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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Nova TV 
 
√ Спешно е въвеждането на регламента за справяне с високите цени на електроенергията 
Според Васил Велев трябва да има механизъм за преразпределение на иззетите свръхпечалби 
В регламента на ЕС се подчертава, че битовите потребители и микро и средния бизнес трябва да минат на регулирани цени 
и предвидимост. Това изисква приемане на специално законодателство. Най-важното е механизъм за разпределение на 
акумулираните средства, които се изземват от свръхпечалбите. Инфлацията за малката потребителска кошница и 
продуктите от първа необходимост е между 40 и 50%. Това каза за "Твоят ден" икономистът Мика Зайкова. 
Според нея политиците трябва да дадат определение за енергийна бедност. "Тогава ще се види какъв е обхватът на хората, 
които трябва да бъдат субсидирани и с компенсации. Няма механизъм за преразпределение на иззетите свръхпечалби. 
Нямаме необлагаем минимум, в джоба на хората с минималната заплата влиза само 530 лева. При издръжка 1270 лева и 
при повишаване на цените, как да се справи човек", попита тя. 
Как разпределението на държавните пари ще се отрази на домакинствата 
Васил Велев от АИКБ смята, че е спешно въвеждането на регламента за справяне с високите цени на електроенергията. 
"Трябва да се приемат местни решения за всяка страна от ЕС. Трябва да се удължат програмите за компенсиране на 
високите цени поне до 30.06.2023 г., да вземе мерки за събиране на свръхпечалбите във всички енергийни дружества. 
Трябва и да въведе мерки и стимули за намаляване на потреблението и ефективни енергоизточници", коментира той.  И 
допълни, че бизнесът подкрепя проекта за удължителен закон за бюджета. 
По думите му от 633 000 потребители на свободния пазар на ток, само 1000 са големите предприятия. "Има таван от 250 
лева, над който се компенсират потребителите на свободния пазар, тоест имаме фиксирана цена. За бита тази цена е 82 
лева, той е субсидиран. В момента и след компенсациите, получаваме енергия на цена 25% по-висока от средната за ЕС. 
Ще имаме дефазиране на бюджетната година - вместо от 1 януари - от 1 юли. 15% е ръстът на възнагражденията средно 
при ръст на производителността 3%", разкри Велев. И уточни, че инфлацията от 1 януари 2019 г. до 30 септември 2022 г. е 
26,9%, докато издръжката е със 112% ръст. На този фон приходите растат едва с 43%. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Икономически живот 
 
√ Служебната власт вбеси бизнеса с нови тавани на приходите на енергийните предприятия 
Големите работодателски организации разпространиха особено гневно писмо, адресирано до вицепремиера Христо 
Алексиев и министрите на икономиката и енергетиката. 
Поводът е изменен вариант на таваните на приходите на електропроизводствените предприятия, в който не е представен 
в 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“, заявява бизнесът. 
Припомня се, че на последното заседание на Кризисния щаб, проведено на 13 октомври 2022 г., е 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. 
Според работодателите този подход е недопустим, тъй като по този начин се намаляват средствата, които да осигурят 
финансирането на компенсаторния механизъм за цените на електрическата енергия. 
Изтъква се, че тези средства не са помощ от енергетиката за бизнеса, а са средства на бизнеса, получени в енергетиката, 
поради съществуващи пазарни изкривявания. 
Възразява се срещу завишаването на тавана на кондензационните въглищни централи от 180 лв./MWh + разходите за 
емисии на 350 лв. лв./MWh + разходите за емисии. Според бизнеса няма яснота какви промени са настъпили за десет дни, 
за да се предприеме двукратно увеличение на прага, намалявайки вноските във ФСЕС. 
Писмото се противопоставя и на практическото изключване на големите ВЕЦ на НЕК с предвиденото изваждане на всички 
ВЕЦ с изравнител от механизма за прилагане на таван на приходите. 
Относно АЕЦ Козлодуй и факта, че 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, бизнесът смята, че 
действителният таван на приходите на ядрената централа следва да е поне с 1/3 по-нисък. 
 

https://nova.bg/news/view/2022/10/31/388392/%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-40-%D0%B8-50/
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Expert.bg 
 
√ Бизнесът иска двойно повече пари от свръхпечалбата на производителите на ток 
Четирите работодателски организации негодуват заради прекалено ниските отчисления от печалбата на производителите 
на ток, които държавата събира с цел да осигури компенсации за всички небитови потребители на електроенергия. Те 
демонстрираха недоволството си в гневно писмо до премиера и икономическите министри в служебния кабинет. 
Според работодателите тези компенсации не са помощ от енергетиката за останалия бизнес, а са средства иззети от 
фирмите заради пазарните изкривявания в енергийния ни пазар. АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ са на мнение, че парите трябва 
да се върнат обратно при фирмите и са категорично против премахването на компенсациите за дружества, които имат 
добри печалби въпреки високите цени на енергия. Заведенията - възмутени от малките компенсации за тока 
Работодателските организации припомниха и обещанието на служебния кабинет, че в схемата на подпомагане ще се 
включат и свръхпечалбите на частните производители на ток – главно ВЕИ и няколко ТЕЦ-а. По думите им кабинетът е 
обещал да занижи таваните, над които печалбата трябва да постъпва в специалния фонд "Сигурност на енергийната 
система". 
"На практика служебният кабинет предлага запазване на тези тавани, а за някои производители те дори са увеличени, а 
други направо са изключени. Този подход е недопустим! По този начин се намаляват средствата, които да осигурят 
финансирането на компенсациите за цените на електрическата енергия!", се казва в писмото до премиера. 
Работодателите дават за пример кондензационните въглищни централи, като двата американски ТЕЦ-а в комплекса 
Марица изток, държавна ТЕЦ "Марица изток 2" и няколко по-малки. "Възразяваме срещу завишаването на тавана на 
приходите от 180 лв./MWh на 350 лв./MWh. Не виждаме какви промени са настъпили за 10 дни, за да се предприеме 
двукратно увеличение на прага, намалявайки вноските във фонд "СЕС", посочват представителите на бизнеса. 
По думите им големите водно-електрически централи на НЕК са изключени от събирането на отчисления от високите 
печалби. 
Част от производителите на ток от ВЕИ също са с много ниски отчисления. "Намираме определяният таван на приходите 
от 320 лв./MWh на ВЕИ производителите без договори за премии за необосновано нисък. Това са производители с ниски 
производствени разходи, не заплащат гориво (с изключение на биомасата, която е с малка инсталирана мощност) и 
емисии. Тези ВЕИ реализират неочаквани приходи, което не се дължи на повишена технологична и икономическа 
ефективност. Смятаме, че този таван за ВЕИ без премии може да бъде свален дву- или трикратно", посочват организациите. 
МС удължи компенсациите заради скъпия ток за небитовите потребители до края на 2022 г. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът ще проведе консултации с представители на "Продължаваме промяната” 
Държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с представители на ПГ на "Продължаваме Промяната”. Срещата 
ще започне в 10:00 часа на "Дондуков" 2. Съгласно Конституцията, президентът провежда консултации с представителите 
на парламентарните групи в новоизбрания 48-и парламент. 
Бившият премиер Кирил Петков съобщи, че ПП ще се явят на срещата при държавния глава. Първите консултации вече 
бяха проведени с представителите на първата по численост ПГ – тази на ГЕРБ-СДС. 
БНТ ще предава консултациите на живо - можете да ги гледате по БНТ 1 или на сайта bntnews.bg. 
 
√ Тристранният съвет свиква извънредно заседание заради бюджета 
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание от 10:00 ч. в Гранитната зала на 
Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба. 
Ще бъдат обсъдени проект на Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2022 г. 
Миналата седмица стана ясно, че служебното правителство се отказва от внасянето на Бюджет 2023. 
 
√ “Европа: Сближаване”: Стартира новата Национална програма за обновяване на жилищния фонд 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира новата Национална програма за обновяване на 
жилищния фонд. Всички сдружения на собствениците, подали документи от ноември до края на март и получили 
одобрение, могат да разчитат на 100% европейско финансиране. След тази дата обаче се въвежда 20% самоучастие на 
съкооператорите. 
Подробностите от Николай Минков вижте във видеото. 
 
√ Задава ли се нова зърнена криза след оттеглянето на Русия от сделката за износ на зърно от Украйна? 
Генералният секретар на ООН участва в контактите, които имат за цел да предотвратят такава ситуация. От Киев съобщиха, 
че вчерашното решение на Москва е блокирало 218 кораба със зърно. Анализатори очакват утре цените на зърното на 
стоковите пазари да се повишат. 

https://bntnews.bg/
https://bntnews.bg/news/evropa-sblizhavane-startira-novata-nacionalna-programa-za-obnovyavane-na-zhilishtniya-fond-1212411news.html
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Украински зърновози стоят на котва край Босфора, след като Русия замрази участието си в зърнената сделка. Решението 
не е взето сега, движението на кораби се блокира от миналия месец, каза президентът Володимир Зеленски. 
"Сега е нужен категоричен международен отговор - на ниво ООН и особено на ниво Г-20. Как може Русия да е сред 
двайсетте най-развити икономики, щом умишлено работи за предизвикането на глад на няколко континента. Русия 
няма място в Г-20", заяви Володимир Зеленски, президент на Украйна. 
Днес в морето има над два милиона тона храна и това засяга над 7 милиона консуматори, посочи Зеленски. 
"Защо една шепа хора в Кремъл да решава дали жители на Египет или Бангладеш ще имат храна на масата си? Светът 
има силата на защити хората от това", каза Зеленски. 
Няма официални изявления след вчерашното съобщение на Москва, че се оттегля от сделката в отговор на атаката срещу 
руския Черноморски флот в Севастополския залив. Европейският съюз и НАТО призоваха за преразглеждане на това 
решение. Върховният представител по външната политика и сигурността на Евросъюза Жозеп Борел припомни, че износът 
на зърно е жизненоважен за световното продоволствено снабдяване. 
Говорих по телефона с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш и координираме действията, за да подновим износа 
на зърно и торове от Украйна. Русия трябва да осигури морски коридор, за да може храната да достига до света. 
Европейският съюз ще играе своята роля за противодействие на световната продоволствена криза. 
От ООН съобщиха, че са в контакт с руските власти. След сключването на сделката на 22 юли от Украйна са изнесени над 9 
млн. тона зърно и зърнени продукти. Ройтерс припомня, че още преди изтичането ѝ в края на ноември Москва заговори 
за проблеми, а Киев се оплака, че са блокирани близо 200 кораба. 
 
