените ще се извършва според третия знак след десетичната запетая, пише още в проектоконцепцията, 
но изчислението задължително ще се извършва при пълното прилагане на петте знака след нея. Ако третият знак е равен 
или по-голям от пет, закръглянето става нагоре. В противен случай, то е надолу. 
Това на практика означава, че ако една стока струва 65 лева в момента на въвеждане на еврото, когато се преизчислява в 
евро, трябва тази стойност да бъде разделена на 1.95583. Получената сума до третия знак е 33.233 или 33 лева и 23 
стотинки цена в евро, тъй като третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет. 
Цените ще бъдат обявени в двете валути месец, след като бъде взето решението за въвеждането на единната валута у нас 
и година след фактическото влизане в еврозоната. Възможността да се използват двете валути едновременно ще е само 
един месец, но шест месеца ще може обменът на левове да става в евро без таксуване. 
В проекта на концепция е описано как да работят кредитните институции и да стане преизчисляването на различни 
финансови инструменти. 
Припомням, че индикативната дата за въвеждане на еврото у нас е януари 2024-та година. Според служебния министър 
на финансите Росица Велкова, въпреки влошаващите се показатели на фиска, все още страната ни има шанс да спази този 
срок. 
 
√ Инж. Иван Иванов: Необходима е спешна законодателна промяна във водния сектор 
От 17 октомври бизнесът може да кандидатства за по процедура "ИКТ решения и киберсигурност" по Плана за 
възстановяване и устойчивост. Това е втората процедура, която Министерството на иновациите и растежа стартира и е 
на обща стойност 30.6 млн. лв. Само в първите часове след обявяването на старта на тази процедура бяха подадени 145 
проекта. 
Киберсигурността във водния сектор е изключително важна, защото водният сектор непрекъснато се дигитализира все 
повече. В България процесът върви по-бавно отколкото в останалите европейски държави. 
"Дигитализацията в отрасъл водоснабдяване и канализация обединява всички системи, чрез които се проследяват 
работните процеси на пречиствателните станции. Оптимизира се работата на водоснабдителните и канализационните 
мрежи и се осигурява дистанционно отчитане на уредите за търговско измерване. Това са водомерите, които са в нашите 
домове“. 
Това обясни в "Нашият ден" инж. Иван Иванов, който е председател на Българската асоциация по водите и член на 
Управителния съвет на Дигитален Хъб България.  
На 1 ноември 2022 г. Дигитален хъб България, съвместно с Българската асоциация по водите, организират семинар 
"Дигитализация и киберсигурност в отрасъл водоснабдяване и канализация в България“.  
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"Основната целева група в тази конференция са ВиК операторите и по-конкретно техните управители, които имат 
конкретни задължения,  произтичащи от директивата NIS, оценява тези рискове. Тя e приета през 2016 г. и е транспонирана 
в българското законодателство като Закон за киберсигурност и Наредба за минимални изисквания за мрежова и 
информационна сигурност към него. Очаква се приемането на NIS2 директива, която разширява обхвата на 
киберсигурността и на минималните изисквания, като ВиК дружествата също ще бъдат засегнати с нови задължения да 
осигурят ефективна киберзащита", посочва експертът. 
В България проблемът със загубите на вода е много сериозен. Близо 60% от подадената вода остава неотчетена и 
нефактурирана. Ето защо всяка година от Българската асоциацията по водите организират състезанието по откриване на 
течове във водопреносната мрежа. По регламент победителите от предходната година домакинстват проявата, без да се 
състезават в нея. Тази година домакин на 8-ото поред състезание ще бъде град Харманли. Всеки отбор разполага с 15 
минути, за да открие аварията. 
"Българско общество приема, че не е толкова страшно да се краде вода. Няма осъдени за кражба на вода. По принцип 
ВиК операторите, но те нямат достатъчно механизми и възможности да санкционират. Когато се открие незаконно 
отклонение, не можеш да обвиниш собственика на имота, към който е незаконното отклонение, защото не си го хванал в 
момента", посочва инж. Иванов. 
Експертът припомня, че е приет закон, който задължава всички домакинства да сменят водомерите си за отчитане на топла 
вода с такива с дигитално отчитане. Но нищо не се споменава за водомерите за отчитане на студена вода. Това показва 
липса на координация между институциите и компаниите, които отчитат топла и студена вода. 
Политиците продължават да подценяват ролята на водния сектор. За нов закон се говори повече от 15 години. 
Приемането на нов Закон за водите е наложително, за да може страната ни да достигне до средствата, предвидени в Плана 
за възстановяване и устойчивост. Големият проблем вероятно ще възникне от това дали да има общински ВиК дружества, 
смята инж. Иванов. 
От Българската асоциация по водите настояват за разделяне на КЕВР. Основните аргументи са, че тази част от регулатора, 
която ще се занимава само с водни проблеми, ще има по-голям фокус. 
Цялото интервю на Нина Цанева с Иван Иванов можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Бойко Таков: В България има страхотни предприемачи, а средата е по-конкурентна от всякога 
Кои са важните теми на деня и можем ли да се абстрахираме от политиката, говорейки за тях? 
“Трудно ми е да избягам от политическия нюанс при важните теми на днешния и утрешния ден, всички се надяваме на 
стабилно правителство, парламентът да заработи, тъй като има много неща, които са неотложни и трябва да бъдат приети, 
за да живеем и икономиката ни да се развива все по-добре. 
Според мен важните теми от деня са, че имаме страхотни компании. Вчера бях на едно награждаване на малки и средни 
предприятия, които бяха впечатляващи. Много се радвам, че такива съществуват. Трябва по-често да показваме тези 
примери, защото те са заразителни и наистина има страхотни компании, които са моторът на икономиката и са следващата 
генерация предприемачи. За мен важните теми на деня са: да работим, да се развиваме и да ставаме все по-добри. Всички 
бизнеси, които осъзнаят, че трябва да бъдат устойчиви и да съдържат в себе си тази устойчивост, ще бъдат успешни в 
утрешния ден." 
Това казва Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни 
предприятия, в интервю за БНР. 
Бойко Таков инициира написването на “История на предприемачеството в България“, нещо, което не е правено до 
момента. 
“Надяваме се в рамките на няколко седмици, до месец, да издадем книгата. Не претендираме за абсолютна 
изчерпателност. Идеята на тази книга е да събере историята на предприемачеството – позната и непозната, доколкото 
могат да бъдат намерени факти за нея, и да я покаже пред младите, пред следващите предприемачи. Да видят наистина 
какво се е случвало по нашите земи, защото няма бъдеще и устойчивост без корени. Книгата ще бъде безплатна и 
достъпна за всички в електронен вид. Ще издадем ограничен тираж, който ще бъде по-скоро за подаръци“, информира 
той в ефира на “Нашият ден“. 
Най-значимите ни предприемачи… 
“Всеки момент има свои специфики, специфики на епохата, в която са се развивали тези предприемачи. Не мисля дори, че 
е редно да бъдат отличавани определени предприемачи, тъй като всеки в своето време се е сблъсквал с различни 
проблеми и е трябвало да преминава различни препятствия. В момента в България има страхотни предприемачи, а 
средата е по-конкурентна от всякога. Навремето не е било по-лесно заради всички обстоятелства, дори различни режими 
на държавно управление. Не мисля, че би било редно дори да правим класация и да ги отличаваме един или друг“, посочва 
още той. 
“Много е важно да изграждаме в младите от най-ранна детска възраст това усещане за предприемчивост и този дух на 
предприемача“, казва още той. 
Чуйте пълния разговор в звуковите файлове.  
 
√ Любомир Дацов: Бюджетът е съставен йезуитски. Икономиката не е вълшебна пръчка 
"Политиката, при която политиците се правят на добри и то в неподходящо време, винаги се наказва" 
"Дори за слепия е видима тенденцията за влошаване на икономическите параметри" 
Интервю на Марта Младенова с Любомир Дацов 

https://bnr.bg/post/101723398
https://bnr.bg/post/101723411
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Представеният вариант на държавен бюджет за 2023 г. е базовият вариант на бюджет, който в началото на служебното 
правителство беше показан като предупреждение и питане към политиците как ще намерят решение за очертаващия се 
дефицит. Няма съществен нов вариант, който да включва нови политики. 
Това обясни в интервю за БНР финансистът Любомир Дацов, бивш заместник-министър на финансите. По думите 
му бюджетът е съставен "доста йезуитски" – с малко по-висок растеж, отколкото се очертава. 
"С 6,6% дефицит няма големи възможности за увеличаване на разходите. От друга страна приходната част е направена с 
доста по-висок растеж. Дори за слепия е видима тенденцията за влошаване на икономическите параметри. Ако се внесе 
този бюджет, има по-малък риск от това, което се случи миналата година. Депутатите по-скоро ще прехвърлят от едно перо 
в друго пари. Другото е да намалят наполовина капиталовите разходи." 
Ако не се постигне съгласие за правителство, по-добре да не се внася бюджет в този вид и в този парламент, смята Дацов. 
Той каза още, че подготвеният вариант не е приемлив от фискална гледна точка. 
"Той подчертава абсурда, до който беше доведен бюджетът през последната година и половина, когато върху него 
започнат да се упражняват определен тип хора." 
Политиката, при която политиците се правят на добри и то в неподходящо време, винаги се наказва, подчерта финансистът 
в предаването "Преди всички". 
В момента трябва да се избере между текущи разходи и капиталови разходи – изключително труден избор, който трябва 
да направи всеки политик. 
В подготовката на нови избори може да се стигне до "много болен бюджет", предупреди финансистът. 
Любомир Дацов отбеляза, че голямата дилема ще бъде коя група да пострада от тежките решения, за да не пострадат 
всички. 
"Ще бъде политически избор и затова е добре да има правителство. Това е стимул да бъде съставено правителство." 
"Когато имаш подхода да даваш еднакво на всички, се обезсмисля да преразпределяш през бюджета. Единствено 
политиците печелят, защото се правят на важни. Има смисъл, когато правиш таргетирано подпомагане на определени 
групи хора." 
Икономиката не е вълшебна пръчка, категоричен е Дацов. 
"То е като при една къща – като я правиш, първо събираш пари, в доста дълга част от живота си, след това дълго време 
правиш основи, строиш, докато стигнеш до покрива, да не говорим за обзавеждането." 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
√ Евролидерите се споразумяха по "пътна карта" за спиране на поскъпването на енергията 
Лидерите от Европейския съюз се споразумяха по "пътна карта" за спиране на поскъпването на енергията. Предстои обаче 
уточняване на  детайли, тъй като  остават  разногласията между страните членки, предаде БТА като цитира Франс прес. 
Договорено е държавите да "работят за мерки", с които да се овладее  поскъпването,  обяви председателят на Европейския 
съвет Шарл Мишел.  
Той публикува съобщение в Туитър след края на първия ден от срещата на върха в Брюксел. Заседанието продължи над 10 
часа до късно през нощта, отбелязват световните агенции. 
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен потвърди, че "вече има много добра пътна карта". 
Германският канцлер Олаф Шолц обаче предупреди, че ако енергийните министри не се споразумеят по окончателна  
версия идната седмица, ще е необходима нова среща на върха. 
Във видеообръщение към европейската среща на върха украинският президент Володимир Зеленски  заяви, че Русия 
атакува съоръжения в страната му, за да предизвика нова миграционна вълна към Европейския съюз. По думите на 
Зеленски Москва е превърнала енергийната мрежа на Украйна в "бойно поле" .  По данни на ООН 7,7 милиона души са 
напуснали страната след руската инвазия, което е 19% от населението преди войната. 
 
√ Европейските лидери продължават дебатите за проблема с високите енергийни цени 
Европейските лидери продължават дебатите за овладяването на високите енергийни цени в ЕС. По данни на различни 
източници, те са променили проектозаключенията си, за да включат в тях пасажи, очевидно насочени срещу решението на 
Германия да налее 200 млрд. евро в икономиката си за стабилизиране на вътрешните цени. 
Според дипломати, в документа се отправя призив към страните-членки да избягват практики за намаляване на сметките 
за ток, които могат да доведат до изкривяване на Общия пазар - нещо, в което част от държавите обвиняват Германия.  
Добавката е вмъкната в частта за икономиката, която насърчава държавите да мобилизират всички подходящи 
инструменти на национално и европейско равнище. Сега има ново предупреждение, а именно, че тези стъпки трябва да 
се предприемат, като същевременно се запази конкурентоспособността на Европа на световната сцена, поддържа се 
равнопоставеността и интегритета на Общия пазар". В документа е добавен пасаж, в който се говори "за по-тясна 
координация при политически отговор", както и че  лидерите трябва бързо да обмислят общи решения на ниво ЕС.  
Становищата за таван върху цените на газа са разнопосочни. Унгарският премиер Виктор Орбан сравни идеята с това да 
отидеш на бар, да си поръчаш бира и да кажеш, че ще платиш само половината. На тази идея категорично се 
противопоставя и Германия, като Франция и още 14 страни я подкрепят.  
Президентът на Литва Гитанас Науседа определи настроението сред лидерите като "много продуктивно", но добави, че те 
не могат да решат такива тънки енергийни въпроси, а просто да изпратят "много силен политически сигнал".  
 
