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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
НОВА ТВ 
 
√ Как разпределението на държавните пари ще се отрази на домакинствата? 
Коментар на Петър Илиев, Владимир Сиркаров, Васил Велев и Лъчезар Богданов 
„Новият бюджет - ако е със старите политики и нищо не бъде променено, ще има увеличение на доходите на почти всички 
нива, освен при хората, които са на трудови договори в частния сектор.Това ще доведе до нов импулс на инфлацията. И 
най-бедните ще си останат, макар и с по-високи доходи, под границата на бедността”, коментира банкерът Петър Илиев. 
Според председателя на АИКБ Васил Велев доходите на хората растат. „В индустриите, които растат добре, доходите 
догонват инфлацията. По-големият проблем е, че се стопяват спестяванията на хората”, уточни той. 
Икономистът Владимир Сиркаров подчерта, че компенсациите за бизнеса са много важни и трябва да бъдат удължени. 
„Българският бизнес и частният сектор генерират стойността в икономиката. Ако бизнесът не работи, в крайна сметка не е 
добре и за социалната устойчивост”,  обясни той. 
Лъчезар Богданов, който е главен икономист в Института за пазарна икономика, държи на разумен бюджет. „Лесното е да 
кажем: „Дай да не пипаме пенсиите” и решаваме всички проблеми. Има много други разходи, които може да се орежат. 
За енергийните компенсации пък може да имат по-смислен модел”, е неговото мнение. 
Целия разговор гледайте във видеото.  
 
√ Няколко варианта за размера на минималната работна заплата 
Синдикатите настояват за увеличението й заради рекордната инфлация 
Големият спор около Бюджет 2023 остава темата за минималната работна заплата. Синдикатите настояват за увеличение 
заради рекордната инфлация. Темата вече е била обсъдена с премиера в Министерския съвет. 
Няколко варианта са на масата. След като вече години държава, синдикати и работодатели не успяват да се разберат 
минималната работна заплата да се изчислява чрез механизъм, сега вариантите са няколко. Официалното и в анонсирания 
проект, и при евентуално удължаване на сегашния бюджет, сумата е 710 лева.  
Съществуват обаче също варианти да е 760, 800 или 860 лева. Синдикатите настояват за минимум 850 лева. 
След рекордната инфлация, отчетена от НСИ, идва време и за равносметка. Синдикатите пресмятат, че месечният доход, 
необходим на един работещ, който живее сам, е 1320 лева. За семейство с едно дете са нужни общо 2376 лв.  или с 400 
лева повече от миналата година.  Атанас изчислява, че и сега по-голяма част от бюджета му отива за храна. 
„При всички стоки има ръст. Най-много е при зеленчуците и плодовете, при месата, млечните също. С 50-ина лв. в магазина 
почти нищо не можеш да си купиш на фона на м.г. като сравнение”, заявява Атанас Христозов. 
Основният въпрос е дали минималната заплата наваксва ръста на инфлацията. На вчерашната среща на служебния 
премиер Гълъб Донев с работодатели и синдикати са обсъждани различни размери на минималната работна заплата. 
„Смятани са три варианта – 760, 800 и 860. На разговора трябва ли, или не трябва, премиерът всъщност зае позиция, че 
очевидно трябва да има някакво движение на минималната заплата, колко и какво обаче предстои да видим”, заяви 
Пламен Димитров – президент на КНСБ. КНСБ са категорични, че приходите през 2023 г. в бюджета ще са повече и това 
позволява увеличение на минималното заплащане. Те настояват то да стане поне 820 лева. 
„850 лева към 710 е 20-ина процента, колкото е инфлацията. Следователно ние смятаме, че минималната заплата трябва 
да се актуализира с тези числа, още повече тя ще остане толкова, ако стане 850 за цялата 2023 година, когато също ще има 
инфлация”, поясни Димитров. 
Работодателите очаквано не са съгласни на такова повишение. От АИКБ предлагат изобщо да не се гласува бюджет за 
догодина, ако не се състави правителство. 
„Тя трябва да се договоря и да е различна за различните икономически дейности. Само така може да бъде достатъчно 
адекватна”, смята Васил Велев, председател на АИКБ. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Actualno.com 
 
√ Васил Велев: Идва криза, празникът свърши 
Идва криза, празникът свърши. Трябва да разпределим справедливо тежестта на тази криза. Това мнение изрази 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в ефира на Нова телевизия.  

https://nova.bg/news/view/2022/10/26/387810/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/
https://nova.bg/amp/news/view/2022/10/25/387754/%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/
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„Тласкани от популизъм и жажда за народната любов раздухме разходите до невъзможност да ги покриваме. Чергата е 
много по-къса и ако продължаваме по същия начин ще счупим страната и ще я фалираме. Ще изтървем и прогнозните 
срокове за влизане в еврозоната, с което допълнително ще намалим инвестициите и ще влошим картината“, заяви той. 
„Трябва разум и консенсус, че такова безумие с такъв дефицит, не може да бъде допуснат“, каза Лъчезар Богданов.  
Икономистът Владимир Сиркаров заяви, че има пера, по които могат да се направят реформи с цел намаляване на сумите, 
които се раздават и с цел подобряване не ефективността, както и да се таргетират по-правилно. „Затягането на коланите е 
много важно. Като гледам как се дават пари на калпак, хич не сме стегнали коланите“, добави Сиркаров.  
Банкерът Петър Илиев заяви, че ако сега не затегнем коланите, по същото време следващата година, за да избегнем 
ликвидния риск, ще трябва да увеличаваме косвените данъци. „Това ще е неизбежно“, категоричен бе той. 
„Идват предизвикателства и ние трябва да сме подготвени. Политическата обстановка е обтегната, но трябва да има и 
разум“, каза Сиркаров. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Три варианта от финансовото министерство за размера на минималната заплата - 760, 800 и 860 лв  
Цената на живота в България поскъпва. Вече 2376 лв. са необходими за месечната издръжка на семейство с едно дете. 
Това показват данните на КНСБ. 1320 лв. е сумата за един работещ и сам живеещ човек. За последната година издръжката 
на живот за тричленно домакинство се е увеличила с близо 400 лева. 
Анна е специалист химик, но въпреки това работи допълнително, за да може да осигурява нуждите на семейството си. 
Смята, че и да се увеличи минималната работна заплата, пак няма да промени доходите.  
"Да се купи най-необходимото за 15 дни, а през другите 15 дни диета за здравословно състояние", споделя жената. 
"Сметнали са три варианта от финансовото министерство - 760, 800 и 860 лв. Естествено, бизнесът тук има своите 
съображения, които ние не приемаме предвид на това, че 850 лева са почти 20% процента, колкото е и инфлацията. 
Премиерът взе позиция, че очевидно трябва да има движение на минималната заплата, но колко и какво - предстои да 
видим", заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Работодателите са против да се приема бюджет за следващата година, ако не се сформира стабилно управление. Според 
тях трябва да има ясен механизъм за увеличението на минималната работна заплата.  
"Тя трябва да се договаря и да е различна за различните икономически дейности, само така може да бъде достатъчно 
адекватна. Такава е и практиката в редица европейски държави, така се процедира в Италия, Австрия, Дания", коментира 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
Ако не се стигне до увеличаване на доходите, от синдиката заявиха, че остават в протестна готовност. 
 
3e-news.net 
 
√ Васил Велев: Бизнесът има предложение как да се въведе европейският регламент за справяне с високите цени на 
електроенергията, но не среща подкрепа от МЕ 
Ако няма формирано отговорно управление и се прави предизборен бюджет ще имаме гръцки сценарий и фалит на 
държавата, смята председателят на АИКБ 

- Г-н Велев какви са според вас най-важните въпроси, които стоят пред новото Народни събрание за 
разрешаване? В какъв порядък трябва да се случват нещата? 

Най-важните проблеми са да се формира отговорно управление. Защото в зависимост от това се променят задачите и 
приоритетите. Ако има отговорно управление тогава следващата важна задача е да се разработи и приеме бюджет за 
следващата година. Ако обаче няма отговорно управление, то по-добре това да не се прави. Защото просто „ще се счупи 
държавата“ – тя ще фалира. Виждате че в резултат на безотговорни и популистки действия на предишното Народно 
събрание, където всички гледаха напред към предстоящите избори, направиха такъв бюджет и взеха такива решения, 
които за догодина носят проблеми. 
Ако нищо не променим,  през следващата година ще имаме около 12 млрд. лв. дефицит и ще трябва да изтеглим 16 млрд. 
лева кредити от пазарите, за да се разплатим по падежиращия дълг, който предстои и да покрием дефицита. 
Това е силно притеснително, защото виждате, че от финансовите пазари в момента и 200 млн. лв. не можем да вземем с 
приемлива лихва. А какво остава за 16 млрд. лв… 

- Има ли вариант тази бюджетна прогноза сега да се промени? Или зависи само от народните ни представители 
сега? 

Ако няма формирано отговорно управление и широко мнозинство, което да не гледа към следващите избори след няколко 
месеца, всъщност няма да е нужно да се прави бюджет, защото той ще повтори направеното вече и всички ще наддават за 
народната любов.  Това ще доведе до гръцки сценарии и фалит на страната. В такава ситуация ще сме, че няма да има 
пари, за да се посрещнат разходите. В момента държавата взима заеми, за да плаща пенсии. Взимаме заеми, за да 
раздаваме социални помощи на всички, а не таргетирано на най-нуждаещите се. И то защото всички са гласоподаватели, 
а политическите сили, гледайки към избори, взимат такива популистки решения и щедро пилеят чужди пари. Пари, които 
не са техни и които не са спечелени. 
Това е най-важното сега: ако няма формирано отговорно управление, по-добре, гледайки към следващите избори, да се 
удължи сегашния бюджет. И нека да се приемат разходни тавани за първите три месеца на 2023 г., а след следващите 
избори ново отговорно управление да направи бюджета за следващата година. Това може да се случи след март или дори 
април месец. 
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- А нагласата на бизнеса каква е: или да се постъпят разумно и отговорно управляващите или тази агония да 
не продължава дълго? 

Да, точно така. При всички случаи този Парламент трябва да приеме подготвените изменения и допълнения на закони във 
връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост. Голяма част от промените са готови и по тях има консенсус. 
Но това в светлината на останалите проблеми е малко или много по-скоро рутинна задача. Непременно новото Народно 
събрание, на най-преден план, трябва да работи за въвеждането на европейския регламент за справяне с високите цени 
на енергията. От началото на октомври Съвета на Европа прие такъв регламент и въпреки че този нормативен акт действа 
директно, без нужда от имплементиране в законодателството ни, този регламент има много допуски и неопределености. 
А те трябва да бъдат въведени в действие с местен нормативен акт. Това означава промени в закони у нас. 
Тук говоря за облагането на свръхпечалбите в частния сектор – те не могат с постановление на Министерски съвет да се 
обложат, а трябва да е на база на закон. 

- Има ли предложение на бизнеса как да се въведе този регламент? 
Имаме и го обсъждаме, но засега нямаме съвпадение с мнението на Министерство на енергетиката. Праговете, които се 
предлагат от ведомството са на практика такива, че те няма да доведат до облагане на свръхпечалбите. Дискусията с тях 
продължава. Програмата за компенсиране на свръхвисоките цени се видя, че вече няма алтернатива, защото и 
регламентът това повелява. Тези откровени глупости, че бизнесът трябвало да свикне с високите цени и да се адаптира, 
виждате че не намират основание и в законодателството на Европейския съюз. Регламентът не е за приспособяване към 
свръхвисоките цени, а е за справяне с тях. Глупавите призиви за адаптиране, за приспособяване към такива цени означава 
бизнесът да напусне Европейския съюз. Защото ако остане тук е обречен, особено базовата, енергоинтензивна индустрия 
– тя просто няма как да се конкурира на световните пазари с другите континенти, където цените на енергията са в пъти по-
ниски. А те съставляват голяма част от себестойността на произвежданите продукти. Така че именно този проблем според 
нас трябва да е първостепенна задача на парламента. В момента до края на годината има действаща програма за 
компенсиране на свръхвисоките цени на електроенергията – над 250 лв./мвтч. Тя трябва да бъде удължена поне до края 
на юни 2023 г. и подобрена, а не влошена. Така повелява регламента. И това е една конкретна много важна задача, за да 
се съхрани конкурентоспособността на българската икономика и тя да се справи по-добре при идващата рецесия в ЕС. 
Само така можем да преминем през нея по-бързо и с по-малко сътресения. И така да се възползваме от пренареждането 
и скъсяването на веригите на доставки. За тази цел ние трябва да имаме ако не конкурентни предимства от гледна точка 
на цени на енергията, то поне цени, равни на средните в ЕС. А те в момента, дори след компенсациите са по-високи от 
средните в Европейския съюз. 

- Предполагам, че другата важна задача е и избора на председател на КЕВР? 
Да, предстои и избор на председател. Но това не е най-спешната задача, защото действащия стар председател е добре 
подготвен, отговорен и независим човек. Неговото председателстване не създава проблеми, а по-скоро реши проблема с 
предишния председател. Това бе добро решение. 
Но има да се правят много реформи. Заради това е нужно да има функциониращ парламент и отговорно управление. Тези 
реформи са свързани с по-добрия бизнес климат, с националните приоритети за Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, еврозоната и приемането ни в Шенген. Тези въпроси са свързани с възстановяване на 
макроикономическата и финансова стабилност, която е силно разклатена сега. 

- А има ли план Б бизнесът? Ако утре депутатите решат „да разваляме седянката“, както имаше навремето 
един израз? Или да очакваме предприятията да започнат да се изнасят навън? 

Ако се разтури Парламента без да е въвел регламента в действие, то остават половинчатите възможности на служебното 
правителство. То да продължава докъдето може, без подкрепа от законодателя. А това далеч не е най-доброто решение. 
Ако ние нямаме сравними, конкурентни цени на енергоресурсите много предприятия ще затворят. Изнасянето на 
индустрията от Европа не е спирало, а в последната една година се ускори. Ние се деиндустриализираме и без базови 
предприятия не виждам как ще реализираме и зелената сделка. Все пак без метали, без химия, без строителни материали 
и строителство няма как да се случи това. 

- Какво бихте посъветвали вие народните представители сега? 
Не говорихме и за правната сигурност, а това си остава непроменена задача. За жалост там не напреднахме в последно 
време. Няма усещане за върховенство на закона и сигурност на собствеността. Там не напреднахме много, защото с 
незаконни средства да се търси правна сигурност, върховенство на правото и борба с корупцията, то е мисия невъзможна. 
Усещането за корупция не намаля през тези месеци на борба с корупцията. В това време станахме свидетели на много 
скандални сделки, назначения и спорни решения. Този проблем също стои като задача. 
Но най-приоритетната задача, преди всички останали е, да се предпази България от въвличането ѝ във война. Защото 
всичко друго губи значение, ако това се допусне. 