√ ООН, Турция и Украйна са съгласували график за движението на 16 кораба със зърно 
ООН, Турция и Украйна са съгласували график за движението на 16 кораба, които се намират в турски води. Съобщението 
идва ден, след като Русия прекрати участието си в четиристранното споразумение, постигнато в Истанбул през юли, което 
направи възможен износът на зърно и храни от украинските пристанища. 
Трите делегации са се договорили още днес да бъдат осигурени инспекции на 40 кораба, идващи от Украйна, информира 
Съвместният координационен център. Руската делегация е била информирана и за двата плана. 
Москва обяви, че се оттегля от сделката в отговор на атаката срещу руския Черноморски флот в Севастополския залив. ЕС 
и НАТО призоваха за преразглеждане на това решение. 
 
БНР 
 
√ "Продължаваме промяната" на консултации при президента 
Президентът Румен Радев продължава консултациите с парламентарните партии преди да връчи първия проучвателен 
мандат за съставяне на правителство. След разговорите с ГЕРБ-СДС миналата седмица, тази сутрин държавният глава е 
поканил на "Дондуков" 2 представители на „Продължаваме промяната“, втората по численост формация в 48-ото Народно 
събрание. 
"Цикълът избори след избори не е най-доброто решение", предупреди президентът Румен Радев, който днес ще обсъжда 
с представителите на „Продължаваме промяната“ възможността новият парламент да излъчи работещ кабинет: 
"Съставянето на правителство е важно не само, за да има страната ни редовно управление, но и да се гарантира живота на 
48-ото НС, което има да свърши огромен по обем работа". 
Сред важните задачи президентът посочи: бюджета за следващата година, законите, свързани с Плана за възстановяване 
и устойчивост, антикризисни мерки в помощ на домакинствата и бизнеса, проекта за придобиване на вторите осем 
изтребители Ф-16, както и внесената от служебния кабинет програма за инвестиционни разходи на министерството на 
отбраната:  
Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков изключва вариант формацията да подкрепи правителство 
с мандата на ГЕРБ. На днешните консултации на „Дондуков“ 2 Петков и съпартийците му са готови да разговарят с 
президента по важните икономически и социални въпроси, и ще поставят темата за бюджета за следващата година: 
"Бюджетът трябва да бъде вкаран в НС преди края на месеца. Ще върнем дискусията как може този парламент, независимо 
колко е фрагментиран, и служебното правителство да работят заедно през следващия месец". 
Днешните консултации ще бъдат първата публична среща между държавния глава и "Продължаваме промяната" след 
твърденията на формацията миналата седмица, че Президентството оказва натиск при избора на председател на 
парламентарната комисия за младежта и спорта. 
След днешните консултации с втората по численост парламентарна група предстои президентът да насрочи отделни срещи 
с останалите пет формации преди да връчи проучвателен  мандат на най-голямата група в 48-ото Народно събрание. 
Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи формула за излъчване на правителство: преди Румен Радев да започне 
връчването на проучвателните мандати партиите да договорят състав на кабинет с определени цели и срок на управление:  
"И тогава няма да има никакво значение, че правителството няма да е с мандата на ГЕРБ, на ПП, или на "Демократична 
България" или на който и да е друг, кои ще бъдат министрите, които закони - веднага ще се направят, какъв ще е живота 
на това правителство". 
 
√ Президентът връчва почетни значки на младежи, отличили се в международен конкурс 
Президентът Румен Радев ще вземе участие днес в церемония в Централния военен клуб, на която ще бъдат отличени 
младежите, постигнали златно и сребърно ниво в "Международната награда на херцога на Единбург - България". 
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Президентът, който е патрон на престижната международна награда у нас, ще връчи почетни значки на отличените 
участници. 
"Международната награда на херцога на Единбург" е водеща младежка програма за личностно развитие и постижения в 
три нива - бронз, сребро и злато. 
Участниците в нея са на възраст от 14 до 24 години. 
 
√ Съветът за тристранно сътрудничество разглежда "удължителен закон" за бюджета 
Съветът за тристранно сътрудничество ще разгледа т.нар. удължителен закон за бюджета. Това е законопроект, с който се 
запазват всички действащи нормативни уредби, но не се предлагат нови политики. 
Решението на служебния кабинет да предложи на Народното събрание подобен текст се дължи на факта, че няма редовно 
правителство. Но по закон министерството трябва да е изготвило бюджетната рамка за догодина. 
В мотивите на законопроекта се посочва, че в съответствие със законовите изисквания министерството е разработило 
варианти на бюджетните закони за догодина. Тъй като това се случва в условията на служебен кабинет обаче, в тях не 
могат да залегнат промени в основните политики. Това означава, че се запазват настоящите параметри. 
Например – минимална работна заплата от 710 лв. 
Ако не се направят промени обаче, дефицитът би достигнал до 6,6 на сто от БВП, което според министерството е 
неприемливо. Ето защо от ведомството виждат като най-добър вариант запазването на параметрите до съставянето на 
редовен кабинет, който има възможност да прилага политики.  
 
√ Илияна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание "Следовник на народните будители" 
Вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде удостоена днес с почетното звание на Съюза на народните читалища "Следовник 
на народните будители". 
От утре - 1 ноември, до 14 ноември - в чест на Деня на народните будители - образователният сайт "Как се пише?" ще 
публикува всеки ден по десет важни правила за българския език, придружени с примери. 
На страницата ще има и задачи, които всеки може да опита да реши, а след това и да свери с отговорите им как се е 
справил. 
Сайтът "Как се пише?" е онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език.  
 
√ Всички германски компании, правещи бизнес в България, биха инвестирали отново в страната ни 
Сто процента от германските компании, които развиват бизнес в България, заявяват, че биха инвестирали отново в страната 
ни. Това стана ясно по време на среща на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов с представители на 
германския бизнес у нас, която е част от инициативата "Закуска с инвеститори". 
На срещата участваха представители от над 25 водещи компании от Германия. 
Над половината от германските компании в България оценяват състоянието си в момента като добро, сочат данните от 
редовно проучване, което германско-българската индустриално-търговска камара провежда сред свои членове. 
Министър Никола Стоянова посочи: 
"До момента немските инвестиции в България с натрупване са вече близо 4 милиарда евро. В момента преговаряме с 
компании за над 200 милиона лева нови инвестиции. Буквално до дни очакваме потвърждение от някои от тях. 35 000 
работни места са открили. Сами разбирате, че немският бизнес има много сериозно присъствие тук и те са нашият партньор 
№1 в чужбина". 
Стокообменът ни с Германия нараства с устойчиви темпове, като за миналата година достига 9,9 милиарда евро, а 
българският износ вече надхвърля  5 милиарда евро на година, каза още министър Никола Стоянов. 
Той посочи, че интересът на Германия за инвестиции у нас е висок в секторите машиностроене,  автомобилна, индустрия, 
електроника, електротехника. 
"Идеята е да получаваме обратна връзка именно от фирмите, които вече са тук в България най-вече за проблемите. Не е 
идеята да се хвалим, а къде те виждат възможностите България да се подобри като дестинация за правене на бизнес", 
заключи министър Стоянов. 
 
√ Над 208 000 са новорегистрираните безработни в страната от началото на годината 
Неизменна тенденция за превес на новорегистрираните безработни над устроените на работа чрез бюрата по 
труда 
Броят на новорегистрираните безработни в цялата страна надхвърли 208 хиляди души от началото на годината, а 
устроените на работа са малко над 140 000. Това сочат най-новите данни от специализираното наблюдение на пазара на 
труда на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта. 
В последната наблюдавана седмица - от 17-и до 23-и октомври, записаните в бюрата по труда са 5357 души, а започналите 
работа са два пъти по-малко - 2 743. 
За периода 17-23-и октомври най-драстична разлика между новорегистрираните и устроените на работа се наблюдава в 
област Бургас - съответно 518 и 136 души. Сред областите с най-много записани в бюрата по труда в този период са София-
столица, Пловдив и Благоевград съответно 495, 472 и 455 души. 
В столицата са най-много и постъпилите на работа - 288, следвани от област Пловдив - 221. Данните от специализираното 
наблюдение на пазара на труда сочат от 3 януари насам неизменна тенденция за превес на новорегистрираните 
безработни над устроените на работа чрез бюрата по труда. 
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√ Влошаване на бизнес климата в България през октомври 
През октомври 2022 г. стопанската конюнктура в страната се влоши спрямо септември, като по-неблагоприятен бизнес 
климат се отчита в промишлеността, търговията на дребно и в сферата на услугите при подобряване на строителството. 
Това показват резултати от последното проучване на Националния статистически институт (НСИ). 
Общият показател на бизнес климата през октомври се понижи през октомври с 1,7 пункта, заличавайки повишението с 
0,8 пункта през септември, като показателят на стопанската конюнктура остава трайно под неговото дългосрочно 
осреднено ниво. 
 

