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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
БНР 
 
√ Ще има, няма да има. Синдикатите и бизнесът за двойната тарифа за тока 
Васил Велев, АИКБ: Пазарът на електроенергия на едро в ЕС е фундаментално сбъркан. Вървим с бързи стъпки към 
фалита на държавата 
Как се "внася" работна ръка? Краткият отговор е - не чак толкова лесно. Процедурата отнема месеци, обикновено е през 
"От самото начало ние заявихме, от КНСБ, че двете тарифи няма да решат въпроса да се уеднаквят сметките от 
различните енергоизточници, а ще създадат допълнително проблеми. През този механизъм, който се предлагаше, втората 
тарифа щеше да бъде равна на пазарната, което значи старт на либерализацията на пазара на еленергията на дребно." 
Това мнение изрази пред БНР президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Необходимо е час по скоро да се дефинира енергийната бедност, смята Димитров. По думите му на масата вече на 
няколко министри има разработка на БАН. 
"По данни на Евростат са малко над 1 600 000 души, което не е половината българи, но е доста повече от сегашното число. 
Това е картинката." 
"Това раздаване на калпак за домакинствата е разхищение на средства", посочи от своя страна Васил Велев. 
В момента цената на мегават час за бита е 82 лева – и за бедни и за богати и 250 лева за предприятия – три пъти повече, 
като тук са и болници, училища, театри, музеи. Според разчети на АИКБ реалната цена на микса за бита е от порядъка на 
150-180 лева, добави той. 
"Очевидно тази цена - 82 лева, е субсидирана силно за всички, което е неправилно. Както бедни, така и богати ползват 
тази субсидия и който потребява повече, ползва по-голяма субсидия." 
Според Велев двете тарифи не са били обяснени добре и "има немощ те да се въведат". 
Време е да се отървем от заблудата "свободен пазар на електроенергия". Пазарът на електроенергия на едро в ЕС е 
фундаментално сбъркан, затова са всичките тези сегашни екстремни стойности на цената на електроенергията на 
борсата, при условие, че в България примерно нищо не се е променило и суровината не е поскъпнала, коментира Велев в 
предаването "Преди всички". 
"Това е грешка на европейско равнище, която рано или късно ще бъде поправена. И ние сега да продължаваме като 
папагали да обясняваме как ще преминем всички на свободния пазар 2025-2026 година е точно обратното говорене. Не 
битът трябва да премине на свободния пазар, а всички трябва да минат на регулирани цени, така както е в Америка. В 
Америка пазарът не е безбрежно свободен и затова там цената не скача по този начин и е три пъти по-ниска от българската 
цена след компенсации". 
Сегашният момент е изключително неподходящ за въвеждане на радикални решения, настоя Пламен Димитров. 
"Състоянието на публичните финанси е силно притеснително. В резултат на популизма в Народното събрание надухме 
така разходите, че вземаме пари от Плана за възстановяване и устойчивост и с тях плащаме пенсии. Да, ама тия пари са за 
инвестиции", изтъкна още Васил Велев. 
Според него се правят "много бързи стъпки към фалита на държавата". 
За Пламен Димитров "новината за нашата смърт е силно преувеличена". 
Двете мнения чуйте в звуковия файл. 
 
Pariteni.bg 
 
√ Плащат пенсии с пари от Плана за възстановяване 
Правят се много бързи стъпки към фалита на държавата, смята председателят на АИКБ Васил Велев 
"Състоянието на публичните финанси е силно притеснително. В резултат на популизма в Народното събрание надухме 
така разходите, че вземаме пари от Плана за възстановяване и устойчивост и с тях плащаме пенсии. Да, ама тия пари са 
за инвестиции". Това заяви пред БНР председателят на АИКБ Васил Велев. 
Според него се правят "много бързи стъпки към фалита на държавата". 
За президента на КНСБ Пламен Димитров "новината за нашата смърт е силно преувеличена". "От самото начало ние 
заявихме, от КНСБ, че двете тарифи няма да решат въпроса да се уеднаквят сметките от различните енергоизточници, 
а ще създадат допълнително проблеми. През този механизъм, който се предлагаше, втората тарифа щеше да бъде равна 
на пазарната, което значи старт на либерализацията на пазара на еленергията на дребно.", посочи Димитров. По думите 
му е необходимо час по скоро да се дефинира енергийната бедност и на масата вече на няколко министри има разработка 
на БАН. 

https://bnr.bg/post/101725033?fbclid=IwAR0DOid2bz6C7n1erb2IWynVlvrbQjtnmVQ9XNEExYgjn-LkfjtkRuSmGPA
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"По данни на Евростат са малко над 1 600 000 души, което не е половината българи, но е доста повече от сегашното 
число. Това е картинката.", допълни той. 
"Това раздаване на калпак за домакинствата е разхищение на средства", посочи от своя страна Васил Велев. 
В момента цената на мегават час за бита е 82 лева – и за бедни и за богати и 250 лева за предприятия – три пъти повече, 
като тук са и болници, училища, театри, музеи. Според разчети на АИКБ реалната цена на микса за бита е от порядъка на 
150-180 лева, добави той. 
"Очевидно тази цена - 82 лева, е субсидирана силно за всички, което е неправилно. Както бедни, така и богати ползват тази 
субсидия и който потребява повече, ползва по-голяма субсидия.", обясни председателят на АИКБ. 
Според Велев двете тарифи не са били обяснени добре и "има немощ те да се въведат". Време е да се отървем от 
заблудата "свободен пазар на електроенергия". Пазарът на електроенергия на едро в ЕС е фундаментално сбъркан, затова 
са всичките тези сегашни екстремни стойности на цената на електроенергията на борсата, при условие, че в България 
примерно нищо не се е променило и суровината не е поскъпнала, коментира Велев. 
"Това е грешка на европейско равнище, която рано или късно ще бъде поправена. И ние сега да продължаваме като 
папагали да обясняваме как ще преминем всички на свободния пазар 2025-2026 година е точно обратното говорене. Не 
битът трябва да премине на свободния пазар, а всички трябва да минат на регулирани цени, така както е в Америка.  
В Америка пазарът не е безбрежно свободен и затова там цената не скача по този начин и е три пъти по-ниска от 
българската цена след компенсации", посочи той. 
Сегашният момент е изключително неподходящ за въвеждане на радикални решения, настоя Пламен Димитров. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

БНТ 
 
√ Атанас Пеканов: България може да получи близо 16 млрд. лева от европейските програми 
Близо 16 млрд. лева може да получи България от европейските програми за новия програмен период, обяви 
вицепремиерът по усвояване на европейските средства Атанас Пеканов. Седем програми вече са одобрени. Пeканов и 
министри представиха свършеното до момента. 
16-те милиарда лева са реален ресурс, който ще се влее в българската икономика. С три повече от Плана за възстановяване, 
обясни вицепремиерът Атанас Пеканов. 
"Изключително много средства са осигурени и за развитие на човешкия капитал, където е най-големият ни потенциал. Там, 
където трябва да инвестираме повече - осигуряване на работа, осигуряване на образование, защита за най-уязвимите, за 
най-нуждаещите се, за децата, за отдалечените региони", каза той. 
 

 
 
Над 5,6 млрд. лв. от структурните фондове и Плана за възстановяване ще са по линия на иновациите и 
конкурентоспособността. Само една от мерките е за технологична модернизация. 
"Очаквахме в най-амбициозните си планове интерес от около 1000 фирми, получихме 2500 инвестиционни предложения 
за обща стойност над 1 млрд. лв.", каза Александър Пулев, министър на иновациите и растежа. 
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За социални дейности има предвидени над 5 млрд. лв. - 3,8 по оперативните програми и 1,2 млрд. по Плана за 
възстановяване, които ще обхванат над 740 хиляди души, или всеки седми българин. 
"С 350 000 пакета с храни и още толкова с хигиенни материали, ще достигаме до над половин милион лица и членове на 
техните семейства. Второ направление на тази програма е свързана с осигуряването на топъл обяд за над 50 000 нуждаещи 
се лица", коментира Наталия Ефремова, заместник-министър на труда и социалната политика. 
 

 
 
3,5 млрд. лева са парите за околна среда, най-голяма част от които отиват за ВиК сектора. 
"Бих искала да обърна фокус на един много важен елемент и индикатор от програма "Околна среда", който е свързан 
с превенция и дейности за превенция на риска от наводнения, засушаване, както и изменението на климата. Точно в 
този момент този приоритет е изключително адекватен, навременен", обясни Росица Карамфилова, министърът на 
околната среда и водите. 
 

 
 
По програмата "Образование" има предвидени 2 млрд. лв., а за транспорт - 3,8 млрд., с които ще бъдат финансирани 
стратегически проекти като жп връзката България-Сърбия, София-Пловдив и Елин Пелин-Костенец, АМ "Струма", пътя Русе-
Велико Търново и втори тунел под Шипка. 
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Милиардите от Европа, според вицепремиера Пеканов, ще помогнат българската икономика да навакса с европейската и 
ще адресира ключови проблеми в страната ни - управление на рискове като наводнения, земетресения, пожари. 
Първото плащане от 1,3 млрд. лв. по Плана за възстановяване зависи от ЕК, обясни той. Скоро ще бъде финализиран и 
Законът за енергетиката. 
"А вече в парламента, надявам се, ще се стигне скоро до някакво усмиряване на страстите и малко по-конструктивен 
диалог именно по отношение намиране на решение на всички тези 22 законодателни промени, които трябва да се 
направят", коментира Пеканов. 
Той заяви, че договарянето на програмите е успех както на това служебно правителство, така и на предходните кабинети. 
 
√ Министърът на туризма: Очакваме силен зимен сезон, летният доближи стойностите от 2019 
Силен зимен сезон очаква министерството на туризма, заяви в заяви в "Бизнес.БГ" служебният министър Илин Димитров. 
По думите му е възможно той да се окаже дори по-добър от изминалия, който беше рекорден. 
Летният сезон тази година е доближил показателите от предпандемичната 2019. В началото на годината, с избухването на 
войната в Украйна, е настъпил рязък спад в резервациите, но нещата са се възстановили бързо, допълни министър 
Димитров. 
Той призова депутатите да удължат действието на тавана на цената на тока за бизнеса, защото в противен случай много 
хотели биха фалирали. 
Обяви се и за продължаване на мярката за 9% ДДС върху туристическите услуги и превръщането ѝ в постоянна. 
"9% ДДС е мярка, която дори не трябва да бъде и временна, а да важи за целия сектор, за всички ресторанти, 
туроператори и хотели. Това е израз на способността на туризма да прави износ на място. Аз оставам твърдо зад 
тази мярка, но моите намерения са едно, а какво ще реши парламента, е друго", заяви Илин Димитров. 
Министърът на туризма допълни още, че повишаване на бюджета на ведомството за реклама, би де отразило добре на 
бизнеса. 
"Туризмът дава пряко 7% от БВП, а непряко - около 14%, а бюджетът на Министерство на туризма е 0,02% от общия. 
Всяка партия в Народното събрание декларира, че туризмът е приоритетен бранш. Нека да видим дали това са само 
думи или дела. По всичко това - как ще гласуват, как искат или какво ще направят, може да съдим дали това са празни 
обещания или този път държавата ще застане зад туризма.", аргументира се той. 
До края на октомври хотелиерите, настанили украински бежанци, ще получат парите си за първата част от програмата, 
увери Илин Димитров. Парите за периода юни-август вече са преведени. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Туристическият бранш предвижда с 20% по-скъп зимен сезон 
В туристическия бранш поискаха поредните компенсации от държавата. Този път проблем са високите сметки за 
отопление. И въпреки държавните компенсации, и значително завишените цени, те твърдят, че отново няма да се справят. 
Още през лятото от Института за оценки и анализи в туризма прогнозираха, че услугите в сектор туризъм ще скочат до 18 
процента през зимата. И прогнозите са на път да се оправдаят, дори преизпълнят. На този фон в навечерието на зимния 
сезон хотелиерите отново поискаха държавни компенсации. Доколко оправдани обаче са техните искания: 
"Не мисля, че исканията за продължаване на настаняване на бежанците в хотелите е оправдано, това по-скоро вече 
отмина. Това са граждани със специален статут в тежка ситуация, но целта е да им дадем шанс да могат да 
намерят работа. И като погледнем картината колко украинци са в страната и колко работят, ще видим, че може 
би мотивацията трябва да е друга. Има малко населени места, къщи, които могат да се ползват от бежанците, а 
не да използват хотелската инфраструктура", каза Константин Занков от Института за оценки и анализи в 
туризма. 
За сметка на това компенсациите за високите цени на енергията трябва да останат, смятат още от Института. Именно 
енергията се оказва един от най-големите разходи за хотелиерите, дори и да се отопляват на твърдо гориво. Примерът 
идва от Смолян: 
"Почти двойно се вдигна сметката, въпреки че съм минал на енергоспестяващи неща. Сменил съм на целия комплекс 
крушките, топлата вода е от слънчеви батерии, но въпреки всичко цената е непосилна. Едно че няма движение на 
туристи, ние в момента работим благодарение на фирмите, които в момента строят воден цикъл и магазини в 
Смолян", обясни Иван Макреолов, хотелиер. 
В района някои хотели вече са затворили ресторантите си, тъй като не могат да поддържат цени, адекватни на търсенето. 
В Банско обаче ресторантите работят, но както при настаняването в хотелите, така и при тях скокът на цените е с около 20 
процента: 
"20% има едно повишаване на продуктите по наши груби изчисления и те ще нарастват все повече и повече. Сега, 
зависи какво ще бъде включено, колко степенно ще е, дали ще има напитки. Напитките също цените им са станали 
много високи т.е. става много луксозно, както да се консумира в заведение, така и всички други услуги, които предлага 
браншът, така че хората трябва да са наясно, че ние няма как да работим на ниски цени, защото просто услугата и 
продуктът, който предлагаме не може да се покрие като изходни и себестойни данни", Юлия Попова, управител на 
механа и къща за гости в Банско. 
Дори и краткосрочните антикризисни мерки да помогнат донякъде, това няма да даде решение на генералния проблем - 
как да получим по-добър туристически продукт на поносими цени: 
БНТ: Според Вас кое е по-смислено - да се инвестира в стратегия за дългосрочно развитие на сектора или в мерки? 

https://bntnews.bg/news/ministarat-na-turizma-ochakvame-silen-zimen-sezon-letniyat-doblizhi-stoinostite-ot-2019-1211604news.html
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Константин Занков, Институт за оценки и анализи в туризма: Да се инвестира в правилен маркетинг, тоест трябва 
стратегия да имаме, която наистина работи. На база фокус пазари, които в момента търсят нашия продукт, а не 
такива, които евентуално някога биха търсили. Адекватни маркетингови кампании и в зависимост от мерките за 
конкретните населени места. Това, в което трябва да се фокусира държавата, е дигитализация на бизнеса.  
Дали обаче това ще се случи, предстои да разберем. 
 