- Тук не трябва ли да се мисли и какви средства са предвидени за отбрана в бюджета? 
Това е също важно да се знае. Но трябва да водим такава политика, която не въвлича България във война. А не да се 
въоръжаваме, хранейки чуждите индустрии, за да спечелим чужда война. 
Анонсите на някои политически сили са доста спорни в това отношение. Първата грижа и първото решение на Народното 
събрание бе едва ли не да се изпраща оръжие в Украйна. Решили сме проблема с цените на енергията, решили сме 
проблема с инфлацията, с доходите на хората през зимата, цените на комуналните услуги и започваме да решаваме 
световните проблеми. Това е напълно безотговорно и няма как да бъде толерирано. 
Депутатите просто трябва да си повтарят клетвата преди всяко гласуване или инициатива: „Във всяко свое действие да се 
ръководя от интересите на народа“. Става дума за българския народ, да го имат предвид. 
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АИКБ 
 
√ Писмо на АОБР относно таваните на приходите на производителите на ел. енергия 
ДО 
Г-Н ХРИСТО АЛЕКСИЕВ 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЛИТИКИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИЗИСНИЯ ЩАБ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА 
Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ 
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
КОПИЕ: 
Г-Н НИКОЛА СТОЯНОВ 
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА 
Г-ЖА ИВА ПЕТРОВА 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
Г-ЖА ЛЮБОМИРА ГАНЧЕВА 
СЕКРЕТАР НА КРИЗИСНИЯ ЩАБ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА 
 
 

ОТНОСНО: ТАВАНИ НА ПРИХОДИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА, 
На среща в Министерството на енергетиката, проведена на 21 октомври 2022 г., беше представен изменен вариант на 
таваните на приходите на електропроизводствените предприятия, като не беше представен подробности механизмът за 
компенсиране на небитовите крайни клиенти за цените на електрическата енергия. Не е възможно да се води сериозен 
разговор, без да са известни както приходната, така и разходната част. Протестираме срещу подхода да се обсъждат числа, 
за които не е ясно как са получени! 
На последното заседание на Кризисния щаб, проведено на 13 октомври 2022 г., беше обсъдена ревизия на тези тавани в 
посока на тяхното намаляване. Вместо това, те са на практика запазени, за някои производители са увеличени, а други 
производители са практически изключени. Този подход е недопустим! По този начин се намаляват средствата, които да 
осигурят финансирането на компенсаторния механизъм за цените на електрическата енергия. Припомняме, че тези 
средства не са помощ от енергетиката за бизнеса, а са средства на бизнеса, получени в енергетиката, поради 
съществуващи пазарни изкривявания! Намираме така предложените тавани на приходите за необосновани. 
Възразяваме срещу завишаването на тавана на кондензационните въглищни централи от 180 лв./MWh + разходите за 
емисии на 350 лв. лв./MWh + разходите за емисии. Не виждаме какви промени са настъпили за десет дни, за да се 
предприеме двукратно увеличение на прага, намалявайки вноските във ФСЕС. 
Противопоставяме се на практическото изключване на големите ВЕЦ на НЕК с предвиденото изваждане на всички ВЕЦ с 
изравнител от механизма за прилагане на таван на приходите. 
Намираме определянето на таван на приходите от 320 лв./MWh на ВЕИ производителите без договори за премии за 
необосновано. Това са производители с ниски производствени разходи, при които не се заплащат гориво (с изключение 
на биомасата, която е с малка инсталирана мощност) и емисии. Самото равнище на пазарните цени е обусловено от 
високите цени на изкопаемите горива и цените на емисиите. Следователно, и тези ВЕИ производители реализират 
неочакван приход, който не се дължи на повишената им технологична и икономическа ефективност. Смятаме, че този таван 
за ВЕИ без премии може да бъде свален поне дву- или трикратно. Същото важи и за ядрената централа. Таванът на 
приходите е три пъти по-висок от определената от КЕВР цена за регулирания пазар, в която освен гарантирана 
възвръщаемост, са включени както разходите за гориво, така и разходите за задължителните вноски във фондовете за 
управление на РАО и извеждане от експлоатация. Поради това, намираме, че действителният таван на приходите на 
ядрената централа следва да е поне с 1/3 по-нисък. Не намираме основания и за изключването на „Мини Марица-изток“ 
от вноските в солидарния фонд. Наистина, цената на въглищата се определя със заповед на Министъра на енергетиката, а 
предприятието дълго време имаше незадоволителни финансови резултати. Припомняме, обаче, че дружеството 
понастоящем изнася въглища. Износът на източномаришки въглища никога не е бил предвиждан, което според нас е 
основание за облагането минимум на приходите от износ на въглища. 
От гореизложеното се вижда, че не се максимизират възможностите за осигуряване на приходите, необходими за 
компенсиране на небитовите потребители на електроенергия, което е крайната цел на Регламент 1854. Регламентът цели 
подпомагане на икономиката в кризисна ситуация, а не осигуряване на комфорта на енергетиката и съсипване на 
икономиката! 
Изразяваме енергичния си протест срещу тези стойности на таваните на приходите и настояваме за ревизирането им в 
най-кратки срокове, за да оцелее българската икономика! 
  
С УВАЖЕНИЕ, 
ДОБРИ МИТРЕВ 
Председател на УС на БСК  
и председател на АОБР за 2022 г.,  
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ  
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
БНТ 
 
√ Депутатите започват работа с избора на постоянните парламентарни комисии 
В Народното събрание депутатите започват работа с избора на постоянните парламентарни комисии. 
В амбициозната програма на народните представители е предвидено да бъде уточнен съставът на 23 комисии, които да 
започнат работа по неотложните задачи в 48-ото Народно събрание. 
Очаква се в парламента да бъде изслушан и служебният енергиен министър Росен Христов относно доставките на газ от 
април досега, както и в пленарната зала да гласуват решение правителството да представи всички законопроекти, 
необходими за изпълнение на междинните етапни цели по Националния план за възстановяване и устойчивост. Срокът за 
подаване на искане за второ плащане е до края на годината. 
 
√ Гълъб Донев: Независим разследващ орган срещу корупцията е най-силната имунна система на държавата 
Независимият разследващ орган за противодействие на корупцията е най-силната имунна система на държавата срещу 
порочните практики. Това заяви служебният премиер Гълъб Донев преди заседанието на Министерски съвет. 
Кабинетът ще разгледа три законопроекта, обвързани с второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост - за 
противодействие на корупцията сред лицата на висши публични длъжности, за медиацията и за обществените поръчки. 
"Надявам се, че ударната вълна от въпроси на народни представители ви поддържа в добра форма. По мои сметки за 
първите дни на Народното събрание към служебното правителство са зададени около 70 въпроса. Забелязвам 
ударници в съревнование за най-питащ народен представител и най-питани министри. До момента към Иван Шишков 
има зададени 18 въпроса. Разчитаме на същия устрем и активност в същинската дейност на народните 
представители като законотворци", заяви Донев. 
Промените в антикорупционното законодателство предвиждат създаването на агенция с разследващи функции, която да 
проверява високите етажи на властта. Министърът на правосъдието Крум Зарков обяви подробности за новата структура 
в "Денят започва" тази сутрин. 
С измененията за Закона за обществените поръчки се забранява превъзлагането, за да се избегнат лошите практики с 
инхаус процедурите, обясни служебният министър-председател. 
Правителството ще обсъди и отпускането еднократна финансова помощ за отопление от 400 лв. За целта са необходими 
допълнителни 20 млн. лв. към МТСП. 
 
√ Специална агенция да разследва високите етажи на властта, предлага Министерство на правосъдието 
Министерски съвет ще разгледа днес предложението на правосъдното министерство за промени в антикорупционното 
законодателство. Те предвиждат създаването на специална агенция, която да разследва високите етажи на властта, заяви 
в "Денят започва" министърът на правосъдието Крум Зарков. 
Идеята е агенцията да поеме част от работата на КПКОНПИ, а самата Комисия за противодействие на корупцията и 
отнемане на незаконно придобитото имущество да остане като орган, но с по-малко функции. 
Предложението предвижда ръководството на новата агенция да е с мандат от 5 години и да се състои от петима души, 
които да я председателстват на ротационен принцип за по една година. 
"Идеята е, че ако вие сте председател и си затворите очите по някои преписки, ще знаете, че следващата година ще 
дойде друг и ще ги погледне", каза Зарков. 
Двама от членовете на ръководството ще се излъчват от Народното събрание, един от президента и по един от ВКС и ВАС. 
Решенията ще се взимат с обикновено, а не с пълно мнозинство, за да не може член от ръководството да блокира 
разследвания, допълни Зарков. 
Агенцията, която ще проверява най-висшестоящите фигури у нас, ще предава резултатите от разследванията си на 
прокуратурата. Ако прокуратурата откаже да образува производство, агенцията ще има право да обжалва пред съда. 
Законовите промени, внесени от предишния правосъден министър Надежда Йорданова, касаещи възможността за 
разследване на главния прокурор, вече са получили становище от Венецианската комисия. 
"Идеята е посрещната по-скоро добре, но Венецианската комисия казва, че предложеното не е достатъчно, тъй като 
проблемът със статута и измеренията на главния прокурор у нас не касае само възможността за наказателни 
преследвания", допълни Зарков. 
Предстои Министерство на правосъдието да внесе корекции в законопроектите и те да бъдат предложени за обществено 
обсъждане. 
Останалите законопроекти на Министерство на правосъдието, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, ще бъдат 
разгледани от МС тази и другата седмица, за да може да бъдат внесени в Народното събрание. 
В "Денят започва" Крум Зарков, който е и член на Националния съвет на БСП, коментира предложението на "БСП за 
България" за промени в Изборния кодекс, което предвижда връщането на хартиената бюлетина. 
"Страхувам се, че може да се създаде хартиено мнозинство и това изобщо не ме радва. От 44-тото Народно събрание 
съм последователен привърженик на машинното гласуване, както беше и БСП, която после обърна становището си. 
Няма панацея – и на хартиеното гласуване, и на машинния вот може да се гледа с лошо око, но смесването на двете 
е най-лошото. То прави така, че всички позитиви на двата вида гласуване да изчезват за сметка на негативите от 
тях", каза Зарков. 
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Той допълни, че в миналото е защитавал машинното гласуване с помощта на повечето депутати, които в момента са част 
от ПГ на "БСП за България". 
Зарков определи като "заядливи подмятания без основание" критиките на депутатите социалисти за намеса на президента 
Румен Радев и служебното правителство във вътрешните работи на БСП. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ "Референдум": Повече от половината българи не вярват, че ще се състави правителство в рамките на 48-ото НС 
Тази вечер в "Референдум" - за работата на Народното събрание, шансовете за правителство и политическите 
партньорства. 
В студиото дебатираха Тома Биков от ГЕРБ, Венеция Ангова от "Продължаваме Промяната", Петър Петров от "Възраждане", 
Кристиан Вигенин от БСП, Надежда Йорданова от "Демократична България" и Виолета Комитова от "Български възход". 
Възможно ли е да се състави правителство от това Народно събрание е въпросът, който задават и от "Алфа рисърч" 
в социологическото си проучване, направено специално за предаването: 
 

 
 
Тома Биков възприема намерението на президента да забави връчването на мандатите като добронамереност да се 
удължи животът на Народното събрание. 
"Очевидно в рамките на една седмица няма да се постигне някакъв резултат. Друг е въпросът, че има определени 
закони, които са важни и трябва да се приемат и това е едновременно да се удължи животът на 48-ото НС Но според 
мен най-важната функция на един парламент е да избере правителство и ако това не го направим, означава, че сме 
се провалили всички." 
"Възраждане" са песимисти, че ще бъде съставено правителство, защото интересите на партиите са твърде различни. 
Петър Петров дори прогнозира датата на следващите избори: 
"Дори така разчитаме знаците от президента, който очевидно не желае да има избори януари и предизборна 
кампания декември месец. По мое предположение вървим към нови избори, които ще бъдат на 5 март, неделя, 
съответно на 5 януари ще бъде разпуснато НС, с оглед на дадените заявки ще има ли или не внесен проектобюджет 
от служебния кабинет и с оглед на това да се постигне една по-висока избирателна активност", каза той. 
Според Венеция Ангова от ПП е символично, че законопроектът за хартиената бюлетина е един от първите текстове, 
входирани в парламента. 
"Дали ще продължи да съществува Народното събрание и дали ще се състави кабинет зависи от това дали изборът 
на председател, въпросът ми е към г-н Биков, е пакетна сделка "председател плюс правителство" или по-скоро е 
"малък шлем" - председател плюс хартиена бюлетина", коментира тя. 
Тома Биков отговори, че председателят не е оформил мнозинство. 
Дължим на българското общество редовно управление, защото то е по-добрият вариант, когато има съпътстващи кризи, 
каза Надежда Йорданова от ДБ. 
"Не трябва да допускаме да имаме продължаващо управление на служебни правителства, които са изцяло под 
властта на Румен Радев, който в своите поведения е непоследователен, особено в геополитиката", заяви тя.  
Тя отново каза, че "Демократична България" няма да подкрепят мандат на ГЕРБ и коментира, че очакват от "Продължаваме 
промяната" да положат усилия за втория мандат. 
Според Кристиан Вигенин от БСП сформирането на кабинет ще е трудно, но ако се обедини около най-важните закони в 
следващите месеци, парламентът ще работи с плаващи мнозинства. 
"Ако все пак се формира някакъв тип правителство, което аз допускам, че няма да стане нито с първия, нито с втория 
мандат, можем да стигнем до вариант, в който хипотетично да се обединят политическите групи около някакъв 
тип програмно правителство с ясен хоризонт на действие, с ясна програма и намерения, но ми се струва, че дори това 
ще бъде трудно." 
Ако "Възраждане" получат третия мандат, ще преговарят с всички партии, ще го върнат изпълнен и ще го подложат на 
гласуване, заяви Петър Петров. На въпрос има ли партии, които да подкрепят приоритетите им, той отговори: 

https://bntnews.bg/news/specialna-agenciya-da-razsledva-visokite-etazhi-na-vlastta-predlaga-ministerstvo-na-pravosadieto-1211885news.html
https://bntnews.bg/news/prezidentat-rumen-radev-zapochva-utre-konsultaciite-s-gerb-sds-1211764news.html
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"Това ще разберем едва когато другите парламентарни групи узреят при евентуален трети мандат, че наистина 
трябва да се обединят около тези приоритети, които ние поставяме на първо място". 
От "Български възход" се надяват правителство да се състави още с първия мандат. 
"Всяко следващо правителство ще бъде сложно, съставено от много компоненти и с кратък живот. Вече сме навлезли 
в турбулентен период. Виждам едно страхотно противоречие в партиите в нашия парламент - всички са 
демократични, всичките са част от една демократична общност и парламентарна република, но в същото време 
много държат да управляват сами. Извинете, това е характерно за тоталитарните режими", каза Виолета 
Комитова. 
По думите на Кристиан Вигенин има партии на статуквото и партии на промяната, но статуквото не иска да си отиде, а 
промяната няма сила да дойде. 
"Или да тръгнем към създаване на безпринципно правителство, само и само за да има правителство или да си държим 
на принципите и да се окаже, че нито едно от тези две противоборстващи си сили може да надделее, както стана и 
при избора на председател", коментира той. 
Цялото предаване можете да гледате ТУК 
 