Графика на индекса на общия бизнес климат 

 
 
Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, спада през октомври с 1,3 пункта след повишение с 0,5 пункта 
през септември, като последната анкета на НСИ отчита по-умерени оценки и очаквания на промишлените предприемачи 
за бизнес състоянието на техните предприятия. Отчита се и намаление в притока на поръчки през последните три месеца, 
като по-резервирани са и прогнозите за износа и за производствената активност през следващите три месеца. 
Основни фактори, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа 
среда и недостига на работна сила, посочени съответно от 62,2% и от 31,4% от предприятията. 
През октомври 2022 г. показателят "бизнес климат в строителството" обаче се увеличава с 1,4 пункта след спад с 1,1 пункта 
месец по-рано, като се наблюдават по-благоприятни оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес 
състоянието на предприятията им. Има известно подобрение в прогнозите им относно строителната активност през 
следващите три месеца. 
Основният проблем за развитието на дейността в отрасъла е несигурната икономическа среда, следван от цените на 
материалите и недостига на работна сила. 
През октомври съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" спада рязко с 5,2 пункта, следвайки 
повишението с 2,6 пункта през септември, като влошаването е в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на 
търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно обема на продажбите и на 
поръчките към доставчици за следващите три месеца са също по-резервирани, отчита бизнес проучването на НСИ. 
Според търговците на дребно основната пречка за развитието на дейността в сектора е свързана с несигурната 
икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. 
Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" намалява през октомври с 2,3 пункта след повишение с 1,6 
пункта през септември, като има влошаване на оценките на мениджърите относно настоящото търсене на услуги, докато 
очакванията им за следващите три месеца се подобряват. 
Несигурната икономическа среда продължава да ограничава в най-голяма степен развитието на бизнеса в този сектор, 
следвана от факторите "конкуренция в брашна" и "недостиг на работна сила". 
Трябва да се има предвид, че известното подобрение на стопанската конюнктура в нашата страна през септември идва в 
навечерието на предсрочните парламентарни избори и продължаващите негативни последици от войната в Украйна, 
свързани най-вече с растящите енергийни цени, ускоряващата се инфлация и нарушените глобални вериги на доставки. 
 
√ Създаде се първото пространство от данни за градска среда у нас 
Ключова роля за развитието на българската икономика вече ще има първото пространство от данни за градска среда у нас 
Urban Data Space. Създаването му е инициирано от Института GATE към СУ "Св. Климент Охридски", или казано още – 
"Големи данни в полза на интелигентно общество". Той е първият високотехнологичен център за научни изследвания и 
иновации в областта на големите данни и изкуствения интелект в България и Източна Европа и е създаден като хъб на 
Международната асоциация на пространствата от данни. 
Urban Data Space представлява разпределена архитектура, която функционира като една екосистема за данни, базирана 
на споделени политики и правила. Пространството съхранява данни от публични институции, частни субекти и граждани, 
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които могат да се използват при равнопоставени условия така, че да насърчат иновациите, растежа и 
конкурентоспособността. 
Пространството обединява данни, технологична инфраструктура и съответните механизми и правила за управление, които 
да улеснят сигурното предоставяне и споделяне на информация от различни институции, взели участие в него – държавни 
институти, корпорации, технологични фирми, общини, неправителствени организации и стартъпи. 
Urban Data Space дава предпоставка за по-широката наличност от данни в цялата икономика на страната. Пространството 
цели да създаде обща мрежа от учени, технологични експерти, юристи, икономисти, социолози и предприемачи, която да 
стимулира взаимодействието между науката, бизнеса, правителството и гражданите. 
По думи на проф. Силвия Илиева, директор на Института GATE, пространството осигурява сигурно и безпроблемно 
споделяне на данни между участниците в него, които са ценен ресурс за развитието на иновативни продукти, решения и 
услуги в полза на обществото. 
"В това пространство от данни за града се интегрират както публични, така и частни данни, данни от гражданите, които са 
свързани с различни аспекти на града. Например чистота на въздуха, мобилност, енергийна консумация, логистика и 
транспорт. Всичко, което е от решаващо значение за създаване на един устойчив град, който да ни осигури по-добро място 
за живеене на всички нас“, каза проф. Илиева в "Какво се случва". 
Тя обясни, че целта на Urban Data Space е да увеличи доверието у хората към споделянето на данни, за да вземат активно 
участие в пространството и така да спомогнат за подобряването на градската ни среда. 
"Ние сме потребители на новите бизнес решения, които биха могли да се произведат в резултат на това споделяне на 
данни", добави проф. Десислава Петрова-Антонова, ръководител на проекта "Градове на бъдещето", защото "споделянето 
на данни всъщност осигурява предпоставка за нови услуги, които различни организации могат да доставят на гражданите" 
Проф. Антонова обясни, че едно такова пространство от данни за градска среда, каквото е Urban Data Space, може да 
допринесе за спестяването на градските ресурси и да осигури устойчивост на града чрез оптимизация на градското 
планиране или зелена мобилност. То е двигател при създаването на т.нар. "цифров двойник на града", който представлява 
механизъм за взимане на информирани решения за управление на процесите и услугите на града. 
Началото на първото българско пространство от данни за градска среда Urban Data Space ще бъде положено официално 
на международната конференция Data Spaces Discovery Day, която Институтът GATE в партньорство с Международната 
асоциация на пространствата от данни организира на 9 ноември в галерия VIVACOM Art Hall. 
Повече за това защо е важно да разполагаме с едно такова пространство като Urban Data Space, какви точно са ползите от 
доверено споделяне на данни и какво ще се случи в рамките на конференцията, чуйте от проф. Силвия Илиева и проф. 
Десислава Петрова-Антонова в звуковия файл. 
 
√ Институтът по океанология посреща гости с отворени врати в деня на Черно море 
Ден на отворените врати ще се проведе в Института по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" във Варна. Поводът е 
Международният ден на Черно море, който отбелязваме днес - 31 октомври. 
От 10:30 до 15:00 ч. в понеделник посетителите ще имат възможност да разгледат лабораториите към различните секции 
на Института, както и изследователската миниподводница. 
Експерти от Басейнова Дирекция „Черноморски район“, Института по Океанология, Регионалната инспекция по околна 
среда и води - Варна и Регионална лаборатория - Варна ще се включат в почистване от морски отпадъци на плаж 
„Аспарухово“. Събитието ще продължи с мултимедийни презентации на лектори пред участници в почистването. 
За пореден път децата от ЦДГ №3 „Звездичка“ ще отбележат деня на морето. Ще се проведе интерактивен педагогически 
урок на тема „Децата се грижат за Черно море“, с който ще покажат, че знаят как да го опазват. Празникът ще бъде 
съпътстван и от изложба на детски рисунки. Експерт от Басейнова дирекция ще връчи грамота на малчуганите от ЦДГ 
„Звездичка“. 
На 1 ноември /вторник/ от 10 часа до 14 часа Басейнова дирекция отваря врати за посетители, които ще имат възможност 
да разговарят с експерти по въпроси свързани с чистотата и качеството на морските води, както и да се запознаят с мерките 
по опазване на акваторията, залегнали в Плана за управление на речните басейни. 
 
√ От утре до края на месеца в страната се провежда "Акция Зима" 
От утре до края на месеца в страната се провежда "Акция Зима" . До 7-и ноември няма да се налагат санкции, обясни за 
БНР председателят на Съюза на българските автомобилисти Емил Панчев: 
"Акцията цели да информира водачите, че настъпва зимата. Дори не трябва да чакаме снега и трябва да знаем, че само 
като падне температурата доста, веднага гумите стават по-твърди летните, и се удължава спирачния път. През месец 
ноември в един период, като мине профилактичната част, контролните органи започват да проверяват и съответно да 
наказват тези водачи, които не са готови за зимата". 
В рамките на "Акция Зима" се провеждат безплатни прегледи на автомобилите, включително за състоянието на фаровете 
и чистачките им. 
 
√ Бившият чешки премиер Бабиш ще се кандидатира на президентските избори през януари 
Бившият премиер на Чехия Андрей Бабиш официално обяви, че се кандидатира на президентските избори, които ще се 
произведат през януари, предаде ДПА. 
"Проучванията не ми дават кой знае какъв шанс, но аз съм боец", каза 68-годишният Бабиш пред телевизионния канал 
"Нова". 

https://bnr.bg/post/101727266
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В момента основателят на партията АНО е подсъдим в качеството си на предприемач в процес за съучастие в измама със 
субсидии. 
Сегашният президент Милош Земан е в края на втория си мандат и няма право да се кандидатира отново, припомня 
агенцията. 
 
√ Danske Bank оцени, че скандалите за прането на пари ще струват 2 млрд. долара 
Danske Bank вярва, че разрешаването на скандалите си с пране на пари ще ѝ струва около 2 млрд. долара, докато 
скандинавската кредитна институция се приближава към споразумения с властите на САЩ и Дания, съобщава "Файненшъл 
таймс". 
Най-голямата банка в Дания заяви, че ще задели допълнително 14 милиарда датски крони (около 1,9 милиарда долара), с 
което общите банкови провизии ще достигнат 15,5 милиарда датски крони, тъй като тя се надява до края на годината да 
постигне споразумение с Министерството на правосъдието на САЩ, Комисията по ценни книжа и борси на САЩ и Датският 
специален отдел по обвиненията за престъпления, свързани с прането на пари. 
"Danske Bank вече е в състояние надеждно да оцени с висока степен на сигурност финансовото въздействие на 
потенциално координирано преструктуриране с тези органи на обща стойност 15,5 милиарда датски крони", посочиха от 
банката. 
Danske Bank беше въвлечена в един от най-големите скандали с т.нар. "мръсни пари" през 2018 г., когато каза, че голяма 
част от 200-те милиарда евро пари в брой от страни като Русия, преминали през естонския ѝ клон в продължение на 
десетилетие, са подозрителни. 
Датската банка отстрани както главния си изпълнителен директор, така и председателя си след скандала и загуби 
следващия си главен изпълнителен директор, след като той беше замесен в отделен скандал за пране на пари. 
След днешното изявление, акциите на Danske Bank поскъпнаха на фондовата борса с 11%, тъй като инвеститорите 
приветстваха премахването на най-голямата несигурност около банката. Въпреки това акциите ѝ са все още в с повече от 
50% под нивата, на които бяха в началото на 2018 г. преди повечето разкрития за мащаба на прането на пари. 
 