√ Живко Недев, Браншова камара "Пътища": Секторът е пред колапс 
Браншът е пред колапс и това е тенденция. Цели се изместване на фокуса, че не се разплащат текущите ремонти и 
поддръжки. Измества се фокусът от нуждата от индексация. Това каза заместник-председателят на УС на Браншова камара 
"Пътища" Живко Недев в "Денят започва" по БНТ. 
Според Недев в момента се случва кампания срещу Браншова камара "Пътища", нейните членове и фирмите, които се 
занимават със строителство на пътища. Според него повдигането на въпроса за дебелината на пътната настилка на АМ 
"Тракия", полагана преди около 10 години, е опит да се отклони общественото внимание от важните въпроси и тежкото 
състояние, в което се намира браншът. 
По негови думи в проекта за АМ "Тракия" са си партнирали българска и чуждестранна фирма. Органи на ЕС са правили 
одит на свършената работа. Извършени са много на брой проверки преди сертифицирането, верифицирането и 
разплащането на проекта. 
"По техническа спецификация са се правили проби на всеки 200 линейни метра", обясни Живко Недев. 
"Членовете на нашата камара работят изключително отговорно, качествено и в съответствие с нормите и 
изискванията", категоричен е той. 
Вижте и още във видеото. 
 
√ Още 2 млрд. лева евросредства ще влязат в образованието 
Общият размер на одобрените от ЕК средства, които ще влязат в образованието по Програма „Образование“ 2021-2027 г., 
е близо 2 млрд. лева, което е два пъти повече в сравнение с предходния програмен период“. Това каза на 
пресконференция в МС в петък зам.-министърът на образованието и науката Надя Младенова. Тя уточни, че чрез 
планираните дейности ще бъдат подкрепени над 760 000 деца и ученици. „Изпълнителна агенция „Програма за 
образование“ е стартирала предварително изпълнението по първите две операции от програмата. Над 220 млн. лева ще 
бъдат насочени за личностно развитие в училищното образование. „Надяваме по този начин да намалим дела на 
преждевременно напусналите ученици“, каза още заместник-министърът на образованието и науката. 
По думите ѝ всички дейности по Програма „Образование“ 2021-2027 г., както и допълнително заложените, ще обхванат 
над 1 млн. български граждани. „Програмата е структурирана в три приоритета, като предвидените мерки в подкрепа на 
образованието обхващат всички етапи – от детската градина, до докторската степен във висшите училища“, подчерта още 
Надя Младенова. 
„Основната цел на ръководството на Министерство на образованието и науката в рамките на служебния кабинет е да 
улесним максимално процедурите както по оперативната програма, така и по Плана за възстановяване и устойчивост, за 
да могат тези толкова важни средства да достигнат до максимален брой хора“, подчерта още заместник-министър 
Младенова. Тя допълни, че амбицията на екипа на просветното министерство е да се излезе от чисто формалното 
администриране на средствата и действително те да бъдат насочени там, където са най-необходими. 
Средства от Програма „Образование“ 2021-2027 ще бъдат отпуснати за приобщаващо образование и образователна 
интеграция, модернизация и дигитализация, както и за връзка на образованието с пазара на труда. Освен ученици, ще 
бъдат подкрепяни и социални работници, медиатори и родители на ученици от уязвими групи. Модернизацията на 
професионалното образование и обучение е насочена към подпомагане на адаптирането на професионалното 
образование спрямо динамиката на пазара на труда. 
Заместник-министър Младенова обяви, че вече са стартирани и три процедури по Плана за възстановяване и устойчивост 
– модернизация на образователната инфраструктура, младежки центрове и изследователски университети. 
 
√ Над 2200 училища могат да изградят иновативни кабинети по Плана за възстановяване и устойчивост 
Над 2200 български училища могат да станат по-привлекателни за учениците като изградят иновативни кабинети. Това е 
една от възможностите, които дава Планът за възстановяване и устойчивост, където са предвидени средства за 
създаването на младежки центрове, за модернизиране на образователната инфраструктура и най-важното за нови СТЕМ 
кабинети и за три регионални СТЕМ центъра. 
Какво дава на учениците обучението в такъв кабинет вижте пример от Варна. 
 
√ Александър Николов: Спекулация е, че от 2023 г. битовите потребители на електроенергия ще излязат на свободния 
пазар 
Да се търси начин да се облагат битовите потребители на електроенергия с "квазиданък" е грешка. Така бившият министър 
на енергетиката Александър Николов коментира в "Денят започва" намерението да бъде премахната нощната тарифа на 
електроенергия. 
Той цитира данни, според които битовите потребители са само 15% от общото производство на електроенергия. 
Николов определи като спекулация твърдението, че през 2023 г. битовите потребители ще излязат на свободния пазар, 
като целта по думите му е да се плашат хората. През следващата година само ще започне този процес, който ще отнеме 
няколко години. 

https://bntnews.bg/news/zhivko-nedev-branshova-kamara-patishta-sektorat-e-pred-kolaps-1211655news.html
https://bntnews.bg/news/nad-2200-uchilishta-mogat-da-izgradyat-inovativni-kabineti-po-plana-za-vazstanovyavane-i-ustoichivost-1211519news.html
https://bntnews.bg/news/aleksandar-nikolov-spekulaciya-e-che-ot-2023-g-bitovite-potrebiteli-na-elektroenergiya-shte-izlyazat-na-svobodniya-pazar-1211659news.html
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Николов коментира, че последната година и половина е бил много труден опитът да се разшири експертният потенциал в 
структурите на Министерството на енергетиката, а сега заради нелепи политически твърдения част от хората, които са дали 
много като експертиза, вече не са част от структурите. 
По думите на Николов заради ядреното гориво е поставено под въпрос функционирането на АЕЦ "Козлодуй" през 
следващите 5 години. тъй като в света в момента има 2 компании, които могат да го доставят - едната е руска, другата е 
американска. До 2024 г. централата ще функционира изцяло с руско ядрено гориво. Въпросът е дотогава дали централата 
ще е изцяло зависима от руското гориво, каза Николов. 
Той акцентира, че през последните 3 години усилията са били насочени към това АЕЦ "Козлодуй" до 2024 г. да е на 50% 
диверсифицирана от руско ядреното гориво. А сега служебният кабинет си позволява да поставя под риск подобно нещо, 
заяви бившият енергиен министър. 
 
БНР 
 
√ НС заседава извънредно на 25 октомври, изслушват финансовия министър 
Народното събрание ще заседава извънредно във вторник, за да изслуша служебния финансов министър Росица Велкова 
и за да създаде временна комисия, която да изработи новия правилник за организацията и дейността на 48-я парламент. 
Депутатите ще изслушат финансовия министър по искане на ГЕРБ и БСП за България. Социалистите са поискали министър 
Росица Велкова да запознае народните представители с изпълнението на държавния бюджет за 2022 година по основни 
пера на бюджетните приходи и разходи, както и да представи проекта на служебното правителство за финансовата рамка 
за догодина, в това число и тригодишната бюджетна прогноза. 
От ГЕРБ са внесли искане служебният финансов министър да информира депутатите за състоянието на финансирането на 
дефицита. Преди това депутатите ще трябва да създадат временна комисия за изработване на проект на Правилник за 
организацията и дейността на 48-ото Народно събрание. 
Комисията ще функциониране на паритетен принцип  - по двама представители от парламентарна група, в това число 
председател и членове. Депутатите трябва да определят срок за внасяне на писмени предложения за изменения и 
допълнения на правилника. Предвидено е временната комисия да работи до окончателното приемане на новите 
текстове.  Очаква се във вторник депутатите да подкрепят решение, с което новия парламент да осъществява своята 
дейност по предходния правилник до приемане на новия. 
 
√ Държавата ще опита да поеме още 200 млн. лева нов дълг 
За поредна седмица държавата ще опита да поеме още 200 милиона лева нов държавен дълг под формата на ценни 
книжа.  
Този път предложената емисия е за 10 години и половина, а лихвеният процент е 2,25. Аукционите на вътрешния пазар 
потвърждават тенденцията, че поемането на нов дълг става при все по-неблагоприятни условия за хазната. 
Лимитът за годината е за максимум 10 милиарда и 300 милиона лева нов дълг.  
Той е необходим за финансиране на дефицита и рефинансиране на стари задължения. 
 
√ Росен Христов: В момента няма нужда от две тарифи за тока 
Подобни решения трябва да се вземат от партиите и от парламента, отбеляза служебният министър на 
енергетиката 
Служебното правителство се отказа от идеята за две тарифи за електроенергията в зависимост от консумацията, обяви 
енергийният министър Росен Христов. Пред журналисти той поясни, че мярката е била замислена като буфер при 
влошаване на ситуацията с цените на газа и на другите енергийни източници: 
"В момента няма нужда от две тарифи. Както видяхте, стабилизирахме доставките на газ както като количество, така и 
откъм цена - тоест цената за ноември е наполовина на тази, която беше за месец септември. Това ни дава увереност, че 
нашите мерки работят и заедно с европейските, които се очакват, ние имаме едно позитивно очакване за развитието. И 
ако това се задържи, цените на парното съответно също не биха се променили, така че няма спешна нужда от мярката за 
две тарифи". 
По думите на служебния енергиен министър идеята за две тарифи е била силно политизирана и затова, според него, 
подобни решения трябва да се вземат от партиите и от парламента: 
"Забелязахме, че проблемът се политизира, а ние сме техническо правителството, тоест нашите предложения са базирани 
на технически изчисления и не са популистки. И тъй като проблемът придобива рязко политически характер, което не 
създава комфортна среда за обсъждане, и в същото време партиите поеха инициативата за подобни законопроекти, ние 
решихме вместо да внасяме предложението, да поддържаме и парламента, и партиите, представени в него, с техническа 
експертиза и с всички анализи, които сме направили". 
Министър Христов обяви още, че се очаква по-нататъшно поевтиняване на синьото гориво: 
"За ноември месец обявената цена е 166 лева, като в момента нашите разчети показват, че дори може да постигнем и по-
добра. За декември се надяваме да задържим цената на ноември и с нетърпение очакваме резултатите от средносрочните 
търгове, които са за доставка за цялата 2023 година. На база на досегашните резултати от тези конкурентни процедури съм 
оптимист, че ще успеем да решим проблема средносрочно", посочи пред журналисти министърът на енергетиката Росен 
Христов. 
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√ Асен Меджидиев: В Бюджет 2023 заложихме над 55 млн. лв. за увеличение на заплатите в Спешна помощ и РЗИ 
"Водят се преговори за корекция в клиничните пътеки" 
Интервю на Явор Стаматов с Асен Меджидиев в предаването ''Неделя 150'' 
"Заложихме в Бюджет 2023 ресурс от над 55 млн. лева за трайно и устойчиво увеличение на заплатите в Спешна помощ и 
РЗИ. ... Проблем е в предизборните афиши на предишното правителство, че са увеличени заплатите на лекарите и на 
медицинските сестри. Това е абсолютен популизъм, не е осигуряван никакъв финансов ресурс. Не може да се говори за 
увеличение, дадено от правителството. Увеличението на клиничните пътеки беше договорено през май миналата година 
от БЛС и УС на НЗОК, не е на правителствено ниво. Решението на министъра на здравеопазването и предишното 
правителство да се намесят и да наложат по императивен начин правила за определяне на работна заплата не е финансово 
аргументирано. То не кореспондира с действащата нормативна уредба. Съгласно Закона за лечебните заведения, 
министърът на здравеопазването не може да влияе върху формирането на трудовите възнаграждения на хората, които 
работят в болниците". 
Това заяви пред БНР министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев. 
Екипът на Министерството на здравеопазването подкрепя изцяло исканията за увеличение на заплатите и търсим 
устойчиви решения за повишаването им, категоричен беше той. 
"Работим по проект за Наредба за остойностяване на лекарския и сестринския труд и за въвеждане на правила за 
формиране на работната заплата. Това е основното и водещото и през последните 10 г. нито един екип на МЗ не е 
направил". 
По думите на министъра на здравеопазването в момента се водят преговори за корекция в клиничните пътеки, тъй като 
увеличените от 25% е дадено с разчет за изтичащата година: 
"Искаме увеличението, което ще се получи, да е трайно и устойчиво. То да обхване и последните два месеца на годината 
и устойчиво да остане за цялата 2023 г., за да могат болниците да получат ресурса, с който да имат възможността да 
увеличат възнагражденията на лекари, медицински сестри и персонала на болниците. Очаквам до 20 дни да се случи това, 
в момента се правят изчисления, за да се получат реални цифри и парите да бъдат осигурени за следващата година. 
Увеличението ще е с тези 25%, които са дадени миналата година, и ще се увеличи с още между 5 и 13% допълнително. Ще 
се стараем да постигнем едно увеличение между 31 и 35%. Преговорите се водят между Лекарския съюз и Здравната каса 
- те трябва да го договорят, аз просто дадох предложения".   
Министър Меджидиев подчерта, че има нужда от увеличаване на стойността на някои педиатрични клинични пътеки. 
На 25 октомври министърът на здравеопазването събира екип, в който ще се включат ресорните заместник-министри, 
директорът на СБАЛ по Детски болести - д-р Благомир Здравков, проф. Иван Литвиненко и представители на 
неправителствени организации, за да обсъдят стъпките, които трябва да бъдат предприети, за да може проектът за Детска 
болница да бъде реализиран реално в кратък срок. 
До дни се очаква да бъде избран терен в София за този проект, подчерта министър Меджидиев. 
В предаването "Неделя 150" здравният министър коментира, че няма натоварване на болниците от пациенти с Covid-19 и 
не се очертава налагане на допълнителни мерки. 
Интервюто на Явор Стаматов с Асен Меджидиев в предаването "Неделя 150" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Започва подписване на споразумения между общините и МРРБ за инфраструктурни проекти 
Следващата седмица започва подписването на споразуменията за инфраструктурни проекти на общините с 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това обяви по време на годишната среща на местните 
власти, която се провежда в курорта "Албена" председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на 
общините (НСОРБ) и кмет на община Велико Търново Даниел Панов.  
От 679 приоритетни за общините проекта за ВиК инфраструктура, улична мрежа и общински пътища на стойност от близо 
2 милиарда лева, одобрени са едва 237 за малко над 406 милиона лева, заяви Даниел Панов. 
Той призова да се спре със смените на хора в управляващите органи и даде за пример ръководителя на "Региони в растеж", 
който е бил сменен пет пъти за последната една година: "Повече така не може. До 2029-а имаме да инвестираме непознат 
до момента европейски ресурс", каза Панов. 
Той обърна внимание и на факта, че местните власти не са били включени в подготовката на Плана за възстановяване.  
 