√ Шефът на Софийската стокова борса: Не усещаме поевтиняването на горивата и захарта заради скъпия долар 
През предстоящия сезон се очаква леко поскъпване на зърното, пшеницата, царевицата заради натрупването на 
допълнителни разходи през зимата, заяви в "Денят започва" главният изпълнителен директор на Софийска стокова борса 
Васил Симов. 
Като цяло, обаче, у нас има достатъчни количества слънчоглед и царевица, така че да не се налага драстично поскъпване 
на олиото и брашното. 
"Презапасяването и психозата, създавана от някои търговци, че всичко поскъпва, кара потребителите, които не си 
правят сметка, да се презапасяват. А колкото по-голямо е търсенето на дадена стока, карат търговците да вдигат 
цената", заяви Симов. 
Захарта поскъпва, тъй като суровата суровина за нея се внася и не се произвежда у нас. И въпреки че цената на суровата 
захар на световното тържище в Ню Йорк, леко намалява, у нас разликата не може да се усети заради повишаването на 
долара спрямо лева. 
По същия начин стои и въпросът с горивата, допълни той. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Новият британски премиер Риши Сунак назначи своя екип в първия си ден на "Даунинг стрийт" 10 
Новият британски премиер Риши Сунак назначи своя екип в първия си ден на "Даунинг стрийт" 10. Някои от промените 
бяха очаквани, докато други изненадаха депутатите. 
Доминик Рааб се връща на поста вицепремиер и министър на правосъдието. Друго познато лице в новия кабинет е Джеймс 
Клевърли, който запазва поста си на външен министър, който заемаше при краткото управление на Лиз Тръс. 
На досегашната си длъжност като министър на отбраната остава и Бен Уолъс, както и Джереми Хънт, който остава министър 
на финансите. 
На поста вътрешен министър се връща Сюела Брейвърман, която миналата седмица се оттегли от тази позиция заради 
нарушаване на правилата за поведение на министрите. 
Междувременно премиерът Сунак проведе телефонен разговор с президента на Съединените щати Джо Байдън, в който 
двамата са потвърдили специалните отношения на двете страни и подкрепата за Украйна. 
Планирана е среща между Байдън и Сунак в рамките на предстоящата среща на върха на Г-20 в Индонезия. Говорител на 
"Даунинг стрийт" 10 съобщи също, че британският премиер е обещал на украинския президент Зеленски постоянна и силна 
подкрепа, както досега. 
 
БНР 
 
√ Президентът започва консултации с парламентарните групи 
24 дни след проведените предсрочни парламентарни избори, президентът Румен Радев започва посочените в 
Конституцията политически  консултации с парламентарните групи,  преди за връчи първи мандат за съставяне на редовно 
правителство. На "Дондуков 2", от 13 часа е поканена парламентарната група на ГЕРБ - СДС. Държавният глава вече обяви, 
че този път няма да бърза с политическите консултации и връчването на мандати, за да даде време на депутатите да 
приемат бюджета за следващата година и важните закони за получаването на средствата по Плана за възстановяване. 
Държавният глава аргументира по-бавните консултации: 
"Няма да бързам, защото парламентът има да свърши доста работа. Очаквам и партиите да поемат своята отговорност и 
да не се допуска грешката на последния парламент, когато - помните - въпросът за властта, който съвсем не е маловажен, 
някакси обсеби цялата дейност на Народното събрание. Един месец не можаха да съставят съответните парламентарни 
комисии, парламентът потъна в скандали". 
Приемането на бюджет за догодина е важна тема за депутатите, посочи Радев. 
В хода на консултациите с парламентарните групи изчерпателно ще се коментира как да се преодолеят кризите в 
държавата: 

https://bnt.bg/news/kak-shte-raboti-parlamentat-i-kakav-e-horizontat-pred-rabotata-mu-311084news.html
https://bntnews.bg/news/shefat-na-sofiyskata-stokova-borsa-ne-useshtame-poevtinyavaneto-na-gorivata-i-zaharta-zaradi-skapiya-dolar-1211890news.html
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"Българската парламентарна политическа система върви към криза. Начинът да се излезе от тази криза е да се върне 
доверието на българските граждани в парламентаризма, в парламентарната република. Това ще стане, когато хората 
видят, че техните народни избраници на първо място поставят техните нужди и техните очаквания", каза президентът. 
Запитан дали е оптимист за съставянето на правителство, президентът отговори, че това ще е ясно едва след края на 
консултациите и връчването на първия мандат. но пък коментира една от идеите - ГЕРБ да предложи правителство на 
малцинството: 
"Това зависи изцяло около какви приоритети и принципи ще се обединят партиите за взаимодействие вътре в рамките на 
парламента и парламентарните механизми, така че да може да работи кабинет на малцинството. Знаете, че това в 
България е изключително трудно". 
Първи на "Дондуков" 2 днес отиват от ГЕРБ-СДС. А както бе анонсирано в предварителните коментари на Радев, той ще 
говори с партиите и за модернизацияга на армията: 
"Самото споменаване или търсене на заместващ или допълващ капацитет на нашите способности означава, че ние ги 
нямаме. Нямаме ги заради дълги години на политическа безотговорност към българската армия". 
 
√ Президентът почва с консултациите. Сряда кани ГЕРБ-СДС: Няма да бързам с мандата! 
Президентът Румен Радев обяви, че в сряда кани ГЕРБ-СДС на консултации за съставяне на правителство на "Дондуков 2". 
Държавният глава обаче уточни, че няма да бърза с раздаването на мандатите, защото парламентът имало да свърши 
много работа - да приеме закона за бюджета за следващата година и важните закони, свързани с Плана за 
възстановяване.   
"Консултациите ще ги провеждаме изчерпателно, за да обсъдим всички тези кризи и възможностите за тяхното решаване. 
Според мен няколко са важните приоритети около бюджета. На първо място да няма намаляване на социалните плащания, 
заплати и пенсии. На второ място – да не допуснем увеличаване на бюджетния дефицит и задълбаването в дългова 
спирала. И на трето място, не по-малко важно – да не се допусне разглеждането на бюджета да се превърне в тържище за 
предизборно наддаване, това ще е крайно опасно", каза Радев.  
"Очаквам партиите да поемат отговорност и да не се допуска грешката на последния парламент. Тогава въпросът за властта 
обсеби цялата дейност на Народното събрание. Парламентът потъна в скандали, което обезсили и дейността му", посочи 
държавният глава, като каза, че разчита на разум и отговорност от всички парламентарно представени партии, за да се 
намери един разумен баланс и да се отговори на очакванията на българските граждани. 
Дали е оптимист за съставянето на правителство, Радев обясни, че ще може да отговори след консултациите с партиите и 
връчването на първия мандат. 
Създаването на кабинет на малцинството зависело около какви приоритети и принципи ще се обединят партиите, но смята, 
че такъв тип правителство в България е изключително трудно. 
За внесения от БСП законопроект за връщане на хартиените бюлетини и смесено гласуване държавният глава припомни, 
че машинното гласуване е допринесло да се намали броят на недействителните гласове и корпоративния и купения вот и 
предупреди:  
"Това означава драстично увеличаване на недействителния вот, това означава отново сагата с многократно поправяни, не 
знаем точно как, на изборни книжа и протоколи. Ако народните представители предлагат някакво по-ефективно решение, 
нека да го видим." 
Във връзка с искането за предоставяне на военно-техническа помощ за Украйна държавният глава отново повтори тезата 
си: "Всички тези решения и предложения увеличават риска от въвличане на България във войната". 
"Вярвате ли, че хората, които предлагат подобни решения изобщо някога ще хванат оръжие и ще рискуват живота си за 
България? Вярвате ли го? Аз не го вярвам и затова призовавам още веднъж към разум и към отговорност", каза той. 
По думите му отнемането на въоръжение ще задълбочи дефицита от способностите на българската армия и това увеличава 
рисковете за нашата сигурност.  
"Първостепенна задача на НС е най-сетне да попълни комплекта на армията и най-сетне да се заеме с нейната 
модернизация. НС да изпълни тези ангажименти", каза още той. 
Президентът участва в конференция, посветена на 30 години от членството на България в Съвета на Европа и 
ратифицирането на Европейската конвенция за правата на човека, която се провежда в София под патронажа на 
държавния глава. 
 
√ Правителството обсъжда допълнителни финансови трансфери към общините 
Служебният кабинет ще проведе редовното си заседание.  
В предварителния дневен ред е записано, че ще се обсъждат допълнителни финансови трансфери към общините. 
Министрите ще работят и по проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на 
потребителите.  
 
√ Служебният кабинет предлага при липса на редовно правителство тазгодишният бюджет да се прилага и след Нова 
година 
Ако не бъде съставено редовно правителство, служебният кабинет ще предложи тазгодишният бюджет да бъде прилаган 
и след Нова година. Това обяви министърът на финансите Росица Велкова в рамките на изслушването ѝ в парламента, 
което се случва в две процедури - по искане съответно на БСП и на ГЕРБ-СДС. 
Преизпълнението в хазната към момента вече е под 1 млрд. лв., съобщи министър Велкова. По думите ѝ това число не 
трябва да внася оптимизъм, защото най-големите разходи предстоят. 
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Заради планираният дефицит се налага теглене на нов държавен дълг, подчерта Велкова: 
"Емитирайки този дълг, който към момента сме емитирали, фискалният резерв към 30 септември е 12,1 милиарда. На база 
на всички тези ангажименти, които има към фискалния резерв, ако не емитираме до края на годината повече дълг, 
фискалният резерв към 31 декември би бил около 5,6 милиарда, което е крайно недостатъчно, защото знаете, че 
минималният му размер е 4,5 милиарда, а ние в началото на януари трябва да поемем плащанията за пенсии". 
Росица Велкова представи изработения от министерството базов бюджет за догодина, но подчерта, че служебният кабинет 
няма право да прави политики, следователно запазва съществуващите. 
"Ако сме в хипотезата да няма избрано редовно правителство, спокойно с този така наречен удължителен закон едно 
служебно правителство може да изпълнява бюджета, както беше направено и в началото на тази година от редовното 
правителство". 
В рамките на изслушването различните политически сили реагират по различен начин на представените данни от страна 
на Росица Велкова. Част от тях изразяват притеснение, че ще се задържат социалните плащания, а други - че дефицитите 
през годините ще се увеличават, следователно и общата задлъжнялост на държавата. 
Още един политически акцент - от БСП призоваха да не се търсят "контактьори" за бюджета за догодина, както предлагат 
от ГЕРБ. 
Според левицата това не е работещ модел, което е доказано от срещите Плевнелиев-Паси. Финансовата рамка трябва да 
бъде изработена в парламента, смятат от БСП. 
 
√ Въпросителните за бюджета: Кой ще даде отговори - служебен или редовен кабинет 
Служебният кабинет ще предложи удължаване на действието на настоящия бюджет, ако не бъде избрано редовно 
правителство. Това обяви министърът на финансите Росица Велкова, която бе изслушана в Народното събрание за 
състоянието на хазната и перспективите пред финансовата рамка за следващите три години. 
Министерството вече представи базов бюджет, при който не се променя нито една политика, гласувана от предишния 
парламент. В него се залага дефицит от 6,6 % от брутния вътрешен продукт и необходимост от почти 16 милиарда лева нов 
дълг. 
Отказ от намалените ставки при ДДС, вдигане на акцизите и редица други политики биха могли да намалят дефицита, 
който при сегашните показатели на финансовата рамка, води до недостиг от 11,5 милиарда лева догодина, коментира 
министър Росица Велкова. 
По думите ѝ не е работа на служебния кабинет да предлага политики: "Ако  сме в хипотезата да няма избрано редовно 
правителство, спокойно с този така наречен удължителен закон едно служебно правителство може да изпълнява бюджета, 
както беше направено и в началото на тази година от редовното правителство". 
Това е и един от най-сигурните начини да не се стигне до прекомерен дефицит, следователно и необходимост от огромен 
нов дълг. Сценарий в обратната посока би означавал отдалечаване от целта за влизане в еврозоната през 2024 година. 
Това би оскъпило дълга допълнително: 
"Много трудно би се осигурила ликвидност, тъй като в момента пазарите са изключително волатилни, изключително лоши 
са перспективите пред пазарите, дори една Германия трудно набира обем“, коментира служебният финансист номер едно. 
Доказателство за думите на Велкова идва и от проведения в понеделник аукцион за 200 милиона лева държавни ценни 
книжа, чиито поръчки са отхвърлени от финансовото министерство: “Изключително висока доходност, увеличен спред, 
вследствие на което към момента канселирахме тази емисия, защото в крайна сметка ни е необходима ликвидност, но не 
на всяка цена", посочи Росица Велкова. 
 
√ Продължава посещението на вицепрезидента Йотова в Хърватия 
Продължава посещението на вицепрезидента Илияна Йотова в Хърватия. Днес тя ще се срещне в Загреб с Националната 
общност на българите и ще разговаря с ръководството на българското училище „Иван Вазов“ в хърватската столица. 
Вицепрезидентът Илияна Йотова започна посещението си в Хърватия от град Джаково, където снощи участва в 
традиционното отбелязване на Деня на народните будители в катедралата „Свети Петър“. Градът е свързан с българската 
история заради знаковата фигура на хърватския духовник и възрожденец епископ Йосип Щросмайер. 
„Преди свободата си България чрез своите духовници и просветители е извоювала своята църковна независимост - дело, 
в което са участвали не само българи, но и велики личности от цяла Европа – сред тях и архиепископ Щросмайер“, посочи 
в словото си вицепрезидентът и припомни, че с негова помощ през 1861 година е издаден сборникът „Български народни 
песни” на братята Димитър и Константин Миладинови, чийто оригинал се пази в музея в Джаково. 
Вицепрезидентът ще посети и Хърватската академия на науките и изкуствата. Днес Йотова ще разговаря и с хърватския 
премиер Андрей Пленкович. 
 