 
 

https://bnr.bg/post/101723920
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√ Евролидерите искат да бъдат проучени възможностите за "динамичен ценови коридор" за сделките с газ 
Европейските лидери приеха заключения, в които настояват Комисията и Съветът на ЕС да проучат възможностите за 
налагане на временен динамичен ценови коридор за сделките с природен газ, както на временна рамка на Общността за 
ограничаване на цената на газа, който се използва за производство на електричество. 
Заключенията бяха приети късно през нощта, след като в текста бяха вмъкнати гаранции за решимост на лидерите да 
работят за запазването на Общия пазар. Текстът бе внесен допълнително като упрек към Германия, която наля 200 млрд. 
евро в икономиката си за стабилизиране на високите енергийни цени. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел 
подчерта: 
„Има силна решимост, която се споделя единодушно в писмените заключения, да действаме заедно като европейци за 
постигане на три цели - намаляване на цените, гарантиране сигурността на доставките и да продължим да работим за 
намаляване на потреблението“.  
В заключенията се предвижда доброволно съвместно закупуване на газ между страните-членки, като те ще бъдат 
задължени да напълнят най-малко 15 на сто от своите национални  запаси за следващата зима. Пълноценно трябва да 
бъде използвана и енергийната платформа на ЕС, която е отворена и за Западните Балкани. По повод индекса за 
ценообразуване на газа, т. нар. TTF, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отбеляза: 
„Знаем, че TTF отразява предимно газа по тръби. Тъй като виждаме, че пазарът се пренасочва и в него навлиза все повече 
втечнен газ, то той вече не отразява истинското положение там. Затова ще развием допълнителен нов индекс, който ще 
взема предвид по-добре ситуацията с цените на втечнения газ. Междувременно ще създадем и корекционен пазарен 
механизъм именно, за да ограничим случаите на прекомерно високи цени на газа“. 
Комисията ще вземе решение на заседанието си в четвъртък за продължаването и адаптирането на временната рамка за 
държавната помощ при кризи, приета по време на пандемията. В помощ на уязвимите домакинства и малките и средни 
предприятия ще бъдат предоставени до 40 млрд. евро от средствата, които все още са налични от предишния 7-годишен 
бюджетен период на ЕС.  
 
√ Производствените цени в Германия с рекорден ръст от 45,8% през септември за втори пореден месец 
Производствената инфлация в Германия отбеляза рекорден ръст от 45,8% през септември за втори пореден месец, 
въпреки рязкото забавяне на растежа на цените на производител спрямо август, показват данни на немската статистика 
Destatis, които предполагат, че потребителската инфлация ще продължи да бъде много висока и през следващите месеци. 
Индексът на цените на производител (PPI) нарасна през септември с 2,3% спрямо август, когато скочи със 7,9% март. Това 
е най-слабото повишение на производствените цени юни насам, но осредните очаквания бяха за още по-слаб растеж с 
1,3% през деветия месец на годината. 
Спрямо година по-рано производствената инфлация нарасна за втори пореден месец с цели 45,8%  - най-солидното 
нарастване на производствените цени от далечната 1949 г., от когато Destatis разполага с данни за това проучване. 
Очакванията бях за забавяне на производствената инфлация до 44,7 на сто. 
 

Графика на индекса на производствените цени на Германия (на годишна база) 

 
 
Силното нарастване на енергийните цени със 132,2% годишно през септември продължава да бъде основен двигател за 
повишаващите се производствени цени, като цените на природния газ скочиха с цели 192,4% спрямо септември 2021 г., а 
цените на тока - със 158,3 на сто. 
Преразпределителните дружества на електроенергия трябваше да платят с 259,8% повече спрямо септември 2021 г., а 
клиентите по специален договор - със 148,9%. Цените за малките търговски клиенти, които често сключват тарифни 
договори, се повишават със 17,4%. Спрямо август 2022 г. електроенергията за всички клиенти в Германия е поскъпнала с 
3,5%. 
Цените на природния газ се повишиха със 192,4% спрямо септември 2021 г., като промишлените потребители трябваше да 
платят с цели 264,8% повече за природен газ, отколкото през предходната година. Цените, плащани от електроцентралите 
са нараснали през септември с 233,1% годишно, а тези на прекупвачите - със 199,9%. Цените за купувачи на по-малки 
количества се покачиха по-слабо, но приблизително двойно. Във всички потребителски групи природният газ е поскъпнал 
само в рамките на месец с 6,6% (спрямо август 2022 г.). 
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Цените на продуктите за междинно потребление се повишиха през септември с 16,8% спрямо година по-рано, на 
недълготрайните потребителски стоки - с 18,3%, на дълготрайните потребителски стоки - с 10,9%, а цените на капиталовите 
стоки - със 7,8%. 
Потребителската инфлация в Германия достигна през септември над 70-годишен връх от 10 на сто спрямо същия месец на 
2021 г. 
 
√ Десетки кораби с втечнен газ чакат до испанските пристанища 
Десетки кораби, които превозват втечнен природен газ до испанските пристанища чакат да бъдат разтоварени. Те са 
предимно от Съединените щати и Африка. В същото време потреблението спада заради необичайно топлия месец 
октомври, през който са измерени температури каквито не е имало от 1950 година насам. 
Испанските пристанища са задръстени от кораби, които превозват втечнен природен газ и чакат да бъдат разтоварени. 
Причините за това са няколко, казва икономическият експерт Пабло Гил. 
"Търсеното в момента намалява, защото времето е топло, резервите са на максимума и има по-малко потребление по 
икономически причини". 
Цената на електроенергията падна, след като цената на газта също спадна до 31.77 евро за MWh, което е най-ниското й 
ниво от 15 месеца. 
Това означава, че за първи път откакто влезе в сила през месец юни т.нар. „иберийски механизъм“ няма да бъде 
задействан. 
Той ограничава цената на газа за производство на електроенергия до средно 48,8 евро на MWh за период от 12 месеца, 
като за първите 6 месеца ограничението е до 40 евро. 
Периодът обхваща и следваща зима, когато се очаква цените на енергията да са по-скъпи. 
Заради рекордно топлото време обаче през октомври, когато на места в Испания са измерени над 35 градуса, 
потреблението намаля, а от там и цените. 
 
√ Втори ден на консултации за нов кабинет на Италия 
Приключи първият ден от консултациите за нов италиански кабинет при президента на страната Серджо Матарела. Днес, 
те завършват с дясноцентристката коалиция, която ще се представи с обща делегация. 
При консултациите вчера, по-малките опозиционни парламентарни групи са обявили, че няма да подкрепят 
правителството на дясната коалиция. Центристкият  съюз „Ационе-Италия вива” на Календа и Матео Ренци и 
Демократическата партия - също.  
Лидерът на „Пет звезди” Джузепе Конте каза, че те са изразили недоумението си от контрастите между победителите от 
вота. От движението се надяват новото правителство да е проевропейско и с евроатлантическа позиция. Според Конте 
„вече не е необходимо Италия да изпраща оръжия на Украйна”. 
Днес при държавния глава дясната коалиция ще се яви с обща делегация с участието на отделните лидери. По 
предварителна уговорка, ще говори само Джорджа Мелони. 
От партията „Ной модерати” поясниха, че като основател на десноцентристкото движение, Берлускони трябва да се 
примири и да приеме, че сега лидер е жена. Координаторът на „Форца Италия” Антонио Таяни смята, че най-вероятно 
президентът Серджо Матарела като акт на институционална учтивост ще изчака премиера в оставка Марио Драги да се 
върне от Европейския съвет в Брюксел, за да връчи мандат за съставяне на нов кабинет.  
 
√ Кандидатите за заместник на Тръс трябва да съберат поне 100 номинации 
Кореспонденция на Веселин Паунов в предаването ''Преди всички'' 
Кандидатите за заместник на британския премиер Лиз Тръс ще трябва да съберат минимум 100 номинации от депутати от 
управляващата Консервативна партия. Тръс подаде оставка след провала на нейната политика и бунта в редиците на 
торите.  
Председателят на „Комитет 1922“ сър Греъм Брейди, който отговаря за процедурата по избиране на нов лидер заяви, че 
летвата е поставена токова високо, за да се ускори процеса като бързо бъдат пресяти кандидатите. Бройката от 100 
номинации означава, че може да има максимум трима кандидати.  
На последната надпревара Риши Сунак получи 137 номинации, Лиз Тръс 113 и Пени Мордант 105. Крайният срок за 
подаване на номинациите е 14 часа по Гринуич в понеделник, като новият лидер на партията и респективно премиер на 
страната трябва да мъде излъчен до 28 октомври, което е следващия петък.  
Останалите двама кандидати след първия тур ще проведат кампания чрез медиите, след което ще последва онлайн вот на 
членовете на Консервативната партия.  
Има вариант обаче и да не се стигне до гласуването на членската маса, ако един от кандидатите се откаже в полза на 
другия. Не е тайна, че доста депутати биха искали да избегнат вота на членовете на партията, като се има предвид, че Лиз 
Тръс бе техният последен избор.  
Цялата процедура дори може да завърши още в понеделник, ако детутатите се споразумеят само за един кандидат. Лиз 
Тръс ще остане на поста си като премиер до избора на нейния заместник. 
Повече по темата чуйте в звуковия файл. 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101723914/kandidatite-za-zamestnik-na-tras-trabva-da-saberat-minimum-100-nominacii
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√ Лирата стерлинг и британските държавните облигации поскъпват след оставката на премиера Лиз Тръс 
Британската лира поскъпна, а доходността на държавните облигации на Обединеното кралство се понижава след като Лиз 
Тръс заяви, че ще подаде оставка като министър-председател, свалена от икономическата й програма, която предизвика 
шокови вълни на финансовите пазари и раздели нейната Консервативна партия само шест седмици след назначаването й. 
Малко след новината за нейната оставка паундът поскъпна с 0,6% към 1,1300 щатски долара, докато еврото поевтинява с 
0,15% под 0,8700 британски лири. 
Британските държавни облигации също поскъпват, макар и слабо, което води до понижаване на тяхната доходност. 
Доходността на 10-годишните британски ценни книжа (Gilts) падна за кратко към 3,75%, преди да опита стабилизация 
около 3,86% - под психологическата бариера от 4 на сто. 
Изборът на нови премиер и лидер на управляващата Консервативна партия ще се проведе през следващата седмица, като 
анализатори и търговци на финансовите пазари отбелязват, че британската лира няма да поскъпне по-значимо, преди да 
се разбере който ще поеме управлението на страната. 
Британският фондов индекс FTSE100 също поскъпна, макар и за кратко, на Лондонската борса с около 1% след новината за 
оставката на Тръс, но след това се върна около и малко под вчерашното си ниво на затваряне. 
След само шест седмици премиерството на Тръс видя погром на пазара на британски облигации и обратен завой на почти 
цялата й програма за фискална политика, известна като т.нар. "мини-бюджет". В сряда Лиз Тръс загуби вътрешния си 
министър, или по-малко от седмица, след като уволни финансовия си министър. 
"Който и да дойде на нейно място вероятно ще бъде възприет като министър-председател, вдъхващ повече доверие от 
Лиз Тръс, като пазарите вероятно биха искали да видят някой като Риши Сунак (бивш финансов министър от ерата на Борис 
Джонсън)“, коментира за Ройтерс валутният анализатор на MUFG Лий Хардман. 
Междувременно водещите кредитни агенция  S&P и Moody's се очаква да преразгледат в петък суверенните си рейтинги 
за Обединеното кралство, което би представяло още едно сериозно предизвикателство за британските финансови пазари. 
 
√ Турската централна банка намали отново лихвите въпреки инфлация от над 83% 
В четвъртък Турската централна банка намали основния си лихвен процент за трети пореден месец, въпреки че инфлацията 
в страната надвиши 83% през септември, като в същото време сигнализира, че ще предприеме същата стъпка и на 
следващата си среща, за да сложи край на цикъла на намаляване на ставките. 
Централната банка намали основната си лихвена ставка със 150 базисни пункта до 10,5% от 12% при очаквания на 
финансовите пазари за понижение със 100 базисни пункта. 
Това е в противовес на глобалната тенденция на затягане (повишаване) на лихвите и е факт, въпреки че инфлацията в 
страната скочи през септември с 83,45% на годишна база. 
Неортодоксалната политика, застъпвана от президента Реджеп Ердоган, остави реалните лихви дълбоко отрицателни, като 
вчерашното решение само подсилва тази тенденция. 
Този ход, който идва в момент, когато повечето други централни банки по света повишават разходите по заемите (вдигат 
лихвите), като с днешното си решение реалния лихвен процент на Турция достигна до минус 72 процента - един от най-
ниските в света. 
Ердоган, идеологически противник на високите лихвени проценти, каза многократно през последните месеци, че иска 
разходите по заемите да паднат под 10 процента през следващите месеци. 
С вчерашното решение общото понижение на турската основна лихва вече е с 850 базисни пункта от септември 2021 г. 
насам. 
 