√ Продължава гасенето на пожара на територията на Рудник 2 в "Мини Марица-изток" 
Цяла нощ продължава борбата с огъня на територията на Рудник 2 в "Мини Марица-изток". 4 противопожарни коли гасят 
пожара, който избухна вчера около 16:00 часа, съобщи старши инспектор Михаил Михов от пожарната в Стара Загора. 
Няма опасност за населените места и за работниците. Огънят е на много голямо разстояние от тежкото минно оборудване. 
"Няма опасност за съоръженията на рудниците. Направена е много широка просека снощи. Цяла нощ са работили с тежка 
техника", коментира Михов. Запалили са се сухи треви по насипите на рудника. Тази сутрин се очаква тежка техника да 
се  включи в засипването на района.  
Тепърва ще се изясняват причините за пожара и ще се води разследване, допълни още Михов, като подчерта, че районът 
се охранява и достъпът на външни лица е ограничен.  
Гасенето е трудно заради гъстата на места растителност и труднодостъпните райони, до които огнеборците не могат да 
достигнат, съобщиха по-рано от пожарната. 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101724839/asen-medjidiev-v-budjet-2023-zalojihme-nad-55-mln-lv-za-uvelichenie-na-zaplatite-v-speshna-pomosht-i-rzi
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√ Икономисти от СУ: Приемането на еврото няма да доведе до ръст в цените 
Приемането на еврото няма да доведе до ръст в цените и на инфлацията у нас. При смяната на паричната единица може 
да поскъпнат само услуги с малък дял в потребителската кошница, смятат икономисти от Софийския университет. 
Експертите не очакват поскъпване на основни стоки и услуги, защото  превалутирането ще се извърши по настоящия курс 
на лева спрямо еврото. При тази техническа операция не се разрешава преизчисляване при различен от фиксирания 
обменен курс, както и не се допуска  налагане на допълнителни такси и комисиони върху потребителите. 
Икономистите не изключват краткосрочен проинфлационен ефект от присъединяването ни към Еврозоната, предизвикан 
от закръгляването на цените и прехвърлянето на фирмените разходи по превалутирането върху потребителите. След 
присъединяването ни към Еврозоната, което може да продължи повече от очакваното, най-високо нарастване на цените 
би могло до има за услугите, които предлагат заведения, обекти за спорт и развлечение, ремонтни дейности. Заради 
ниския дял на тези услуги в потребителската кошница, ефектът върху общата инфлация ще бъде незначителен, смятат 
икономистите. 
Изводите са публикувани в доклад на Катедра "Икономика" на Стопанския факултет на Софийския университет по повод 
120-тата годишнина от нейното основаване. 
 
√ Преминаваме към зимното часово време на 30 октомври 
България се връща към астрономическото часово време, наричано също и зимно часово време, на 30 октомври 2022 г., в 
4:00 часа сутринта. Корекцията на времето е с един час назад (4:00 часа става 3:00 часа). Това означава, че денонощието 
ще бъде с един час по-дълго. 
Астрономическото часово време е това, което използваме от октомври до март и затова го определяме и като зимно. 
През септември 2018 г. Европейската комисия излезе с предложение корекциите за редуване на лятно часово време с 
астрономическо да бъде преустановено. Различните държави сами трябваше да изберат дали искат да останат на 
астрономическо време (зимно), или да отчитат часовете според лятното часово време. Решението за прекратяването на 
смяната на часа се отложи и не е ясно кога политиците ще вземат решение. Корекциите ще продължат със сигурност и през 
2023 година - през март, а вероятно и през октомври. Правилото е, че всяка година в нощта срещу последната неделя на 
октомври лятното часово време трябва да премине към зимно, а в последната неделя на март отново се прави корекция - 
към лятно. 
Лятното часово време в България за първи път е въведено на 1 април 1979 г. Корекцията се използва в много държави по 
света, заради това, че тогава е изчислено, че се спестяват разходи за осветление, чрез увеличаване на използването на 
дневна светлина. Това се постига заради по-доброто съвпадане на часовете от светлата част на денонощието с активните 
часове за работа и тръгване за училище. Аргументите за корекцията обаче вече не са толкова валидни и потенциалната 
икономия на пари се поставя под съмнение, а дискомфортът, който изпитва човек заради часовата промяна също не е без 
значение. 
Всички модерни компютри, телефони, смартфони и електронни часовници правят часовата корекция автоматично (ако 
това не им е изрично забранено). За часовниците със стрелки и нужна ръчна намеса за часовата корекция. 
Идеята за смяна на времето първо хрумва на американския политик, общественик и просветител Бенджамин Франклин. 
Той пише писмо до редактор на вестник „Парижки журнал” през 1784 г., като предлага на парижани да стават и да си лягат 
по-рано. На практика идеята е приложена от германското правителство по време на Първата световна война в периода 30 
април – 1 октомври 1916 г. Великобритания е втората държава, която в началото въвежда лятно часово време от 21 май 
до 1 октомври 1916 г. 
 
√ Увеличава се използването на QR кодове с цел злоупотреба 
От Европейската агенция за киберсигурност предупреждават, че все по-често QR кодове биват използвани за кражба на 
данни чрез електронните пощи. 
Тенденцията от миналата година QR кодът да се вгражда във фалшиви фишинг имейли продължава, предупреждава 
Ифигения Леа, автор на доклада на Европейската агенция по киберсигурност за опасностите в мрежата. 
"Знаете, в един такъв имейл, ако ползвате интернет адрес, по-лесно бихте забелязали, че има нещо нередно. С QR кодовете 
това не е така. И така самият код би ви навредил със сканирането му. Броят на фалшивите бизнес имейли също се е 
повишил". 
Фалшиви QR кодове идват уж от големи европейски банки. При сканиране на кода потребителите се насочват към 
уебсайтове с реалистично изглеждащи страници.  QR кодът може да ви свърже с незащитена wi-fi мрежа, да ви изпрати в 
уебсайтове, които автоматично да заредят зловреден софтуер. 
Публичните QR кодове също могат да причинят проблем, тъй като киберпрестъпниците могат да ги разменят, като заменят 
собствените си QR кодове с оригинални. 
Европейската агенция за киберсигурност още не е публикувала доклада си за 2022 година, но Ифигения Леа посочва, че 
заплахите в киберпространството сега са обвързани повече с конфликта в Украйна. За дезинформацията се използва дори 
и изкуствен интелект, отчита Ифигения Леа и допълва: 
"Нашият извод е, че не всяка организация иска да се знае за това, че е била пробита сигурността. И по този начин е трудно 
да бъде обобщен. Установихме, че от май 2021 до юни 2022 общият брой на тези атаки е около 3640. Анализирахме малък 
процент от тях около 600 атаки. И от този анализ заключихме, че от тях около 10 терабайта данни са изтекли за месец. Как 
е започнало искането на откуп е известно само за 29 от тези около 600 случая. Вариантите са или, че не се знае как е 
започнало всичко. Или не искат да споделят. За зла беда можем да кажем, дори е имало плащане на откуп в около 6 
процента от случаите". 
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√ Макрон и Мелони се срещнаха в Рим 
Първа среща, макар и неформална, се състоя в неделя в Рим между френския президент Еманюел Макрон и новия 
премиер на Италия Джорджа Мелони, съобщи Ройтерс.  
След срещата Макрон публикува в Туитър снимка на двамата, с която призова Мелони да работят заедно "с диалог и 
амбиция" и "като европейци в съседни страни".   
Френският президент и италианският премиер са обсъдили актуални европейски въпроси, включително необходимостта 
от осигуряване на бърз съвместен отговор на увеличените цени на енергията, управлението на миграционните потоци и 
подкрепата за Украйна, съобщи кабинетът на Мелони.  
По-рано на международен форум в Рим Макрон увери, че Западът ще продължи да подпомага Украйна, за да може тя да 
определи условията на бъдещия мир: 
"Нека не позволяваме мирът да бъда заложник на руската сила. Мирът днес не може да бъде потвърждаване на закона на 
по-силния, нито примирие, което ще утвърди сегашното положение". 
 
√ Бундесбанк: Очаква се значително увеличаване на рисковете за спад на германската икономика 
Германската федерална банка - Бундесбанк заяви в ежемесечния си икономически доклад, че факторите, които теглят 
германската икономика надолу, "се очаква да се увеличат значително" през следващите месеци. 
Според Бундесбанк икономиката на Германия вероятно е на ръба на рецесия, отбелязвайки, че още през изминалото лятно 
тримесечие брутният вътрешен продукт на страната стагнира. 
През зимното полугодие, което току-що започна, БВП вероятно "ще намалее значително", посочи банката, подчертавайки 
опасността от рецесия. 
Бундесбанк също така предупреди, че ситуацията с доставките на природен газ ще бъде "напрегната" поради спирането 
на руския износ, но оценява, че въвеждането на режим на газа остава малко вероятно. 
Банката прогнозира, че икономическото производство може да спадне значително през зимните месеци, тъй като 
промишленото производство може да пострада от високите цени на енергията, а индустрията в сферата на услугите може 
да бъде засегната от спад в частното потребление поради "значителна загуба на покупателна способност". 
Отбелязва се също така, че големината на икономическия спад е "изключително несигурна“, тъй като ефектът от мерките 
на правителството за ограничаване на енергийната криза е все още неизвестен. 
По-рано този месец немското правителство публикува най-новите си икономически прогнози, според които германската 
икономика ще се свие с 0,4% през 2023 г., след като през настоящата година отбележи ръст от 1,4 на сто. 
Централната банка също така не даде пълна яснота относно инфлация, като отбеляза, че "през следващите месеци 
инфлацията трябва да остане двуцифрена, дори и да влязат в сила някакви нови облекчения, например намаляването на 
ДДС върху газа и топлофикация от октомври". Поемането на авансовото плащане на газа от държавата през декември не 
е задължително да окаже влияние върху инфлацията. 
 