√ Среща на министър Шишков с транспортния бранш заради пътния участък Мездра – Ребърково 
Осигуряването на алтернативни маршрути за преминаване на тежкотоварния трафик в участъка Мездра – Ребърково за 
времето, в което трасето ще бъде затворено за тежкотоварния трафик, са обсъдили министърът на регионалното развитие 
Иван Шишков и представители на транспортния бранш. 
Поводът е предстоящо затваряне на част от пътя Мездра – Ботевград заради извършване на взривни дейности в участъка, 
свързани с изграждането на скоростния път Видин – Ботевград. 
Вариантите за обходни маршрути са по второкласния път през Плевен в посока Монтана или през прохода Петрохан до 
началото на зимния сезон и през Роман, съобщават от ведомството. 
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√ Служебният просветен министър предлага в Бургас да бъде открит филиал на Софийския университет 
В доклад до Министерския съвет служебният просветен министър проф. Сашо Пенов предлага в Бургас да  бъде открит 
филиал на Софийския университет "Св. Климент Охридски". 
Предложението е публикувано за обществено обсъждане в сайта на Министерството на образованието и науката. То е 
израз, пояснява министър Пенов, на сериозната обществена потребност на Бургас и региона, а целта е да се отговори на 
необходимостта от кадри за туристическия и културен бизнес, в съчетание с духовна просвета, както и за мениджмънт в 
областта на поклонническия туризъм. 
Подготовката във филиала, съгласно проекта за откриване на звеното, ще се осъществява по две специалности от 
професионалното направление "Религия и теология" и по три специалности от професионалното направление "Музикално 
и танцово изкуство". 
Предвидено е учебният процес да се обезпечава от 20 преподаватели. 
Филиалът ще се управлява от директор и заместник-директор и ще е с капацитет 90 студенти. 
 
√ Двойно по-голямо нарастване на банковите кредити на домакинствата от депозитите през септември 
През септември 2022 г. се запазва тенденцията на нарастване на банковите депозити и кредити на домакинствата, но 
растежът на депозитите е със 7,3% спрямо година по-рано, докато този на кредитите се ускорява до 15,3%, показват данни 
на Българската народна банка (БНБ). 
В края на септември депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 111,699 млрд. 
лева (72,3% от БВП), като годишното им увеличение е с 11,3% след растеж с 10,9% през август 2022 г. 
Депозитите на нефинансовите предприятия през септември са в размер на 38,902 млрд. лева (25,2% от БВП), нараствайки 
на годишна база с 23,1% след тяхно повишение с 21,3% през предходния месец. В същото време депозитите на 
финансовите предприятия намаляват с 15% на годишна база след понижение с 12,5% през осмия месец на 2022 г., 
достигайки 3,583 млрд. лева (2,3% от БВП). 
В края на септември депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в 
размер на 69,213 млрд. лева (44,8% от БВП), като се повишават на годишна база със 7,3% след растеж със 7,3% и през август 
2022 г. 
 

 
 
Кредитите за неправителствения сектор през деветия месец на 2022 г. са в размер на 78,592 млрд. лева (50,9% от БВП), 
като нарастват на годишна база с 13,6% след повишение с 13,9% през август. 
Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават през септември с 11,4% на годишна база 
след повишение с 12,1% месец по-рано, като достигат 40,384 млрд. лева (26,1% от БВП). 
Кредитите за домакинства и НТООД през септември 2022 г. пък са в размер на 32,380 млрд. лева (21% от БВП), като спрямо 
същия месец на 2021 г. те се увеличават с 15,3% след повишение с 15,1% през август. През септември тази година 
жилищните кредити са за 15,795 млрд. лева и нарастват на годишна база с 18% (при годишно увеличение с 18% и през 
август), докато потребителските кредити през деветия месец на 2022 г. възлизат на 14,927 млрд. лева и са с 13,9% над 
нивата от септември 2021 г. след тяхно повишение с 13,5% през август 2022 г. 
През септември тази година кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 5,828 млрд. лева (3,8% 
от БВП), нараствайки на годишна база с 20,2% след тяхно повишение с 20,7% през август 2022 г. 
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√ България с най-малки икономически загуби в ЕС от климатичните промени през 2020 г. 
Изменението на климата води до екстремни метеорологични и свързани с климата събития, които от своя страна водят до 
икономически загуби. Подобни събития, включително горещи вълни, наводнения и бури, са причинили икономически 
загуби в ЕС за над 145 милиарда евро през последното десетилетие. 
През 2020 г. Гърция регистрира най-големите икономически загуби на един жител, свързани с климата, докато България е 
отчела най-ниските загуби. 
Освен това 30-годишната плъзгаща се средна стойност на икономическите загуби в ЕС, свързани с климата, показва ясна 
тенденция на нарастване с близо 2% годишно през последното десетилетие. 
Това показват оценки на Европейската агенция по околна среда, публикувани от Евростат в понеделник. 
 

Климатично-свързани икономически загуби по вида на събитието 

 
 
През 2020 г. общите икономически загуби, свързани с климата, са били за 12 милиарда евро. Най-голямата обща загуба 
беше регистрирана през 2017 г. (27,9 млрд. евро), което е повече от два пъти от загубата през 2020 г. и беше в резултат на 
горещите вълни, регистрирани в Европа, които изсушиха земята и предизвикаха горски пожари. 
Най-ниската обща загуба от климатичните промени е наблюдавана през 2012 г., като е била в размер на 3,7 млрд. евро. 
През 2020 г. икономическите загуби, свързани с климата, възлизат на 27 евро на всеки един жител на ЕС. 
Държавата членка с най-висока загуба на глава от населението, която е почти три пъти по-висока от средната за ЕС, е Гърция 
с 91 евро на един жител на страната, следвана от Франция (62 евро) и Ирландия (42 евро). 
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Климатично-свързани загуби в ЕС през 2020 г. (в евро за всеки жител) 

 
 
√ Енергийните министри в ЕС: Общи поръчки на газ от надеждни партньори след края на отоплителния сезон 
Европейските енергийни министри се съгласиха, че страните в Европейския съюз трябва да направят съвместни поръчки 
на газ от надеждни партньори по цял свят веднага след приключването на отоплителния сезон. Това съобщи след 
заседанието им в Люксембург министърът на търговията и индустрията на Чехия Йозеф Сикела. 
Министрите са подкрепили и въвеждането на динамичен ценови таван за тока и газа, който да ограничи скока на цените 
при паника на пазарите, каза още министър Сикела. 
По въпроса за таван върху синьото гориво и корекционния механизъм по индекса TTF, който отчита предимно цените на 
газа по тръби, има различни гледни точки, уточни той. "Основният въпрос, който стои, е как да гарантираме, че таванът ще 
ни позволи да продължим да купуваме газ от пазарите", поясни министърът. 
Има и разногласия по въпроса на т.нар. "иберийски модел", който предвижда налагане на таван на цените на синьо гориво 
за производство на ток: "Ясно е, че Еврокомисията и може би още няколко страни не виждат иберийския модел като 
решаване на проблема. За да го оценим както трябва, са ни необходими още подробности, конкретни правни 
предложения и най-вече проучване за последствията, за което призовават и лидерите“, каза министър Сикела. 
Има обаче съгласие, че временната рамка за държавна помощ, която бе създадена по време на пандемията, трябва да 
бъде продължена, като се очаква решението за това да бъде взето утре на колегиума на комисарите. 
Стана ясно още, че чешкото председателство ще свика четвърти поред извънреден енергиен съвет  на 24 ноември, за да 
се приеме енергийния пакет. 
 
√ Йозеф Сикела: ЕС трябва да одобри енергийните мерки на 24 ноември 
Йозеф Сикела, министър на промишлеността и търговията на Чехия, която е ротационен председател на ЕС,  обяви, че на 
24 ноември ще се проведе друга извънредна среща, за да се одобрят предишните предложения, направени от 
Европейската комисия с цел ограничаване на растящите цени на енергията. 
"Вярвам, че една от мерките, които ще можем да обсъдим в края на ноември, ще бъде отделянето на цената на газа от 
цената на електроенергията", каза пред репортери чешкият министър след края на извънредната среща на върха на Съвета 
на министрите за енергетиката в Люксембург. 
По-рано вчера министърът на икономиката на Германия Роберт Хабек разкри пред вчерашната среща, на която да се 
обмислят мерки за намаляване на неистовите големите разходи за енергия, че е малко вероятно блокът да вземе решение 
за таван на цената на газа. 
Според чешкият министър Сикела обаче, министрите на енергетиката на ЕС са изразили на срещата си подкрепа за идеята 
на ЕК за "динамична горна граница" на цените на газа, за да се ограничат скоковете на цените. 
Европейската комисия все още не е предложила официално подобна горна граница на цените, но поиска от страните от ЕС 
да потвърдят подкрепата си за Брюксел да изготви подобно предложение. 
Страните от Европейския съюз трябва да решат дали да продължат напред с идеята за ограничаване на цената на газа, 
използван за производство на електроенергия, заяви след вчерашната среща еврокомисарят по енергетиката Кадри 
Симсон. "От държавите членки зависи дали ще намерят решение", посочи Симсон на пресконференция. 
Ден по-рано Европейската комисия сподели със страните членки анализ на предложението, предупреждавайки, че 
схемата може да рискува да увеличи потреблението на газ в Европа. 
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√ ЕЦБ: Затягане на банковите кредитни стандарти заради опасенията от рецесия 
Икономическото забавяне и нарастващите страхове от рецесия, заедно с рисковете, свързани с икономическите 
перспективи, оказаха значително въздействие върху банковите стандарти за кредитиране, посочва Европейската 
централна банка в своето Проучване на банковото кредитиране (BLS) за третото тримесечие на 2022 г. 
"В последното проучване от октомври 2022 г. банките от еврозоната посочиха, че са затегнали допълнително своите 
кредитни стандарти за отпускане на заеми или кредитни линии за предприятията през третото тримесечие на 2022 г.", 
гласи докладът, като същевременно се добавя, че "процентът на банките, отчитащи затягане на кредитните стандарти бяха 
значително по-големи от процента на банките, отчитащи облекчаване на кредитните условия". 
Банките отчетоха и силно нетно затягане на кредитните стандарти за кредити за домакинства за покупка на жилище през 
третото тримесечие, както те затегнаха стандартите за кредитиране и за потребителските кредити. 
Освен това през четвъртото тримесечие на 2022 г. банките в еврозоната очакват по-значително нетно затягане на 
кредитните стандарти за заемите за компаниите в сравнение с третото тримесечие. Банките прогнозират, че кредитните 
стандарти ще продължат да се затягат както за жилищните, така и за потребителските кредити. 
В същото време банките в еврозоната очакват спад в търсенето на жилищни и корпоративни заеми през четвъртото 
тримесечие. Отразявайки нарастващите лихвени проценти и намаляващото доверие на потребителите, търсенето на 
жилищни заеми намаля значително през третото тримесечие, като търсенето на потребителски кредити и други заеми за 
домакинства също намалява в нетно изражение, отчита последното проучване на ЕЦБ. 
Въпреки това имаше увеличение на търсенето от фирми на заеми или теглене на кредитни линии поради нарастващите 
нужди от финансиране за оборотен капитал и материални запаси. 
За четвъртото тримесечие кредиторите очакват по-нататъшен силен нетен спад в търсенето на жилищни кредити и 
относително силен спад в търсенето на потребителски кредити. Те прогнозират и нетен спад в търсенето на кредити от 
фирмите. 
Проучването за банковото кредитиране беше проведено сред 153 банки между 16 септември и 4 октомври. 
 
√ Съветът на ЕС даде окончателно одобрение за общ USB-C порт за зарядните устройства 
В понеделник Европейският съвет даде окончателното си одобрение на общата директива за зарядно устройство, което 
прави USB-C портовете "задължителни" за всички електронни устройства през 2024 г. 
Правилата ще важат за мобилните телефони, таблетите и четците, цифровите фотоапарати и конзолите за видеоигри, 
слушалките, безжичните слушалки и преносимите високоговорители, безжичните мишки и клавиатури и преносимите 
навигационни системи. 40 месеца след влизането в сила на Директивата от нея ще бъдат обхванати и всички лаптопи. 
"Наличието на зарядно устройство, което пасва на множество електронни устройства, ще спести пари и време и също ще 
ни помогне да намалим електронните отпадъци“, посочи чешкият министър на промишлеността и търговията Йозеф 
Сикела, чиято държава е ротационен председател на ЕС. 
През 2020 г. потребителите в ЕС са купили близо 420 милиона електронни устройства и притежават средно три устройства 
за зареждане на тези електронни средства, от които редовно използват две. Близо 40 на сто от потребителите пък посочват, 
че са срещали трудности заради липса на единно зарядно устройство. 
Новите правила ще влязат в сила 20 дни, след като бъдат обявени в Официалния вестник на ЕС. Прилагането им ще започне 
24 месеца след влизането в сила. Освен това, 40 месеца от датата на влизане в сила на директивата, всички лаптопи ще 
бъдат предмет на новите разпоредби. 
Потребителите ще могат да купуват електронни приспособления (джаджи) със или без зарядни устройства благодарение 
на законодателството, което ще намали потребителските разходи и електронните отпадъци, "свързани с производството, 
транспортирането и изхвърлянето на зарядни устройства". 
Съветът на ЕС ще продължи и усилията си за стандартизиране на безжичното зареждане за всички електронни устройства. 
 