Капитал 
 
√ Грантове до 20 000 лв. за ИКТ и киберсигурност тръгват по Плана за възстановяване 
Фирмите ще кандидатстват с опростен формуляр, като крайният срок е 19 декември. Общият бюджет на схемата 
е 30.6 млн. лв. 
На фона на зачестилите кибератаки българските предприятия вече могат да кандидатстват за субсидии по процедурата 
"ИКТ решения и киберсигурност" от Плана за възстановяване. Тя е с общ бюджет от 30.6 млн. лв., а грантовете са от 3 000 
до 20 000 лв., съобщиха от Министерството на иновациите и растежа (МИР). 
По процедурата, която бе отворена за кандидатстване в понеделник, не се изисква собствено съфинансиране. По нея могат 
да кандидатстват микро-, малки и средни предприятия, които трябва да са регистрирани преди края на 2019 г. 
Едно от изискванията е за нетни приходи от продажби за 2021 г., които за микропредприятията трябва да са поне 41 хил. 
лв., за малките - 82 хил. лв., а за средните - 123 хил. лв., се посочва в условията за кандидатстване. Във фирмата трябва да 
работи и поне един човек, а изпълнението на проекта не бива да надхвърля 12 месеца. Срокът за подаване на проектни 
предложения е до 16:30 часа на 19.12.2022 г. 
Какво ще се финансира 
Най-общо целта на процедурата е да помогне на бизнеса да повиши нивото на дигитализация и да предпази вътрешните 
си системи от хакерски атаки. Фирмите могат да кандидатстват за въвеждане на ИКТ услуги и решения за дигитален 
маркетинг, платформи, уебсайтове, както и решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните 
процеси. Средствата ще могат да се използват и за управление на финансово-счетоводни дейности, както и за изграждане 
на система за архивиране на информация, за защита на данните в локалната мрежа и др. 
Подаването на документи се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран Формуляр за 
кандидатстване. Това е особено важно, тъй като на предприемачите няма да им се налага да пътуват и да губят време по 
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гишета, за да подадат документите си. Дадена е и възможност за дистанционно задаване на въпроси и искане на 
разяснения във връзка с условията по процедурата. Формулярът и нужните книжа се подават чрез ИСУН, като подробности 
може да откриете тук. 
„Процедурата е изключително релевантна предвид ситуацията, тъй като фирмите ще могат да заздравят системите си за 
сигурност“. (Александър Пулев, служебен министър на иновациите и растежа) 
Служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев обясни, че компаниите ще могат да използват 
средствата за сайтове, онлайн магазини, приложения за телефони, IT-системи и дигитален маркетинг. "Имаме вече 
отворени две процедури по Плана за възстановяване, като по първата - за технологична модернизация, кандидатстването 
вече приключи и имаме отличен резултат, тъй като са подадени 2500 проектни предложения", изтъкна той. Тя бе с бюджет 
от 260 млн. лв., като целта й бе цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на капацитета или 
разнообразяване на предлаганите продукти или услуги. 
Недопустими кандидати 
За достъп до безвъзмездното финансиране има и ограничения към фирмите от определени сектори. Така например 
дружества, които работят е "Селско, горско и рибно стопанство", "Добивна промишленост", "Строителство", "Образование" 
и "Хуманно здравеопазване и социална работа" няма да могат да кандидатстват по тази процедура. Същото се отнася и за 
фирми от секторите "Дейности в областта на информационните технологии" и "Информационни услуги". 
Причината е, че за всички тези бизнеси има предвидени други програми за финансова помощ и целта е да няма двойно 
финансиране за едни и същи дейности. 
ВЕИ и развойни дейности 
Мярката "ИКТ решения и киберсигурност" бе анонсирана още в началото на септември, когато бе обявено, че до края на 
годината ще тръгнат още две процедури. Първата от тях е свързана с изграждането на ВЕИ и съхранение на енергия (с 
бюджет 200 млн. лв.), а втората ще бъде насочена към развойни дейности и интелектуална собственост (с бюджет от почти 
120 млн. лв.). 
 
√ Европа рискува деиндустриализация заради високите цени на енергията 
Редица компании са принудени или да намалят производството, или изцяло да го спрат 
Темата накратко 

• Високите цени на енергията принуждават редица европейски компании да намалят значително производството 
си 

• Пестенето на газ ще бъде една от големите теми през зимата 

• Промишлеността използва около 27-28% от общото газово потребление на блока 

 
Намаляването на потреблението на енергия не е просто спестяване на разходи за много от европейските промишлени 
компании. Тъй като цените на енергията скочиха до безпрецедентно високи нива след нахлуването на Русия в Украйна, 
това се превърна във въпрос на оцеляване за голяма част от тях. В индустриалния сектор на Европа работят около 35 млн. 
души, или близо 15% от работещото население. Водещите индустриални страни в ЕС предупредиха по-рано този месец за 
опасността от негативните ефекти върху икономиката при тежка енергийна криза. 
Голяма част от индустриалните компании се готвят за тежка зима, защото високите цени на енергията поставя пред тях 
въпроса икономически ефективно ли е да работят в тези условия. 
Намаляване на производството преди зимата 
Вече има информации, че големите компании намаляват производството в някои сектори поради недостига на енергия, 
дори преди да настъпи зимата. А ръководителите на компании от различни сектори - от химикали през торове до 
керамика, предупреждават, че рискуват да загубят постоянен пазарен дял. 
Този проблем не е останал незабелязан и от политиците, като премиерът на Белгия Александър Де Кроо заяви пред 
Financial Times: "Рискуваме масова деиндустриализация на европейския континент". Той също така повдигна и друг 
въпрос, който ще окаже сериозно влияние върху индустриалния сектор - евентуалната нужда от пестене на газ. Това също 
е голям проблем, тъй като голяма част от тежките индустрии на континента разчитат именно на тази суровина за ключови 
производствени процеси. Газът е най-важният източник на енергия за европейските индустриални компании. Но той също 
така е важна суровина, използвана в химическата промишленост и производството на торове. Като цяло промишлеността 
използва около 27-28% от общото потребление на блока, изчислява Анук Оноре, заместник-директор на програмата за 
газови изследвания в Оксфордския институт за енергийни изследвания. 
Групата за производство на хартия и опаковки DS Smith нареди на своите фабрики да намалят потреблението си с 15%. 
Машини, които преди са работили на празен ход между производствените процеси, сега ще бъдат изключвани. "Ако 
правим неща като това и намалим термостата от 20 на 18.5 градуса например, понижаваме значително потреблението на 
газ", казва Майлс Робъртс, главен изпълнителен директор на компанията. 
Френският доставчик на автомобилни части Valeo поиска от фабриките си да намалят потреблението на енергия с 20%, с 
мерки като спиране на производството през уикенда и по-ниски температури през седмицата. Solvay, белгийската 
химическа компания, казва, че организира фабриките си да работят с 30% по-малко газ, като за целта използва 
алтернативна енергия и мобилни котли, работещи с дизелово гориво. 
Приблизително 60% от промишленото потребление на газ се използва за високотемпературни процеси от 500 градуса и 
повече, като производство на стъкло, цимент или керамика. Това прави заместването на газа трудна, но не и невъзможна 
задача. За целта редица компании вече прибягват към изкопаемите горива, които до преди година се очакваше постепенно 
да остават в миналото. 

https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/tehnologichna-modernizacziya/
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/tehnologichna-modernizacziya/
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2022/09/07/4387651_malki_i_sredni_firmi_mogat_da_vzemat_do_20_hil_lv/
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Производителят на автомобили Volkswagen управлява заводи във Волфсбург, които в момента работят с въглища. Това ще 
продължи и през следващите две зими, вместо да се премине към газ, както беше планирано като част от усилията за 
декарбонизация на компанията. 
Затварянето може да е неизбежно 
Някои индустрии, които са изправени пред проблеми заради високите цени на енергията и намаляващо 
търсене, вече взеха решение, че най-добрият начин да се справят със ситуацията е да намалят производството. 
Анализатори от инвестиционната банка Jefferies изчисляват, че близо 10% от европейския капацитет за производство на 
сурова стомана е бил неактивен през последните месеци. ArcelorMittal, най-големият производител на стомана в Европа, 
очаква производството й на континента да намалее със 17% през това тримесечие в сравнение с миналата година. 
Браншовата асоциация на сектора Eurometaux обяви, че всички цинкови заводи в ЕС е трябвало да намалят или дори 
напълно да спрат работата си, докато блокът е загубил 50% от производството на първичен алуминий. Около 27% от 
производството на силиций и феросплави също е било консервирано, както и 40% процента от пещите, добавят от 
организацията. 
Секторът на торовете, който разчита на газа като суровина за производството на амоняк, също е засегнат, като 70% от 
капацитета е изключен от производството, сочат данни на Fertilizers Europe. Goldman Sachs изчислява, че 40% от 
европейската химическа промишленост е "застрашена от постоянна рационализация", освен ако цените на енергията не 
бъдат задържани. "С бързото покачване на цените на енергията ние непрекъснато преразглеждаме нивата на 
производство в цяла Европа", се казва в изявление на германската химическа група Covestro. 
Същото е положението и при производството на пластмаса, керамика и други сектори, които използват голямо количество 
енергия. Consultancy Rhodium изчислява, че само пет сектора отговарят за приблизително 81% от промишленото търсене 
на газ в Европа: химикали, основни метали като стомана и желязо, продукти от неметални минерали като цимент и стъкло, 
рафиниране и коксуване, хартия и печат. 
Просто намаляване на производството обаче невинаги е възможно. "Не можете да намалите потреблението с 30%, защото 
това означава, че ще трябва да затворите и това ще навреди на фабриката. Ще ви трябват шест месеца до една година, за 
да рестартирате", заявява пред Financial Times Ирибарн, който управлява фабриката за стъкло Saint-Gobain. 
Това поставя компаниите в незавидната ситуация да се опитват да запазват дейността си колкото е възможно, макар и да 
са на загуба. Защото те знаят, че стигне ли се до поетапно намаляване на производството, се приближават към окончателно 
спиране. 
 
3e-news.net 
 
√ Ето каква е равносметката на мярката 60/40: кой какво даде или получи, защо и къде 
Държавната подкрепа на заетостта в условия на пандемия действа 28 месеца – от март 2020 г. до юни 2022 г. и е 
обхванала 341 877 работници и служители 
От 15 април 2020 година до 25 август 2022 година държавата е осъществила 242 плащания на обща стойност 1 995 388.2 
хил. лева на 13 677 работодатели (подкрепа поне за един месец) за подпомагане на 341 877 работници и служители (също 
подкрепа поне за един месец) по мярката за запазване на заетостта в условия на пандемия на коронавирус COVID-19, 
придобила гражданственост като „мярка 60/40“, сочат обобщените данни на Националния осигурителен институт (НОИ), 
основен изпълнител на мярката. От НОИ уточняват, че това не е изчерпателна информация, а по-скоро моментна снимка 
на непосредствените резултати на мярката, илюстрирани чрез статистически данни за работодателите, получили 
подкрепа, участвалите в мярката работници и служители, както и за изплатените средства. 
Държавата изплащаше на получилите право работодатели компенсация в размер на 60% от осигурителния доход за месец 
и от дължимите вноски на работодателя за същия месец за всеки работник или служител, за който е приложен режимът 
за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Останалите 40% са за сметка на работодателя и 
работника (за осигуровките). 
Мярката се изпълняваше 28 месеца (10 месеца през 2020 г., 12 месеца през 2021 г. и 6 месеца през 2022 година), по силата 
на Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на 
работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ПМС № 55 от 2020 г.) и Постановление № 151 от 3 юли 2022 г. за 
определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта след периода на извънредното 
положение. Срокът на програмата бе удължаван няколко пъти, като ПМС № 151 от 2020 г. бе изменяно седем пъти. 
Коя държавна структура какво вършеше 
Агенцията по заетостта: 1. Организира и провежда процедурата по кандидатстване и отчитане; 2. Одобрява 
работодателите, които да получат подкрепа; 3. Изпраща на Националния осигурителен институт обобщена информация за 
одобрените работодатели и работниците и служителите, за които да се изплатят средства. 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: 1. Предоставя на Агенцията по заетостта информация, свързана с 
определяне допустимостта на работодателите, подали заявление за кандидатстване; 2. Упражнява текущ и последващ 
контрол по повод изпълнението на задълженията на работодателите; 3. Информира Националния осигурителен институт 
в случай на установени нарушения от страна на работодателите. 
Национален осигурителен институт: 1. Изчислява дължимите за всеки работник и служител средства; 2. Превежда на 
работодателите дължимите средства; 3. Поддържа публично достъпна база данни за работодателите, на които са 
изплатени средства. 
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Национална агенция за приходите: 1. Предоставя на Агенцията по заетостта информация, свързана с определяне 
допустимостта на работодателите, подали заявление за кандидатстване; 2. Упражнява текущ и последващ контрол по 
повод изпълнението на задълженията на работодателите; 3. Информира НОИ в случай на установени нарушения от страна 
на работодателите. 
Какви бяха задълженията на работодателите: 1. Подава заявление за кандидатстване до Агенцията по заетостта; 2. 
Изплаща на работника и служителя дължимото възнаграждение; 3. Превежда дължимите осигурителни вноски и авансово 
удържани данъци; 4. Изпълнява задълженията за запазване на заетостта на работниците и служителите, за които е. 
получена подкрепа, по време и след края на участието си в мярката; 5. Възстановява получени суми в случай на установено 
неизпълнение на задълженията си по запазване на заетостта на работниците и служителите, за които е получена подкрепа, 
по време и след края на участието си в мярката. 
Разпределението на средния месечен брой работодатели 
по мярката за всички периоди от нейното изпълнение показва наличието на ясно изразена концентрация в определени 
сектори. Близо 63% от средномесечния брой участвали работодатели са в три икономически дейности: Хотелиерство и 
ресторантьорство (3 163 работодатели); Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети (2 634); Преработваща 
промишленост (2 336). Следват още 9 икономическа дейности, съставляващи 37% от всички участвали работодатели (код 
по КИД 2008): Професионални дейности и научни изследвания (1 007); Транспорт, складиране и пощи (807); 
Административни и спомагателни дейности (706); Строителство (528); Култура, спорт и развлечения (405); Други дейности 
(404); Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения (393); Операции с 
недвижими имоти (199); Образование (115); Други, непосочени по-горе (107). 
През трите години най-много работодатели са подпомогнати през 2020 година – 10 месеца (6 150), следва 2021 година – 
12 месеца (4 159) и през 2022 година – 6 месеца (2 494).   
Кои работници и служители са получили подкрепа 
Концентрацията по икономически дейности на броя на работните места, за които е предоставена подкрепа от 
работодателите, е още по-ясно изразена. Близо 82% от работните места са в четири сектора, а именно: преработваща 
промишленост (41%), хотелиерство и ресторантьорство (21%), транспорт, складиране и пощи (10%) и търговия и ремонт на 
автомобили и мотоциклети (9%). За  останалите 13 сектора се падат общо 18%. 
Най-много обезщетения са отпуснати през 2020 година (на 125 270 работници и служители), следва 2021 година (97 621) и 
2022 година (53 974). 
Разпределение по области 
Близо 71% от работодателите и 74% от работните места, за които е предоставена подкрепа, са в осем области на страната. 
Измежду тях се отличава София (столица), където са регистрирани 32.6% от работодателите, получили подкрепа по 
мярката, за 34.1% от запазените работни места. Останалите области са Пловдив (8.7% работодателите и 7.5% от работните 
места), Варна (7.5% и 8.2%), Бургас (6.8% и 7.2%), Благоевград (6.2% и 3.6%), Стара Загора (3.0% и 7.2%), Русе (3.6% и 3.3%) 
и Софийска област (2.7% и 2.4%). Това е логична последица от факта, че в тези области има сравнително по-голям брой 
работодатели и икономически активни лица в сравнение с останалите области на страната, уточняват от НОИ. 
Останалите 20 области получават подкрепа 29% от работодателите и 26% от запазените работни места. Най-малко средства 
са получи следните три области: Видин (0.6% от всички работодатели и 0.3% от всички запазени работни места), Силистра 
(0.7% и 0.3%) и Търговище (0.7% и 1.4%). 
Средният брой месеци на участие на работодателите в мярката е 9.24 месеца, а за работниците и служителите – 8.01 
месеца. Най-голям е броят на работодателите, получили подкрепа за три месеца (16.1%) или 4 месеца (10.2%). При 
работниците и служителите също най-голям дял са тези, участвали в мярката за три месеца (12.0%), но е значителен броят 
на тези, участвали за два (11.7%) и един месец (10.4%). 
Разпределението по фирми 
Следващият разрез, който заслужава внимание, е разпределението на работодателите, работните места и изплатената 
сума по големина на фирмата. Като показател за големина на фирмата се използва показателят „брой осигурени лица в 
месеца, за който се отнася подкрепата“. 
Данните на НОИ показват, че малко над 56% от всички работодатели, получили подкрепа, в месеца на подкрепа са 
осигурявали до 9 лица. Работодателите, осигурявали 250 и повече осигурени лица в месеца на подкрепа, са само 1.5% от 
всички работодатели, участвали по мярката, но те са получили 40% от изплатената сума. 
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От таблицата по-горе прави впечатление, че 59% от средствата по мярката 60/40 са получени от фирми със заети от 100 до 
250 и повече работници и служители. 
Разпределение по пол 
Броят на участвалите в мярката мъже и жени е приблизително един и същ. Възрастовото разпределение на участниците 
показва, че над 40% от тях са били с навършена възраст между 40 и 54 г. в годината на участие в мярката. Голям е и броят 
на лицата между 55 и 64 г. (20.5%). 
 