√ Международни форуми в Берлин и Загреб обсъждат бъдещето на Украйна 
Два важни форума за Украйна и за бъдещето на страната ще бъдат проведени днес. В Берлин се открива украинско-
германски икономически форум. А председателят на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси ще участва във 
второто издание на Кримската платформа, която ще се проведе днес и утре в столицата на Хърватия Загреб. 
Според заместник-министъра на външните работи на Украйна Емине Джапарова участието на Пелоси в срещата показва, 
че "освобождението на Крим от руска окупация е на водещо място в дневния ред на Вашингтон". Загреб ще бъде домакин 
на международна среща на върха на Кримската платформа, която във второто си издание ще събере делегации от над 50 
държави и международни институции, съобщава "Киев Индипендънт". 
Целта на формата е да се изработят практически подходи за привличане на вниманието към ситуацията в Крим и да се 
обсъдят възможностите за връщане на полуострова под контрола на Украйна. Пелоси, която посети Украйна по-рано тази 
година, е силен поддръжник на предоставянето на помощ и военна помощ на Украйна след руското нахлуване. 
Също днес в Берлин ще бъде открит германско-украински икономически форум, посветен на възстановяването на Украйна. 
Германският канцлер Олаф Шолц ще открие срещата заедно с украинския премиер Денис Шмигал. 
Във вторник разговорите ще бъдат последвани от експертна конференция, организирана от Европейската комисия и от 
Германия, която в момента председателства Г-7. Вчера в обща статия "Франкфуртер алгемайне цайтунг" Олаф Шолц и 
председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отбелязаха, че следвоенното възстановяване на Украйна 
ще бъде "мисия на цяло поколение", която изисква стратегия от мащаба на плана "Маршал". 
 
√ Демократи и републиканци в САЩ настояват да се увеличи добивът на петрол 
Международната агенция по енергетика публикува пътна карта с 10 точки за намаляване световното търсене на петрол, 
след като по-рано този месец страните производителки обявиха плановете си да намалят световното производство с 2 
милиона барела дневно. Това разгневи и демократите, и републиканците в САЩ, които настояват за увеличаване добива 
на петрол. 
През последното десетилетие Америка е най-големият производител и най-големият потребител на петрол в света. 
Въпреки това тя е принудена да се съобразява с условията на  страните производителки на петрол от ОПЕК, които 
дирижират не само световното производство, но и цените на световните пазари. Сега в отговор на хаоса на световния 
енергиен пазар следствие  военните действия в Украйна Международната агенция по енергетика (МАЕ) публикува пътна 
карта от 10 точки за намаляване на световното търсене на петрол. 
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Позицията на Агенцията е, че, ако те бъдат задействани  в "развитите икономики" в света, това би намалило използването 
на петрол с 2,7 милиона барела на ден, което ще компенсира съкращения, които планират от ОПЕК. 
Голяма част от тези действия са свързани всъщност с пестеливо поведение спрямо разходите на гориво - напр. на всеки 10 
пътувания да имаме едно споделено, да поддържаме подходящо налягане на гумите и да намалим използването на 
климатиците. Само тези няколко действия биха спестили  470 000 барела петрол на ден твърдят специалистите, а това е 
около една четвърт от планираните съкращения на ОПЕК. 
 
√ Нов разговор са провели министрите на отбраната на Русия и САЩ 
Министрите на отбраната на Русия и САЩ са провели телефонен разговор, съобщава агенция Интерфакс. 
Подробности за разговора между Сергей Шойгу и Лойд Остин - втори в рамките на последните три дни, не се съобщават. 
Двамата обсъдиха обстановката в Украйна в петък - пет месеца след последния пряк контакт помежду си. 
По-рано днес Шойгу говори с колегите си от Турция, Франция и Великобритания. Пред тях руският министър обвини 
украинското правителство, че готви провокация с използване на т.нар. "мръсна" бомба с радиоактивни вещества. 
Британският военен министър Бен Уолъс отхвърли твърденията на Шойгу, че Киев се готви да ескалира войната с подкрепа 
от Запада, и предупреди руското ръководство да не използва подобни твърдения като претекст самото то да ескалира 
конфликта. 
Лондон желае деескалация на конфликта в Украйна 
В разпространено днес изявление на ръководителя на британското военно ведомство се казва, че: "По искане на руското 
министерство на отбраната, министърът на отбраната проведе разговор с руския си колега Сергей Шойгу. Министър Шойгу 
заяви, че Украйна планира действия с подкрепата на западни страни, включително Обединеното кралство, за ескалиране 
на конфликта в Украйна. Министърът на отбраната (Уолъс) отхвърли тези обвинения и предупреди да не се използват тези 
изявления като претекст за по-нататъшна ескалация". 
"Министърът на отбраната (Уолъс) също потвърди британската и по-широката международна подкрепа за Украйна и 
желанието за деескалация на този конфликт", се казва още в съобщението.  
И още: Уолъс добави, че търсенето на решение на този конфликт е "задача за Украйна и Русия", като увери, че 
"Обединеното кралство е готово да окаже помощ". Британското ведомство нарече разговора между Уолъс и Шойгу 
"професионален и уважителен". 
 
√ Си Цзинпин бе преизбран за генерален секретар на китайската Компартия 
Китайският президент Си Цзинпин бе преизбран вчера за генерален секретар на управляващата комунистическа партия за 
трети петгодишен мандат, съобщи държавната информационна агенция Синхуа. 
Това му проправя пътя към безпрецедентен трети мандат и като президент на Китай - пост, на който се очаква да бъде 
преизбран от парламента през март догодина. 
Си бе преизбран за генерален секретар на Китайската комунистическа партия (ККП) с тайно гласуване на нейния Централен 
комитет (ЦК). Това стана на първия пленум на новия ЦК, избран в събота в края на 20-ия конгрес на ККП, посочва БТА. 
Конгресът заздрави хватката на Си върху властта, отбелязва АФП. 
Бившият китайски лидер Ху Цзинтао се е почувствал зле в събота и затова е бил изведен неочаквано от церемонията по 
закриване на конгреса на Китайската комунистическа партия. Това съобщи междувременно агенция Синхуа. 
79-годишният бивш генерален секретар на Китайската комунистическа партия беше изпроводен от двама разпоредители, 
което предизвика редица коментари от страна на световните агенции и наблюдатели. 
Имаше предположения, че е изведен, защото е против политиката на Си Цзинпин. 
Поздравления до Си Цзинпин за преизбирането му на поста изпрати президентът Владимир Путин. Руският лидер е казал 
на Си, че очаква с нетърпение да продължи да развива "всеобхватно партньорство" между Русия и Китай, съобщи Кремъл. 
Поздравително писмо до Си е изпратил и ръководителят на Северна Корея Ким Чен-ун. 
 
√ Трети мандат за Си: Китай не може да се развива без света и светът също има нужда от Китай 
Китайският лидер Си Цзинпин започна знаковия си трети мандат начело на комунистическата партия като изпълни висшето 
ръководство със свои поддръжници. 
"Китай не може да се развива без света и светът също има нужда от Китай" - това заяви Си Цзинпин след като представи 
новия състав на Постоянния комитет на Политбюро. 
Коментаторите изтъкват, че съставът на висшия ръководен орган на партията, лично селектиран от Си, показва предимство 
на критерия "лоялност към лидера" пред експертизата и опита. 
Приключилият вчера 20-ти конгрес на Комунистическата партия на Китай избра Си за трети мандат начело. Това ще го 
превърне в най-дълго управлявалият лидер от основателят на съвременен Китай Мао Дзедун насам. 
През новия мандат местата си в постоянния комитет запазват единствено самият Си, отговарящият за борбата с корупцията 
- ключова за лидера тема - Чжао Лъцзи, както и секретарят на ЦК Ван Хунин. Останалите членове на комитета са нови. 
Новият премиер на страната изглежда ще е един от тези близки до Си кадри - Ли Цян, секретар на партията в Шанхай, без 
опит в централната власт. Той вероятно ще замени на поста пропазарният Ли Къцян, който не е част от новия постоянен 
комитет. Ли Къцян е смятан за приближен на предишния китайски президент - Ху Цзинтао. 
В последния ден на конгреса Ху беше демонстративно и видимо против волята му изведен от церемониалното заседание, 
в което седеше до самия Си. Случката, която агенция Синхуа официално обясни със здравословните проблеми на Ху 
Цзинтао, първоначално беше разчетена като възможна демонстрация на консолидирането на властта единствено в 
сегашния лидер. 
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За избора си той получи поздравления от съюзниците Владимир Путин и Ким Чен-ун. В днешната си реч Си благодари на 
членовете на партията и определи икономиката на страната като "издръжлива". 
 
√ Ли Цян е вероятният следващ премиер на Китай 
По всичко изглежда, че Ли Цян, секретарят на Китайската комунистическа партия (ККП) в мегаполиса Шанхай, ще бъде 
следващият премиер на страната, пишат вчера редица медии след промените в ръководството на ККП, предаде БТА. 
Той ще замени на поста Ли Къцян, който в последния ден от 20-ия конгрес на компартията вчера не бе избран в новия 
състав на нейния 200-членен Централен комитет (ЦК). На първия си пленум вчера новият ЦК избра новия състав на 
Постоянния комитет (ПК) на Политбюро на партията, който на практика е на върха на властовата структура в Китай. 
Ли Къцян, привърженик на пазарните реформи и частната инициатива, отпадна от ръководството на ККП, въпреки че е на 
67 години - с една година под възрастта, на която неформално е прието партийните лидери да се оттеглят, отбелязва АП. 
На конгреса китайският президент затвърди хватката си върху управляващата комунистическа партия и вкара в нейното 
ръководство свои съюзници, които подкрепят неговата визия за по-строг контрол върху обществото и изпитващата 
затруднения икономика. Някои дори очакват 69-годишният Си, който през март по всяка вероятност ще бъде избран от 
парламента за безпрецедентен трети петгодишен мандат като държавен глава, да се опита да остане на поста до живот. 
63-годишният Ли Цян е втори в списъка със седмината членове на новия ПК, разпространен вчера от китайската държавна 
информационна агенция Синхуа. От 90-те години на миналия век човекът, чието име е на второ място след това на 
генералния секретар на партията, става и премиер на Китай - постът, който отговаря за икономиката, посочва АП. 
 
Банкеръ 
 
√ Парламентарен рестарт на антикорупционните заявки 
След близо 30-годишни ялови опити за въвеждане на ефективно антикорупционно законодателство, новият 
парламент ще трябва да заложи милиардите по Плана за възстановяване срещу конкретни български ангажименти 
в тази посока. Още в първия работен ден на 48-ото Народно събрание, депутати от "Продължаваме промяната" 
внесоха законопроект за антикорупционен закон, а техни колеги от "Демократична България" входираха 
проектозакон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.  
Предложеният законопроект транспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 
2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. Именно базовите стандарти, 
заложени в директивата, обосновават консолидирането на сегашната разпиляна уредба в единни институти и режими с 
цел насърчаване и защита на гражданите, които подават конкретни сигнали за беззакония или публикуват данни за такива. 
Законът урежда цялостно условията, редът и мерките 
за защита на лицата в публичния и частния сектор 
във връзка с информация за нарушения на българското или на европейското законодателство. 
"Лицата, които работят за дадена публична или частна организация или са в контакт с такава организация, често 
са първите, които научават за заплахи или вреди на обществения интерес, възникващи в този контекст. Чрез 
подаването на сигнали за нарушения тези лица играят ключова роля за разкриването и предотвратяването им. 
Въпреки това често пъти те се въздържат да подадат сигнал поради страх от ответни действия. В този контекст 
значението на предоставянето на ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нарушения, се признава все по-
често както на равнище ЕС, така и на международно равнище. Основната цел на настоящия законопроект е 
осигуряването на защита на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали или оповестяват публично 
информация за нарушения на българското или европейското законодателство", мотивират се вносителите. 
Задължени субекти по закона са всички работодатели в публичния сектор с изключение на общини с по-малко от 10 
000 жители.  
По отношение на частния сектор се предвижда задължени субекти да са работодателите с повече от 50 работници 
или служители, както и работодателите с по-малко от 50 работници или служители, ако осъществяваната от 
тях дейност попада в актовете на ЕС, посочени в приложението към законопроекта. 
Обхватът на секторите 
със защита на антикорупционните сигнали е широк: 
обществени поръчки, финансови услуги, продукти и пазари, предотвратяване на изпирането на пари, опазване на 
околната среда, обществено здраве, защита на потребителите, безопасност на транспорта, защита на 
неприкосновеността на личния живот и личните данни, сигурност на мрежите и информационните системи  и др.  
Изключения се допускат само обществените поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, защитата на 
класифицирана информация, адвокатската тайна, поверителността на здравната информация, тайната на съдебното 
съвещание, провеждането на наказателно производство. 
Другата голяма цел на проекта е 
изграждането на национален механизъм за защита на лицата, 
подаващи сигнали или публично оповестяващи информация, както и извършването на проверка и предприемане на 
действия по всеки конкретен сигнал.  
Към настоящия момент, действащата нормативна уредба предвижда съществуването на различни органи с правомощия 
за проверка на сигнали - Прокуратурата, МВР, ДАНС, Национален омбудсман, КПКОНПИ, КЕВР, КФН, БНБ, 
изпълнителни агенции и др. 
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Практиката сочи, че съществуващите в момента десетки структури, имащи отношение към вътрешните проверки, трудно 
могат да убедят подателите на сигналите, че самоличността им ще бъде опазена в тайна, а тяхното здраве - защитено. В 
частния сектор пък липсват нормативни основания 
за изграждането на вътрешноведомствени канали за подаване на сигнали за нарушения. 
"Наблюдават се изключения във финансовия сектор и регулацията на вътрешния пазар. Всяка банка е длъжна да 
създаде подходяща и ефективна процедура, по която служителите на банката да могат да сигнализират за 
нарушения в рамките на институцията по самостоятелен и независим ред.  
Задължение за създаване на подходящи процедури за докладване на нарушения е налице за всички лица, които 
осъществяват дейност в областта на финансовите услуги, инвестиционни посредници, пазарните оператори и 
доставчиците на услуги за докладване, управляващите дружества, инвестиционните дружества и депозитарите на 
колективни инвестиционни схеми.  
Задължени да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на 
тероризма са и лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.  
Определянето на единен централен орган е добър механизъм за справяне със съществуващата разпокъсаност на 
настоящата правна уредба по отношение на подаването на сигнали и повишаването на правната сигурност", 
отбелязват вносителите.  
Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) 
ще действа като централен орган за външно подаване на сигнали 
чрез определяне на служители, които да извършват проверка по тях и да предлагат предприемане на конкретни мерки. 
Нейните решения ще подлежат на съдебен контрол, а членовете й ще бъдат задължени да преразглеждат редовно 
правилата за външно подаване на сигнали, да извършват анализ на практиката по прилагането на закона и да изпращат 
ежегодно на Европейската комисия статистически данни за резултатите от дейността на КПКОНПИ и за движението на 
постъпленията от наложените глоби и имуществени санкции. 
Защита се предоставя и на лица, които помагат на сигнализиращо лице в процеса на подаване на сигнал; лица, които са 
свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането; 
както и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е 
свързано по друг начин в работен контекст.  
За първи път в българското законодателство се създават и 
специални правила при публично оповестяване на информация за нарушения 
чрез онлайн платформи или социални мрежи или на медиите. 
Самата защита се изразява в забрана за ответни действия с цел отмъщение, които могат да бъдат под формата на 
уволнение, понижаване в длъжност, налагане на дисциплинарни мерки, предсрочно прекратяване или разваляне на 
договор и др.  
В случай на нарушение на забраната за ответни действия с цел отмъщение е предвидена право на обезщетение на лицето, 
подало сигнал за нарушение или публично оповестило информация за претърпените имуществени и неимуществени 
вреди.  
С цел ограничаване на злонамереното подаване на сигнали се изисква наличие на разумни основания информацията да 
бъде смятана за вярна. Принципът е, че тези които съзнателно подават невярна информация, не се ползват от защита. 
Същевременно се гарантира, че сигнализиращото лице няма да бъде лишено от защита в случай на неточен сигнал поради 
неволна грешка. 
 