√ Стабилизация на бизнес нагласите в Германия през октомври в 2,5-годишно дъно 
Бизнес нагласите в Германия стабилизираха през октомври малко под септемврийското ниво, отбелязвайки ново близо 
2,5-годишно дъно, като има слабо повишение на очакванията на компаниите за следващите месеци, но въпреки това 
настроенията в германската икономика продължават да са мрачни. 
Индексът на института Ifo, базиран на месечно проучване сред около 9 хиляди компании и определящ нивото на бизнес 
климата в Германия, се понижи през октомври до 84,3 пункта от 84,8 пункта през септември (слаба възходяща ревизия от 
84,3 пункта). Това е най-ниското ниво на индекса от май 2020 г. насам, когато Германия все още преживяваше силен шок 
от коронавирусната пандемия. Осреднените очаквания обаче бяха за по-нататъшно силно влошаване на индекса към 83,3 
пункта. 
Ifo институтът отбеляза, че предстои трудна зима и че всяка втора компания все още очаква да увеличи цените през 
следващите три месеца. В същото време 63,8% от предприятията се оплакват от затруднения в доставките, което малко 
под 65,8% през септември, докато очакванията за индустриален износ се подобриха леко. 
Индексът на текущата икономическа ситуация отслабна през октомври до 94,1 пункта от 94,5 пункта през предходния 
месец, докато индексът, определящ очакванията на компаниите в бъдеще, се повиши изненадващо до 75,6 пункта от 75,3 
пункта през септември, но фирмите са все още притеснени за следващите месеци. 
В промишленото производство Ifo индексът отново се понижи поради по-песимистичните очаквания на компаниите, но за 
разлика от тях, те оцениха сегашното си положение като малко по-добро. 
След спада през предходния месец бизнес климатът в сектора на услугите леко се подобри. Доставчиците на услуги бяха 
по-малко песимистично настроени за следващите месеци, но оцениха текущия си бизнес като малко по-лош. 
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В търговията индексът се покачи благодарение на малко по-добри оценки за текущата ситуация. Очакванията обаче 
остават подчертано мрачни, особено в търговията на дребно. 
Индексът в строителството се понижи отново. Оценките за текущата бизнес ситуация паднаха до най-ниското си ниво от 
януари 2016 г. Очакванията продължиха да се влошават и натрупаните поръчки намаляха. 

Ifo индекси на бизнес климата, на текущите и на бъдещите бизнес очаквания 

 
 
√ Полша се доближава до строителството на първата си атомна централа 
След преговори със САЩ Полша е все по-близо до изграждане на първата си атомна електроцентрала, съобщава БГНЕС. 
След срещата си с министъра на енергетиката на САЩ Дженифър Гранхолм заместник министър-председателят на Полша 
Яцек Сасин заяви, че „сме по-близо до вземането на решение за това кой да построи първата атомна електроцентрала в 
Полша“. 
Премиерът посочи, че шансовете да бъде избрана американската компания „Westinghouse” са големи и че „все повече се 
доближаваме до такова решение“. 
Министърът по въпросите на климата Анна Москва написа в "Туитър", че решението на полското правителство ще бъде 
обявено до дни. Тя нарече изграждането на атомната електроцентрала "инвестиция, която е от стратегическо значение за 
развитието и енергийната сигурност на Полша". Според министъра програмата за ядрена енергетика е на път да изгради 
първата електроцентрала до 2033 г., предаде „REMIX”. 
Полша и САЩ са постигнали двустранно споразумение за изграждането на атомни електроцентрали по американска 
технология. Споразумението e подписано още през 2020 г. по време на администрацията на президента Тръмп. 
Програмата за ядрена енергетика на Полша е насочена към изграждането на шест ядрени блока в две локации. Първият 
трябва да бъде готов до 2033 г., а останалите пет - до 2043 г. 
Освен САЩ, Южна Корея и Франция също проявяват интерес към участие в изграждането на атомни електроцентрали в 
Полша. 
 
√ Камарата на депутатите в Италия гласува доверие на кабинета на Мелони 
Долната камара на италианския парламент гласува доверие на кабинета на Джорджа Мелони. След Камарата на 
депутатите ще гласува и Сенатът. 
С 235 гласа "за", 154 "против" и петима въздържали се, депутатите от долната камара на парламента в Рим гласуваха 
доверие на кабинета на Мелони и на практика дясноцентристкото мнозинство подкрепи правителството си. В дискусиите 
относно програмата му малките политически групи заявиха, че се въздържат да го подкрепят. От "Пет звезди" се обявиха 
като твърда опозиция. Демократическата партия също не подкрепи кабинета и настоява да се сформира координирана 
опозиция.  
Дискусията по програмата на правителството в Сената е в сряда следобед – 26 октомври, а вотът на доверие е вечерта. 
Очаква се с интерес изказването на бившия премиер и лидер на "Форца Италия" Силвио Берлускони. Неговата партия не е 
особено доволна от отношението на Джорджа Мелони към нея като коалиционен партньор. 
Кабинетът обаче не би трябвало да има проблеми да получи доверието и на Сената. 
 
√ Джорджа Мелони: Италия може да изпадне в рецесия през 2023 г., изправена е пред трудни времена 
Новото италианско правителство е изправено пред някои от най-трудните предизвикателства след Втората световна война 
и икономиката на страната може да изпадне в рецесия през 2023 г., заяви премиерът Джорджа Мелони в първата си реч 
пред парламента на Италия, предаде Ройтерс. 
Мелони каза, че нейното правителство ще трябва да похарчи много средства за ограничаване на въздействието на кризата 
с цените на енергията, като нейното правителство ще предложи финансова подкрепа за семействата и фирмите, засегнати 
от енергийната криза. Тя предупреди, че високата цена за това означава, че нейната администрация може би трябва да 
забави някои от по-скъпите си предизборни обещания и ще трябва да отложи някои очаквани мерки от бюджета за 2023 
г., който трябва да бъде представен следващия месец. 
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Тя добави, че нейната дясна националистическа коалиция ще гарантира публична собственост върху основна 
инфраструктура, като магистрали и летища. Тя също така обеща да въведе постепенно намаляване на данъците и да 
намали бюрокрацията. 
Мелони цитира прогноза на Международния валутен фонд, според която икономиката на Италия ще се свие с 0,2% през 
2023 г. Тя обаче добави, че италианското финансово министерство е по-оптимистично, очаквайки в последната си прогноза 
растеж от 0,6 на сто. 
Долната камара ще проведе вот на доверие към новото правителство по-късно през деня, който Мелони трябва да спечели 
без проблеми. Очаква се подобно гласуване в горната камара на Сената в сряда. 
 
√ Британският облигационен пазар и паундът приветстваха избирането на Сунак за премиер 
Доходността на дълговите книжа се върна към нивата от преди злополучния "мини-бюджет“ 
Участниците на пазара на британски облигации приветстваха избирането на Риши Сунак за премиер на Обединеното 
кралство, като доходността на повечето книжа се върна назад към нивата, видени за последен път през последна 
десетдневка на септември - точно преди да бъде представен злополучния т.нар. "мини-бюджет" на бившия финансов 
министър Куази Куартенг, предизвикал истински хаос на лондонските капиталови пазари. 
Британската лира също реагира позитивно на новината за избирана на Сунак за премиер на Обединеното кралство. 
Паундът поскъпва в рамките на деня с 1,3% към 1,1450 щатски долара, докато еврото поевтинява с 0,75% към 0,8680 
британски лири. 
Доходността на 30-годишните дългосрочни облигации (Gilts) се понижи към 3,60% процента след подновени интерес за 
покупки, довело до повишаване на цените на дълговите книжа и намаляване на тяхната доходност, тъй като пазарите 
реагираха с облекчение на избора на Сунак за следваща британски министър-председател. 
Този ход означава, че дългосрочните облигации, които бяха в центъра на хаотична разпродажба миналия месец след 
представения тогава "мини-бюджет", довела до спешна намеса от Английската централна банка на дълговия пазар, са 
възстановили загубите, предизвикани от пакета от данъчни облекчения на бившия премиер Лиз Тръс и нейния бивш 
финансов министър Куази Куартенг. 
Доходността на 30-годишните британски облигации се търгуваше на нива около 3,75% преди на 23-ти септември да бъдат 
разкрити фискалните планове на предишното правителство, след което само в рамките на два-три дни се изстреля до над 
5%, принуждавайки АЦБ да проведе интервенция на британския дългов пазар. 
 

Графика на доходността на британските 30-годишни облигации (в %) 

 
 
Междувременно доходността на 10-годишните британски облигации се търгува във вторник около 3,65%, след като по-
рано през октомври скочи до нива над 4,5% и също доближава нивата около 3,5%, достигани точно преди представянето 
на "мини-бюджета" на 23-ти септември. 
Доходността на краткосрочните двугодишните ценни книжа пък се върна назад към 3,32% - под нивата от 23-ти септември. 
"На пръв поглед това предполага, че последният месец беше истински кошмар и ние се върнахме там, където щяхме да 
бъдем, ако Риши Сунак беше спечелил лидерството на торите още предния път", коментира Джеймс Ати, мениджър в 
Abrdn. 
Ако Сунак потвърди, че ще задържи на поста настоящия финансов министър Джеръми Хънт, който премахна повечето от 
планираните от Лиз Тръс съкращения на данъците и така помогна за възстановяване на реда на пазара на облигации през 
миналата седмица, тогава държавните облигации на Обединеното кралство могат да поскъпнат допълнително (лихвите по 
тях да намалеят с още), посочват редица анализатори. 
Риши Сунак се възприема от инвеститорите като много по-вероятно да подкрепи фискалните планове на финансовия 
министър. 
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√ Свиване на бизнес активността в САЩ през октомври за четвърти пореден месец 
Американската икономическа активност се сви през октомври за четвърти пореден месец в резултат на рязък спад на 
активността в сферата на услугите и на първо намаляване на промишлената активност от пролетта на 2020 г. насам, което 
е поредно доказателство за отслабване на икономиката на САЩ пред лицето на високата инфлация и нарастващите 
лихвени проценти, показват предварителни резултати от ежемесечното проучване на S&P Global. 
Общият PMI индекс на S&P Global, включващ активността в промишлеността и в сферата на услугите, падна през октомври 
до 47,3 пункта от 49,5 пункта през септември. Това е едно от най-ниските нива на индекса от 2009 г. насам, ако бъде 
изключен неговия спад за кратко в началото на коронавирусната пандемия в страната. 
"Икономическият спад в САЩ набра значителна скорост през октомври, докато доверието в перспективите също рязко се 
влоши“, посочи главният бизнес икономист на S&P Global Крис Уилямсън. Според него данните от проучването представят 
картина на икономика с повишен риск от спад през четвъртото тримесечие на настоящата година. 
 

Графики на общия PMI индекс и БВП на САЩ 

 
 
Спадът в бизнес активността беше воден от рязко свиване на дейността в сферата на услугите, тъй като нарастващите 
разходи за живот и затягането на финансовите условия удариха по джобовете на потребителите, докато промишлеността 
се сви, макар и слабо, за пръв път от пролетта на 2020 г. 
Предварителният PMI в сферата на услугите на САЩ се понижи през октомври до 46,6 през октомври от 49,3 през 
септември, отбелязвайки второто най-ниски ниво от близо две и половина години насам. 
Доставчиците на услуги казаха, че намаляването на активността е свързано със слабото клиентско търсене и негативното 
въздействие на инфлацията и по-високите лихвени проценти, отбеляза S&P Global. 
Производственият PMI в САЩ пък се понижи през октомври до 49,9 от 52,0 през септември, спадайки под важното 
водоразделно ниво от 50 пункта за пръв път от юни 2020 г. насам. 
Производителите на стоки също съобщават за спад в търсенето, като текущите увеличения на производството се 
поддържат от натрупани поръчки. "Ясно е, че това е неустойчиво при липса на съживяване на търсенето и не е 
изненадващо да видим, че фирмите рязко намаляват закупуването на суровини, за да се подготвят за по-ниско 
производство през следващите месеци", каза г-н Уилямсън. 
Проучването на S&P Globul от октомври също така отчита облекчаване на затрудненията при веригите на доставки и 
намаляване на инфлационния натиск. 
"Има ясни признаци, че отслабването на търсенето помага за смекчаване на общия темп на инфлация, който трябва да 
продължи да спада през следващите месеци, особено ако лихвените проценти продължат да се повишават“, коментира 
Крис Уилямсън. 
 
√ Зеленски поиска помощ за покриване на бюджетния дефицит на Украйна 
Украинският президент Володимир Зеленски поиска от международната общност да покрие очаквания бюджетен дефицит 
от 38 милиарда долара през следващата година за неговата разкъсвана от война страна, чиято икономика беше тежко 
засегната след нахлуването на Москва. В Съвета за сигурност на ООН Русия призова за действия по твърдението ѝ, че 
Украйна се готви да взриви ядрена „мръсна бомба", за да обвини Москва. 
Подобна схема е "много опасна, но ще бъде изгодна за режима на Зеленски да остане на власт", каза заместник-
посланикът на Русия в ООН Дмитрий Полянски. Западните дипломати обаче отхвърлиха обвинението, отправено за първи 
път в неделя от руския министър на отбраната Сергей Шойгу. 
Междувременно президентът на САЩ Джо Байдън отправи ново предупреждение към Москва, като каза, че "Русия би 
направила невероятно сериозна грешка, ако използва тактическо ядрено оръжие". 
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Украинският президент Володимир Зеленски на международна конференция за възстановяването на Украйна в Берлин 
призова европейските лидери да предложат по-голяма финансова подкрепа за страната му, повече от осем месеца след 
нахлуването на руските войски. 
„Трябва да вземем решение за помощ за покриване на бюджетния дефицит за Украйна през следващата година“, каза 
Зеленски чрез видеовръзка. Германският канцлер Олаф Шолц заяви, че възстановяването на Украйна изисква "нов план 
Маршал за 21 век - задача на поколенията, която трябва да започне сега". 
Европейската комисия призова страните и компаниите от Евросъюза да дарят повече пари и оборудване в подкрепа на 
енергийния сектор на Украйна, над една трета от който беше унищожена в резултат на руските бомбардировки този месец. 
В телефонен разговор с президента Зеленски новият британски премиер Риши Сунак е подчертал твърдата подкрепа на 
Великобритания за Украйна. Двамата лидери се споразумяха за нуждата да продължи оказването на натиск върху 
варварския режим на Владимир Путин чрез продължаване на икономическите санкции. 
 
√ Москва разшири списъка с представители на страните от ЕС, на които е забранено да влизат в Русия 
Москва разшири списъка с представители на страните от ЕС, на които е забранено да влизат в Русия, съобщиха от външното 
министерство. 
Забраната касае представители на търговски структури, които произвеждат оръжия и военна техника и участват в 
доставките на оръжия за Киев. Ограниченията бяха разширени и за отделни депутати от ПАСЕ. 
Тези мерки, уточняват от външното министерство в Москва, са предприети в отговор на новите санкции на ЕС, които бяха 
наложени срещу Русия на 6 октомври след анексирането на окупирани части от територията на Украйна. 
 
√ Саудитска Арабия: Сегашната енергийна криза е най-лошата досега 
Саудитският министър на енергетиката принц Абдулазиз бин Салман ал Сауд сподели във вторник на срещата на върха на 
Института за бъдещи инвестиционни инициативи (FII), проведена в Рияд, че настоящата енергийна криза, пред която е 
изправен светът, може да се окаже най-лошата досега. 
Той сподели, че Саудитска Арабия е "най-сигурният и надежден доставчик на петрол", като добави, че страната се ангажира 
с много правителства в Европа по отношение на настоящата криза. 
Освен това той добави, че "непризнаването, че има енергийна криза, само ще добави още повече усложнения'. 
Саудитският официален представител заяви, че неговата страна помага на Европа по време на тази енергийна криза и е 
доставяла на стария континент 950 000 барела на ден през септември 2022 г. в сравнение със същия период на предходната 
година, когато е доставила едва 490 000. 
"Ние ще бъдем доставчик на тези, които искат ние да им доставяме", завърши той. 
 