√ Серия от взривове в Киев 
Серия от взривове са чути в украинската столица Киев днес сутринта, съобщиха очевидци за Ройтерс, докато местните 
власти в Северна, Източна и Централна Украйна информираха за ракетни удари. 
Русия засили ракетните атаки срещу Украйна през последните седмици, след като обвини Киев за експлозия, която нанесе 
щети на Кримския мост. 
Над Киев може да бъде видян дим след над 10 експлозии, в части от града е спрял токът, както и мобилните комуникации. 
Ихор Терехов, кмет на Харков, заяви, че градът е бил ударен от две ракети. Тяхна мишена е "критичен инфраструктурен 
обект". За взривове се съобщава и в Запорожие и Черкаси. 
"Русия продължава войната срещу граждански обекти", написа в Телеграм Андрий Ермак, началник на кабинета на 
президента Володимир Зеленски. 
 
√ Войната срина с една трета украинската икономика през 2022 г. 
Националната банка на Украйна изчисли в петък, че икономиката на страната ще се свие с цели 32% тази година в резултат 
на военната инвазия на Русия. 
В месечния си макроикономически доклад украинската централна банка прогнозира, че БВП на страната ще се върне на 
положителна територия през 2023 г., ако обаче Русия отмени забраната за износ през черноморските пристанища. 
Коментирайки инфлацията, Националната банка на Украйна отбеляза, че тя ще започне да намалява през следващата 
година от рекордните 23,8%, достигна през миналия месец. 
 
√ Набиулина: БВП на Русия ще достигне най-ниската си точка през лятото на 2023 г. 
Президентът на Руската централна банка Елвира Набиулина подчерта в петък, че се очаква брутният вътрешен продукт на 
страната да спадне до най-ниската си точка през лятото на следващата година. 
"Възстановяването на икономическия растеж през следващата година ще започне малко по-късно, отколкото очаквахме 
от банката през юли. Дъното на рецесията ще бъде в средата на следващата година", подчерта Набиулина на днешна 
пресконференция, като добави, че централната банка възнамерява да оставете основния си лихвен процент на текущото 
ниво от 7,5%. 
Според управителят на централната банка, икономиката на Русия е започнала да се свива през септември поради 
влошените условия за руския износ и отслабването на потребителското търсене. 
Набиулина също така обясни, че частичната военна мобилизация "ще бъде ограничаващ фактор за динамиката на 
потребителското търсене и инфлацията през следващите няколко месеца". 
 
√ "Роснефт": Предложението на ЕС за ограничаване на цените на руския газ е "немислимо" 
Ръководителят на руската енергийна компания "Роснефт" Игор Сечин определи като "немислимо" предложението на 
Европейската комисия за въвеждане на таван на цените на руския газ, предаде Ройтерс. 
Говорейки на Евразийския икономически форум в Баку, Сечин обвини Запада, че унищожава корпоративното право чрез 
санкциите срещу Русия и прогнозира, че отказът да се купуват руски въглеводороди ще доведе до "остър енергиен 
дефицит", който допълнително ще увеличи глобалната инфлация. 
Той заключи, че е изумен от скоростта, с която Европейският съюз прилага "абсурдните идеи" на Съединените щати. 
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През септември САЩ се застъпиха за налагане на таван на цените на руския петрол, като го определиха като "критично 
важен" а насърчаване на стабилността на световните енергийни пазари. 
 
√ Бразилия избра Луиз Инасио Лула да Силва за президент 
Бившият бразилски президент Луиз Инасио Лула да Силва победи настоящия държавен глава Жаир Болсонаро на избори, 
които отбелязаха зашеметяващо завръщане на левия лидер и края на най-дясното правителство в страната от десетилетия, 
съобщи Ройтерс. 
Лула получи 50,8 % от гласовете срещу 49,2 % за Болсонаро при преброени 99,1 % от машинния вот, което според 
бразилския Върховен избирателен съд е достатъчно, за да се "определи математически" изходът от надпреварата. 
Луиз Инасио Лула да Силва обеща да се върне към стимулирания от държавата икономически растеж и социалните 
политики, които помогнаха на милиони хора да се измъкнат от бедността, когато той управляваше Бразилия от 2003 до 
2010 г. Той също така обещава да се бори срещу унищожаването на тропическите гори в Амазонка и да превърне Бразилия 
в лидер в световните преговори за климата. 
Лула ще встъпи в длъжност на 1 януари. 
 
√ Очаква се ново поскъпване на пшеницата на международните пазари 
Сушата в Аржентина и пороите в източна Австралия непосредствено преди жътвата в южното полукълбо са сред факторите, 
които се прибавят към затварянето на Черно море за търговски кораби и се очаква да доведат до ново поскъпване на 
пшеницата на международните пазари, съобщава агенция Ройтерс. 
Сделките със зърно от Украйна - един от глобалните лидери в това производство - секнаха след като вчера Русия обяви, че 
спира изпълнението на т.нар. Черноморска инициатива, твърди украински брокер, цитиран от агенцията. 
Очакваното поскъпване няма да бъде чак толкова рязко, тъй като руският ход бе очакван от повечето търговци, а и Русия 
увеличава собствения си износ на пшеница. В дългосрочен план обаче логистичният капацитет на руснаците не им 
позволява да запълнят недостига от украинско зърно на международните пазари. Поради тази причина се повишава рискът 
високите цени на пшеницата да се задържат за дълго, отбелязва Ройтерс. 
 
Икономически живот 
 
√ Заводската продукция поскъпва главоломно 
С 56.8% нараства общият индекс на заводските цени у нас през септември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 
година, отчина НСИ. Ръст на цените е отчетен при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и 
газ – със 148.3%, преработващата промишленост – с 22.7%, и в добивната промишленост – със 17.9%. 
В преработващата промишленост значително повишение на цените е отчетено при: производството на химични продукти 
– с 48.8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 33.5%, производството на хартия, картон 
и изделия от хартия и картон – с 32.0%, производството на хранителни продукти – с 29.7%. 
На месечна база ръстът е 6.8%, като значително е поскъпването при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ – с 15.6%, в добивната промишленост – с 6.5%, и в преработващата промишленост – с 0.7%. 
 

 
 
На вътрешният пазар заводските цени отбелязват още по-голям годишен ръст от 78,1%. 
Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – със 147.0%, 
преработващата промишленост – с 31.2%, и добивната промишленост – с 14.1%. 
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Спрямо септември 2021 г. съществено увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при: 
производството на химични продукти – със 70.0%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 
61.5%, производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 36.5%, производството на хранителни 
продукти – с 30.9%. 
Месечното движение на заводските цени на вътрешния пазар показва 9.2% поскъпване. 
В същото време индексът на цените на производител на международния пазар се увеличава с 1.7% през септември 2022 
г. спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2021 г. увеличението е с 23.0%. 
 