 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg 
 
√ Правителството: Фраматом ще може да участва в бъдещите търгове за доставка на свежо ядрено гориво за АЕЦ 
"Козлодуй" 
Американската "Уестингхаус" може да се включи само ако горивото бъде одобрено от АЯР и Курчатовския институт 
Решението на Министерския съвет от 13 юли 2022 г., с което се налагат ограничения при диверсификацията на доставките 
на свежо ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй“, бе отменено вчера. Това съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. 
Оттам припомнят ситуацията с доставките на свежо ядрено гориво за атомната централа. Към момента единствено руската 
ТВЕЛ и френската Фраматом са лицензирани доставчици на гориво за АЕЦ "Козлодуй", става ясно от съобщението. 
Американската "Уестингхаус" първо ще трябва да лицензира горивото си, за да участва евентуално в бъдещите търгове. 
АЕЦ „Козлодуй“ е стартирала дейност по осигуряване на диверсифицирани доставки на свежо ядрено гориво още през 
2019 г. Употребата на гориво от нов доставчик обаче може да започне само след лицензирането му от Агенцията за ядрено 
регулиране. 
Освен традиционният доставчик на свежо ядрено гориво за реактори тип ВВЕР-1000 (каквито са тези в АЕЦ „Козлодуй“) – 
ТВЕЛ – Руска федерация, такова произвеждат и компаниите Уестингхаус – Швеция и Фраматом – Франция. 
Уестингхаус произвежда касети със свежо ядрено гориво тип RWFA, които биха могли да се използват в АЕЦ „Козлодуй“, 
ако бъдат лицензирани от АЯР. Внедряването на този тип касети може да изисква консултантски услуги от НИЦ 
„Курчатовский институт“, който по договор с АЕЦ „Козлодуй“ въвежда данните за горивото в системата за вътрешно-
реакторен контрол. 
В съвместно предприятие с компанията ТВЕЛ, Фраматом произвежда касети с ядрено гориво, които са пълен аналог на 
използваните в АЕЦ „Козлодуй“. Ограниченията, наложени в отмененото решение на МС от 13 юли 2022 г., свързани с 
недопускане на доставки и услуги от Руската федерация, на практика биха могли да възпрепятстват участието на 
Уестингхаус и изключват възможността Фраматом да участва в процеса по диверсификация. 
С вчерашното решение на МС се осигурява ефективна конкурентна среда за съществуващите алтернативни производители 
на гориво за реактори тип ВВЕР-1000 да участват в процеса по диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво за 
АЕЦ „Козлодуй“, без да се прави компромис с безопасността. 
 
√ МРРБ: Инсталиране на ВЕИ при сградите ще е допустимо само ако има предписание от енергийния одит 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) има шест проекта по Националния план за 
възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това каза изпълнителният директор на Главна дирекция "Стратегическо планиране 
и програми за регионално развитие" към МРРБ Ангелина Бонева по време на информационен ден за презентиране на 
предстоящата процедура "Подкрепа за устойчиво и енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, 
търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм" от НПВУ. 
По думите й основните проекти, които предизвикват интерес, са свързани с енергийната ефективност.  Три са видовете 
инвестиционни програми, които планират МРРБ. Допълнително има един "фиш", който се казва "Зелена мобилност", 
допълни Бонева.  

https://business.dir.bg/ikonomika/blizo-2-mlrd-leva-sa-izplateni-na-13-677-rabotodateli-po-myarkata-60-40
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Анализите, които са правени в България и на европейско ниво, показват, че три от секторите са с най-голяма възможност 
за спестяване. Единият е енергетиката, вторият е транспортният сектор, както и сградният фонд. Приоритетите на МРРБ, 
които произтичат от НПВУ, са целенасочени инвестиции в сградния фонд и в момента министерството работи върху 
сградния фонд", уточни Бонева. 
Насърчават се "зелени" обществени поръчки, използване на иновативни материали, сгради с нулево потребление. Целта 
е постигане на 30 процента спестяване на първична енергия за всеки обект. Тази цел произтича от самия план за 
възстановяване и устойчивост. "Ако другите неща можем да ги обсъждаме, променяме, да ги адаптираме към българските 
условия, елемент на получаване на тези инвестиции е това предварително условие", заяви Бонева. Тя изтъкна, че 30-те 
процента спестявания са заложени и България е поела ангажимент да ги спазва в рамките на тези инвестиционни 
програми. 
Сградният фонд е основният елемент по НПВУ в МРРБ, посочи Бонева. Тя допълни, че това е с цел устойчиви инвестиции, 
"зелена инфраструктура", кръгова икономиса. ВЕИ ще са допустими в МРРБ, като това трябва да се случи в рамите на 
съответните предписания от енергийния одит. Това няма да се прави с цел насърчаване на ВЕИ специално, а се допуска 
като част. 
 
√ Повишение с 4.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 366.62 лв. за MWh с ден за доставка 21 
октомври 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 366.62  лв. за MWh с ден за доставка 21 октомври 2022 г. и обем от 59 398.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
покачване с 4.1% %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 421.39 лв. за MWh, при количество от 31990.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (27 407.80 MWh) е на цена от 311.84 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 263.86 лв. за MWh и количество от 2259.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 217.12 лв. за MWh (2193.2 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 551.49 лв. за 
MWh при количество от 2405.6 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 283.77 лв. за MWh при обем от 2319.8 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 352.15 лв. (180.06 евро) за MWh за 20 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 21 октомври 2022 г. се повишава до 366.62 лв. за MWh ( повишение с 4.1 %) по данни на БНЕБ или 187.45 евро 
за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 20 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 950.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 338.24 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     24,99%    1076.01 
Кондензационни ТЕЦ   49,13%    2115.86 
Топлофикационни ТЕЦ   5,22%    224.72 
Заводски ТЕЦ    2,45%    105.63 
ВЕЦ     0,22%    9.6 
Малки ВЕЦ    1,44%    62.17 
ВяЕЦ     2,18%    94.01 
ФЕЦ     13,96%    601.17 
Био ЕЦ      0,40%     17.41 
Товар на РБ         3622.32 
Интензитетът на СО2 е 420g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слаб ръст в цените по европейските електроенергийни борси 
Румънската OPCOM затвори при цена от 187,47 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 191,04 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 187,47 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 21 oктомври 2022 г. Цената за пиковата енергия е 215,51 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 159,44 евро/мвтч. Най-високата цена от 281,97 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 111,01 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 56 721,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 21 октомври ще бъде 191,04 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 121,23 гвтч. Максималната цена ще бъде 295,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 111,01 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 21 октомври е 185,04 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 213,48 евро/мвтч. Най-високата цена от 274,74 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
4 ч тя ще бъде 111,01 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 61 454,5 мвтч. 

https://ibex.bg/
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Базовата цена на електроенергията за 21 октомври на Словашката енергийна борса е 186,59 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 274,74 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 111,01 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 176,90 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и тя 
ще е 239,46 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 111,01 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 21 октомври е 169,08 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
191,52 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 44 569,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя 
ще достигне 209,91 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 111,01 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 163,45 евро/мвтч на 21 октомври. Пиковата цена ще бъде 
184,75 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 439 810,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 209,94 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 111,01 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 21 октомври ще се продава за 197,35 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще е и най-високата цена в Европа за този сегмент на пазара. 
 
√ Борсовите цени на газа нарастват с 13.99 % 
Цените на газа в Европа отново се повишават, след почти петдневен спад сочат данните от търговията, а това не е много 
радостна новина на фона на инфлацията, отчетена в Европа и политическите сътресения в голяма част от страните на 
континента. 
Ноемврийските фючърси по индекса TTF на борсата ICE Futures в четвъртък, 20 октомври стартира от нивото от 113 евро за 
MWh, след като ден по-рано затвори на ниво от 112.51 евро за MWh. Газовите фючърси направиха отчаяни опити да 
останат на това ниско ниво, близо до отчетените през юни, но още през първите часове факторите, оказващи влияние върху 
пазара ги насочиха в посока към повишение. Така в обедните часове газовите фючърси се оказаха доста над политическите 
очаквания и на ниво от 126.84 евро за MWh. До ранните следобеди часове газовите фючърси останаха в този диапазон, но 
по-късно, преминавайки през сериозни колебания сe покачиха до 130.00 евро за MWh. Според данните на ICE малко преди 
затварянето на търговията, ноемврийските фючърси за газа се установиха на ниво от 128.25 евро за MWh, което по 
първоначални данни е увеличения спрямо стойността от предишната сесия с цели 13.99%. 
Понижението на ценовите нива, наблюдавано през предходните дни се дължи на временното успокоени на пазарите 
заради по-топлото време, доброто ниво на запасите в европейските газохранилища и запазващите се поне засега газови 
потоци през Украйна. 
Публикуваните по-рано данни от Норвежкия петролен директорат впечатлиха със спад при добива на газ с 6.5 % под 
прогнозата и с 12.2 % под нивото от август. На този фон вносът на руски газ в Европа за седмицата от 28 август до 3 
септември е намалял с 659.2 млн. куб м. или с една четвърт спрямо обемът, отчетен през месец март. Всъщност, ако се 
съберат всички данни може да се окаже, че опасенията за недостатъчни обеми в случай на студена зима (засега 
първоначалните прогнози са противоположни) или на определени периоди може да се сбъднат. По-сериозни още отсега 
са притесненията за зимата на 2023 г., които вече не са свързани единствено с газовите доставки. 
В краткосрочен план сега пазарът очаква резултатите от срещата на лидерите на ЕС по отношение на вече предложените 
мерки, свързани основно с реформата на пазара. Това е така, заради предложенията за изваждането на цената на газа от 
образуването на цената на електроенергията, общата платформа за покупка на синьо гориво, промените около индекса 
TTF и съответно около новите регулации при покупката на LNG, ангажиментите на страните от ЕС за докладвания при 
покупки на определени обеми, както и бъдещия нов дизайн на електроенергийния пазар. 
Няма как толкова дълбока реформа да не предизвика сътресения. Още повече, че експертите започват да проявяват 
съмнения в компетенцията на специалистите от Европейската комисия. Друга подробност е, че всичко това се случва в 
твърде динамична и несигурна политическа среда, която задава нови реалности, в която сега формиращите се 
ангажименти на страните членки може да се окаже, че са утежняващи, а и неработещи.   
 