√ "Държавно управление" с бюджетен дефицит от 5.4 млрд. лева 
За 2021 г. окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че институционален сектор 
„Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от 5.4 млрд. лв. или - 3.9% от Брутният вътрешен продукт (БВП). 
В този сектор се включват всички институционални единици на бюджетна издръжка, които извършват основните дейности 
на изпълнителната, законодателната и съдебната власт; например държавни институции, министерства и ведомства, които 
се занимават с администрация и финансиране на дейности по предоставянето на обществени блага. 
Дефицитът в подсектор „Централно управление“ е в размер на 6.4 млрд. лв. или 4.6% от БВП. В него са включени 
институционални единици на централното правителство (министерства и ведомства), както и независими нестопански 
институции, финансирани от държавата (БАН, БНР, БНТ и др.). 
За разлика от другите два сектора, подсектор „Местно управление“ реализира излишък от 136 млн. лв., а подсектор 
„Социалноосигурителни фондове“ отчита излишък от 810 млн. лева.  
Дългът на Република България за 2021 г. е в размер на 33.3 млрд. лв., което представлява 23.9% от БВП.  
Статистическата информация за дейността на институционален сектор „Държавно управление“, включително за дълга, 
дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на Европейския съюз. Всяка държава членка предоставя 
на Евростат (ЕК) окончателните данни за дефицита/излишъка и дълга към 30 септември на следващата година.  
 
√ Будапеща стартира програма за енергийна ефективност 
Унгария ще задейства в началото на ноември планираната програма за енергийна ефективност на промишлените 
предприятия в размер на 360 млн. щ. долара, информира в електронно изявление на 22 октомври външният министър на 
страната Петер Сиярто.  
Компаниите в Европа са под засилен натиск от растящите цени на енергията, а в момента Будапеща защитава единствено 
някои домакинства от кризата. Новият план на кабинета е да предложи държавни субсидии на 30% от компаниите в 
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столицата и на 45% от регистрирани извън нея. Целта е те да подпомогнат инвестициите в енергийна ефективност от поне 
200 млн. форинта (480 млн. щ. долара).  
Сиярто определя санкциите на Европейския съюз срещу Русия в отговор на войната в съседна Украйна като 
основна причина за енергийната криза. Той осочва, че "днес най-големият враг на компаниите е екстремният ръст на 
енергийните цени, които, за съжаление, са директно следствие от провалената санкционна политика на Брюксел". 
В отделно официално изявление на 22 октомври унгарското министерство на иновациите и технологиите обещава да 
увеличи използването на геотермалните извори за добив на енергия. Те се смятат за ключ към намаляване на зависимостта 
на страната от природен газ. Ведомството посочва, че ще създаде правна рамка за енергийната употреба на подземните 
топли извори и за популяризиране на свързаните с нея инвестиции. Министерството планира да похарчи около 16 млрд. 
евро за геотермалната си програма до края на настоящото десетилетие. 
 
√ Риши Сунак официално обяви кандидатурата си за нов лидер на торите 
Риши Сунак официално обяви вчера кандидатурата си за нов лидер на британската Консервативна партия, който след това 
да замени Лиз Тръс и като премиер, предаде Ройтерс. 
Смята се, че бившият министър на финансите е фаворит в надпреварата. Той пръв си осигури още в петък подкрепата на 
най-малко 100 депутати консерватори - задължително условие за допускане до вътрешните избори в управляващата 
партия. 
"Великобритания е велика страна, но ние сме в дълбока икономическа криза. Затова представям кандидатурата си за 
лидер на Консервативната партия и ваш бъдещ министър-председател. Искам да разреша проблемите в нашата 
икономика, да обединя нашата партия и да служа на страната ни", написа Сунак в "Туитър". 
Негови съперници са бившият премиер Борис Джонсън и лидерът на Камарата на общините Пени Мордонт. 
Досега Мордонт бе единственият официален кандидат. Тя обаче си е осигурила подкрепата само на 23 депутати 
консерватори при необходими най-малко 100. 
Консервативната партия има общо 357 представители в 650-членната Камара на общините. 
Борис Джонсън, който прекъсна почивката си в Доминиканската република, за да се върне във Великобритания, 
продължава да се бори да си осигури подкрепата на най-малко 100 депутати, отбелязва Ройтерс. 
Крайният срок за набиране на подкрепата на поне 100 депутати от потенциалните кандидати изтича днес в 14 ч. (16 ч. 
българско време). 
 
√ Джонсън се отказа от надпреварата за лидер на консерваторите 
Бившият британски премиер Борис Джонсън се оттегли в неделя от надпреварата за лидерския пост в Консервативната 
партия, съобщи Ройтерс. 
„Има доста голяма вероятност да се представя успешно на изборите сред членовете на Консервативната партия – и бих 
могъл в действителност да се върна на „Даунинг стрийт“ в петък“, заяви Джонсън, но допълни, че „през последните 
няколко дни за съжаление достигнах до заключението, че това просто не би било правилното решение как да постъпя“. 
„Не можеш да управляваш ефективно, ако нямаш обединена партия в парламента“, каза той. 
Джонсън така и не обяви официално кандидатурата си за лидерската позиция, но прекара уикенда в опити да убеди 
консервативните депутати да го подкрепят. В неделя той каза, че е получил подкрепата на 102 от тях - с 2 повече от 
необходимия минимум да се изправи срещу бившия финансов министър Риши Сунак, който е фаворит за гласовете на 170 
хиляди членове на Консервативната партия. 
 
3e-news.net 
 
√ Министър Велкова: В края на септември страната има бюджетен излишък от 1 млрд. лева 
"Разработили сме три варианта на проект за бюджет. В момента съгласуваме с министерствата, с ведомствата, ще обсъдим 
с Националния съвет за тристранно сътрудничество проект във вариант на дефицит от 6,6%. Той се формира при запазване 
на всички действащи политики, нормативни актове, законодателство. Без промяна в приходната и в разходните части. 
Работим без промяна в политиките, тъй като сме служебно правителство". Това каза пред БНР служебният министър на 
финансите Росица Велкова.  
И допълни, че не е редно да бъде внасян вторият вариант - с дефицит 3%, който налага ограничаване на значителен размер 
от разходите и политиките, действащи в разходната част, както и промяна в някои от приходните политики:  "Третият 
вариант, който е най-подходящ, ако няма редовно правителство, това е запазване на определени разпоредби от 2022 
година, които да продължат да действат през 2023 година".  
По думите ѝ Министерството на финансите е консервативна институция и посочи, че макропрогнозата на БНБ е по-
консервативна от заложеното от МФ. И посочи пример:  
"За 2023 г. БНБ залага ръст на БВП от 0,1%, докато МФ залага ръст от 1,6%. БНБ залага по-висока инфлация, отколкото МФ 
залага. Ние не сме консервативни при разработване на макропрогнозата".  
Пред националното радио Велкова допълни, че трябва да се направят ограничения в разходите, тъй като Европа затяга 
фискалната дисциплина: 
"Това е нормално при постоянното вдигане на лихвите. Инвеститорите ограничено предоставят дълг на държавите. Масово 
страните в еврозоната намаляват дефицитите си в прогнозата за следващата година, правят консолидация. България също 
трябва да премине към консолидация - да ограничи разходите, да стабилизира приходната част на бюджета. Защото в 
един момент можем да останем без ликвидност".  
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Служебният финансов министър уточни, че към края на септември страната има излишък в размер на 1 млрд. лева:  
"Към края на октомври очакваме балансирано салдо или лек дефицит. Традиционно у нас през ноември и декември се 
формират значителни по размер дефицити, защото започват да се разплащат капиталовите разходи. Очакваме да 
завършим годината с 5,4% дефицит на начислена основа и 3,4% дефицит на касова основа".  
Тя подчерта, че подпомагане трябва да се прави за най-уязвимите групи от населението.  
"Разработваме като продължаваща политика - компенсациите за небитовите потребители на ел. енергия да продължат и 
през 2023 година... Ако продължаваме да повишаваме разходите за персонал при това състояние на бюджета, трябва да 
увеличим дълга и дефицита".  
Във връзка с влизането на страната в еврозоната през 2024 година тя изрази надежда, че ще се вземат политически 
решения и ще се промени политиката в приходите и в разходите, за да се влезе в разумен дефицит или да се направи 
консолидационна стъпка.  
"Ключово е да има политическа воля от страна на Народното събрание".  
 
√ МРРБ индексира с 15% незавършените договори за строително-ремонтни дейности по Оперативна програма „Региони 
в растеж“ 
Бенефициентите могат да подават документи до 30 декември 
С  15% ще могат да се индексират цените на договорите, с които се изпълняват проекти за строително-ремонтни дейности, 
финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. заради инфлацията и повишените цени на 
строителните материали. Това сочат разчетите на Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 
– 2020 г. (УО на ОПРР) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На база приетата методика за 
индексация от МС, бе извършен вътрешен анализ по отношение прилагането на Методиката и възможностите за 
осигуряване на допълнителни средства, като безвъзмездна финансова помощ (БФП) по административните договори за 
предоставяне на БФП (АДБФП) по програмата, по които са налице неприключени договори с изпълнители за обществена 
поръчка за строителство. 
С оглед на напредналия етап на програмата и ограничения свободен финансов ресурс, към настоящия момент УО на ОПРР 
има възможност за допълване на финансовия ресурс (в частта БФП) за разходите за строително-монтажните работи (СМР) с 
инфлационна добавка, съгласно Методиката, чрез сключване на допълнително споразумение към АДБФП. В режим на 
ограничени финансови средства и в съответствие с принципа за добро финансово управление, за момента УО на ОПРР има 
възможност да осигури БФП в размер, обезпечаващ увеличение на стойностите на сключените договори с избрани 
изпълнители за строителство с 15% (петнадесет процента) от първоначалната им стойност с ДДС. В случаите 
на инженеринг, на индексация подлежат единствено разходите за частта на СМР. 
Бенефициентите могат да поискат актуализиране на стойността на разходите за СМР, финансирани от БФП, чрез подаване 
на искане за изменение на АДБФП през ИСУН 2020. Настоящото актуализиране на стойността на разходите за СМР по 
АДБФП може да се подаде еднократно, в срок до 30.12.2022 г. 
Искането за изменение на АДБФП следва да съдържа всички необходими документи съгласно Методическите указания за 
изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР в хипотеза на промяна на размера 
на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта.  Към искането за изменение на АДБФП във връзка с 
индексацията следва да бъде приложена обосновка (вкл. документи от изпълнителя по договор за обществена поръчка) 
за наличието на непредвидени обстоятелства, както и за индикативния размер на необходимите средства за индексиране 
на разходите по СМР, съгласно Методиката. 
При решение на бенефициента за увеличаване стойността на договора с изпълнител с повече от 15% от първоначалната 
му стойност с ДДС, разликата следва да бъде поета със собствени или други средства, което трябва да бъде отразено в 
искането за изменение на АДБФП. 
По АДБФП, финансирани с различни източници (БФП/собствени средства/финансов инструмент), при увеличение 
стойността на СМР следва да бъде прилаган един и същи принцип за всеки един от източниците, както и да се спазват 
процентните ограничения съгласно съответните Насоки за кандидатстване. В тази връзка, при проекти с комбинирана 
подкрепа, бенефициентите следва да представят и становище от финансов посредник за разпределението на средствата 
по източници на финансиране. Допълнителните стойности по всички източници на финансиране трябва да бъдат отразени 
в актуалния бюджет на АДФБП като инфлационна надбавка. Анексиране на АДБФП ще се допуска при спазване на 
ограниченията при предоставяне на минимални/държавни помощи. 
Искане за изменение на АДБФП не може да бъде подадено, ако всички дейности по договора с изпълнител за СМР са 
изцяло изпълнени, приети и разплатени от Възложителя или по договора има подадено искане за окончателно плащане 
към УО на ОПРР. 
УО на ОПРР ще сключва допълнителни споразумения към АДБФП до наличния свободен финансов ресурс по съответната 
приоритетна ос и програмата. 
С настоящите указания УО на ОПРР не ограничава възложителите, при наличие на финансова възможност, да увеличават 
цената на договора с изпълнител за СМР над текущото ограничение по БФП. Документите са публикувани на интернет 
страницата на Управляващия орган на ОПРР (http://bgregio.eu/) и на Единния информационен портал на европейските 
структурни и инвестиционни фондове (https://www.eufunds.bg/bg/oprd/term/517), както и на сайта на МРРБ. 
 