√ Имотен балон насред демографска криза 
Изкривен имотен пазар от десетилетия налива масло в огъня на демографската ни криза. Сега демографският колапс 
ще го пренареди… 
Казват, че дяволът е в детайлите и това напълно важи за пазара на недвижими имоти в България. Според една класация на 
цените на апартаментите в централната част на европейските градове, със своите 2437 евро на квадратен метър София е 
чак на 107-мо място – макар да е рамо до рамо с Атина и по-скъпа от градове като Рига, Букурещ или Солун. 
Но какво е „квадратен метър“ в българско жилище? Днес не е възможно да се намери приличен апартамент от 100 кв. м. 
в центъра на София за 243 700 евро. Българските строители и брокери включват в площта на имота също и дял в стълбища, 
асансьори, външни градинки и какво ли още не. А и посочената цена на квадратен метър вероятно се отнася за жилища на 
достойна възраст в „относителния“ център. 
Далеч над тези дребни балкански хитрини е надвиснал много по-съществен въпрос: какво ще стане с пазара на недвижими 
имоти в България при положение, че населението на страната бързо се топи? (Същинският въпрос е какво ще стане с 
България като културно-историческо и политическо понятие, но да се приближим към него по-полека). 
Преброяването от 2021 г. показа, че населението на град София за последните 10 години е намаляло с близо 20 хиляди 
жители. Населението на столицата също така става все по-старо: за десетилетие, броят на жителите над 60 години е 
нараснал с над 33 хиляди. 
Дори тази, която на герба си се хвали, че „Расте, но не старее“ през последното десетилетие хем се сви, хем застаря. Варна, 
морската столица, е намаляла с над 24 хиляди души за десетилетието. Пловдив, столица на културата, е загубил 18 500 
души. 
Някой би казал, че щом хората в българските градове и села стават все по-малко, то и търсенето на жилища в България ще 
намалее чувствително. Все пак, за последните 10 години населението на цялата страна е спаднало с 11.5%. Също така, то 
чувствително е застаряло: броят на българите над 70 години е нараснал с 13% до над 1 милион души. Не е далеч от ума, че 
хората над 70-годишна възраст не са най-активните купувачи на имоти. 
На фона на всичко това, българският имотен пазар се държи тъй, сякаш няколко милиона млади семейства с доходи на топ 
програмисти в Силициевата долина наддават, за да станат новодомци в квартала. Разбира се, това се отнася най-вече до 
трите големи града, както и до някои специални райони с висока природна и архитектурна ценност. 
Това е „играта“ на българския имотен пазар от десетилетия: постоянният приток на нови жители към София, Пловдив, 
Варна и още 2-3 места подклажда там цените; местата, които биват напускани – Добрич, Видин, Ямбол и т.н. – трябва да 
се примирят с депресиран имотен пазар, в който купувачите са същинска рядкост. 
Данните от Преброяване ’21 показаха, че игралната маса се преобръща. Ясно е, че хората, искащи да се заселят в най-
големите ни градове няма напълно да свършат. Но „донорите на хора“, по-малките градове, вече съвсем обезлюдяха и не 
могат да осигурят предишния приток на нови купувачи на жилища в София. Кой ще ги замести? Тълпи от германски и 
японски пенсионери ли? 
Общата картина на спад на търсенето на имоти по демографски причини не означава повсеместен срив. Вероятно ще 
станем свидетели на няколко паралелни сценарии. С демографския срив, в някои панелни квартали от социалистическата 
ера животът ще стане много по-неприятен, а и опасен. Нищо чудно някои съвсем опустели квартали в периферни областни 
градове да бъдат директно ликвидирани и рециклирани. 
Което означава, че търсенето на нещо „ново и централно“ още дълго няма да се преустанови. Но предлагането на подобни 
хубави имоти е естествено ограничено – не на последно място, от зловредна общинска политика. Може да се окаже, че 
докато цените на имотите в 80% от страната, включително на много места в столицата, са се сринали, в 20% от кварталите 
те още ще растат. 
Тази поляризация на имотния пазар ще има и вторични ефекти. Обезценяването на имотите във второкласните софийски 
или пловдивски квартали ще ги направи по-достъпни за семействата от крайните райони на областните градове, които ще 
трябва да избират: дали да се преместят в центъра на своя роден град, защото кварталът им няма да е годен за живеене, 
или направо да изберат периферията на големия град с трудов пазар. 
Тоест, големите градове ще продължат да изцеждат демографски ресурс – този път с по-евтини второкласни жилища. На 
този етап това изглежда абсурдно предвид големия имотен балон, но икономическата логика навежда именно на това 
заключение. 
Добре известно е, че българите не използват недвижимите имоти само за живеене. Мнозина, които си купуват втори и 
трети имот, дори не ги дават под наем. Те просто ги притежават, гледайки на тях като форма на спестяване – убедени в 
аксиомата, че жилищата са вечни и цената им не може да спадне, още по-малко в голям град. 
Скокът на инфлацията през 2022 г. подейства на имотния пазар като наркотик. Всеки, който имаше някакви пари, искаше 
да ги „вложи“, за да не ги загуби. Обединиха се сметки, теглиха се и немалки банкови заеми, за да се излъже инфлацията. 
Но икономиката е система с твърде много променливи, включително неизвестни. Ръстът на цените на жилищата от година 
на година днес масово се счита за закон със силата на гравитацията. Демографията не мисли точно така. 

https://www.numbeo.com/cost-of-living/region_prices_by_city?itemId=100&region=150&displayCurrency=EUR
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Когато заможните българи най-сетне си „спасят“ парите, купувайки по 4-5 апартамента на семейство, когато младите IT 
специалисти масово предпочетат да си купят село в Родопите вместо тристайка в „Манастирски ливади“, когато студентите 
в чужбина изберат кариера в държава, в която интелектът се цени повече от връзките – кой ще остане да търси 
произведенията на българските архитекти и строители?       
Е, демографията се е погрижила строителният сектор да не остане съвсем на сухо. Тези, които преди едно-две десетилетия 
се заселиха в София, Варна и Пловдив и с пот изплатиха двустайния си апартамент, вече имат деца и им е време да се 
разширят. В момента в София има сериозно незадоволено търсене на по-големи апартаменти в добри и свързани квартали 
(транспортната политика на Столична община е фактор с тежест стотици милиони, та и милиарди лева). 
Въпросните българи на средна възраст са взискателни клиенти. Българските строители и имотни брокери не бързат да им 
предложат търсения стандарт. Разбира се, сайтовете за имотни обяви изобилстват с предложения за жилища с три спални 
на цена един милион лева. Но един от важните корективи на имотния ни пазар е, че живеем в свързан свят, в Обединена 
Европа. Щом съотношението доход – цена на жилище в големите градове на България е скъсало с реалността, има и други 
страни по света. А има и жилища под наем. 
Демографската криза в България – или по-добре да кажем колапс, тъй като през 2054 г. се очаква населението на страната 
да спадне под 5 милиона души, а към края на века да е към 3 милиона – е следствие от множество фактори. Но един от 
важните, може би най-важните, е липсата на национална жилищна политика. 
Вкарай един умен и инициативен човек в панелна гарсониера, лиши го от тротоари и градинки за игра на децата му, 
направи паркирането като гладиаторски бой – пък после се чуди защо вече живее в чужбина. Където най-често бързо 
успява да си купи твърде добро и достъпно жилище. 
 
√ България втора в ЕС по затворени предприятия през 2020-та 
Малките и средни предприятия (МСП) — предприятия с по-малко от 250 заети лица — често се наричат гръбнакът на 
европейската икономика, осигуряващ работни места и възможности за растеж, изтъква Евростат, представяйки свое 
проучване по темата. 
Огромното мнозинство (2020 г.: 99%) от предприятията в нефинансовата бизнес икономика на ЕС са предприятия с по-
малко от 49 заети лица (микро и малки предприятия), следвани от средни предприятия (50-249 заети лица) с по-малко от 
0,9% от всички предприятия. За разлика от тях само 0,2% от всички предприятия са имали 250 или повече заети лица и са 
били големи предприятия. 
През 2020 г., в разгара на пандемията, много предприятия са затворили, а служителите съкратени. Така нефинансовата 
бизнес икономика е отчетела 6,5 трилиона евро добавена стойност, което е значително намаление (-6%) в сравнение с 
2019 г. (6,9 трилиона евро). МСП регистрират 3,4 трилиона евро добавена стойност, което е по-малко намаление 5% (3,9 
трилиона евро през 2019 г.). 
През 2020 г. коефициентът на създаване на нови предприятия сред държавите-членки на ЕС варира от 4,6% в Гърция, 5,4% 
в Австрия, 6,5% в Италия, 6,7% в Ирландия, 6,8% в Швеция и 6,9% в Белгия до 11,3% както за Франция, така и за Латвия, 
12,1% в Естония, 12,2% в Португалия, 14,1% в Малта и 18,1% в Литва. България е с 9.1% нови МПС. 
Що се отнася до закриване на предприятия, Ирландия регистрира най-ниската стойност от 1,6%, следвана от Белгия (3,2%), 
Франция (3,9%), Австрия (4,1%) и Малта (4,5%). Най-висок процент на смъртност на предприятията е регистриран в Литва с 
20,8%, следвана от България (14,6%), Португалия (13,0%), Дания (12,2%) и Латвия (11,7%). 
 

 
 
Средният размер на заетостта на новосъздадените предприятия през 2020 г. варира от 0,6 души в Холандия до 2,1 души в 
Гърция. По отношение на ЕС средният размер на новосъздадените предприятия е 1,2 души, което е спад от 1,3 през 2019 
г. За България стойностите са 1,4 души. 
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Заетите лица в МПС са над 127,6 милиона през 2020 г. в ЕС и генерират общо 6 496 милиарда евро брутна добавена 
стойност. 
Производството е с най-голям принос по отношение на добавената стойност: над 2,0 милиона производствени 
предприятия в ЕС са генерирали приблизително 1 881 милиарда евро добавена стойност през 2020 г., като същевременно 
осигуряват заетост на 29,4 милиона души. Предприятията за дистрибуция имат втория по големина дял от заетостта: тези 
предприятия осигуряват работа на над 29,2 милиона души и генерират 1 263 милиарда евро добавена стойност. 
Професионалните, научните и техническите дейности имат третата най-висока добавена стойност (595,3 милиарда евро), 
но едва петата най-голяма работна сила (11,2 милиона души), зад строителството (12,9 милиона души) и 
административните и спомагателни услуги (12,8 милиона души). 
България следва горната логика, като и у нас производството има най-голям дял по добавена стойност – 8,1 млрд., следва 
дистрибуцията със 7,4 млрд., но на трето място е информация и комуникации с 4,2 млрд. Професионалните, научните и 
техническите дейности у нас са доста назад с 2 млрд. 
 
√ Фалитите на предприятия ще скочат в целия свят през следващата година 
Според проучване на Allianz Trade заради енергийната криза и повишаването на лихвите в много отрасли ще се наблюдава 
задълбочаване на трудностите. Увеличаването на фалитите ще бъде още по-забележимо, тъй като те се задържаха на 
изкуствено ниско ниво по време на пандемията Ковид-19, се посочва в анализ на Les Echos. 
Следващата година обещава да бъде особено трудна за предприятията. Според последните прогнози на Allianz Trade, 
публикувани в четвъртък, броят на фалитите, които вече започнаха да се увеличават през тази година след рязък спад по 
време на пандемията Ковид-19, ще се ускори още повече през 2023 г. в международен мащаб. 
В доклада си „Бизнес рискът се завръща“, застрахователят очаква увеличение на броя на фалитите на фирми с около 19% 
през 2023 г. в сравнение с тази година, след един ръст от 10% през 2022 година. „Тези две значителни увеличения трябва 
да върнат броя на фалитите над предпандемичните им нива още през следващата година“, се казва в изследването. 
Европа е особено засегната 
Европа ще бъде особено засегната през следващите две години. В отделните страни броят на фалитите ще се увеличи, 
както следва: Франция (+46% през 2022 г.; +29% през 2023 г.), Великобритания (+51%; +10%), Германия (+5%; +17%) и Италия 
(-6%; +36%). „Регионът като цяло ще надхвърли равнището на фалитите от преди пандемията още от края на 2022 
г. (+5%)“, пишат авторите на доклада. 
 