√ Оставката на британския премиер обърна тренда на търговията на фондовите пазари в Западна Европа 
С най-висок дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо повишение приключи германският 
измерител DAX 
Европейските пазари на акции обърнаха тренда в четвъртък следобед, след като премиерът на Великобритания Лиз Тръс 
подаде оставка, а преди това динамиката на търговията беше на червена територия. 
Пръв реагира британският паунд, който скочи с около 0.7% спрямо долара след зашеметяващото оттегляне на Тръс след 
само 44 дни на поста, с най-краткия мандат в британската история. Пакетът от фискални политики на Тръсс, обявен миналия 
месец, предизвика хаос на финансовите пазари поради комбинацията от данъчни облекчения и по-високи разходи. 
Преди това в сутрешната търговия основният борсов индекс на страните от Западна Европа Stoxx Europe 600 се 
понижавашe, падайки за втори пореден ден заради опасенията за световната икономика и слабите отчети на големите 
компании. 
Регионалното проучване на Бежовата книга на Федералния резерв на САЩ (Фед), публикувано в сряда, показа, че 
прогнозите за икономиката на САЩ са станали по-песимистични на фона на нарастващите опасения за отслабване на 
търсенето. Икономическата активност в страната в началото на есента като цяло леко се повиши, но ситуацията е различна 
в отделните отрасли и региони. Четири от дванадесетте банки на Фед заявяват, че дейността в техните области не се е 
променила, а две отчетоха спад. Отрицателните фактори бяха по-високите лихви и инфлацията, както и прекъсванията във 
веригите за доставки. 
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Въпреки слабостта на американската икономика, всички прогнози сочат, че Фед отново ще повиши основната си лихва със 
75 базисни пункта на срещата през ноември, което не се възприема с одобрение от пазарните участници на фондовите 
борси по света. 
До обед общият индекс на най-големите компании в Западна Европа се понижи с 0.3%, а от националните измерители на 
сините чипове с най-голям спад беше германският DAX (-0.65%), следван от испанския IBEX 35 (-0.03%) и британския FTSE 
100 (-0.06%). Междувременно френският CAC 40 се повиши с 0.04%, а италианският FTSE MIB нарасна с 0.06%. След 
новината за оставката на британския премиер всички пазари се оцветиха в зелено. 
Към 14.30 часа българско време британският премиер Лиз Тръс обяви оставката си като лидер на Консервативната партия, 
което води до оттеглянето й от поста министър-председател. „Подавам оставка като лидер на Консервативната партия“, 
каза тя на „Даунинг стрийт“. Според Тръс, изборът на нов лидер на консерваторите ще се проведе в края на следващата 
седмица. Тя отбеляза, че е поела поста в момент на икономическа и международна нестабилност. Тръс беше последният 
британски министър-председател, назначен от кралица Елизабет II. 
Междувременно лидерите на Лейбъристката партия и Либерално-демократическата партия - третата по популярност във 
Великобритания - призоваха за незабавни общи избори. 
През последните дни британските медии съобщаваха за недоволство от дейността на Тръс сред членовете на партията и 
дискусии за нейната евентуална оставка. Според The Times високопоставени членове на комитета на Британската 
консервативна партия („Комитетът от 1922 г.“ – бел. авт.) са провели тайни разговори относно кандидатурата на бъдещия 
министър-председател. На свой ред изданието Politico написа в интернет изданието си, че членовете на британския 
парламент от консерваторите са започнали активно да работят за оставката на Тръс от премиерския пост. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо повишение 
приключи германският измерител DAX. 
Акциите на Deutsche Boerse AG, операторът на едни от големите фондови борси в Европа, вкл. и на германската във 
Франкфурт, поевтиняха с 3.74%, въпреки че отчете увеличение на нетната си печалба през третото тримесечие с 25% до 
391.2 милиона евро в сравнение с 312.9 милиона евро през същия период на миналата година. Печалбата на една акция е 
нараснала до 2.03 евро от 1.64 евро година по-рано, се казва в прессъобщение на компанията. Приходите на компанията 
са се увеличили с 30% до 1.09 млрд. евро спрямо 837.9 млн. евро през третото тримесечие на миналата година. От началото 
на годината пазарната капитализация компанията е нараснала със 7.9%. 
Акциите на шведската Ericsson AB загубиха 14.75% и слязоха на дъното на Stoxx 600. Нетната печалба на шведския 
производител на телекомуникационно оборудване през третото тримесечие на 2022 г. е спаднала със 7% и е по-лоша от 
пазарната прогноза. 
Капитализацията на финландския конкурент Nokia Corp. намалява с 7.62%, въпреки че компанията е увеличила нетната си 
печалба през последното тримесечие с 22% и е отчете ръст на приходите си с 16%. 
Сред губещите са и акциите на Pernod Ricard SA, които се понижиха с 1.17% въпреки че един от най-големите 
производители на алкохол в света отчете 21.7% увеличение на приходите през първото тримесечие на фискалната 2023 г. 
Шведският концерн Volvo AB, който е на второ място в света по производство на камиони, увеличи нетната си печалба 
през последното тримесечие, но тя остана под пазарните прогнози. Акциите на компанията са надолу с 4.07%. 
Шведско-швейцарски производител на електрическо оборудване ABB Ltd. намали нетната печалба за третото тримесечие 
с 45% до 360 милиона долара от 652 милиона долара през същия период на миналата година. Отрицателният фактор за 
индикатора беше еднократно отписване в размер на $325 милиона, свързано с активи в Южна Африка, съобщи компанията 
на платформата за съобщения на фондовата борса в Амстердам. В резултат котировките на акциите на ABB се понижиха с 
0.3% до обед, но следобед настъпи обрат и затвориха с ръст от 0.26%. От началото на годината пазарната капитализация 
на компанията е намаляла с 10.5%, до 562.7 млрд. шведски крони (50 млрд. долара). 
Пазарната стойност на Swedish Match AB се повиши с 1.90% след съобщения в медиите, че производителят на тютюневи 
изделия с марката Philip Morris планира да повиши офертата си за шведската компания. 
Лидери по растеж сред компонентите на Stoxx Europe 600 са акциите на норвежкия производител на торове Yara 
International (+6.09%) и на испанската банка Sabadell (+4.55%). На върха на индекса се изкачиха книжата 
на нидерландската фирма за полупроводници Besi, чийто акции поскъпнаха с 15,73%, въпреки отчетения по-нисък нетен 
доход за първите девет месеца на годината и предупреждението за „нов спад в индустрията“. 
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Мениджър 
 
√ 6,4% инфлация и 6,6% дефицит залага МФ в проектобюджета за догодина 
Средногодишна инфлация от 6,4% и ръст на икономиката от 1,6 на сто, равняващ се на БВП в размер на близо 174 млрд. 
лева залага финансовото министерство в разработения базов бюджет. Разчетите бяха представени от служебния финансов 
министър Росица Велкова, която уточни, че финансовото министерство ще разработи проектозакона за държавния бюджет 
в законовия срок да 31 октомври и ще го предложи на Народното събрание и редовно правителство. Тя уточни, че МФ е 
подготовило три варианта на проектобюджет: проект на удължителен закон, който запазва разпоредби на закона за 
бюджет за 2022 г., втори вариант, който е законопроект при действащи политики през 2022 г., разработен е и законопроект, 
който отговаря на фискалните правила за дефицита, но има значителни промени в политиките, които служебното 
правителство не може да направи. Ще бъде предложен вторият вариант – този със запазени действащи политики през 
2022 г. 
„Проектобюджетът за 2023 г., който ще представим на НС и на редовното правителство, е разработен при БВП 173,826 
млрд. лв., 1,6 % растеж на БВП, 4,5 % безработица и 6,4 % инфлация. За 2023 г. прогнозите за растежа на БВП са в диапазона 
0,1–3,8 %, а прогнозите за средногодишната инфлация са в диапазона 5,2-8,0 %“, съобщи Росица Велкова. 
Показателите за инфлацията са обнадеждаващи на фона на рекордното ѝ ускоряване през тази година, достигайки нива 
от 18,7% за септември на годишна база. Притеснителните прогнози вече са на тема дълг. Догодина в хазната ще се отвори 
дефицит от 6,6% на касова основа, което прави над 11,5 милиарда лева, предупреди тя. И въпреки че в следващите години 
ще има минимално намаление като процентно отношение, недостигът в хазната продължава да бъде голям. 
В базовия бюджет, разработен от финансовото министерство е заложено поемане на нов дълг от 15,9 милиарда лева, с 
което размерът на държавния дълг би стигнал 50,3 млрд. лева, или 28,9 процента на съотношение дълг към БВП . „Всяка 
година до 2025-а, включително, ще трябва да теглим приблизително около 16 милиарда лева нов дълг, с което дългът ще 
надхвърли 38% в края на този период“, предупреди още Росица Велкова. 
Тя изрази и опасения от сериозен риск да стигнем до момент, в който да не можем да си осигурим финансиране през 
външния и вътрешния пазар. 
Започват да нарастват лихвените разходи за обслужване на дълга, като за 2022 година са около 600 млн. лева, за 2023 г. 
ще са 832 млн. лева, за 2024 г. - 1,720 млрд. лева и за 2025 г. – над 2,6 млрд. лева. 
Колкото до данъчната политика в базовия бюджет намалените данъчни ставки остават във вида, в който са записани в 
закона в момента – до юли догодина. 
Приключва ли социалната щедрост? 
От 2019-а до момента има много сериозно нарастване на социалните плащания, особено на пенсиите, време да се помисли 
за затягане на фискалната политика, каквато е тенденцията във всички европейски страни, отбеляза още служебният 
финансов министър. 
В базовия бюджет за догодина минималната работна заплата ще се запази на ниво от 710 лева месечно. Увеличение на 
пенсиите е заложено от 1 юли с прилагане на т.нар. швейцарско правило: 
"Пенсиите ще имат увеличение в този вариант, който сме предложили, тъй като прилагаме действащото швейцарско 
правило от 1 юли с 12%", поясни Росица Велкова. 
Без промени ще останат майчинските, социалните пенсии и данъчните облекчения за родители. Мярката за 25 стотинки 
подпомагане за литър гориво ще е валидна или до изчерпването на заделения ресурс, или докато от Европейската комисия 
не ни постановят да я прекратим. Това може да се наложи, тъй като е валидна само за автомобили с български 
регистрационни номера, а това се счита за дискриминация, обясни служебният финансов министър. 
Министър Велкова коментира, че все още не е изгубена напълно възможността да влезем в еврозоната от януари 2024. 
 