√ Рекордно поскъпване на кашкавала и сиренето за една година по тържищата в страната 
През отминалите пет работни дни (17-21 октомври) цените на храните на едро са се повишили с 1.16% за седмица, а 
за една година са нараснали с 32.72 на сто 

http://bgregio.eu/
https://www.eufunds.bg/bg/oprd/term/517
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През втората работна седмица на октомври (17-21) храните на едро по стоковите тържища поскъпнаха за четвърта поредна 
седмица, след като преди това поевтиняваха пет поредни седмици, показват данните от седмичните бюлетини на 
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). 
За отбелязване е, че кашкавалът „Витоша“ и кравето сирене на годишна база са поскъпнали рекордно, съответно с 5.41 
лева (+46.12%) и с 3.89 лева (+51.45%). Освен това, двата продукта регистрират и най-голяма разлика в цените по области 
– при кашкавала е 8.15 лева (от 12.85 лв./кг в Благоевград до 21.00 лв./кг в София), а при сиренето е 8.70 лева (от 7.30 лв./кг 
в Бургас до 16.00 лв./кг в София). 
Седмичната равносметка показва, че през отминалите пет работни дни от включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ 34 
хранителни продукти, 19 са поскъпнали, 12 са поевтинели и 4 са без промяна в цената. От млечните и месните храни и 
варивата най-много са нараснали цените на киселото мляко, а най-много е поевтинял оризът; при плодовете само гроздето 
е поскъпнало; при зеленчуците най-много са поскъпнали оранжерийните краставици, а най-много са поевтинели 
картофите и морковите. 
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който се поддържа от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) 
към 21 октомври е 2.166 пункта спрямо 2.141 пункта към 10 октомври или седмично нарастване на цените с 1.16%. 
През първата седмица на октомври храните на едро поскъпнаха с 1.38%, а през втората – с 0.75%. От началото на месеца 
цените са нараснали с 3.29 на сто. 
Месечната равносметка 
от началото на годината показва, че през седем от месеците храните на едро са поскъпвали, а  през два са спадали. Най-
голямо месечно повишение на цените на едро е отчетено през март (+6.42%), а най-голямо поевтиняване през юни (-
6.18%). 
Общо от началото на годината до 21 октомври цените на храните на едро са се повишили с 21.75 на сто, а на годишна база, 
спрямо 21 октомври 2021 година ИТЦ е нараснал с 32.72% (от 1.779 пункта), сочат данните от бюлетините на ДКСБТ. 
 

 
Базовото ниво на индекса от 1.000 пункта е от 2005 година. 

 
Задълбочава се разликата на цените по области 
и през втората работна седмица на октомври за 10-те основни храни, които се наблюдават от ДКСБТ в 19 области на 
страната. Най-голяма е разликата от 8.70 лева при кравето сирене (от 7.30 лв./кг в Бургас до 16.00 лв./кг в София), при 
кашкавала „Витоша“ разликата е 8.14 лева (от 12.85 лв./кг в Благоевград до 21.00 лв./кг в София), 3.90 лева е разликата при 
каймата смес (от 6.00 лв./кг във Велико Търново и Сливен до 9.90 лв./кг в Силистра), при зрелия фасул разликата е 3.20 
лева (от 2.80 лв./кг в София до 6.00 лв./кг в Ямбол), 2.80 лева е разликата при замразеното пиле (от 4.20 лв./кг в Пловдив 
до 7.00 лв./кг в Силистра и Шумен), при слънчогледовото олио разликата е 2.14 лева (от 3.80 лв./литъра в София до 5.94 
лв./литъра в Силистра), 1.67 лева е разликата при ориза (от 2.00 лв./кг в Смолян, Стара Загора, Хасково до 3.67 лв./кг в 
Силистра), при захарта разликата е 1.30 лева (от 1.70 лв./кг във Велико Търново до 3.00 лв./кг в Пловдив и Силистра), 0.80 
лева е разликата при брашното тип 500 (от 0.80 лв./кг във Варна и Велико Търново до 1.80 лв./кг в Русе), при яйцата 
разликата е 0.13 лева (от 0.22 лв./броя в Стара Загора до 0.35 лв./броя в Благоевград и Кърджали. 
При основните месни, млечни храни и варивата 
от всичките 20 включени в бюлетина на ДКСБТ, на седмична база поскъпналите са 14, поевтинелите са 2, а без промяна в 
цената са 2, като трендът е в нормални граници – от минус 1.4% до плюс 3.2 на сто, което е характерно за сезона за тази 
група храни. 
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Най-много е поскъпнало, както вече посочихме киселото мляко, кофичка 400 г (+3.2% до 1.28 лв./броя), следвано от яйцата 
(+3.0% до 0.34 лв./броя), малотрайните колбаси, вкл. шунка (+2.2% до 6.00 лв./кг), зрелия фасул (+0.7% до 4.12 лв./кг), 
брашното тип 500 (+0.7% до 1.43 лв./кг), кашкавала „Витоша“ (+0.6% до 17.14 лв./кг), кравето сирене (+0.5% до 11.45 лв./кг), 
трайния варено-пушен салам (+05% до 11.05 лв./кг), прясното мляко, над 3% масленост (+0.4% до 2.30 лв./литъра). 
Най-много е поевтинял оризът (-1.4% до 2.88 лв./кг), следван от слънчогледовото олио (-1.3% до 4.70 лв./кг), пакетчето 
масло 125 грама (-0.7% до 2.82 лв./броя), замразеното пиле (-0.7% до 5.74 лв./кг). Без промяна в цената са захарта (2.55 
лв./кг) и лещата (4.08 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че на годишна база всички млечни, месни и други храни, вкл. и варивата са поскъпнали, с 
изключение на зрелия фасул, а с над 1 лев са се повишили цените на 7 продукта, като най-голяма е разликата при 
кашкавала „Витоша“ (+5.41 лева), кравето сирене (+3.89 лева), варено-пушения салам (+2.18 лева), слънчогледовото олио 
(+1.35 лева), замразеното пиле (1.16 лева), лещата (+1.15 лева) и захарта (+1.11 лева). 
При плодовете 
регистрирани в седмичния бюлетин на ДКСБТ, повечето са поевтинели, като трендът при тях по това време на годината е 
в тесни граници - от минус 2.1% до плюс 0.9 на сто. 
Най-много са поевтинели ябълките (-2.1% до 1.37 лв./кг) и лимоните (-2.1% до 2.80 лв./кг), следвани от бананите (-1.4% до 
2.83 лв./кг) и прасковите (-1.0% до 2.00 лв./кг). Само гроздето е поскъпнало с 0.9% до 2.15 лв./кг. 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че по същото време на миналата 2021 година повечето плодове са били по-евтини спрямо 
цените към 21 октомври 2022 година, като най-голяма е разликата на цените при гроздето, лимоните и бананите. 
При зеленчуците 
на седмична база има известен паритет –колкото са поскъпналите, толкова са и поевтинелите, като за тази група храни 
трендът е широк за сезона - от минус 1.9% до плюс 5.9 на сто. Най-много са поскъпнали оранжерийните краставици (+5.9% 
до 2.15 лв./кг), следвани от червения пипер (+1.5% до 2.02 лв./кг), зеления пипер (+1.2% до 1.65 лв./кг), а без промяна в 
цената са зрелият кромид лук (1.10 лв./кг) и зелето (0.96 лв./кг). 
Най-много са поевтинели картофите (-1.9% до 1.03 лв./кг) и морковите (-1.9% до 1.03 лв./кг), следвани от доматите от 
открити площи (-1.3% до 2.29 лв./кг) и оранжерийните домати (+1.0% до 2.85 лв./кг). 
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От таблицата по горе е видно, че на годишна база повечето зеленчуци са поскъпнали, с изключение на зелето. Най-голяма 
е разликата на цените при оранжерийните домати (0.59 лева), домати от открити площи (0.49 лева), червения пипер (0.47 
лева). 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg 
 
√ Обрат: Министерството на енергетиката се отказва от идеята за две тарифи за електроенергията при домакинствата 
Полагат се всички усилия да се задържат и дори намалят цените на газа, и дори намерението е да не се увеличава 
цената на топлоенергията от Нова година 
Понижението в цените на природения газ и надеждната работа на енергийната система до момента накараха 
министерството на енергетиката да преосмисли позицията си за двете тарифи за цената на тока при домакинствата. 
Министерството на енергетиката отчита, че на базата на постигнатите успехи в гарантиране на надеждната работа на 
енергийната система и двойното намаляване на цената на газа, не се налага въвеждане на двойни тарифи на тока. 
Служебното правителство категорично няма да извежда битовите потребители на свободния пазар на електрическа 
енергия. България е третият нетен износител на електрическа енергия в Европа и няма да допуснем българите да се товарят 
с непосилни сметки за ток. Това съобщиха от ведомството вчера. 
Полагат се всички усилия да се задържат и дори намалят цените на газа, което ще позволи да не се увеличава цената на 
топлинната енергия от 01.01.2023г. Този успех ще помогне да се избегне свръхнатоварването на енергийната и 
електропреносна система през отоплителния сезон. При непредвидени ситуации и нов ръст на цената на газа, ще се търсят 
механизми за компенсиране на потребителите. 
Политизирането на темата не е в интерес на българските граждани и бизнес. Министерството на енергетиката работи по 
различни разчети и антикризисни варианти, които е готово да представи на Народното събрание за обсъждане и решение. 
Силно се надяваме проектобюджетът и предлаганите мерки за компенсация на потребителите и стабилизиране на 
енергийната система да не станат заложник на предизборна надпревара, обясниха от ведомството. 
Обратът в идеята за социалната и пазарна цена на електроенергията дойде неочаквано, след като в петък енергийният 
министър Росен Христов обясни нашироко намерението за въвеждане на двете тарифи. Тогава бе предложено и 
разширяване на обхвата на вносителите на такси във Фонд сигурност на енергийната система, въвеждане на единна цена 
за ток, парно и газ. Тези мерки бяха подготвени в отговор на европейския регламент за справяне с високите цени на 
енергията. 
С последното решение на МЕ от вчера става ясно, че експертните разговори как да се продължи либерализацията на 
енергийният пазар у нас, заедно с решаването на проблемите за защитените потребители, терминът "енергийна бедност" 
и структурирането на Модернизационния фонд отново остават в бъдеще време. 
 
√ Повишение с 25.2%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 447.32 лв. за MWh с ден за доставка 24 
октомври 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 447.32  лв. за MWh с ден за доставка 24 октомври 2022 г. и обем от 54 284.70 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
ръст с 25.2% %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 461.71 лв. за MWh, при количество от 28 117.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (26 167.10 MWh) е на цена от 432.94 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 272.72 лв. за MWh и количество от 2114.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 195.58 лв. за MWh (2170.6 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 07 часа – 1019.12 лв. за 
MWh при количество от 1921.4 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 322.71 лв. за MWh при обем от 2179.6 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 357.24 лв. (182.66 евро) за MWh за 23 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 24 октомври 2022 г. се повишава до 447.32 лв. за MWh ( скок с 25.2% %) по данни на БНЕБ или 228.71 евро за 
MWh. 