3e-news.net 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 26 октомври расте с 19.18 % 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 26 октомври е 125.00 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 2 197 MWh. 
Стойността се покачва с 19.18 % спрямо отчетените 104.88 лв. за MWh с ден за доставка 25 октомври и изтъргуван обем от 
5 300 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 25 октомври изтъргуваният обем е 460 MWh. 
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Постигнатата цена е 105.00 лв. за MWh и се понижава с 18.22 % спрямо регистрираните 128.40 лв. за MWh на 24 октомври 
при изтъргуван обем от 1 005 MWh. 
Референтната цена е 125.00 лв. за MWh. 
 
√ Делът на ВЕИ в преносната мрежа към 23 октомври расте с 26.67 %, а в разпределителната – с 16.20 на сто 
Участието на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината към двадесет и третия 
ден на октомври нараства с 14.21 процента спрямо аналогичния период на миналата година 
Производството на електроенергия расте, докато потреблението намалява. Салдото (износ-внос) остава на плюс. 
Положително е участието на базовите централи. Расте делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), но не и на 
водноелектрическите централи (ВЕЦ).  Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на 
Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 23 октомври тази година (01.01.2022 г. – 23.10. 
2022 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия за времето от първи януари до двадесет и третия ден на месец октомври тази година 
нараства до 40 988 610 MWh или с 10.08 % спрямо същото време на миналата година (плюс 10.74 % отчетени седмица по-
рано за сравняван период до 16 октомври). За сравнение, тогава производството на електроенергия е било в обем от 
37 236 173 MWh.      
Потреблението на електроенергия за посочения сравняван период е в обем 30 529 103 MWh, което представлява спад с 
1.12 % (отчетено понижение от 0.99% седмица по-рано). Година по-рано потреблението на електроенергия е възлизало на 
30 873 541 MWh. 
Салдото (износ-внос) държи добър положителен дял, но както и при всички други показатели изменението спрямо по-
ранни отчетни периоди става все по-видимо. Така от началото на годината до двадесет и трети октомври салдото (износ-
внос) нараства до  10 459 507 MWh или с 64.39 % (плюс 68.09 % седмица по-рано). За същото време на предходната 2021 
г. обемът на салдото (износ-внос) е достигал до 6 362 632 MWh. 
Участието на базовите централи остава положително като за сравнявания отчетен период се повишава  до обем от 
34 511 930 MWh или с  14.21 %  (плюс 15.14 % седмица по-рано). За сравнение през аналогичния период на миналата 
година базовите централи, според данните на системния оператор са участвали с обем от 30 217 253 MWh. 
Доста по-висок е делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната така и разпределителната 
мрежи. 
Делът на ВЕИ в преносната мрежа от първия ден на януари до двадесет и третия ден на месец октомври достига до обем 
от 1 320 225 MWh. В процентно отношение това е ръст с 26.27 % (плюс 25.99 % отчетени преди седмица). През посочения 
период на предходната 2021 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа е било от порядъка на 1 042 228 MWh. По-добрите 
данни през настоящия период се дължат на ръстът на вятърните (плюс 11.44 %) и фотоволтаични (плюс 58.57 %) централи 
и биомасата (плюс 1.87 %). 
Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период от началото на годината до двадесет и третия ден на 
десетия месец на годината също нараства до обем от порядъка на 1 885 948 MWh, което представлява скок с 16.20 на сто 
(плюс 15.53 % седмица по-рано). За сравнение, година по-рано делът на ВЕИ е достигал до 1 623 075 MWh. Това увеличение 
в частност се дължи на по-доброто участие на вятърните (плюс 14.65 %) и фотоволтаични (плюс 21.92 %) централи и въпреки 
биомасата (минус 19.10 %). 
Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) отново остава на минус и за посочения период е в обем от 3 270 507 MWh. 
Това представлява спад с 24.88 % (минус 24.86 % преди седмица). Година по-рано за посочения период от началото на 
годината до двадесет и трети октомври участието на ВЕЦ и достигало до обем от порядъка на 4 353 617 MWh. 
 
√ Скок с 18.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 354.25 лв. за MWh с ден за доставка 26 октомври 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 354.25  лв. за MWh с ден за доставка 26 октомври 2022 г. и обем от 56 420.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 18.6 % %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 412.32 лв. за MWh, при количество от 27 867.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (26 553.30 MWh) е на цена от 296.19 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 190.73 лв. за MWh и количество от 2320.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 174.11 лв. за MWh (2274 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 1089.69 лв. за 
MWh при количество от 2152.2 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 281.64 лв. за MWh при обем от 2084.9 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 298.73 лв. (152.74 евро) за MWh за 25 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 26 октомври 2022 г. се повишава до 354.25 лв. за MWh ( ръст с 18.6 %) по данни на БНЕБ или 181.13 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 25 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 877.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 268.05 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 

https://ibex.bg/
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Име                      MW 
АЕЦ     24,05%    1077.53 
Кондензационни ТЕЦ   52,04%    2331.45 
Топлофикационни ТЕЦ   4,96%    222.25 
Заводски ТЕЦ    1,43%    64.09 
ВЕЦ     0,22%    10.05 
Малки ВЕЦ    1,19%    53.11 
ВяЕЦ     2,89%    129.58 
ФЕЦ     12,44%    557.26 
Био ЕЦ      0,78%     35.12 
Товар на РБ         3685.91 
Интензитетът на СО2 е 472g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Гърция, България и Румъния продължават да държат най-високите цени за електроенергия на пазара "Ден напред" и 
за 26 октомври 
Румънската OPCOM затвори при цена от 181,13 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 193,84 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 181,13 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 26 oктомври 2022 г. Цената за пиковата енергия е 210,82 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 151,44 евро/мвтч. Най-високата цена от 555,15 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 89,02 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 57 229,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 26 октомври ще бъде 193,84 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 124,84 гвтч. Максималната цена ще бъде 557,15 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. 
Минималната цена ще бъде в 14 ч и тя ще бъде 113,28 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цена при този сегмент на 
пазара от цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 26 октомври е 153,61 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 175,05 евро/мвтч. Най-високата цена от 319,71 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 3 ч тя ще бъде 89,03 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 63 375,2 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 26 октомври на Словашката енергийна борса е 151,11 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 315,34 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 88,86 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 135,29 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 19 ч и 
тя ще е 207,48 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 88,61 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 26 октомври е 128,33 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
139,84 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 34 276,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя 
ще достигне 164,47 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 91,68 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 121,40 евро/мвтч на 26 октомври. Пиковата цена ще бъде 
136,19 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 471 467,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 162,10 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 88,23 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 26 октомври ще се продава за 128,40 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Корпоративната отчетност стимулира ръста на фондовите пазари в Западна Европа 
С най-голям дневен ръст затвори френският индекс САС 40, а единствен с минимално понижение приключи 
британският измерител FTSE 100 
Повечето от борсовите индекси на страните от Западна Европа нарастваха благодарение на финасовите отчети на големите 
компании в региона, сред които преобладаваха печалбите и повишени приходи. Фондовите борси в Западна Европа 
следваха възходящия тренд на американския пазар на акции от понеделник, но и след откриването на търговията във 
вторник и трите основни индекса на „Уолстрийт“ се задържат на зелена територия. И в САЩ започна сезонът на отчетите 
на публичните компании, които се представят на борсата, тъй като финансовата 2022 година за САЩ приключи на 30 
септември. 
И това се случва и заради още една съществена причини. Повечето пазарни участници очакват по-малко агресивни ходове 
от страна на Федералния резерв на САЩ (Фед) на следващото заседание за тази година през ноември. 
Днес очакванията на инвеститорите са за увеличение на основната лихва с 0.5 процентни пункта през ноември се оценява 
на 52%, докато възможността за повишаване със 0.75 пр. п. спадна до 46%. В понеделник ситуацията беше обратната: 43% 
от търговците заложиха на увеличение на курса на лихвите с половин пункт, а 55% - за увеличение от 0.75 пр.п., според 
CME FedWatch – индекс, създаден от компанията, собственик на борсата в Чикаго. Този измерител е важен за участниците 
на пазара, тъй като оценява очакванията за потенциални промени за основните лихви на Федералния резерв на САЩ (Фед), 
както и оценява потенциалните действия преди заседанията централната банка на САЩ. Тези данни се следят не само от 
инвеститорите в САЩ, но и в Западна Европа, тъй като централните банки на големите икономики по света се съобразяват 
с Фед. 
„Ройтерс“ припомня, че на заседанието си през септември Фед повиши лихвения процент с 0.75 процентни пункта - до 3-
3.25% годишно. Това беше трето поредно увеличение на лихвите от Фед с 0.75 пр. п. и в момента основната лихва е на най-
високото си ниво от финансовата криза през 2008 г. 
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Индексът на доверието на германските предприемачи в икономиката на страната отново се понижи през октомври, 
актуализирайки минимума от май 2020 г. Въпреки това цифрата се оказа по-добра от очакваното. Стойността на 
показателя, изчислен от мюнхенския институт за икономически изследвания Ifo, този месец се понижи до 84.3 пункта 
спрямо ревизираните 84.4 пункта през септември. Анкетирани от Trading Economics анализатори очакваха индексът да 
падне до 83.3 пунта. "Германската икономика е изправена пред тежка зима", предупреди президентът на Ifo Клеменс 
Фуест. И въпреки това, пазарите на акции запазиха възходящия си тренд до края на търговията. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се повиши с 0.3%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-голям ръст беше испанският IBEX 35 (+0.52%),  френския САС 40 (+0.42%), следван от италианския 
FTSE MIB (+0.18%). Междувременно британският борсов индекс FTSE 100 се понижи с 0.38%, германският DAX - с 0.12%. В 
крайна сметка всички основни измерители в региона завършиха с повишения, с изключение на британския FTSE 100, който 
затвори с минимално понижение без да успее да отиде в зелената зона, което според „Ройтерс“ се дължи на изявлението 
на новия премиер на Великобритания Риши Сунак, който заяви след срещата си с краля Чарлз III, който му възложи да 
състави правителство, че приоритет на неговото правителство ще бъде осигуряването на икономическа стабилност в 
страната. „Това ще означава вземане на трудни решения, а правителството, което ще ръководя, няма да остави следващото 
поколение с дългове, които не бихме могли да платим сами“, подчерта Сунак. Той допълни, че правителството на страната 
планира да публикува средносрочен бюджетен план на 31 октомври. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори френският индекс САС 40, а единствен с минимално 
понижение приключи британският измерител FTSE 100. 
Начело по ръст излезе секторният индекс на акциите на технологичните компании, който се повиши с 4.25%. Измерителите 
на акциите на петролната и газовата индустрия и на банките бяха единствените сектори, които затвориха на отрицателна 
територия, завършвайки съответно със спад от 0.4% и 0.3%. 
Лидер по растеж сред компонентите на Stoxx 600 са акциите на британския търговец на дребно THG Plc (+19.22%), а на 
дъното на общия европейски измерител слязоха акциите на шведската компания за стрийминг услуги Viaplay (-24.20%). 
Сред губещите бяха и акциите на шведския производител на продукти за тежката индустрия Alfa Laval, които се понижиха 
с 10.59%, след като не защити прогнозата си за тримесечните печалби. Компанията каза, че слабият пазар на танкери и 
растящите разходи са засегнали морския й бизнес. 
Акциите на нидерландския доставчик на храна Just Eat завършиха с ръст от 11.54% след отчет за печалбата, по-добър от 
очакваното. 
Акциите на германския доставчик на софтуер SAP SE поскъпнаха с 6.79%. Най-големият производител на софтуер за 
корпоративно управление в света отчете приходи и оперативна печалба, по-добри от пазарните прогнози през третото 
тримесечие на 2022 г. 
Цената на книжата на UBS Group AG нарасна със 7.73%. Швейцарската банка отчете нетна печалба и приходи по-добри от 
пазарните прогнози през третото тримесечие, въпреки че цифрите спаднаха съответно с 24% и 10%. 
Междувременно акциите на HSBC Holdings Plc се понижиха с 4.19%, след като британската банка обяви, че нетният доход 
през последното тримесечие е спаднал с 46%. 
Капитализацията на Orange SA се е понижила, въпреки че тримесечните приходи на френския телеком оператор през 
изминалото тримесечие са по-добри от очакваното. На борсата в Париж цената на акциите на Orange SA се понижи с 0.92%. 
Пазарната стойност на Remy Cointreau SA спадна с 6.1% въпреки факта, че френският производител на спиртни напитки 
отбеляза рязко увеличение на приходите през първата половина на текущата финансова година, до голяма степен поради 
обезценяването на еврото спрямо долара и юана. 
 