√ За България ползите от еврото са повече от недостатъците 
„Най-голямото предимство от въвеждането на еврото е минимизирането на валутния риск за икономиката. Облекчава се 
работата на икономическите институциите и хората. Цялата икономика ще бъде по-конкурентоспособна. Вероятността от 
финансова криза намалява. Друг фактор е подобряването на репутацията на страната. Това е значим плюс за това как 
чуждестранните инвеститори възприемат страната“. Това заяви Майкъл Фауленд, замeстник-управител на Националната 
банка на Хърватия, в интервю, с което бе сложено началото на проведения вчера Пети банково-финансов форум 
„Бъдещето на парите“, организиран от списание „Мениджър“. 
Той бе категоричен, че въвеждането на еврото е политическо решение, но за да се вземе, трябва да има и икономическа 
аргументация. 
„Много е важна синергията между правителството и централната банка, която управлява този процес“, добави той. 
По думите му различни анализи показват, че при въвеждането на еврото в новите страни членки на еврозоната е имало 
минимален ефект върху инфлацията. 
„Става дума за еднократен ръст от 0,2-0,3 пункта годишно. В тези страни инфлацията беше по-висока преди въвеждането 
на еврото, отколкото след“, каза Фауленд. „Нямам съмнение, че Хърватия ще бъде по-добре с еврото. Някои от ползите 
вече се усещат. След инвазията на Русия в Украйна много валути се дестабилизираха, а Хърватия това не се случи. В 
страните без евро лихвените проценти се повишиха значително. Еврото осигурява голям щит“, добави още той. 
След коментара на Фауленд започна първия панел на форума на тема „Влиянието на глобалните пазари върху финансовата 
система в България“. 
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„В момента има две неща, които вълнуват населението, бизнеса и банки. Едното е ще се увеличат ли лихвите по кредитите, 
а другото е докъде ще стигне инфлацията“, заяви Петър Славов, макроикономист и банкер, председател на Надзорния 
съвет на ПроКредит Банк ЕАД. 
„Наблюдаваната в момента инфлация в ЕС и България е инфлация на търсенето. В последните няколко години 
отрицателните лихви, които се дължат на решения на хората, дефиниращи монетарните политики, са сред най-големите 
грешки. Те дадоха своя принос. Втората причина за инфлацията е войната в Украйна и геополитическите събития“, добави 
той. 
Той обаче посочи и трета причина – така наречените рационални очаквания. 
„Нормално е когато населението, банките, органите и правителство имат очаквания за инфлация, тези нагласи да 
дефинират поведение, което допълнително да напомпа инфлацията“, каза Славов. 
Той даде пример с учебник по макроикономика, в който в глава „Инфлация“ пише, че централните банки трябва да 
започнат да вдигат лихвите и да изтеглят парите от системата. „Те правят точно това. Започнаха преди няколко месеца и 
ще продължат. Ако първоначално започнаха плахо, то през следващите месеци ще вкарат доста агресивност при 
увеличението на лихвените нива. Много скоро може да изтеглят парична маса от пазара. Както при медицината понякога 
антибиотиците не работят, дори и да има ефект от поведението на централните баки през тези месеци, той няма да е 
достатъчен за да охлади инфлацията до здравословни нива, но вероятно ще доведе до нещо друго. Антибиотиците освен 
лошите убиват и добрите бактерии. Политиката на централните банки вероятно ще доведе до рецесия или поне 
стагнация“, добави той. 
По думите му в България нещата се случват по-бавно, като нито лихвите по депозитите, нито по кредитите не са се вдигнали 
значително. 
„Банковата система в момента е високо ликвидна и много добре капитализирана. Има достатъчно ресурси, така че 
търговските банки да се изчакват коя ще бъде първа да повиши лихвите, но това е неизбежно“, коментира Славов. 
Според политиците човек по-лесно свиква на високи цени, отколкото на липса на доходи, което означава, че в крайна 
сметка изборът ще бъде за по-висока инфлация, коментира банкерът. 
Що се отнася до скорошния паритет между еврото и долара и влиянието му върху България, икономистът и преподавател 
проф. д-р Даниела Бобева, заяви, че на база на данните може да се каже, че когато доларът е силен, а еврото е слабо, 
нямаме доказуем растеж на износа. 
„По отношение на вноса обаче, поскъпването на цените на стоките при трансакции в долари е сериозен проблем. За 
първите 8 месеца имаме около 11 млрд. дефицит в търговията ни трети страни, който е основно в долари. Имаме най-
много дефицит с Русия, Китай и Турция. От страната на вноса имаме едно поскъпване, но няма повод за сериозни 
притеснения, защото текущата ни сметка все още е положителна“, каза тя. 
По думите й Българската банкова система е отличник при намаляването през годините на експозицията към валути от 
трети страни. 
„В момента в кредитната част ние имаме експозицията към трети страни от около 500 млн., като само 4-5 хил. са в щатски 
долар. При домакинствата кредитите са малки. Затова не очаквам скъпия долар да донесе проблеми на банковата 
система“, добави Бобева. 
Тя заяви, че трите големи рейтингови агенции наскоро дадоха рейтинг за България, като и трите обосновават рейтинга си 
с това, че сме във валутния механизъм. 
„Те обещаха, че ще ни вдигнат рейтинга, когато лева влезе във валутен механизъм, но не го направиха. Цялата методология 
на рейтинговите агенции е сбъркана. Нашият рейтинг е прекалено нисък, като се вземе предвид икономически фундамент. 
Не може рейтингът ни да е като този на Италия и да сме само две степени над Гърция. Рейтинга се отклонява от същността 
си да оцени риска от неплатежоспособност. Не очаквам повишаване на рейтинга в близко бъдеще, но риска за понижаване 
е голям“, каза тя. 
Що се отнася до избора на централните банки за по-малкото зло – рецесия или инфлация, икономистът и финансист 
Любомир Дацов каза, че очаква икономическия растеж през 2023 г. да остане положителен в ЕС и еврозоната, въпреки 
всички негативни фактори. 
„Наскоро съвместно направихме доклад с останалите фискални съвети в Европа. Ние се съгласяваме, че въпреки войната 
в Украйна и случващото се в Германия трудно може да се очаква 2023 г. да бъде безкрайно лоша. Въпреки всички фактори, 
смятаме, че икономическият растеж ще остане положителен в еврозоната и в ЕС, макар и силно намален“, каза той. 
„Основание за този оптимизъм е 2022 г., където въпреки повечето негативи, като икономическа среда, държавите 
продължават да имат добри икономически данни, поне за първите 9 месеца. Бюджетите се представят изключително 
добре спрямо същия период на предходните години. Това се дължи на по-доброто изпълнение на ДДС във всички държави 
в Европа в следствие на завишената инфлация“, обясни Дацов. 
Той даде пример с Италия, където за първите 9 месеца италианците са намалили нуждите си от финансиране на бюджета 
през емисия на нов дълг и чрез изкупуване на стар дълг два пъти спрямо старата година. 
„Причината за това са повишените приходи в италианския бюджет от ДДС. За първите 9 месец те имат около 15,6% 
нарастване на приходите на годишна база. Това им позволява да намалят натиска върху дефицита, който произвежда. 
Взели са си и поука от някои неща, защото политиката в Европа е изключително консервативна“, добави Дацов. 
Той заяви, че ако погледнем структура на нашия бюджет ще видим, че помощите за бизнеса са изключително либерални 
като подход. 
„Вече имаме около 5-6% от БВП енергийно подпомагане на бизнеса и домакинствата В Европа това е от порядъка на 1,2% 
от БВП. Те не подкрепят тази практика на масово подпомагане на бизнеса през цялото време. Там инструментите са доста 
по-таргетирани“, каза той. 
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„За всяко правителство в Европа, или пък наше, което разказва сладки приказки за това как иска да даде на някой нещо – 
причините са политически, а не икономически“, добави той. 
Според него правителствата в Европа печелят от високата инфлацията. „Лицемерие е това, което се случва в момента на 
политическо ниво. Министрите на финансите говорят, че се борят с инфлацията, а всъщност продължават да я подкрепят. 
Бюджетите са в подобрено състояние именно поради тази причина“, добави той. 
Дацов добави, че за следващата година финансовите министри на ЕС разглеждат ситуацията отново да няма фискални 
права, какъвто бе случая с пандемията от COVID-19. 
„Европейската комисия сигурно ще наложи да няма фискални правила. Така за поредна година ще отвърже ръцете на 
правителствата да харчат повече, отколкото могат да си позволят“, каза още той. 
Коментирайки ролята на централните банки за инфлацията, икономистът и преподавател Георги Ганев заяви, че в момента 
глобално преживяваме сериозен епизод на нарастване на цени на крайни блага, но само една част от този процес се дължи 
на инфлация.   
„Освен инфлацията имаме ценови шокове по две линии, които също вдигат цените. Единият шок беше с коронавируса и 
нарушаването на веригите за доставки, което свива наличното предлагане. Другият шок е войната в Украйна. И трите неща 
се случват едновременно“, каза той. 
„Това е една от причините да се очаква антибиотика да не сработи, защото той е против инфлацията, но е и против другите“, 
каза Ганев, визирайки коментара на Петър Славов. 
По думите му централните банки са причината за инфлационния процес и в момента. „Те си направиха антибиотика 
неефективен, защото в продължение на две години говореха, че всичко това е временно и че всичко ще се оправи след 
пандемията“, каза той. „Сега не вярват на централните банки, когато казват, че ще овладеят инфлацията, защото те вече 
поизлъгаха“, добави Ганев. 
Той посочи, че през последните 20-25 години централните банки са изразходвали инструментариума на паричната 
политика, за да правят лесен живота на политиците. 
„Сега проблемът с инфлацията се политизира. В момента живеем в епизода на плащането на инфлационния данък, който 
правителствата причиняваха на своите данъкоплатци в продължение на десетилетия. Това се случва и то няма скоро да се 
разреши“, каза още Ганев. 
Любомир Дацов обясни, че в момента инфлацията започва да създава социални проблеми, които се прехвърлят в 
социалната сфера и оттам натиск върху правителствата. 
„В България все още е спокойно, но ако попогледнем какво се случва във Франция, Германия, Австрия и тн. натискът от 
улицата става много по-голям. Данните обаче показват, че за първото полугодие повечето държави в еврозоната печелят. 
Гърция е намалила дълга си с 20% от БВП спрямо същия период на миналата година. Португалия с 12%, а Италия с 6,5%“, 
каза Дацов. 
„Ако погледнем данни за дефицитите, България е влошила бюджетното салдо с минус 2,5% от БВП спрямо същия период 
на миналата година. Испания го е подобрила с 11% от БВП, а германия с 4,5% въпреки всички процеси. Видимо инфлацията 
помага, преди да стовари лапата си върху икономиката“, добави той. 
Георги Ганев коментира случващото се на енергийните пазари, като заяви, че „зелените политики, предприети с много 
благородни намерения, заметоха под килима притесненията, че ще имат ефект на повишаване на цени“. 
„Имаше такива притеснения, но отговорът беше, че зелените енерготехнологии ще станат себестойностно 
конкурентоспособни и че им падат разходите, което е вярно, но себестойността на киловатчас зелена енергия остава по-
висока от тази при изкопаемите горива. Някак си опитахме да си самовнушим, няма да има ценови ефект от зелените 
политики, но се оказа, че има такъв и то сериозен. Политически въпрос е дали сме склонни като общества да я плащаме 
тази цена, но такава има“, коментира той. 
Ганев каза, че  структурата на пазара на газ за Европа е такава, че поне известно време цените ще бъдат на по-ниско от 
пиковото ниво, но по-високо равнище от това преди войната. 
„Шок върху цялата инфраструктура е случващото се с войната, но когато той бъде преодолян може да се окаже, че след 
необходимите инвестиции и време тази нова структура не е неконкурентоспособна от гледна точка на бъдещи доставки 
на газ за цяла Европа на едни сравнително приемливи цени. Най-вероятно ще са по-високи от изходните, но въпросът е да 
има достатъчно конкуренция, която дълго време да ги държи, за да не нарастват след това“, добави той. 
„Кризисните процеси вероятно няма да бъдат разрешени в идната година или година  и половина, но бъдещето по-нататък 
може да се окаже не толкова лошо“, каза още Ганев. 
Що се отнася до приемането на еврото Бобева каза, че все по-трудно се причислява към групата на оптимистите за 
неговото въвеждане. 
„В миналото не ни искаха, но сега всичко зависи от нас. Ако искаме ще влезем, защото ни пуснаха във валутния механизъм“, 
обясни тя. „Когато Хърватия беше оценявана, Маастрихтските критерии бяха интерпретирани по възможно най-гъвкавия 
начин. Ако наистина искаме да приемем еврото, същата гъвкавост ще се прояви и при нас, въпреки че при 
макроикономическите показатели ние сме много по-добре не само от Хърватия. Тя влезе в еврозоната с най-голям 
дефицит и дълг“, добави Бобева. 
„Скептицизмът към еврото се увеличава с времето и сега неговите противници много исторично аргументират със 
слабостите на паричната политика на ЕЦБ“, посочи още тя и подчерта, че колкото се може по-бързо трябва да приемем 
еврото. 
„В еврозоната има и проспериращи и провалящи се, всичко зависи от нас. Ако мислим, че еврозоната ще ни спасява и ще 
потекат потоци от блага, това е несериозно. Несериозно е и да се очаква апокалипсис“, добави тя. 
България продължава да има изгода от еврозоната, категоричен е Дацов. 
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„Видя се, че фискалният борд не предпазва от глупостта на политиците, тъй като 2021 г., независимо че имаме валутен 
борд, дефицитът скочи на 4,1% при положение, че трябваше да бъде 2% превишение. Това означава, че нито еврозоната , 
нито валутния борд предпазват от човешка глупост, когато някой си науми да играе популистки“, каза той. 
Според Петър Славов януари 2024 г. звучи като технически невъзможна дата за присъединяване към еврозоната. 
„Позитивите надделяват над негативите, но всички ясно трябва да си даваме сметка, че негативи и опасности има. Те 
трябва много внимателно да се управляват. За да можем да ги управляваме добре, трябва да сме помислили какви са 
потенциалните опасности“, коментира Ганев. 
 
√ От първи януари 2023 г. ще купуваме по-евтини винетки. Тол ставките обаче поскъпват 
От първи януари следващата година е заложено намаление на винетките с около 10% и увеличение на тол ставките с 50%. 
Това заяви директорът на тол системата Георги Темелков на кръгла маса на тема "Две години тол система – плюсове и 
минуси. Ускоряване развитието и изграждането на автомагистралите в България чрез публично-частно партньорство". 
По думите му, очакваните приходи от пътни такси за 2023 г. са около 770-820 млн. лв. Темелков добави, че около 2/3 от 
общите приходи следва да се генерират от тежкотоварния трафик, каквито са практиките в Европейския съюз (ЕС). Георги 
Темелков изрази надежда, че през следващите години тол системата ще достигне приходи от един милиард лева на 
година, каквито бяха и заявките при нейното създаване, предава БТА.  
"Идеята на тол системата беше всяка стотинка от нея да бъде използвана за изграждане на пътната мрежа", каза инж. Иво 
Иванов - председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура". Той допълни, че модернизирането и 
развитието на пътната инфраструктура през периода 2014-2020 г. е било силно ограничено в бюджета, който е бил в размер 
на 250 млн. лв. 
"По анализ на Световната банка, за да достигнем 10% от ремонтите по републиканската пътна мрежа, е нужен бюджет от 
1,5 млрд. лв. - за рехабилитация, поддръжка и почистване през зимата. По този начин ще се избяга от рязкото влошаване 
на компрометираните настилки и ще е възможно поддържането на пътната инфраструктура в едно добро състояние. Към 
2020-2022 г. до момента с парите, които са отпуснати, сме достигнали 3% от анализа на Световната банка. Надяваме се 
2023-2025 г. при осигурен бюджет от един милиард лева да достигнем тези 10%", каза още Иванов. 
Ситуацията в Европа и света много бързо се променя и преминава в много тежка криза, смята Петър Мутафчиев - 
председател на УС на Форума за балкански транспорт и инфраструктура. Като основна причина за това той посочи войната 
в Украйна.  
Приоритетите на българската държава също се променят. Инфлацията и нарастването на цените води до сериозни 
социални сривове, които трябва да бъдат поети от държавата, добави Мутафчиев. Според него правителствата се насочват 
към социалната политика, а това влияе върху бизнеса. 
"Правителствата говорят все повече за отделяне на средства за компенсиране на цените на горивата. Заради войната в 
Украйна българската държава си поставя за цел да модернизира армията ни. По прогнози, ако всички тези намерения се 
реализират, дефицитът в бюджета ще е около 11 млрд. лв.", каза той и допълни, че това поражда въпроса дали ще останат 
средства да се инвестира в инфраструктура, и по-специално в пътната.  
 