https://business.dir.bg/pazari/rekordno-poskapvane-na-kashkavala-i-sireneto-za-edna-godina-po-tarzhishtata-v-stranata
https://ibex.bg/
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При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 23 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 620.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 384.21 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     25,71%    1074.48 
Кондензационни ТЕЦ   41,57%    1736.97 
Топлофикационни ТЕЦ   5,35%    223.7 
Заводски ТЕЦ    1,88%    78.7 
ВЕЦ     0,24%    9.92 
Малки ВЕЦ    1,37%    57.1 
ВяЕЦ     6,78%    283.19 
ФЕЦ     16,83%    703.24 
Био ЕЦ      0,27%     11.14 
Товар на РБ         3288.14 
Интензитетът на СО2 е 380g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ За втори пореден ден най-скъп е токът по борсите в Гърция, България и Румъния 
За втори пореден ден цената на електроенергията в Гърция, България и Румъния е сред най-високите в Европа. 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 228,71 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 24 oктомври 2022 г. Цената за пиковата енергия е 236,07 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 221,36 евро/мвтч. Най-високата цена от 521,07 евро/мвтч ще бъде в 7 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 100,00 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 52 861,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 24 октомври ще бъде 234,07 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 121,75 гвтч. Максималната цена ще бъде 521,07 евро/мвтч и тя ще бъде в 7 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 116,00 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цена в този сегмент на 
пазара за цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 24 октомври е 189,01 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 212,43 евро/мвтч. Най-високата цена от 317,05 евро/мвтч ще бъде в 17 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 3 ч и 4 ч тя ще бъде 100,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 68 140,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 24 октомври на Словашката енергийна борса е 188,35 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 17 ч и тя ще е 317,05 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 6 ч тя ще бъде 91,08 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 132,17 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 19 ч и 
тя ще е 212,62 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и в 4 ч тя ще бъде 64,87 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 24 октомври е 135,81 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
150,76 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 52 594,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 189,99 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 90,88 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 80,62 евро/мвтч на 24 октомври. Пиковата цена ще бъде 95,55 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 527 142,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 134,30 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 25,08 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 24 октомври ще се продава за 136,94 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Печалби по фондовите борси, въпреки високата инфлация 
На БФБ най-голям седмичен ръст отчете равно претегленият индекс BG TR30 (+0.07%), следван от широкия BG BX40 
(+0.02%) и секторния BG REIT (+0.01%), докато измерителят на „сините чипове“ SOFIX спадна с 0.39% 
Печалбите се завърнаха по фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан, и значително по-слабо за Българската 
фонова борса (БФБ) през отминалата седмица (17-21 октомври), въпреки високата инфлация през септември. Отново 
фондовите борси регистрираха единна положителна посока на търговия, след като в предишната седмици (10-14 
октомври) имаше разминаване – в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк основните измерите бяха на загуба, докато 
на БФБ трите индекса завършиха с повишения, а измерителят SOFIX беше с по-голям спад от трите индекса, взети заедно. 
Инфлацията в ЕС през септември се ускори до 10.9%, а в еврозоната до 9.9%, и въпреки ревизията надолу, това са най-
високите стойности, откакто „Евростат“ отчита този показател. В България по стандартите на „Евростат“ поскъпването на 
потребителските цени е с 15.6% на годишна база, което също е рекордно. Седмица по-рано в САЩ беше регистрирана 
годишна инфлация от 8.2 на сто, след като през юни достигна максимум от 9,1 на сто, но спадна до 8,3 на сто през август. 
Макар и по-ниска, инфлацията в САЩ все още е близо до най-високите си нива от началото на 80-те години на миналия 
век. 
От друга страна нарастването на потребителските цени до рекордни нива принуждават централните банки да повишават 
лихвите по кредити и депозити, което притеснява пазарните участници по фондовите борси. При скъпи заеми и високите 
лихви по депозитите, много предприемачи са принудени да влагат свободните си пари в банките, което води до 
ограничаване на инвестициите и забавяне на растежа на съответната компания. 
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В същото време седмичните резултати на борсите от двете страни на Атлантика показват, че страхът от инфлацията е 
преодолян, тъй като всички основни индекси са със седмично повишение. Въпреки че сега на дневен ред е рецесията – 
вече се появяват прогнози, че за еврозоната това е неизбежно и по-малко вероятно за САЩ, тъй като с повишаването на 
лихвите банките жертват икономическия растеж. Дори много анализатори смятат, че Федералният резерв на САЩ (Фед) и 
големите централни банки ще забавят един от най-големите цикли на повишаване на лихвените проценти от десетилетия. 
Тези които, мислят, че ще настъпи „обрат“, мислят погрешно, казва икономистът Нуриел Рубини, цитират от „Блумбърг, 
който стана известен с прогнозите си за финансовата криза през 2008 година (той предупреди две години по-рано какво 
ще се случи). Професорът по икономика в Нюйоркския университет и консултант към Конгреса на САЩ, определян за един 
от „най-умните от живите“ хора на планетата, според различни рейтинги, предупреди миналата седмица, че сегашната 
ситуация напомня за комбинация от 70-те години на миналия век и световната финансова криза от първото десетилетие 
на новия век, но сегашната криза ще е по-лоша от всякога, защото ще е комбинация от висока инфлация и стагнация, което 
е равнозначно на стагфлация (нисък темп на икономически ръст, висока и нарастваща инфлацията и увеличаване на 
безработицата). 
И въпреки че голяма част от инфлационните перспективи на Рубини се свеждат до натиска на предлагането, който може 
да отслабне в краткосрочен план, той вижда по-големи структурни насрещни ветрове, които ще забавят потенциалния 
растеж и ще поддържат цените високи, може би за години напред. Сред тях са последиците от Covid, конфликта в Украйна, 
продължаващите проблеми в Китай, застаряващото население, ограниченията върху имиграцията, кибервойната, 
популистката политика, нарастващата синдикална мощ, допълнителни пандемии и последици от изменението на климата. 
Последните събития в Обединеното кралство дават основание на Рубини да види развитието на света в по-широк смисъл 
при популистки мерки на правителствата, отбелязва „Блумбърг“. След като британското правителство въведе обречения 
минибюджет през септември, ход, който разтърси фондовите пазари и причини хаос за пенсионните фондове, Банката на 
Англия (BoE) отложи плановете си да намали баланса си и беше принудена дори да го увеличи с нови покупки на 
облигации. В същото време „минибюджетът“ с повишени разходи и данъци на правителството на практика го свали, 
защото премиерът Лиз Тръс бе принудена да подаде оставка миналия четвъртък. 
При такива сътресения пазарите, особено фондовите, скачат всеки ден в двете посоки, а като изключим глобалните 
икономически и геополитически фактори, пазарите се влияят силно и от междинните финансови резултати на публичните 
компании, които те задължително представят на всеки три месеца на борсите, известни като „сезони на отчетите“, какъвто 
имаме в момента. Повечето от големите компании в Западна Европа и САЩ отчетоха по-високи от прогнозираните 
резултати, затова и крайният седмичен ефект е повишение на индексите от двете страни на Атлантическия океан. 
Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ 
показа, че търговията по фондовите пазари от двете страни на Атлантика, въпреки някои дни на загуба, завършиха 
седмицата с повишения. На борсите в Западна Европа с най-висок седмичен ръст приключи италианският FTSE MIB 
(+2.89%), следван от германския DAX (+2.36%), испанския IBEX 35 (+2.21%), британския FTSE 100 (+1.62%), френския САС 40 
(+1.66%) и общият Stoxx 600 (+1.27%). 
От другата страна на океана, на „Уолстрийт“ в Ню Йорк отминалата седмица приключи също с печалби, дори по-високи, 
отколкото в Западна Европа. С най-висок седмичен ръст завърши технологичният Nasdaq Composite (+5.22%), следван от 
индустриалния Dow Jones (+4.89%) и широкия S&P 500 (+4.75%). 
Седмичната равносметка за БФБ 
През третата работна седмица на октомври (17-21) Българската фондова борса (БФБ) приключва търговията с повишения 
за трите индекса, докато българският измерител на „сините чипове“ SOFIX регистрира спад, като общият тренд на 
повишение съвпадна с пазарите на акции от двете страни на Атлантика. 
На БФБ най-голям седмичен ръст отчете равно претегленият индекс BG TR30 (+0.07%), следван от широкия BG BX40 (+0.02%) 
и секторния BG REIT (+0.01%), докато измерителят на „сините чипове“ SOFIX спадна с 0.39% 
От началото на октомври, за три седмици SOFIX e на загуба с 1.37%, а от началото на годината до 21 октомври регистрира 
общо понижение от 8.85%. За една година SOFIX е нараснал с 1.18%. 
БФБ отчете значително по-слаб седмичен оборот 
спрямо предходната седмица (10-14 октомври). Осъществени са 1 346 сделки с 6 886 143 лота за 12 816 298 лева, спрямо 
1726 сделки с 1 823 646 лота за 14 041 686 лева или с 380 сделки, 5 062 497 лота и 1 225 388 лева по-малко. 
Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 8 дружества, колкото и в предходната седмица. Най-голям седмичен 
оборот отчете отново Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) с 6 сделки за 4 008 537 лева; Феникс Капитал 
Холдинг АД (PCH) с 4 сделки за 1 254 140 лева; Градус АД (GR6) със 7 сделки за 1 083 450 лева; германската Siemens AG (SIE) 
със 79 сделки за 437 787 евро (856 136 лева); Република Холдинг АД (HREP) с 1 сделка за 687 607 лева; Родина-91 АД (RDNA) 
с 12 сделки за 380 432 лева; германската Volkswagen AG (VOW3) с 41 сделки за 273 030 евро (533 992 лева); Булленд 
инвестмънтс АДСИЦ (LAND) с 4 сделки за 272 931 лева. 
В тази група на най-оборотните емисии за четвърта поредна седмица попада Чайкафарма висококачествените лекарства 
АД (THQM), а за трета поредна германската Siemens AG (SIE) и Феникс Капитал Холдинг АД (PCH). 
Осемте дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 9 077 225 лева, формират 70.83% от 
седмичния оборот на БФБ. За отбелязване е, че 3 дружества са реализирали сделки за над 1 милион лева. 
След като три от индексите са със седмично повишение, но SOFIX като процент е с по-голяма загуба от трите индикатора 
взети заедно, 
губещите акции са повече от печелившите 
при съотношение 67% за губещите към 25% за печелившите и 8 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията 
са различни: при обемите (13% за губещите към 44% за печелившите и 43 на сто без промяна), при емисиите (42% за 
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губещите към 37% за печелившите и 21 на сто без промяна) и при сделките (48% за печелившите към 41% за губещите и 11 
на сто без промяна). 
Акцент от седмицата: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ увеличава капитала си 
и пуска последваща емисия, обяви на сайта си БФБ, след като емисията беше вписана от Комисията за финансов надзор 
(КФН). Търговията ще стартира на Основен пазар BSE на 24 октомври, реши ръководството на фондовата борса при 
следните параметри: ISIN код на емисията: BG1100042057; Борсов код на емисията: FPP; Размер на емисията преди 
увеличението: 49 045 400 лв.; Размер на увеличението: 15 000 000 лв.; Размер на емисията след увеличението: 64 045 400 
лв.; Брой акции след увеличението: 64 045 400 акции; Номинална стойност на една обикновена, поименна, безналична с 
право на глас акция: 1.00 (един) лв. 
Динамика на индексите на БФБ 
Седмичният преглед (17-21 октомври) показва, както вече посочихме, че три от индексите са с повишения и само един е 
със спад: 
- при SOFIX е регистрирано понижение с 0.39%, докато в предходната седмица беше „на нула“ (без промяна). През 
отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са 
реализирани сделки с 231 364 лота за 657 462 лева, спрямо 778 019 лева седмица по-рано; 
- при BGBX 40 е отчетен ръст от минималните 0.02%, след повишение от 0.23% в предходната седмица. През отминалите 
пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 357 029 лота за 6 
081 638 лева, спрямо 8 366 059 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 е регистрирано нарастване с 0.07% спрямо повишение с 0.09% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 266 570 лота 
за 1 070 468 лева при 1 545 788 лева в предходната седмица; 
- секторният BG REIT е с най-слабо повишение от 0.01% спрямо нарастване с 0.27% в предходната седмица. През 
отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 136 105 лота за 
515 894 лева при 210 913 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
Начело в тази група е Родина-91 АД (RDNA) със седмичен ръст от 403.29% и седмичен оборот от 380 432 лева, при последна 
цена от 7.650 лв./акция и пазарна капитализация от 717 371 лева; 
- Република Холдинг АД (HREP) с повишение от 38.82% и 687 607 лева оборот, при последна цена от 4.220 лв./акция и 
пазарна капитализация от 6 729 811 лева; 
- Параходство българско речно плаване АД (BRP) с нарастване от 10.58% и седмичен оборот от 66 725 лева, при последна 
цена от 0.575 лева/акция и пазарна капитализация от 20 532 488 лева; 
- Смарт Органик АД (SO) с ръст от 8.63% и оборот от 16 487 лева, при последна цена от 15.100 лева/акция и пазарна 
капитализация от 155 681 000 лева; 
- Градус АД (GR6) с повишение от 7.03% и 1 083 450 лева оборот, при последна цена от 1.370 лв./акция и пазарна 
капитализация от 333 743 933 лева. 
Най-губещите акции 
Начело сред най-губещите акции са на Биодит АД (BDT) със спад от 9.52% и седмичен оборот от 16 340 лева, при последна 
цена от 1.900 лв./акция и пазарна капитализация от 26 259 108 лева; 
- Топливо АД (TOPL) е със седмично понижение от 7.50% и седмичен оборот от 29 772, след като в предходната седмица 
беше в групата на най-печелившите акции с ръста от 114.29%. През отминаващата седмица последната цена е 5.550 
лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 30 063 401 лева от 32 500 974 лева седмица по-рано; 
- Каучук АД (KAU) е със загуба от 6.25% и седмичен оборот от 158 376 лева, при последна цена от 33.000 лв./акция и пазарна 
капитализация от 31 089 003 лева; 
- китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) е със спад от 6.15% и седмичен оборот от 28 091 евро (54 940 лева), при 
последна цена от 73.200 евро/акция; 
- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е с понижение от 5.22% и седмичен оборот от 31 061 лева, след като в предходната седмица 
беше сред най-печелившите емисии с ръст 8.49%. През отминаващата седмица последната цена е 2.180 лева/акция и по-
ниска пазарна капитализация до 6 622 258 лева от 6 986 786 лева седмица по-рано. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (17 - 21 октомври) с книжата на: 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) регистрира спад от 11.02% и седмичен оборот от 525 лева при реализирани сделки с 500 
акции на 21 октомври, при последна цена от 1.050 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 19 276 791 лева от 21 
663 442 лева седмица по-рано; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 30 септември с 500 акции за 
650 лева, след което цената им е спаднала с 7.14%, при последна цена от 1.300 лв./акция и пазарна капитализация от 17 
336 631 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 2 000 акции за 1 300 лева на 19 октомври, след което цената им не се е 
променила, при последна цена от 0.650 лв./акция и 16 320 467 лева пазарна капитализация; 
- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 23 септември с 5 акции за 31 лева, 
след което цената им се е повишила с 19.23%, при последна цена от 6.200/акция и пазарна капитализация от 95 201 868 
лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана сделка с 10 акции за 36 лева на 18 октомври, след което цената им не се е 
променила, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват и 
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облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата работна седмица не са реализирани сделки, като 
последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, 
оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 4 октомври с 30 акции за 513 лева, след 
което цената им се е понижила с 14.57%, при последна цена от 17.000 лв./акция и пазарна капитализация от 147 985 680 
лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани 
сделки, като последната е била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената 
им не се е променила. 
- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била на 13 октомври 20 акции за 30 лева, 
след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 
лева; 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки с 2 090 акции за 3 532 лева, след което цената им се е повишила 
с 9.38%, при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 50 606 479 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации 
за 286 000 лева при номинална стойност от 1000 лева номинал, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000 лева номинал/брой; 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и 
„Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
 