√ Еuоbserver: Радикалните реформи на енергийния пазар се нуждаят от „повече подкрепа“ от членовете на ЕС 
Холандските референтни цени на газа паднаха под 100 евро за мегаватчас във вторник, най-ниското ниво от месеци 
Министрите на енергетиката на ЕС се срещнаха в Люксембург във вторник (25 октомври), за да изработят енергийния план 
на блока, тема на интензивен дебат след историческия връх на цените на газа, но се отказаха от радикална пазарна 
реформа, предложена от Европейската комисия. В неофициален документ, представен малко преди насрочената среща 
на министрите, Комисията разпространи идея за радикална промяна на състава на енергийния пазар на ЕС чрез отделяне 
на цените на газа и електричеството, което драстично ще намали разходите за възобновяема и ядрена енергия в сравнение 
с тази на газа. 
„Това ще осигури по-трайно решение за прекомерната зависимост на европейските сметки за електричество от силно 
нестабилните пазари на природен газ и ще донесе ползите от по-евтините възобновяеми източници на потребителите“, се 
казва в документа на комисията. 
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Но на пресконференция след преговорите във вторник чешкият министър на индустрията Йозеф Сикела, който 
председателстваше срещата, сигнализира, че планът трябва да получи повече подкрепа от държавите-членки, за да бъде 
продължен. "Всичко е възможно. Зависи от желанието на страните", каза той. — Може би ще се срещнем отново по Коледа. 
Общи покупки на газ 
Предложение, което получи окончателно одобрение от 27-те енергийни министри на блока, беше обща платформа за 
закупуване на газ, която може да бъде въведена най-скоро през ноември. Тази платформа задължава страните от ЕС да 
обединят търсенето на най-малко 15 процента от общия капацитет за съхранение - около 13,5 милиарда кубически метра 
газ. Обединяването отчасти ще избегне война за наддаване между европейските енергийни компании – мярка, която 
холандският министър Роб Джетен описа като „изключително важна“ за справяне с продължаващата енергийна криза през 
2023 г., когато страните трябва отново да напълнят своите хранилища. 
Тъй като газовите хранилища в ЕС са пълни на 90 процента, холандските референтни цени паднаха под 100 евро за 
мегаватчас във вторник, което предполага връщане към по-ниски ценови нива за момента. „Надявам се, че Владимир 
Путин също наблюдава това и ще започне да разбира, че енергийното оръжие, което искаше да използва срещу нас, се 
обръща срещу него“, каза Сикела. 
За да предотвратят повторение на екстремни скокове на цените в бъдеще, министрите на енергетиката обсъдиха и 
предложение, позволяващо на ЕС да се намесва на пазарите и да определя максимална динамична цена за транзакции, 
извършени чрез холандския механизъм - хъб TTF. Механизмът ще се използва само в краен случай. Министрите на 
енергетиката на ЕС се съгласиха да позволят на комисията да изработи подробностите, но някои не бяха склонни да 
приемат плана. 
„Искахме подходящ анализ на въздействието. Все още има въпроси относно икономическите последици“, каза Джет. „И 
нашата позиция е, че всяка мярка, която предлагаме, не трябва да нарушава доставките на газ. Чрез изкуствено 
понижаване на пазарните цени в чужбина превозвачите на втечнен природен газ (LNG) могат да пренасочат товарите си 
към предложилия най-висока цена извън ЕС, което може да доведе до загуба на ценни доставки на Европа. 
Нов показател 
Друга мярка е да се отделят референтните цени за LNG от газа, търгуван по суша. Понастоящем TTF се използва както за 
тръбопроводен газ, така и за втечнен природен газ (LNG). Но президентът на комисията Урсула фон дер Лайен каза по-рано 
през октомври, че TTF „вече не е представителен за цената на вносния газ“. 
В опит да намали спекулациите, енергийният регулатор на ЕС вече е натоварен да създаде допълнителен показател за LNG, 
който да бъде завършен до 31 март, навреме за следващия сезон на подаване на документи. 
Иберийски модел 
Планът за ограничаване на цената на газа, използван за производство на електроенергия - мярка, която вече е приложена 
на Иберийския полуостров и подкрепена от Франция за прилагане в целия ЕС, се нуждаеше от повече подкрепа, за да бъде 
придвижен напред. „За да оценим това по-правилно, имаме нужда от повече подробности. Имаме нужда от конкретно 
законово предложение или оценка на въздействието“, каза Сикела. 
„Министерският съвет вече поиска тази информация на 9 септември, но тя все още не е предоставена. „Ясно е, че 
Комисията и може би някои други държави-членки не виждат иберийския модел като път напред“, каза той. Следващото 
извънредно заседание на енергийния съвет е насрочено за 24 ноември. 
 
√ ICSG: Пазарът на мед през 2023 г. ще се обърне в посока към излишък 
Производството на рафинирана мед в света през тази година ще е под потреблението, но през 2023 г. ситуацията ще се 
обърне и ще бъде регистриран излишък от този метал, прогнозират от International Copper Study Group, ICSG. 
В края на миналата година в света имаше недостиг на мед в размер на 458 хиляди тона, през 2022 г. той ще достигне на 
328 хиляди тона. Свръхпредлагането на производството през следващата година се очаква на ниво от 155 хиляди тона. 
ICSG прогнозира, че през тази година производството на рафинирана мед да се увеличи с 2,8 % - до 25,5 млн. тона. 
Очакването е понижено с 4,3 % заради заради неочаквани сривове в производството при редица големи компании, а също 
така и извънпланови ремонтни дейности на производителите в такива страни като Бразилия, Мексико, САЩ, Замбия, както 
и в някои държави от Европейския съюз. 
Търсенето на мед през тази година ще се увеличи с 2,2 % - до 25,8 млн. тона, а освен това глобалният показател без Китай 
ще се увеличи с 1,8 %. 
През 2023 г. световното производство на мед, според очакванията ще се увеличи с 3,3 % и ще надхвърли 26,3 млн. тона. 
Потреблението ще се увеличи с 1,4 % (без Китай – с 2,5 %) – до 26,2 млн. тона. 
Изготвяйки прогнозата ICSG разбира, че ситуацията на световния пазар може да се промени под влиянието на редица 
фактор, се отбелязва в съобщението. 
Добивът на мед в света през тази година ще се повиши с 3,9 % и ще е около 21,9 млн. тона. В прогнозата през април се 
прогнозираше повишение с 5%. Преразглеждането се дължи включително на мерките срещу COVID, оперативни и 
геополитически проблеми, стачки и по-ниското качество на рудата. Сред положителните фактори е разширяването на 
добива в Конго и Индонезия. През следващата година се очаква ускоряване на темпа на ръст до 5,3 % благодарение на 
разширяването на сега експлоатираните рудници и пускането на нови проекти в резултат, на което добивът на мед ще 
надхвърли 23 млн. тона. International Copper Study Group, ICSG е основана през 1992 г. и е междуправителствена 
организация, която се занимава с международни дискусии, сътрудничество и други мероприятия, свързани с медта. В 
групата като членове и наблюдатели влизат 24 държави. 
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Мениджър 
 
√ Проектобюджетът за 2023 г. отива във фризера? 
Въпреки, че разработи предварително три варианта за проектобюджет за следващата година в крайна сметка финансовото 
министерство ще внесе в Народното събрание четвърти - закон за удължаване на действието на бюджетните закони от 
2022 г., до приемането на нова план-сметка от редовно правителство. Това съобщи в пленарна зала днес служебният 
министър на финансите Росица Велкова, която се яви на изслушване пред депутатите по искане на лидера на БСП Корнелия 
Нинова. 
Министър Велкова отново припомни, че разработените от МФ три варианта на проектобюджет за 2023 г. отчитат 
фискалните тенденции, риска от нарушаване на фискалните правила по Закона за публичните финанси, поетите разходни 
ангажименти от 2022 г., както и натрупаните структурни бюджетни дисбаланси в частта на разходите. Вариантите са 
разработени въз основа на актуализираната есенна макроикономическа прогноза и въз основа на очакваното изпълнение 
на бюджета за тази година, отбеляза още тя. 
Консервативният вариант, в който е заложен 3% дефицит от БВП предвижда затягане на фискалната дисциплина. "Това 
предполага намаляване на много разходи  и ние такъв бюджет не бихме внесли.", посочи министър Велкова. Екипът на 
министерството се отказва да внесе и варианта, базиран на 6,6 % дефицит от БВП, "защото това е нарушение на фискалните 
правила, на Маастрихтските критерии", обясни министър Велкова. "Ако погледнем проектите на бюджети на държавите 
членки на еврозоната, няма държава, която да е с такъв висок размер на дефицит за 2023 г. Словакия е с най-висок дефицит 
от 6,4%.", допълни служебният финансов министър. "Бихме внесли т.нар. удължителен закон, какъвто имаше и миналата 
година, който запазва действието на всички политики и всички помощи, които са за домакинствата и за бизнеса, размера 
на пенсиите, докато бъде избрано редовно правителство, което ще може върху базовия вариант, който е с 6,6 % дефицит, 
да модифицира бюджета спрямо управленската си програма“, обобщи тя. 
Така, ако сме в хипотезата да няма избрано редовно правителство, спокойно с този удължителен закон, едно служебно 
правителство ще може да изпълнява бюджета, както беше направено и в началото на тази година от редовното 
правителство, аргументира намеренията за внасяне на удължителен закон за действието на сегашния бюджет финансовия 
министър. 
Заявеното от Велкова намерение днес съвпада с настояването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов преди дни, когато постави 
задача на депутатите от партията да договорят с останалите политически сили удължаване на действащите бюджетни 
политики, тъй като рискът от скорошни нови избори е голям и вкарването на нов бюджет в такава ситуация може да се 
превърне в арена за опасни предизборни политически наддавания в частта за социалните плащания като пенсии, помощи 
и др. 
По време на днешните дебати Росица Велкова защити параметрите за растежа на БВП, заложен в основните 
макроикономически показатели, при които е разработен базовият вариант на проектобюджета за 2023 г. - БВП от 173,8 
млрд. лв., с реален растеж на БВП от 1,6 %. 
Макроикономическата прогноза е разработена от професионалисти, които години наред разработват 
макроикономическите показатели, обясни тя. „Не считам, че прогнозата ни е подценена, тъй като след разработването на 
модела, по който се изготвя макроикономическата прогноза и сравнението с използването на данни на 14 институции, 
които разработват макроикономически прогнози за България – от които български са БНБ, БАН и Уникредит Булбанк, 
прогнозата за растежа на БВП за 2022 г. са в диапазона 1,6 % до 3,9 %“, каза финансовият министър. Средната стойност при 
тези допускания е 2,8 %, която съвпада и с публикацията на Consensus Economics от септември 2022 г. Прогнозата на МФ е 
2,9 % за 2022 г., а на БНБ е 2,8 %. За 2023 г. прогнозата за растежа на БВП на същите тези институции са в диапазона 0,1 % 
до 3,8 %. Средната стойност е 2,3 %, а в публикацията на Consensus Economics от октомври 2022 г. е 1,9 %. Прогнозата на 
МФ е 1,6 %, а на БНБ е 0,1 %. Ревизираните данни на НСИ са взети предвид при разработването на прогнозата на МФ, 
посочи тя. 
Очакваме през декември да получим от Европейската комисия плащания в размер на 2,6 млрд. лева по Плана за 
възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщи още министър Велкова. В частта на разходите на бюджета за тази година ще 
има намаление от 1 млрд. лева в капиталовите разходи по Плана за възстановяване и устойчивост. 
Компенсациите за цената на електроенергия са 3,7 млрд. лева досега, но те са неутрални по бюджетното салдо. 
За украинските бежанци са изхарчени 540 млн. лв., като 176 млн. лева ще бъдат осигурени от европейски програми, а 
разликата ще бъде покрита от преструктуриране на други разходи в бюджета. 
Капиталовите разходи в бюджета са 8,4 млрд. лева, от които ще се икономисат споменатите вече 1 млрд. лева по Плана за 
възстановяване и устойчивост. 
Планираният дефицит за 2022 г. е 4,1 процента от БВП на касова основа, като се очаква годината да приключи с дефицит 
от 3,4% от БВП, каза още Велкова. Очакваният дефицит на начислена основа ще е 5,4 на сто от БВП при планиран 6%. 
Приходите в Консолидираната фискална програма (КФП) през 2023 година се очаква да са с ръст от 5,9 млрд. лева. 
Намалената ставка на хляба, горива и други стоки е заложена в проектобюджета, както и данъчното облекчение за деца и 
намалението на размера за регистрация на ДДС. 
Разходите в КФП растат през 2023 година с 11 млрд. лева или дефицитът ще е 6,6 на сто от прогнозния БВП според базовия 
вариант на проектобюджета. От тях 1,9 млрд. лева са увеличени разходи за персонал, 3,7 млрд. лева е ръстът на парите за 
пенсии, включително с увеличението на пенсиите от първи юли. 
Гласуваният нов държавен дълг за тази година е 10,3 млрд. лева. До встъпването в длъжност на служебния кабинет е 
емитиран дълг от 1,8 млрд. лева на вътрешния пазар. Към момента държавата е поела дълг за 7 млрд. лева, посочи 
финансовият министър. 
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Миналата седмица Министерството на финансите продаде държавни ценни книжа (ДЦК) за 180,55 млн. лв. съвкупна 
номинална стойност (при желание да продаде книжа за 200 млн. лева) и среднопретеглена годишна доходност в размер 
на 5,65 на сто. Вчера също имаше търг за ДЦК, но днес стана ясно, че е бил неуспешен. 
Кирил Ананиев от ГЕРБ-СДС коментира, че има много слабо усвояване на парите от Плана за възстановяване и устойчивост 
и 1,7 млрд. лв. икономии от капиталовите разходи. Той посочи, че на базата на по-голяма събираемост страната ни може 
да постигне намаляване на бюджетния дефицит с около 1,2%, така че следващата година да влезем в изискванията на 
Пакта за стабилност.  
"Има разлика между прогнозите за занижен икономически растеж на Министерство на финансите и тези, официално 
обявени от Международния валутен фонд (МВФ), реагира Кирил Петков от "Продължаваме Промяната". Той порица 
практиката на занижаване на растежа, тъй като по думите му това водело до "един стар модел на непрозрачно харчене на 
капиталови разходи" в края на годината. "Реалната разлика между плана, предвиден от МФ, и това, което реално може да 
се очаква според прогнозите на МВФ, е седем милиарда лева, което правело бюджетен дефицит от 2.5 процента от БВП, и 
то при запазване на всички политики на правителството, реализирано с мандата на "Продължаваме Промяната", добави 
той. По отношение на парите за капиталови разходи, Петков подчерта, че страхът им е те да не бъдат изхарчени за 
непрозрачните плащания към строителните фирми. Бившият финансов министър Асен Василев пък директно отправи 
критики към сегашния министър за обявеното намерение в крайна сметка да не се внася проектобюджет за следващата 
година и го определи като "силно притеснително". 
 Корнелия Нинова, по чието искане бе изслушването на служебния финансов министър в парламента днес изрази 
опасения, "че единият от вариантите за бюджет, подготвен от служебния кабинет, в който се орязват или замразяват 
социални плащания. За нас е важно да има подкрепа за хората“. 
Йордан Цонев от ДПС поздрави Министерство на финансите за публичното и прозрачно управление на средствата през 
тези месеци. "Ние сме изправени пред решаването на няколко почти взаимоизключващи се проблема, сред които 
въпросът как да свием дефицита, за да влезем в еврозоната. Свиването на дефицита от 6 на сто от БВП до 3 на сто от БВП 
изисква веднага да се каже на българските граждани какво ще им бъде орязано", подчерта Цонев. Той постави въпроса 
как ще бъдат финансирани всички тези мерки, които водят до повишен дефицит. Той призова да бъдат благоразумни и да 
мислят този сложен фискален и икономически пъзел как ще го решим. 
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов определи числата, изнесени от финансовия министър, като 
изключително тревожни. "Вие споменахте, че е възможно държавният резерв да бъде намален под пет милиарда лева. На 
практика държавата може да се окаже без резерви", посочи Костадинов и допълни, че за следващите три години дефицит 
от над 11 млрд. лв. означава, че ще теглим заем, за да покриваме друг заем. 
"Ние трябва да сме изключително внимателни по отношение на фискалните правила и да следваме политиката на ЕС, като 
хем да сме близо до фискалните правила, хем да дадем гаранции за развитие на българската икономика и защита на 
българските домакинства", каза проф. Румен Гечев от "БСП за България". 
Владислав Панев от "Демократична България" призова за "мъдър" и "реформаторски" бюджет с минимален бюджетен 
дефицит в рамките на възможностите. По думите му, се намираме в началото на глобална рецесия и наистина светът ще 
се озове в положение на стагфлация, което води до оскъпяване на инвестициите и пресъхване на паричните потоци. 
"Затова е много важно това НС да приеме законопроекти за отпушване на инвестиционната активност", каза Панев и 
призова за запазване на политиките за младите семейства с деца. 
От "Български възход" видяха в действията на финансовото министерство движение по течението. "Българският 
гражданин не го интересува участието ни в световните и енергийни пазари, а как ще премине през трудностите, засегнали 
цяла Европа", подчерта Георги Самандов от "Български възход".  
 