 
Годишен ръст на фалитите на предприятия 

Източник: Allianz Research 
 
Китай, чиято икономика остава притисната от прекалено рестриктивната политика на „нулев Ковид“, ще отбележи ръст от 
15% на фалитите през следващата година. Увеличението ще бъде още по-голямо в Съединените щати (+38% през 2023 г.). 
„Удар върху рентабилността“ 
Облаците над мениджърите на компаниите се сгъстяват. Опасността от световна рецесия се очертава на фона на 
проточващата се война в Украйна. Според Allianz Trade основната заплаха, произтичаща от този конфликт, е инфлацията, 
провокирана от безпрецедентна енергийна криза. Това нанася „удар върху рентабилността“, който е особено видим в 
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Европа. Той засяга най-силно енергоемките отрасли като производството на хартия, металургията, производството на 
машини и оборудване, минната индустрия. 
Друг източник на безпокойство е повишаването на лихвените проценти, свързано със затягането на паричната политика от 
страна на централните банки. „Ръстът на лихвите ще продължи през първата половина на 2023 г., успоредно с 
увеличаването на заплатите. В Европа ударът върху печалбите на компаниите трябва да е равен на този, понесен 
от тях по време на Ковид кризата, а именно спад от 4 пункта“, смятат в Allianz Trade. Големите парични резерви на 
компаниите досега позволяваха смекчаването на удара, но „най-лошото тепърва предстои“, се посочва в доклада. 
 

 
Прогноза за ръста на фалитите на фирмите през 2023 година. В сравнение с нивото им от 2019 година, в % 

Източник: Allianz Research 
 
„Освен енергоемките компании, всички отрасли – строителство, транспорт, телекомуникации, търговия и др. – ще 
бъдат засегнати от това едновременно увеличение на лихвите и заплатите. Като това става в условията на 
забавяне на икономическия растеж“, казва Ана Боата, директор на икономическите изследвания в Allianz Trade. 
Над 6000 предприятия ще бъдат спасени във Франция 
Според специалиста по кредитно застраховане, държавната подкрепа ще бъде единственият начин да се избегне по-
мащабна вълна от фалити. „Настоящата бюджетна подкрепа намалява ръста на фалитите с най-малко 10 пункта 
през 2022 г. и 2023 г. във всички по-големи европейски икономики“, се казва в доклада. Allianz Trade дава пример с 
Франция, където благодарение мерките за държавна подкрепа ще бъдат спасени 6700 компании през 2022 г. и 2023 
година. 
Но ако енергийната криза се задълбочи, ръстът на фалитите в Европа може да достигне +25% през 2023 г., което е най-
голямото годишно увеличение от 2009 г. насам. Тогава държавната помощ ще трябва да се увеличи до 5% от БВП средно в 
Европа, за да поеме удара, въпреки затягането на паричната политика. 
 
3e-news.net 
 
√ Премиерът Гълъб Донев: Изграждането на Коридор 8 е от ключово значение за България, Северна Македония и 
Албания 
Работим за включването на обекта в приоритетната европейска транспортна мрежа 
Българската държава работи активно за включването на Коридор 8 в приоритетната европейска транспортна мрежа. 
Направлението София –Скопие – Тирана – Дуръс трябва да бъде определено като част от европейския коридор „Западни 
Балкани“. Това заяви министър-председателят Гълъб Донев по време на церемонията, с която беше отбелязано началото 
на строителството на Източната част на железопътния Коридор 8, участък Куманово – Беляковце – Крива Паланка. 
Премиерът изрази увереност, че темата за изграждането на коридора е приоритетна както за нашата страна, така и за 
всички държави по протежението на трасето, което се явява важен комуникационен канал и ключова връзка между 
гражданите и бизнеса от България, Северна Македония и Албания. 
Министър-председателят Гълъб Донев посочи, че железопътният проект, който е един от многото измерения на Коридор 
8, може да има голяма добавена стойност за развитието на целия регион. Нещо повече – според премиера Донев 
ускореното изграждане на Коридор 8, свързващ три държави съюзници в НАТО, е въпрос на национална и колективна 
сигурност. Министър-председателят изтъкна, че последиците от войната в Украйна са разкрили за пореден път едно от 
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най-уязвимите места на нашия регион, а именно – неразвитата и даже липсваща инфраструктура. Донев припомни, че 
поради липсата на свързваща железопътна и енергийна инфраструктура, нашите държави са принудени да търсят 
алтернативни пътища за доставки, минаващи през трети държави, което допълнително повишава цената и удължава 
времето за доставка на ресурсите, от които всички се нуждаем. 
„В условията на потенциална енергийна и продоволствена криза е жизнено необходимо да осигурим директни пътища за 
доставки“, категоричен беше министър-председателят Гълъб Донев.  В този контекст той акцентира върху предстоящото 
сключване на споразумение между газопреносните оператори на Република България и на Република Северна Македония 
за междусистемно свързване за точката Кюстендил-Жидилово. Това според българския премиер ще осигури 
диверсификацията и повишаването на сигурността на доставките на природен газ за Северна Македония и ще допринесе 
за задълбочаване на сътрудничеството ни в енергийната сфера. 
В рамките на изказването си премиерът Гълъб Донев обърна внимание и на нивото на стокообмен между България и 
Република Северна Македония, което за първи път в двустранните ни отношения се очаква да достигне в края на годината 
близо 1 млрд. евро. „Представете си какъв би бил резултатът, ако между България и Северна Македония имаше развита 
инфраструктура“, отбеляза министър-председателят, като добави, че сходни положителни перспективи биха се създали и 
за Албания при по-добра свързаност. 
Премиерът Гълъб Донев посочи още, че днешното събитие край Куманово е пример, който двете страни трябва да следват 
в бъдеще. По думите му е важно да бъде отговорено на очакванията на бизнеса и на гражданите за по-добра комуникация 
чрез изграждане на стратегическите проекти във всички измерения на Коридор 8, съществено място от които заема 
железопътната връзка София-Скопие. 
В отговор на въпрос на журналист от Република Северна Македония министър-председателят Гълъб Донев призова да 
бъдат намерени допирните точки между хората от двете страни на границата, независимо че понякога политици 
изкривяват дневния ред на обществата в България и Северна Македония. „Политическото противопоставяне и вкарване в 
противоречия трябва да бъдат преустановени“, заяви Донев и посочи, че издигането на стени, които пречат на хората да 
бъдат съпричастни един към друг, не е в дневния ред на гражданите. По темата за вписването  на българите в 
Конституцията на Република Северна Македония премиерът Донев припомни, че това е поет ангажимент не само към 
България, но и към всички останали страни членки на ЕС. Българският министър-председател отбеляза, че членството в ЕС 
е дълъг и сложен процес, но резултатът е по-добър живот за гражданите на страната, която става член на европейското 
семейство. 
В отговор на въпрос от представител на българските медии по повод предстоящото откриване на клуб в Благоевград, 
премиерът Гълъб Донев заяви, че става дума за организация , която не е регистрирана по законите в България и има 
съмнителни послания. Министър-председателят посочи, че в страната ни се съблюдава правото за свободно сдружаване, 
но добави също така, че ще се следи дали този клуб застъпва идеи, които противоречат на законите в България. Премиерът 
Гълъб Донев беше категоричен, че държавните институции могат да гарантират реално културно сътрудничество. 
В рамките на посещението си в Република Северна Македония премиерът Гълъб Донев проведе и двустранна среща с 
колегата си Димитър Ковачевски, на която бяха обсъдени теми от взаимен интерес. 
 
√ Теч в охладителната система на генератора доведе до спиране на Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" 
Установен е теч в охладителната система на генератора на Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ малко след пуска му. Това е 
наложило да се спре блока и сега се правят тестове, за да се установи причината за проблема. Това обяви министърът на 
енергетиката Росен Христов пред bTV.  "След пуска установихме теч в охладителната система на генератора на VI блок. 
Трябваше да го изведем от електроенергийна система". 
Блокът е изключен от националната електроенергийна система. Няма промяна в радиационната обстановка. 
Съоръжението бе включено в събота около обяд, но заради течът сега в централата работи отново само Пети блок. 
„В момента се правят тестове, за да се установи причината. След това вече ще направим план за корекциите. Става въпрос 
за технически проблем в неатомната част на системата. Реакторът е в нормален режим“, добави Христов.  
Очаква се най-късно утре диагностиката да покаже какъв е проблемът:  
"За момента изглежда, че ще спазим срока, който е 3 ноември за синхронизиране в системата. Надявам се проблемът да 
не е по-тежък. За момента нямаме финансови загуби. Блокът е в планов ремонт до 3 ноември така че изключването е 
планирано“, сподели още Христов. 
 