√ АЯР се включи в "Дни на кариерата" в Техническия университет в София 
На 19 октомври Агенцията за ядрено регулиране за пореден път взе участие в изложението за работодатели „Дни на 
кариерата“ в Техническия университет – София. Това е най-голямото университетско събитие в страната. Във форума се 
включиха рекорден брой работодатели от частния и публичния сектор, които предложиха на студентите възможности за 
стаж или бъдеща работа. Това съобщиха от Агенцията за ядрено регулиране. 
Студенти от различни специалности на най-големия технически университет в България, се спираха на щанда на Агенцията 
и проявиха засилен интерес към дейността на регулатора. Учащите се имаха възможност да разговарят с представители на 
АЯР и да зададат своите конкретни въпроси за работа в регулатора. 
 
Мениджър 
 
√ България е сред трите страни в ЕС с най-нисък държавен дълг спрямо БВП 
България е в Топ 3 на държавите членки на ЕС с най-нисък държавен дълг спрямо БВП в края на второто тримесечие на 
годината. Страната ни (21.3%) е на второ място след Естония (16.7%) и преди Люксембург (25.4%), сочат данните на 
Европейската статистическа служба, огласени днес. 
Към края на посочения период най-задлъжнели са Гърция (182.1%), Италия (150.2%) и Португалия (123.4%), следвани от 
Испания (116.1%), Франция (113.1%) и Белгия (108.3%). 
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В сравнение с първото тримесечие на годината три държави членки регистрират увеличение на съотношението дълг/БВП. 
Това са Люксембург (+2.8 пр.п.), Чехия (+0.6 пр.п.) и Холандия (+0,1 пр.п.). Останалите двадесет и четири записват 
намаление, като най-голямо свиване на дълга е регистрирано в Кипър (-6.8 пр.п.), Гърция (-6.3 пр.п.), Хърватия (-3.0 пр.п.), 
Малта (-2.3 пр.п.), Италия (-1.9 пр.п.) и Ирландия (-1.8 пр.п.). 
 

 
 
На годишна база – Q2/2021 спрямо Q2/2022, четири държави членки регистрират увеличение на съотношението дълг/БВП 
– това са Румъния (+1.4 пр.п.), Чехия (+0.9 пр.п.), Унгария (+0.6 пр.п.) и Словакия (+0.1 пр.п.), а останалите 23 регистрират 
намаление – най-голямо е то в Гърция (-25.4 пр.п.), Кипър (-14.4 пр.п.), Хърватия (-12.0 пр.п.), Португалия (-10.8 пр.п.), Дания 
(-8.2 пр.п.), Ирландия (-7.5 пр.п.), Испания (-7.0 пр.п.) и Словения (-6.5 пр.п.) 
 

 
 
Сумарно съотношението държавен дълг към БВП в еврозоната възлиза на 94.2% в края на второто тримесечие на 2022 г. 
спрямо 95.2% в края на първото тримесечие на 2022 г. В ЕС съотношението също намалява от 87.5 на 86.4 на сто. Както за 
еврозоната, така и за ЕС намалението на съотношението се дължи на увеличението на БВП, което изпреварва 
задълженията в абсолютно изражение. 
На годишна база то също намалява както в еврозоната (от 97.9 на 94.2%), така и в ЕС (от 90.5 на 86.4 на сто). Намаленията 
се дължат на възстановяването на БВП, докато дългът в абсолютно изражение продължава да се увеличава. 
В края на второто тримесечие на 2022 г. дълговите ценни книжа представляват 82.7% - в еврозоната, и 82.2% - в ЕС общ 
държавен дълг. Кредитите са съответно 14.1% и 14.7%, като представляват валута и депозити 3.1% от държавния дълг както 
на еврозоната, така и на ЕС. 
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√ Петролът поевтиня на фона на данните от Китай 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, след като Китай представи дългочаканите търговски 
данни за месец септември, от които стана ясно, че търсенето в най-големия вносител на суров петрол в света е останало 
слабо през миналия месец, тъй като стриктната политика срещу COVID-19 и ограничаването на износа на горива намаляват 
потреблението, пише Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,91 долара, или 0,97% до 92,59 долара за барел, следвайки 
поскъпване с 2% през миналата седмица. Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,85 долара, или 1%, 
до 84,20 долара за барел. 
Въпреки ръста спрямо август, вносът на суров петрол в Китай през септември от 9,79 милиона барела на ден е с 2% под 
количеството, внесено през същия период на предходната година, показват данни на митниците в понеделник. Това се 
дължи на факта, че независимите рафинерии ограничиха производителността на фона на тънки маржове и слабо търсене. 
„Неотдавнашното възстановяване на вноса на петрол се забави през септември“, посочиха анализатори на ANZ в бележка, 
като добавиха, че независимите рафинерии не са успели да използват увеличените квоти на фона на продължаващите 
локдауни, които натежават върху търсенето. 
Несигурността относно политиката на Китай за нулев COVID и кризата в имотния сектор хвърлят сянка върху 
икономическите перспективи на страната въпреки по-добрия от очаквания растеж на БВП на страната през третото 
тримесечие. Това подкопава ефективността на мерките за насърчаване на растежа, коментираха анализатори на ING в 
бележка. 
Данните дойдоха ден след като китайският Си Дзинпин си осигури безпрецедентен трети лидерски мандат в неделя, 
затвърждавайки мястото си на най-могъщия лидер на страната след Мао Дзъдун. 
Брентът се повиши миналата седмица, въпреки че президентът на САЩ Джо Байдън обяви продажба на 15 милиона барела 
петрол от стратегическите петролни резерви на САЩ. Продажбата е част от рекордното освобождаване от 180 милиона 
барела от петролните запаси, което започна през месец май. Байдън добави, че целта му ще бъде да попълни запасите, 
когато суровият петрол в САЩ е на цена от около 70 долара за барел. 
„Коментарите на Байдън, че САЩ ще купуват суров петрол само след като цените достигнат 70 долара за барел, осигуряват 
силно ниво на подкрепа“, посочиха от ANZ. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Политическите решения, плановете за управление и приоритетите? Гост: Деница Сачева - ГЕРБ-СДС. 
- Изводите на „Демократична България" след избора на председател на парламента. Гост: Атанас Атанасов - зам.-

председател на НС 
- Опозицията и промяната - за мнозинствата и възможните коалиции. Гост: Венко Сабрутев - „Продължаваме 

промяната" 
- Напрежението в енергетиката и кризите в сектора. Гост: Александър Николов - бивш министър на енергетиката 
- Какви са притесненията на пострадалите от наводненията семейства в Карловска област на прага на зимата и каква 

помощ очакват? 
бТВ, „Тази сутрин" 

- За мерките срещу инфлацията, икономиката по време на криза и цените на тока? Гост: Никола Стоянов - служебен 
министър на икономиката 

- Ще подкрепи ли „Български възход" правителство с мандат на ГЕРБ? Гост: Виолета Комитова 
- Кога ще бъде решен 30-годишния проблем с режима на водата в Омуртаг? 
- Сигнали за дървеници във влак 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Ще успее ли 48-ия парламента да приеме държавния бюджет за 2023 г.? 
- Ще намерят ли партии изход от политическата криза или следващи избори са неизбежни? 
- Шофьор е на път да се превърне в рекордьор по дадени фалшиво положителни тестове за наркотици на пътя 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Българинът дава до 56 хил. лв. за автомобил, дори в кризата търси нов 
в. Телеграф  - БГ туршията от три държави 
в. Труд - До 3 г. затвор ако откажеш наркотест 
в. Труд - Отказаха се от две тарифи за тока 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Борисов допуска и предсрочен вот, а ГЕРБ - кабинет на малцинството 
в. 24 часа - Скандал: съветници от ГЕРБ срещу кмета си заради заради "водния" пробив в Пловдив 
в. 24 часа  - Готови са всички закони за плана, чакат НС да ги приеме 
в. 24 часа - Само за 3 седмици храните поскъпнаха с нови 10% 
в. Телеграф - Въртят се седем имена за премиер 
в. Труд  - Приходите на хотелите през лятото надминаха 1 млрд. лв. 
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Водещи интервюта 
в. 24 часа - Радомир Чолаков, депутат от ГЕРБ: Защо на "Промяната" машините са и по-важни от тока и инфлацията? 
Искаха да взривят парламента само и само да не се отвори изборният закон за правото пак да се гласува и с хартиена 
бюлетина 
в. Телеграф  - Пилотът Марио Бакалов, приземил в София най-големия аероплан: Социалните мрежи подхранват 
заблудата кемтрейлс 
в. Труд - Проф. Пламен Киров пред "Труд News": Има криза на политическото представителство 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Художествената тайна на парламентарното театро 
в. Телеграф - Игра на тронове през зимата, кой ще оцелее 
в. Труд - "Промяната" - партията на "Дънинг-Крюгер" 
 
√ Предстоящи събития в страната на 24 октомври  
София 

- От 09.00 часа в зала "Роял" на София Хотел Балкан, ще се проведе официалното откриване на международната 
конференция "Живот във Вселената". Събитието ще събере световни учени и нобелови лауреати в София и цели 
да се улесни ползотворното взаимодействие между изтъкнати учени от различните научни области за 
разработване на най-съществения изследователски въпрос на нашето време - "Как е възникнал животът?". 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: "Напредва узаконяването на сградата 
"Златен век" в кв. "Лозенец" въпреки констатираното незаконно строителство". 

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 до 15.00 часа във фоайето на Младежки дом, Благоевград, учебни заведения от цялата страна ще вземат 
участие в тазгодишното издание на Панорама на университетите, организирана от Община Благоевград и Център 
за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. 

*** 
Варна. 

- От 17.00 до 17.30 часа варненските нотариуси ще посетят Държавен архив - Варна, за да разгледат експозиция от 
документи, които касаят нотариалната дейност. РНК-Варна изказва благодарност на екипа на ДА - Варна и по-
специално на г-н Владимир Владимиров за предоставената възможност. 

*** 
Девня. 

- От 17.30 часа се организира втора среща с жителите на Девня в Младежкия дом в кв. Повеляново, на която ще 
дадем информация и ще отговаряме на въпроси, свързани с проекта на "Солвей Соди" за изграждане на 
инсталация за производство на пара чрез оползотворяване на алтернативни горива. 

*** 
Ловеч. 

- От 12.00 часа в пресклуба на БТА, по случай 1-ви ноември - Ден на народните будители, в Ловеч ще се състои 
"Месец на ансамблите". В продължение на четири седмици гражданите на града ще могат да гледат концертите 
и спектаклите на българските ансамбли. Повече за инициативата ще разкаже на пресконференция в Пресклуба на 
БТА Кристиан Костов, председател на Народно читалище "Бяла Анаста - 2016 г.", организатор на събитието. 

*** 
Русе. 

- От 18.00 часа видяна в зала "Русе" на Историческия музей ще бъде открита изложба "Стари балкански фотографии" 
- съвместен проект на българската Държавна агенция "Архиви" и Държавния архив на Република Северна 
Македония 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа в IX ОУ "Веселин Ханчев", Детски отдел на библиотека "Родина" гостува в началните класове на IX ОУ 
"Веселин Ханчев" с мултимедийна презентация за Паисий Хилендарски, викторина, литературно четене и 
творческо ателие за изработване на хартиени перодръжки и мини книжка с текст от "История славянобългарска. 

- От 18.00 часа в Къща музей "Гео Милев" ще се проведе среща - разговор с Никола Иванов за литература, автори и 
литературната критика за тях. 

- От 18.00 часа в РБ "Захарий Княжески" ще се проведе концерт Българска музика, по повод 1 ноември. Участват 
оперни певци и инструменталисти. 

- От 18.30 часа в РБ "Захарий Княжески" ще се състои откриване на изложба на художествено ателие "Витроартис" 
- От 19.00 часа в Културен център "Стара Загора", ще бъде представен театрален спектакъл на Камен Донев "Лекция 

№ 3 за силата на словото" 

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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