√ Румъния купува 20 електрически пътнически влака за 184 млн. евро 
Pyмънcĸoтo пpaвитeлcтвo oдoбpи зaĸyпyвaнeтo нa 20 мeждypeгиoнaлни виcoĸocĸopocтни eлeĸтpичecĸи пътничecĸи влaĸa 
(RЕ-ІR2) в cдeлĸa нa cтoйнocт oĸoлo €184 милиoнa, пpeдaвa Rоmаnіа Іnѕіdеr. Πo тoзи нaчин ceвepнaтa ни cъceдĸa пoĸaзвa, 
чe ce cтpeми дa oбнoви и мoдepнизиpa жeлeзoпътнaтa инфpacтpyĸтypa в cтpaнaтa, ĸaтo цeлтa e cлeд вpeмe влaĸoвeтe дa 
дocтигaт дo зaпaднoeвpoпeйcĸитe дъpжaви. 
Дoгoвopът зa eлeĸтpичecĸитe ĸoмпoзиции oбxвaщa нe caмo дocтaвĸaтa нa влaĸoвeтe, нo вĸлючвa и cпoмaгaтeлни ycлyги 
ĸaтo пoддpъжĸa и peмoнт, oбyчeниe нa пepcoнaлa пo oтнoшeниe нa eĸcплoaтaциятa, coфтyepни пpилoжeния, зacтpaxoвĸa 
и тexничecĸa пoмoщ пo вpeмe нa гapaнциoнния пepиoд. Cpoĸът нa oбcлyжвaнe и peмoнт e 15 гoдини. Hoвитe влaĸoвe щe 
бъдaт paзпpeдeлeни нa вcичĸи пътничecĸи жeлeзoпътни oпepaтopи въз ocнoвa нa дoгoвopи зa oбщecтвeни ycлyги, ĸoитo 
щe бъдaт изгoтвeни в cъoтвeтcтвиe c paзпopeдбитe нa Peглaмeнт 1370/2007 нa EC, c пocлeдвaщи измeнeния и въз ocнoвa 
нa pyмънcĸoтo зaĸoнoдaтeлcтвo. 
Πpeз юли тaзи гoдинa pyмънcĸитe влacти cĸлючиxa cдeлĸa зa ĸyпyвaнeтo нa 12 влaĸa, зaдвижвaни c вoдopoд. Πpoгнoзнaтa 
cтoйнocт нa дoгoвopa, пo ĸoйтo щe бъдe извъpшeнa пoĸyпĸaтa и ĸoйтo e финaнcиpaн пo Haциoнaлнaтa пpoгpaмa зa 
възcтaнoвявaнe и ycтoйчивocт (РNRR) нa EC, ce oцeнявa нa €170 милиoнa. Taзи гoдинa pyмънcĸият жeлeзoпътeн oпepaтop 
СFR Саlаtоrі пycнa диpeĸтни влaĸoви линии oт Бyĸypeщ дo Coфия, Bapнa и Иcтaнбyл. Bлaĸoвeтe ce движexa eжeднeвнo oт 3 
юни дo 3 oĸтoмвpи. 
 
√ Най-бързата смяна на властта: Лиз Тръс подаде оставка като министър-председател на Великобритания 
Лиз Тръс подаде вчера оставка като премиер на Великобритания, съобщи BBC. Така тя се записа в политическата история 
на страната като министър-председателят, довел до най-бързата смяна на властта, който сме виждали в днешно време, 
предава BBC. Оставката на Тръс идва на фона на хаос в правителството, парламента и самата Консервативна партия. 
В изявление от "Даунинг Стрийт" 10, Лиз Тръс посочи, че не може да изпълни мандата си и се оттегля, както и че е 
уведомила крал Чарлз III за решението си. Тръс заяви, че ще изпълнява задълженията си, докато бъде посочен неин 
наследник.  
Според BBC Тръс е осъзнала, че вече не може да продължи да изпълнява функциите на министър-председател на 
Великобритания. Въпросът е дали Консервативната партия може да се обедини около нов лидер и дали партията може да 
избегне общи избори. Страната е в ситуация каквато досега не е имало – през октомври ще има трети премиер в рамките 
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на година. Според BBC Великобритания  е изправена пред безпрецедентна криза в британската политика. Изборът за нов 
британски премиер вероятно ще се състои в рамките на седмица, посочиха запознати, цитирани от Би Би Си 
Оставката е донякъде изненадваща, защото по време на изслушването в парламента в сряда, премиерът Лиз Тръс отхвърли 
исканията на опозицията за нейната оставка. Тя заяви, че е "боец" и "не се отказва".  
Причина за недоволството бяха плановете на Тръс за данъчни облекчения, които заплашваха да предизвикат финансов 
хаос. Само преди дни Тръс освободи финансовия министър Куаси Куатенг. С назначаването на новия финансов министър 
Джеръми Хънт тя обаче се завъртя на 180 градуса. Положението тъкмо изглеждаше спокойно, но следобед в сряда 
последва нов трус - внезапната оставка на министърката на вътрешните работи Суела Брейвърман. Като причина 
Брейвърман посочи изпращането на правителствени документи чрез личен мейл акаунт - нарушение на правилата, за 
което поема отговорност. Съмненията са, че зад кулисите между Тръс и Брейвърман е възникнал сериозен спор на тема 
миграция. За да осъществи своята програма за ръст на икономиката, министър-председателят се нуждае от работна ръка 
отвън, но Брейвърман е твърдо против нови мигранти на Острова, съобщава Дойче веле.  
Брейвърман беше заменена набързо от бившия министър на транспорта Грант Шапс. По време на кампанията за 
премиерския пост той подкрепяше съперника на Тръс - Риши Сунак. Шапс призна, че в момента правителството преминава 
през трудни времена. 
 
√ Борис Джонсън смята отново да се кандидатира за премиер 
Бившият британски премиер Борис Джонсън, възнамерява отново да се бори за премиерския пост след оставката на Лиз 
Тръс, съобщава The Times. 
„Информиран съм, че се очаква Борис Джонсън да бъде номиниран за лидер на торите. Засега той провежда консултации 
с доверени лица, но смята, че това е въпрос от национален интерес“, написа политическият коментатор на вестника Стивън 
Суинфорд в Twitter. 
Джонсън подаде оставка по-рано през годината след поредица от скандали, довели до масово напускане на министри от 
правителството му в знак на протест, но остана на поста до избора на нов премиер през септември. 
Основните претенденти за премиерския пост, освен Джонсън, са бившият министър на финансите и основен съперник на 
Тръс на последните избори Риши Сунак и лидерът на Камарата на общините на парламента Пени Мордаунт. Изданието 
отбелязва, че привържениците на бившия финансов министър го смятат за "най-подходящия кандидат". 
Лиз Тръс обяви днес, че подава оставка с признанието, че не може да изпълни поверения ѝ мандат. Тя беше на власт 44 
дни, с което измести предишния рекордьор по най-кратко управление на страната Джордж Канинг, който е премиер само 
119 дни. Встъпва в длъжност на 12 април 1827 г. и умира на 8 август. 
Според британските букмейкъри Риши Сунак е фаворит за нов премиер на страната. 
 
√ Задава ли се криза с дизеловото гориво в Европа? 
Когато стане дума за енергийната криза в Европа, интересът е съсредоточен предимно върху високите цени на природния 
газ и на електричеството, но напоследък и дизелът все по-често застава под светлината на прожекторите.  
Дизеловото гориво е моторът на световната икономика. То се използва в транспорта, за отопление, в индустрията, което 
означава, че повишаването на цените му може да доведе до увеличение на почти всичко - от стоки и услуги до отопление 
на домове и обществени сгради. 
"На макроикономическо равнище, по високите цени на горивата увеличават инфлацията и ограничават икономическия 
растеж", коментира Марк Уилямс, анализатор на петролните пазари в консултантската компания Wood Mackenzie, цитиран 
от Блумбърг и БТА. 
С поскъпването на дизеловото гориво се повишават и цените на редица стоки и услуги, което пряко се отразява на 
потребителите, отбелязва Уилямс. Поради това повишаващите се цени на дизеловото гориво засягат всеки, тъй като те 
директно участват при формирането на цените на транспортните услуги, при разходите за отопление на сградите, както и 
на продукцията на редица индустрии. 
Как ще се отрази частичното петролно ембарго срещу Русия? 
Камионите буквално "гълтат" дизел, докато разнасят различни товари, десетки милиони автомобили на Стария континент 
са с дизелови двигатели, а в много заводи го използват, за да задвижват тежкото си оборудване. На този фон неговите 
цени се повишават в Европа седмици преди настъпването на зимата. Ситуацията се усложнява, тъй като се очаква сериозен 
срив на доставките. 
Русия е най-големият му износител за европейските страни. През февруари 2023 г. ще влязат в сила санкциите на 
Европейския съюз върху доставките по море на руски петролни продукти, (след като от декември тази година се налага 
подобна забрана за вноса на суров петрол от Русия), в отговор на войната на Кремъл срещу Украйна. 
На този фон през миналия месец европейските страни са внесли 40 процента от дизеловото си гориво от Русия. Москва 
продължава да реализира в Европа около 80 на сто от всичките си петролни доставки, информира Блумбърг. 
БТА припомня, че на 3 юни тази година Европейският съюз одобри окончателно правото на България временно да не 
участва в частичното петролно ембарго срещу Русия. ЕС посочи, че България получава временна отсрочка, което й дава 
право да не е част от страните, които забраняват вноса на руски суров петрол по море.  
Проблеми и в страните от ЕС 
Към настоящия момент и други фактори оказват въздействие върху европейския пазар на дизел. През последните седмици 
разликата между цената на суровия петрол, който се доставя в петролните рафинерии и на петролните продукти, които се 
получават при преработката му, достига в Европа най-високите си исторически нива, пише Ройтерс.  
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Това става на фона на продължаващите седмици наред стачки на служители в петролния сектор във Франция, които 
блокираха над 50% от продукцията на петролните й рафинерии и предизвикаха остър недостиг на горива на някои 
бензиностанции в страната. Поради това цените на дизеловото гориво във Франция се повишиха, а страната е принудена 
да увеличи вноса му. Стачките засягат предимно петролни рафинерии и депа на френската корпорация TotalEnergies, но и 
съоръжения на местното подразделение на американския гигант ExxonMobil.  
Все пак се забелязва известна светлина в края на тунела. В края на миналата седмица работници във френското 
подразделение на ExxonMobil спряха трудовия протест, но голяма петролна рафинерия на TotalEnergies в Нормандия, в 
северозападната част на Франция, остава блокирана поради стачката. 
В най-голямата петролна рафинерия в Европа, която се намира в Нидерландия и се управлява от енергийния гигант Shell, 
през миналата седмица е настъпил "малък технически проблем", който обаче предизвика притеснения на пазара на 
горива, отбелязва Блумбърг.  
Освен това в част от петролните рафинерии в Европа се извършват планови ремонти, което ограничава доставките на 
горива.    
В допълнение, запасите от дизелово гориво в хъба за търговия с петролни продукти в Амстердам, Ротердам и Антверпен 
(ARA), който е ключов за Европа, са на най-ниското си равнище през тази част на годината от 2007 г. насам, по данни на 
компанията за проучвания на петролните пазари Insights Global. 
"Доставките на пазара на дизелово вече са ограничени. Много лесно можем да се окажем притиснати през зимата", 
отбелязва Хелге Мартинсен, старши анализатор на петролните пазари в норвежката финансова институция DNB Bank ASA. 
Подобни проблеми са рядкост в Европа, тъй като петролните рафинерии на Стария континент не произвеждат достатъчно 
дизелово гориво, за да задоволят вътрешното търсене, поради което обичайно европейските страни внасят съществена 
част от него от САЩ, както и от Азия, пише Ройтерс. 
Поради високите цени на дизеловото гориво в Европа доставки се пренасочват към Стария континент от държави в Близкия 
изток и от други страни в Азия, но това не е достатъчно, за да бъде задоволено изцяло търсенето му. То се увеличава, тъй 
като някои европейски индустрии започват да използват нафта при производствените си процеси вместо природен газ, 
който поскъпна драстично след началото на руската военна агресия в Украйна.   
Редица страни, сред които Швеция и Германия, предупредиха за увеличено потребление на петрол и петролни продукти 
в опит да бъде заменено скъпото синьо гориво. 
Какво следва? 
Вносът на дизелово гориво от САЩ в Европа се увеличава през последните месеци на фона на намаляване на запасите и 
зад Океана, което води до неговото поскъпване.  
Повишаването на цените на дизеловото гориво в САЩ е поредната лоша новина за редица европейски страни, които са 
изправени пред най-високите нива на инфлация от десетилетия. Техните правителства се опитват да предотвратят 
навлизането на икономиките им в рецесия на фона на нарастващите опасения, че природният газ и електроенергията ще 
поскъпнат още повече през предстоящата зима.  
Ако и цените на дизеловото гориво останат високи, то ситуацията и за управляващите, и за потребителите в много държави 
в Европа ще се усложни още повече, отбелязва Блумбърг.    
 