√ Министър Пулев: 200 млн. лв. отпусна държавата към фирмите за ВЕИ и батерии за съхранение на енергия 
От десет автомобила в ЕС, девет са с български части. Има голям интерес на инвеститорите към България  
От десет автомобила в Европейския съюз, девет имат български компоненти, произведени в България. Това каза 
министърът на иновациите и растежа Александър Пулев в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия. Думите му са по 
повод посещението на официална държавна делегация, водена от вицепремиера и министър на транспорта Христо 
Алексиев, в Кралство Саудитска Арабия. Там те проведоха редица срещи с министрите на икономиката и планирането и на 
промишлеността и минералните ресурси, както и с управителя на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия. 
„В Рияд намерихме допирни точки с фокус транспорт, логистика, дигитална свързаност, високи технологии, роботика, 
производство на части за автомобили. Отидохме с проектна готовност, представихме приоритети на база на Визия 2030 – 
държавният документ на Кралство Саудитска Арабия“, обяви министър Пулев. 
Той добави, че служебният кабинет е кабинет на действието, а не правителство, което само подписва меморандуми и както 
с ОАЕ са подписани споразумения и е последвало веднага посещение от тяхна страна в България, така и с Кралство 
Саудитска Арабия ще има реални инвестиции в икономиката ни. 
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„Инвеститорите от Близкия изток виждат в наше лице и в лицето на президентската администрация един оазис на 
спокойствие и устойчивост и на тази база градим взаимоотношения. Те вярват, че има приемственост и устойчивост в 
работата им със служебния кабинет и затова са готови да инвестират в България“, категоричен бе той. 
Във връзка с приемането на всички закони, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, министър Пулев каза, че 
служебният кабинет си е свършил всички ангажименти и е подготвил всички ключови законопроекти на база, на които ще 
се получат средствата по Плана за възстановяване. „Апелирам за здрав разум от страна на депутатите и да започнат да 
работят за народа“, каза Пулев и добави, че е абсолютно възможно всички закони да бъдат приети до края на годината, 
стига депутатите да бъдат достатъчно мотивирани. 
На въпрос за държавния бюджет за 2023 министър Пулев отбеляза, че в момента Служебният кабинет е в ролята на спешна 
помощ. „Пуснали сме сините сирени, сложихме бюджета като един пациент и максимално бързо искаме да стигнем до 
парламента, където се надявам, че ще бъде опериран бюджетът по адекватен начин спрямо контекста на икономическите 
тенденции за 2023 г. Надявам се да го съживят, а не като касапи да го унищожат“, каза министърът. 
Относно евросредствата по линия на Министерството на иновациите и растежа за бизнеса, министър Пулев обяви, че 
обещаните по 5 милиона лева на ден са дори надхвърлени. „С вицепремиера Пеканов и със седем ведомства осигурихме 
по 7 европрограми 14 млрд. лв. от структурните фондове на ЕС. Те ще стигнат до хората за следващия програмен период, 
като първите от тях ще тръгнат още тази година“, каза министърът. 
Той припомни, че в именно в МИР бе отворена първата процедура по ПВУ – „Технологична модернизация“, по която се 
очакваха около 1000-1200 проектни предложения от бизнеса, а бяха получени над 2 500 проекта за над 1 млрд. лв. 
поискано финансиране. Стойността на програмата е 260 млн. лв., допълни Пулев. 
На въпрос как Европа ще помогне на компаниите у нас да пестят енергия, министър Пулев обяви, че до края на годината 
по линия на МИР предстои отваряне на третата процедура по Плана за възстановяване – за фотоволтаични батерии и ВЕИ 
за собствено производство и локално съхранение на енергия, с бюджет 200 млн. лв. „По новата програма 
„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ осигурихме в рамките на служебния мандат още 3 млрд. лв. за 
българските компании, като приблизително една трета от тях ще бъдат с фокус енергийна ефективност“, допълни още 
Пулев. 
Припомняме, че преди десет дни МИР отвори за кандидатстване и втората мярка по Плана за възстановяване и 
устойчивост – за системи за киберсигурност и ИКТ решения във фирмите, на стойност над 30 млн. лв. Към момента 
кандидатствалите компании са над 1800 с проекти за изграждане на собствени IT-системи, сайтове, портали, телефонни 
приложения и др. Кандидатстването ще продължи до 19 декември 2022 г. По линия на МИР само по Плана за 
възстановяване до края на годината ще се отпуснат на родните фирми 600 милиона лева по общо четири процедури. 
Във връзка с одита във Фонда на фондовете министър Пулев подчерта, че има място в Управителния съвет на фонда, което 
да бъде заето от човек, номиниран от неправителствените организации и структури в екосистемата на българските 
предприемачи. „Ще бъде включен и Надзорен съвет“, обяви Пулев и подчерта, че в момента Фондът на фондовете оперира 
с около 1,2 млрд. лв. пари на българските и европейски данъкоплатци, а тази сума ще стане значително по-голяма в 
следващия програмен период и затова трябва да се гарантират чисти и прозрачни процеси във Фонда и второ ниво на 
контрол – именно чрез Надзорен съвет. 
 
√ Скок на разликите в цените на едро на храните по области в края на октомври 
През отминалите пет работни дни (24-28 октомври) цените по стоковите тържища са се повишили с 0.60% за 
седмица, а за една година са нараснали с 31.98 на сто 
През последната работна седмица на октомври (24-28) храните на едро по стоковите тържища са поскъпнали за пета 
поредна седмица, след като преди това поевтиняваха пет поредни седмици, показват данните от седмичните бюлетини 
на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). 
За отбелязване е, че разликата на цените по области се задълбочава и достига над 9 лева при сиренето, над 7 лева при 
кашкавала и близо 4 лева при каймата смес. Цените на кравето сирене са най-ниски в Сливен и най-високи в София, най-
скъпо се продава кашкавалът в Пловдив, а най-ниска е цената му в Благоевград, докато каймата смес е най-скъпа в 
Силистра и с най-ниска цена на едро в Плевен. 
Седмичната равносметка 
показва, че през отминалите пет работни дни от включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ 34 хранителни продукти, 15 
са поскъпнали, 15 са поевтинели и 4 са без промяна в цената. От млечните и месните храни и варивата най-много са 
нараснали цените на яйцата, а най-много е поевтиняло слънчогледовото олио; при плодовете всички са поевтинели; при 
зеленчуците най-много са поскъпнали оранжерийните краставици, а най-много са поевтинели морковите. 
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който се поддържа от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) 
към 28 октомври е 2.179 пункта спрямо 2.166 пункта към 21 октомври или седмично нарастване на цените с 0.60% 
През първата седмица на октомври храните на едро поскъпнаха с 1.38%, през втората – с 0.75%, през третата – с 1.16%. От 
началото на месеца цените са нараснали с 3.89 на сто. 
Месечната равносметка 
от началото на годината показва, че през седем от месеците храните на едро са поскъпвали, а  през два са спадали. Най-
голямо месечно повишение на цените на едро е отчетено през март (+6.42%), а най-голямо поевтиняване през юни (-
6.18%). 
Общо от началото на годината до 28 октомври цените на храните на едро са се повишили с 22.48 на сто, а на годишна база, 
спрямо 28 октомври 2021 година ИТЦ е нараснал с 31.98% (от 1.651 пункта), сочат данните от бюлетините на ДКСБТ. 
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Базовото ниво на индекса от 1.000 пункта е от 2005 година. 

 
Съществен ръст на разликата в цените по области 
през последната работна седмица на октомври за 10-те основни храни, които се наблюдават от ДКСБТ в 19 области на 
страната. Както вече посочихме, най-голяма е разликата от 9.70 лева при кравето сирене (от 6.50 лв./кг в Сливен до 16.20 
лв./кг в София), при кашкавала разликата е 7.15 лева (от 12.85 лв./кг в Благоевград до 20.00 лв./кг в Пловдив), 3.90 лева е 
разликата при каймата смес (от 6.00 лв./кг в Плевен до 9.90 лв./кг в Силистра), при зрелия фасул разликата е 3.70 лева (от 
2.30 лв./кг в Русе до 6.00 лв./кг в Ямбол), 3.30 лева е разликата при замразеното пиле (от 4.20 лв./кг в Пловдив до 7.00 
лв./кг в Силистра и Шумен), при слънчогледовото олио разликата е 2.14 лева (от 3.80 лв./литъра в София до 5.94 лв./литъра 
в Силистра), 1.67 лева е разликата при ориза (от 2.00 лв./кг в Смолян, Стара Загора и Хасково до 3.67 лв./кг в Силистра), при 
захарта разликата е 1.35 лева (от 1.65 лв./кг в Бургас до 3.00 лв./кг в Пловдив и Силистра), 1.28 лева е разликата при 
брашното тип 500 (от 1.02 лв./кг във Враца и Добрич до 2.30 лв./кг в София), при яйцата разликата е 0.13 лева (от 0.26 
лв./броя в Силистра, Стара Загора и Шумен до 0.39 лв./броя в София). 
При основните месни, млечни храни и варивата 
от всичките 20 включени в бюлетина на ДКСБТ, на седмична база поскъпналите са 9, поевтинелите са 8, а без промяна в 
цената са 3, като трендът е в нормални граници – от минус 1.8% до плюс 3.0 на сто, което е характерно за сезона за тази 
група храни. 
Най-много са поскъпнали, както вече посочихме яйцата (+3.0% до 0.34 лв./броя), следвани от зрелия фасул (+1.2% до 4.20 
лв./кг), кашкавала „Витоша“ (+1.1% до 17.25 лв./кг), прясното мляко, над 3% масленост (+0.4% до 2-33 лв./литъра), кравето 
сирене (+0.3% до 11.43 лв./кг), пилешките кренвирши (+0.2% до 4.95 лв./кг). 
Най-много е поевтиняло олиото (-2.1% до 4.65 лв./литъра), следвано от пакетчето масло 125 грама (-1.8% до 2.75 лв./броя), 
замразеното пиле (-0.7% до 5.73 лв./кг), захарта (-0.4% до 2.54 лв./кг), лещата (-0.2% до 4.04 лв./кг), трайния варено-пушен 
салам (-0.2% до 11.05 лв./кг). 
Без промяна в цените са ориза (2.92 лв./кг), брашното тип 500 (1.42 лв./кг) и киселото мляко, 400 грама кофичка (1.25 
лв./броя). 
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От таблицата по-горе е видно, че на годишна база всички млечни, месни и други храни, вкл. и варивата са поскъпнали, а с 
над 1 лев са се повишили цените на 6 продукта, като най-голяма е разликата при кашкавала „Витоша“ (+5.48 лева), кравето 
сирене (+3.80 лева), варено-пушения салам (+2.13 лева), слънчогледовото олио (+1.30 лева), замразеното пиле (1.11 лева) 
и захарта (+1.06 лева). 
При плодовете 
които са  регистрирани в седмичния бюлетин на ДКСБТ, всички са поевтинели, като трендът при тях по това време на 
годината е в умерени граници - от минус 0.7% до минус 7.0 на сто. 
Най-много са поевтинели ябълките (-7.0% до 1.32 лв./кг), следвани от прасковите (-5.9% до 1.90 лв./кг), гроздето (-2.8% до 
2.07 лв./кг), бананите (-1.0% до 2.84 лв./кг) и лимоните (-0.7% до 2.82 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че по същото време на миналата 2021 година повечето плодове са били по-евтини спрямо 
цените към 21 октомври 2022 година, като най-голяма е разликата на цените при лимоните, бананите и гроздето. 
При зеленчуците 
на седмична база повечето са поскъпнали, като за тази група храни трендът е широк за сезона - от минус 7.0% до плюс 11.0 
на сто. Най-много са поскъпнали оранжерийните краставици (+11.0% до 2.33 лв./кг), следвани от червения пипер (+7.1% 
до 2.30 лв./кг), зеления пипер (+4.3% до 1.69 лв./кг), картофите (+1.9% до 1.07 лв./кг), зрелия кромид лук (+0.9% до 1.10 
лв./кг) и доматите от внос (+0.9% до 2.35 лв./кг). Без промяна в цената е зелето (0.96 лв./кг). 
Най-много са поевтинели оранжерийните домати (-7.0% до 2.65 лв./кг), следвани от морковите (-1.0% до 1.00 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по горе е видно, че на годишна база повечето зеленчуци са поскъпнали, с изключение на морковите. Най-
голяма е разликата на цените при червения пипер (0.90 лева), домати от открити площи (0.45 лева), зрелия кромид лук 
(0.39 лева), оранжерийните домати (0.36 лева). 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg 
 