√ ЕК предложи "Фронтекс" да играе по-голяма роля в борбата с незаконната имиграция на Балканите 
Европейската комисия предложи Eвропейската агенция за защита на европейските граници "Фронтекс" да изиграе по-
голяма роля в борбата с незаконната имиграция в Балканския район, предаде ДПА, цитирана от БТА. 
Комисията препоръча преговори с Албания, Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина, а също одобри и финансова помощ 
в размер на 39,2 милиона евро за управлението на границите в района. Сумата ще бъде използвана за оборудване за 
гарантиране на сигурността, като системи за наблюдение, дронове и биометрични устройства 
Решението дали да се започнат преговори за разширяване на мандата на "Фронтекс" към Балканския регион сега ще 
трябва да се вземе от страните членки на ЕС. 
Служители на "Фронтекс" вече са разположени на границите на ЕС с Албания, Сърбия и Черна гора, но не и с Босна и 
Херцеговина. Въпреки това нова законова рамка предвижда за тях да бъдат разположени едновременно и по границите 
на ЕС и по границите с трети страни и им дава повече правомощия. Миграцията към ЕС през Западните Балкани неотдавна 
се увеличи значително. 
Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен планира да пътува до региона за няколко дни. Визитата й ще започне в 
четвъртък. 
 
√ Турция поиска от "Газпром" отлагане на плащанията за доставките 
Турция е поискала от "Газпром" да отложи плащанията за руския газ, каза министърът на финансите Нуреддин Небати в 
интервю за Financial Times, цитиран от РБК.  Небати добави, че очаква "добри новини". 
В началото на октомври Bloomberg, позовавайки се на турски официални лица, съобщи, че Турция очаква да отложи част 
от плащанията за газ до 2024 г., за да смекчи икономическите щети от високите цени на енергията. Според източниците на 
агенцията, турската държавна компания Botas все още не е подала официална молба към „Газпром“. По-късно РИА 

https://www.rbc.ru/politics/25/10/2022/635774a39a79479c5973f8df
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Новости, позовавайки се на източник в Анкара, съобщи, че страните са обсъждали не забавяне на плащанията, а цената на 
газа. „Няма проблеми в преговорите за газа, всичко се основава на доверие и отношение на двамата лидери“, казва 
източникът. 
В началото на август руският вицепремиер Александър Новак обяви, че президентите Владимир Путин и Реджеп Тайип 
Ердоган след разговори в Сочи са се съгласили частично да плащат доставките на руски газ в рубли. 
В средата на септември Путин на среща с Ердоган в Самарканд каза, че Турция ще плаща 25% от доставките в рубли. „И 
както знаете, това започва да работи, в близко бъдеще трябва да влезе в сила нашето споразумение за доставка на 
природен газ за Турция със заплащане на 25% от тези доставки в руски рубли. Въпросите, доколкото разбирам, са 
съгласувани, така че съм сигурен, че работата в това отношение също ще се извършва в съответствие с нашите 
договорености“, каза руският президент. 
„Турция не се е присъединила към "санкционните упражнения на колективния Запад" и в този смисъл е "благоприятно 
различна", но Русия няма да отиде "отвъд разумното" в ситуацията с искането на Анкара за отлагане на плащанията за газ“, 
каза говорител на руския президент Дмитрий Песков във вторник репортери, предаде кореспондентът на РБК. Той беше 
попитан дали Анкара може да злоупотребява с позицията си. 
„Има световна конюнктура за търговия с газ. И разбира се, никой няма да отиде отвъд границите на разумното. Нашите 
турски партньори разбират това и ние го разбираме. Тук не виждаме основания за такова безпокойство“, каза Песков. Той 
добави, че Турция наистина е един от най-големите получатели на руски газ и Русия е свързана с нея чрез една от най-
големите газопроводни системи - "Турски поток", която "има сериозен потенциал за разширение, ако е необходимо". 
„Въпросите, свързани с доставките на газ, са в дневния ред както на контакти на най-високо ниво, така и на работно ниво. 
Тези контакти продължават“, каза Песков. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на ръста на запасите в САЩ 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда, след като стана ясно, че запасите от суров петрол в САЩ са се 
увеличили повече от очакваното, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,81 долара, или 0,87%, до 92,71 долара за барел, след като 
предходната сесия поскъпна с 0,26 долара. Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,53 долара, или 
0,62%, до 84,79 долара за барел. 
„Перспективите за глобално икономическо забавяне и по-строга парична политика надделяват над  признаците за 
намаляване на предлагането от последните седмици“, посочиха анализатори на ANZ Research в бележка 
Запасите от суров петрол в САЩ са нараснали с около 4,5 милиона барела през седмицата, приключила на 21 октомври, 
според пазарни източници, позоваващи се на данни на Американския петролен институт. Анализаторите, анкетирани от 
Ройтерс, очакваха ръст от 200 хил. барела. 
Въпреки че нарастването на запасите от суров петрол засили страховете от глобална рецесия, която да намали търсенето, 
продължаващите ограничения в предлагането задържаха цените в тесен диапазон. 
„ОПЕК намалява производството от ноември , а новите санкции на ЕС срещу руския петрол, които ще влязат в сила от 
декември. Този фактори трябва да са положителни за цените“, каза Стивън Инес, управляващ партньор в SPI Asset 
Management. 
По отношение на широкия спред в цените между WTI и Брент през последните сесии, Инес коментира, че купувачите на 
WTI следят за повече намеси от страна на президента Джо Байдън преди междинните избори в САЩ на 8 ноември. 
Миналата седмица Байдън обяви план за продажба на останалата част от освободеното количество от петролния резерв 
на страната в опит да намали високите цени на бензина. 
По-силният долар също натежа на пазара в сряда. Доларовият индекс, който следи хода на американската валута спрямо 
кошницата от шест основни конкурентни валути, се покачи до 110,93 пункта. По-силният долар намалява търсенето на 
петрол, тъй като прави суровия петрол по-скъп за страните, които притежават други валути. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Правосъдие, реформи и намерения за истинска борба с корупцията - къде се намираме по този път? Гост: 
Служебният правосъден министър Крум Зарков 

- След отказа на служебното правителство да внесе за обсъждане вариант на държавната план-сметка - кой трябва 
да поеме отговорността за Бюджет 2023. Гости: Коментар на икономистите Мика Зайкова и Георги Вулджев 

- Криза за кадри и заплати в здравеопазването. За парите и контрола в системата. Гост: Анестезиолога д-р Мирослав 
Ненков 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - София иска глобите за скорост, минаване на червено и влизане в насрещното 
в. Труд - Инфлацията ни удря с 400 лева на месец 
в. Телеграф  - Бебе и 18 деца чакат за органи  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
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в. 24 часа  – И трите варианта за бюджет с проблеми - един казва "чао" на еврото, вторият реже разходи, в третия 
"Василев" парите пак не стигат 
в. 24 часа  - Радев викна ГЕРБ на консултации, иска обаче от депутатите закони, а не да се фиксират за кабинет 
в. Труд  - БСП се съмнява за 260 000 гласа от машините 
в. Труд - Слагат радарни табла по улиците на София 
в. Телеграф - Решават до седмица дали да има оръжие за Украйна 
в. Телеграф - Влизаме в 2023-та без нов бюджет 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Георги Ганев, икономист: Масата на Паси и Плевнелиев ще е празна , докато на нея не седне някой, който ще 
носи отговорност 
в. Труд - Почетният председател на Камарата на строителите в България Инж. Светослав Глосов пред "Труд News": 
Забавянето през последните 2 години оскъпи проектите с 40 на сто 
в. Телеграф  - Мика Зайкова, Финансов експерт: Сформирането на кабинет е мисия невъзможна 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Рестарт на свития от кризи строителен бизнес с 12 млрд. лв. от Европа 
в. Труд  - Криза на парламентаризма или криза на политическото представителство 
в. Телеграф  - Списък на съдби 
 
√ Предстоящи събития в страната на 26 октомври  
София 

- От 09.45 часа в "Гранд хотел София", гр. София, ще се проведе конференция на в. "Капитал" и специалния проект 
"Капитал Градове" на тема "Среща на бизнеса в Софийска област". 

- От 10.00 часа в Централата на КТ "Подкрепа" - ул. "Ангел Кънчев" 2, ще се проведе пресконференция на тема 
"Задълбочаване на проблемите във все повече администрации в страната и нарастване на напрежението сред 
работещите". Участие ще вземат: Кремена Атанасова - председател на Синдикат на административните служители 
"Подкрепа"; Ваня Григорова - икономически съветник на президента на КТ "Подкрепа". 

- От 10.00 часа в Министерския съвет, служебното правителство ще проведе редовно заседание. 
- От 10.30 часа, Академия на МВР, ще се състои тържествена церемония, на която курсанти от факултет "Полиция" 

и "Пожарна безопасност и защита на населението" към Академията на МВР, ще получат своите дипломи. 
- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: "Причини за състоянието на държавата 

и възможности за промяна към по-добро". 
- От 12.30 часа в Литературен клуб "Перото" (пл. България № 1, НДК) ще се проведе вторият от стартиралата през 

тази година поредица от семинари за здравни журналисти, посветени на редките болести. Организатор е 
компанията Swixx BioPharma България. Темата на семинара е "Диагностика на болест на Гошé в детска възраст", а 
поводът за срещата е Месецът на осведомеността за Болестта на Гошé - октомври. 

- От 13.00 часа държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с парламентарната група на ГЕРБ-СДС. 
- От 14.00 часа в централата на ПП АБВ на улица "Врабча" 23, ще се проведе пресконференция на ПП АБВ. Темата е 

"Общополитическата ситуация, перспективи пред страната" и "Състояние на българската енергетика". 
- От 18.00 часа в "Дом на киното", ул. "Екзарх Йосиф" № 37, ще се проведе пресконференция по повод официалното 

откриване на превенционната кампания "Виждаш ли ме?". Събитието се организира от Националната комисия за 
борба с трафика на хора и фондация "Кампания А21". 

*** 
Балчик. 

- От 13.00 часа в Държавния културен институт-Културен център "Двореца" в Балчик, ще бъде открита ХVI 
Национална среща "Добри практики" с тема "Музеят днес - предизвикателствата на пандемията и нови 
перспективи за развитие". Националната среща ще продължи до 28 октомври 2022 г. 

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в зала № 5 на община Благоевград, ще се проведе редовната пресконференция на Радослав Тасков-
председател на Общински съвет. 

*** 
Велико Търново. 

- От 09.30 часа в църквата "Успение Богородично" ще бъде отслужена света литургия за Димитровден. 
- От 11.00 часа от църквата "Успение Богородично" ще тръгне литийно шествие към църквата "Св. Димитър 

Солунски". 
- От 11.15 часа в църквата "Св. Димитър Солунски" ще бъде отбелязан празникът Димитровден. 
- От 13.00 часа на площада пред крепостта Царевец ще бъде открит макет "Средновековен Царевец". Той е 

изработен по инициатива на Ротари клуб - Велико Търново, с подкрепата на Община Велико Търново. 
- От 16.00 часа в конферентната зала на хотел Алегро, ще се състои церемонията по връчване наградите "Лекар на 

годината 2022". 
*** 
Враца. 
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- От 12.40 часа в Районен съд - Враца ще се проведе лекция по Образователната програма на ВСС "Съдебната власт 
- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури". Участие в нея ще вземат ученици 
от ППМГ "Акад. Иван Ценов" - Враца. Лектор ще е съдия д-р Вероника Бозова, а темата - "Конституцията на 
Република България". 

- От 19.00 часа в киносалон Военен клуб-Враца, ще бъдат отбелязани 125 години Военен клуб-Враца - Празничен 
концерт с участието на Представителен ансамбъл на въоръжените сили. 

- От 19.00 часа в голяма сцена на ДКТ ще бъде поставена постановката "Омразна любов". 
*** 
Плевен. 

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

*** 
Стара Загора/ с. Горно Ботево. 

- От 09.00 часа ще започне празника на с. Горно Ботево по повод Димитровден. 
*** 
Стара Загора/ с. Калояновец. 

- От 10.00 часа, в залата на НЧ "Възраждане 1927" в село Калояновец ще бъде отбелязана тържествено 151-та 
годишнина от създаването на ОУ "Отец Паисий". 

*** 
Стара Загора/с. Лозен. 

- От 11.30 часа в с. Лозен ще бъдат отбелязани 130 години храм "Св. Димитър" в с. Лозен и празник на селото. 
*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в залата на Административната сграда на МТСП - Стара Загора, с адрес: ул."Стефан Караджа" № 8, 
етаж 4 , ще се проведе пресконференция, на която трите агенции към Министъра на труда и социалната политика, 
ще представят резултатите от дейността си за предходния месец, както и други актуални за момента теми. 

- От 14.00 часа в Детски отдел на библиотека "Родина", ще се състои Мултимедийна презентация за Паисий 
Хилендарски, викторина, литературно четене и творческо ателие за изработване на хартиени перодръжки и мини 
книжка с текст от "История славянобългарска". Гостуват учениците от 3.Б клас на IX ОУ "Веселин Ханчев". 

- От 17.30 часа в РБ "Захарий Княжески" ще се състои музикално - поетичен спектакъл на Детска театрална студия 
"Метроном" на НУМСИ "Христина Морфова" - "Избраният път". Постановка на Боряна Кисьова. 

- От 18.00 часа в " Зала "Байер" ще се състои събитието "Вечер с нас"- Светлозар Желев пред Велизара Цонева за 
литературата и още нещо... 

- От 19.00 часа в Драматичен театър ще бъде поставена постановката "Иконите спят" - автор и режисьор Елица 
Йовчева. 

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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