√ Леко поскъпване на петрола в края на седмицата 
Цените на петрола се повишиха леко в ранната търговия в петък, тъй като оптимизмът за възможно покачване на търсенето 
на енергия в Китай избледня и пазарът претегли опасенията относно високата инфлация, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,22  долара, или 0,24%, до 92,60 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,18 долара, или 0,21%, до 84,69 долара за барел. Брентът върви към 
седмичен ръст от 0,7%, докато WTI се е насочил към спад от 1,3%. 
За да се бори с инфлацията, Федералният резерв на САЩ се опитва да забави икономическата активност, като за целта 
централната банка ще продължи да повишава лихвите си, заяви президентът на Фед Филаделфия Патрик Харкър. 
„След като тази седмица няколко ключови членове на Фед се редуваха да дават аргументи за още по-високи лихвени 
проценти, това притъпи оптимизма от надеждите за намаляване на карантината в Китай“, посочи в бележка Стивън Инес, 
управляващ директор на SPI Asset Management. 
„Всички копнеят за тласък на стоките, предизвикан от повторното отваряне на Китай, но все още не сме достигнали тази 
точка“, добави той. 
Пекин обмисля съкращаване на карантинния период за посетители от 10 на 7 дни, съобщи Блумбърг в четвъртък, 
позовавайки се на запознати източници. Засега няма официално потвърждение от Пекин. 
Китай, който най-големият вносител на суров петрол в света, се придържа към строги мерки срещу разпространението на 
COVID-19 тази година, което натежа силно върху бизнеса и икономическата активност, намалявайки търсенето на гориво. 
Предстоящата забрана на Европейския съюз за руски суров петрол, внесен по море, и петролни продукти, както и 
намаляването на добива от Организацията на страните износителки на петрол и техните, включително Русия, подкрепиха 
цените в последно време. ОПЕК+ се споразумя за намаляване на производството от 2 милиона барела на ден в началото 
на октомври. 
 
√ Си Дзинпин подготвя партиен трус в стила на Сталин и Мао 
Конгресът на Китайската комунистическа партия /ККП/ обсъжда кой ще бъде част от новото Политбюро и неговият 
постоянен комитет. Отговорът на тези въпроси ще стане известен след пленума на ЦК, който се свиква след конгреса. Но 
медиите, позовавайки се на свои източници, установиха, че ще има разтърсване, съобщава „Независимая газета“. По-
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специално, премиерът Ли Къцян и трима други висши служители ще бъдат заменени от по-млади членове на партията, 
близки до Си Дзинпин. Генералният секретар най-накрая ще се сбогува с линията на неговия предшественик начело на 
партията Ху Джинтао, която Ху стриктно следваше. ККП вече няма да се ръководи от колективно ръководство, а на практика 
от конгломерат от отделни групи за натиск, свързани със Си. 
На събитията на конгреса не можеше да не реагират бивши професори и политолози, които преди това са работили в 
партийните и държавните институции на Китай и сега са емигрирали в Съединените щати. New York Times интервюира 
няколко от тях. Оказа се, че преди 10 години те са се надявали, че Си Дзинпин ще донесе отвореност към света и реформи. 
Според тях обаче той е създал тоталитарна държава. Според изданието, генералният секретар е използвал термина "нова 
ера" 39 пъти в речта си, за да опише постиженията на ККП. Но за много китайци това се превърна в тъмна ера. 
През тази ера стана придвижването от макар и авторитарна система, но допускаща частното предприемачество и някакво 
разнообразие на обществено мнение, към система, която е твърдо ангажирана към една идеология и един лидер. „Беше 
време да се върнем назад“, казва Цай Ся, който е бил професор в Централната партийна школа, ковачницата на 
ръководните кадри на ККП. Историкът Сун Пейдонг и икономистът Си Ченганг говорят в подобен дух. Всички те вярват, че 
Китай със своята система за наблюдение и социален контрол е подобен на КНР при Мао Цзедун и Съветския съюз при 
Йосиф Сталин. Според тях, дори в Русия има повече място за тези, които не са съгласни с властите. 
Си Дзинпин сформира нов екип за нов петгодишен мандат. По-конкретно, от Политбюро, което наброява седем души, ще 
излязат четирима. Това е повече отколкото се очакваше. А съставът на Централния комитет - около 270 членове и кандидат- 
членове, ще бъде актуализиран почти наполовина, прогнозира South China Morning Post. Вестникът се позовава на 
въведена неофициалната възрастова граница - 68 години, след която трябва да бъде подадена оставка. Самият Cи е на 69 
години , но по очевидни причини това ограничение не се отнася за него. А премиерът Ли Къцян е на 67 години.  Но той все 
пак трябва да напусне поста ръководител на правителството, тъй като според конституцията може да е на поста само два 
последователни мандата. 
Теоретично Ли може да остане член на Политбюро и  да стане, евентуално, председател на Общокитайското събрание на 
народните представители или както се нарича в Китай парламентът. Но наблюдатели припомнят, че премиерът след края 
на предишната парламентарна сесия, заяви, че ще подаде оставка. По традиция министър-председателят носи отговорност 
за икономиката и социалното развитие. Той трябва да се докаже като "силен бизнес ръководител" на административни 
позиции в две големи провинции. Но разбира се, добрите лични връзки със Си са от решаващо значение. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Нов опит за избор на председател на Народното събрание - какви са възможните компромиси? Гости: Любен 
Дилов-син от ГЕРБ и Мирослав Иванов с позицията на Продължаваме промяната. 

- Как изглежда институцията Народно събрание днес? Гост: Питаме юриста и бивш депутат Виктория Василева 
- Защо се стигна до парламентарната криза? Продължаваме разговора с политолози и анализатори 
- Как и жените с онкологично заболяване могат да станат майки? Гост: Питаме водещия експерт по репродуктивна 

медицина д-р Георги Стаменов 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Срещу войната на пътя 
- Ще има ли Председател на НС 
- Служебният кабинет смени председателя на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените 

продукти 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Парламент - в задънена улица. Ще се разберат ли партиите кой да оглави Народното събрание? Гости: Даниел 
Митов от ГЕРБ, Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната" и Петър Петров от „Възраждане" 

- Изправени ли сме пред конституционна криза и какво следва след провала с избор на председател на парламента? 
Гост: Конституционният съдия проф. Янаки Стоилов 

- След 5 позвънявания на 112. Отказана ли е спешна помощ на онкоболна жена с COVID-19 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Безплатно саниране тръгва от средата на ноември, общините ще движат всичко 
в. 24 часа - Не парламент, а изповедалня: след 48 часа - нищо, омекнаха 
в. 24 часа - Първа коалиция в парламента: ГЕРБ и ДБ с еднакви закони за вятърни централи в морето 
в. Телеграф  - Дървеници нападнаха БДЖ 
в. Труд  - Без отстъпка от 25 ст. за горива от декември 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - Радев от Брюксел: Без да се решат проблемите в ЕС, България няма да има стабилно правителство 
в. 24 часа - Без компенсации за скъпия ток ще има пари за вдигане и на минималната заплата 
в. Телеграф - Депутатите пак не си харесаха председател 
в. Телеграф - 6,6 на сто дефицит и 16 млрд. лв. нов дълг 
Водещи интервюта 
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в. 24 часа  - Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка: Групата на ЕИБ е в активно 
сътрудничество с банковия сектор в България 
в. 24 часа - Кметът Хасан Азис: Липсата на политическа воля не дава възможност за ефективни решения на кризите 
в. Телеграф - Проф. Огнян Герджиков, бивш председател на народното събрание: Липсва коалиционна култура за 
обединение 
в. Труд - Професор Иво Петров, член на експертния съвет по кардиология към МЗ, пред "Труд News": След COVID има 
скок в здравните технологии 
в. Сега - Гражданите имат право да арестуват дори и главния прокурор 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Партии егоисти все подозират Румен Радев, че ще ги гони от леглото 
в. Телеграф - ЗА КЛАДЕНЦИТЕ И КОНСПИРАЦИИТЕ 
в. Труд - Нищо не очаквахме от парламента и пак сме разочаровани 
в. Сега  - Надежда всяка тука оставете 
в. Сега - Вече всички искат Радев да управлява 
 
√ Предстоящи събития в страната на 21 октомври  
София 

- От 09.20 часа в зала 3 на НДК ще се проведе национален форум "Училищата с иновации за бъдещето", организиран 
от МОН. Ще бъдат отличени учители от цялата страна за принос в иновациите. 

- От 10.30 часа в сградата на МВнР, заместник-министърът на външните работи и говорител на МВнР Костадин 
Коджабашев ще даде брифинг за представителите на медиите. 

- От 11.00 часа в пресклуба БТА, ще се проведе Пресконференция с международното жури на Синелибри. 
- 13.00 часа в сградата на Министерството на иновациите и растежа на адрес: ул. "Княз Александър I" 12, министърът 

на иновациите и растежа Александър Пулев ще се срещне с представители на Националната овцевъдна и 
козевъдна асоциация, представители на пчеларите, на производителите на плодове и зеленчуци и биопродукти. 
На срещата ще присъстват още зам.-министърът на земеделието Тодор Джиков и експерти от министерството, 
както и представители на Българската банка за развитие. Сред срещата, в 13.40 часа, ще има изявление за медиите. 

- От 14.00 часа в аулата на катедра "Икономика" на Стопанския факултет на Софийския университет "Свети Климент 
Охридски" ще бъде представена колективна монография "Предизвикателства пред българската икономика по 
пътя към членство в еврозоната", по повод 120 години от създаването ѝ. От 16.00 часа ще започне и тържественото 
заседание. 

- От 18.30 часа ще се открие международната изложба Sofia Art Projects: Руини и империи на Ларгото. Откриването 
ще бъде съпътствано от музикален пърформанс на младия български артист и музикант Мартин Табаков. 

- От 19.00 часа в зала 1 на Националния дворец на културата ще се проведе пресконференция по повод 
церемонията по награждаване на победителите в конкурсната програма на Синелибри 2022. В рамките на 
церемонията председателите на съответните журита ще връчат наградите на победителите в три конкурса: 
международния конкурс за пълнометражен игрален филм, конкурса за документален филм и състезанието за 
дизайн на костюми в съвременното българско кино. 

- От 19.00 часа в зала "България", цветна и вълнуваща програма ще представи Симфоничният оркестър на БНР. 
*** 
Благоевград. 

- От 09.30 часа ще се проведе брифинг във връзка с конференция, която ще събере лидерите от 
високотехнологичния сектор у нас. Тя е организирана от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии, в 
партньорство с Община Благоевград. Срещата с медиите ще бъде в Американския университет в зала Aspire (до 
книжарницата в сграда Студентски център "Америка за България"). 

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

*** 
Варна. 

- Oт 10.00 часа в Зала "Север“, ет.2 в сградата на Археологическия музей, ще се проведе пресконференция с 
участието на проф. Овчаров и Младен Станев от "Асоциация на българите по света". 

*** 
Добрич. 

- От 11.30 часа в Националния пресклуб на БТА в Добрич ще се състои пресконференция на фондация "Добруджа - 
история, традиции, култура". Екипът на фондацията ще представи дейностите по проект "Фестивал на занаятите в 
АЕМО "Стария Добрич", финансиран от бюджета на Община град Добрич по Програмата за финансиране на 
граждански инициативи в полза местната общност. 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа в офиса на Областен информационен център ще се проведе работна среща за представяне на 
актуални и предстоящи възможности за финансиране на бизнеса с европейски средства. 

*** 
Плевен. 
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- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА в Плевен ще се проведе пресконференция по повод началото на 
курс "Визуална журналистика" - нова инициатива на Народно читалище "Съгласие 1869". Участие в 
пресконференция ще вземе ръководителят на курса Любомир Бенковски - Бенджи. 

*** 
Сливен. 

- От 19.00 часа в голямата зала на Драматичен театър "Стефан Киров", ще бъде представен спектакълът "Между 
девет планини" на ансамбъл "Пирин". Събитието е част от програмата за Димитровден, празника на Сливен. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.30 часа в с. Братя Кунчеви ще се проведе празник на село Братя Кунчеви. 
- От 11.00 часа в Зала 5, ет. 1 съвместно с Районна прокуратура - Стара Загора, РЗИ - Стара Загора и с участието на 

психиатъра д-р Иван Добринов ще се проведе среща-разговор с ученици от 11 клас от ГПЧЕ "Ромен Ролан", ПГЕТ 
"Георги Раковски" и ПГМТТ "Никола Йонков Вапцаров", на тема "Управление на МПС след употреба на алкохол и 
наркотици". 

- От 18.00 часа в РБ "Захарий Княжески", ще се състои представяне на новия брой на сп. "Птици в нощта". 
*** 
Хасково. 

- От 19.00 часа в ОНЧ "Заря-1858" ще бъде поставена постановка на Драматичен театър Пловдив "Уют" с участието 
на Камен Донев. 

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. 
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