√ Повишение с 57.9%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 324.67 лв. за MWh с ден за доставка 31 
октомври 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 324.67  лв. за MWh с ден за доставка 31 октомври 2022 г. и обем от 54 974.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
ръст с 57.9 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 374.57 лв. за MWh, при количество от 28 280.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (26 693.70 MWh) е на цена от 274.76 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа) 
Борсата стартира при средна цена от 255.02 лв. за MWh и количество от 2343.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 224.14 лв. за MWh (2320.8 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 17 часа – 700.07 лв. за 
MWh при количество от 2615.9 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 226.15 лв. за MWh при обем от 2181.5 MWh. 
(https://ibex.bg/)  
Спрямо стойността от 205.63 лв. (105.14 евро) за MWh за 30 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 31 октомври 2022 г. се повишава до 324.67 лв. за MWh ( ръст с 57.9 %) по данни на БНЕБ или 166.00 евро за 
MWh. 

https://business.dir.bg/ikonomika/skok-na-razlikite-v-tsenite-na-edro-na-hranite-po-oblasti-v-kraya-na-oktomvri
https://ibex.bg/
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При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 30 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 3 369.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 227.29 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
Име                      MW 
АЕЦ     22,68%    1086.31 
Кондензационни ТЕЦ   49,64%    2377.8 
Топлофикационни ТЕЦ   4,96%    237.63 
Заводски ТЕЦ    1,49%    71.36 
ВЕЦ     7,61%    364.7 
Малки ВЕЦ    0,93%    44.62 
ВяЕЦ     1,18%    56.46 
ФЕЦ     11,15%    534.3 
Био ЕЦ      0,36%     17.27 
Товар на РБ         3399.19 
Интензитетът на СО2 е 430g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Гърция, България и Румъния ще са с най-високи цени на електроенергията за понеделник 31 октомври 
Румънската OPCOM затвори при цена от 166,00 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 166,68 евро/мвтч за базова 
енергия 
Цените на електроенергията по борсите на Балканите в сегмента "Ден напред" ще бъдат високи в понеделник. Най-скъпа 
ще е електроенергията в Гърция, следвана от Румъния и България. Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента 
„Ден напред“ при цена от 166,00 евро/мвтч за базова енергия. Това сочат данните на борсата за 31 oктомври 2022 г. Цената 
за пиковата енергия е 191,52 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 140,48 евро/мвтч. Най-високата цена от 312,45 
евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в `4 ч тя ще бъде 114,60 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата 
енергия са 57 993,9 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 31 октомври ще бъде 166,68 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 118,97 гвтч. Максималната цена ще бъде 357,94 евро/мвтч и тя ще бъде в 17 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 114,60 евро/мвтч. Това ще е и най-високата цена за този сегмент на пазара 
от цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 31 октомври е 145,78 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 162,28 евро/мвтч. Най-високата цена от 199,87 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 24 ч тя ще бъде 108,08 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 64 935,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 31 октомври на Словашката енергийна борса е 144,59 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 18 ч и тя ще е 193,31 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч тя ще бъде 108,33 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 145,44 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 18 ч и 
тя ще е 200,08 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 105,59 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 31 октомври е 146,58 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
164,14 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 43 974,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя 
ще достигне 213,57 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 106,07 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 145,22 евро/мвтч на 31 октомври. Пиковата цена ще бъде 
162,53 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 452 231,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч 
и тя ще достигне 201,51 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 100,73 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 31 октомври ще се продава за 144,27 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Втора поредна седмица печалбите доминират по фондовите борси в Европа, САЩ и България 
На БФБ най-голям седмичен ръст отчете измерителят на „сините чипове“ SOFIX (+1.44%), следван от равно 
претегления индекс BG TR30 (+1.22%) и широкия BG BX40 (+1.21%), а секторният BG REIT спадна с 0.12 на сто 
Втора поредна седмица (24-28 октомври) фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан, вкл. и на Българската 
фонова борса (БФБ) регистрират печалби в условия на нарастваща инфлация и повишаване на лихвите от централните 
банки. Печалбите на индексите по фондовите борси до голяма степен се дължат на финансовите резултати на публичните 
компании в „сезона на отчетите“, повечето от които с по-добри от очакваните резултати дори и на самите компании. Това 
изненада инвеститорите, които в определени дни търгуваха с повишен апетит за риск и с желание да подобрят 
инвестиционните ни портфейли. 
Не липсваха и разочарования, като най-големият онлайн търговец - американската Amazon.com Inc., която отчете 
понижение на чистата си печалба с 9% през третото тримесечие, при значително по високи прогнози от самата компания, 
и спад на цената на акциите, които се търгуват по фондовите пазари от двете страни на Атлантика, вкл. и на Българската 
фондова борса (БФБ). Въпреки приближаващите Коледни празници, когато търговията и като обем и като стойност се 
увеличава, но по време на самите празници спира, основаната от Джеф Безос компания предупреди, че очаква слаби 
показатели на продажбите в започналото последно за годината тримесечие. Негативната прогноза на компанията се 
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възприема като пореден сигнал, че потреблението спада, а икономиката на САЩ се насочва към рецесия, според 
„Блумбърг“. 
Същото се случи и с трите най-големи европейски онлайн търговеца – британският ASOS plc и германският Otto [GmbH & 
Co KG], които регистрираха седмична загуба на акциите си съответно от над 5% и над 4 на сто, както и френската Cnova N.V., 
чийто акции на борсата в Париж регистрираха също седмичен спад с около 4.5%. 
Затова и пазарните участници очакват с повишено внимание следващото заседание на Федералния резерв на САЩ (Фед), 
което ще се проведе в средата на другата седмица. Повечето инвеститори и икономисти смятат, че американският 
финансов регулатор ще повиши основната си лихва със 75 процентни пункта (пр. п.) за четвърти пореден път. В същото 
време пазарът отчита и последните коментари на членовете на ръководството на американската централна банка, които 
не изключват възможността темповете на нарастване на лихвите да бъдат забавени, заради задаващата се рецесия. 
Миналия петък Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши и трите си лихви със 75 пр. п. за втори пореден път, след което 
пазарът реагира негативно, а еврото се обезцени с близо 2% и отново слезе под паритета с щатския долар. И това се случи, 
в деня, в който Германия и Италия обявиха предварителните си данни за инфлацията през октомври на годишна база, 
които се оказаха по-високи от очакванията на анализатори, съответно 10.4% и 11.9 на сто (най-бързият темп от 38 години). 
След заседанието пред журналисти президентът на ЕЦБ Кристин Лагард предупреди, че докато войната в Украйна и други 
глобални несигурности са налице, икономиката на еврозоната ще бъде изправена пред редица рискове за спад. Тя не си 
позволи да каже, че става дума за рецесия, но всички макроикономически показатели сочат натам, вкл. и забавения ръст 
на брутния вътрешен продукт (БВП) на тримесечна база на ЕС и еврозоната. 
Затова регистрирания от борсите в Западна Европа седмичен ръст се дължи най-вече на отчетените добри финансови 
резултати за третото тримесечие на едни от големите компании на Стария континент, включени в общия индекс Stoxx 
Europe 600, който регистрира повишение с 3.65% до 410.19 пункта, най-високото ниво за последните три седмици. 
Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ 
показа, че търговията по фондовите пазари от двете страни на Атлантика, въпреки някои дни на загуба, завършиха 
седмицата отново с повишения. От националните измерители на „сините чипове“ на борсите в Западна Европа с най-висок 
седмичен ръст завърши испанският IBEX 35 (+4.73%), следван от италианския FTSE MIB (+4.50%), германския DAX (+4.00%), 
френския САС 40 (+3.98%) и британския FTSE 100 (+1.12%). 
От другата страна на океана, на „Уолстрийт“ в Ню Йорк отминалата седмица приключи отново с печалби, дори по-високи, 
отколкото в Западна Европа. С най-висок седмичен ръст завърши индустриалният Dow Jones (+5.72%), следван от широкия 
S&P 500 (+3.94%) и технологичния Nasdaq Composite (+2.24%). 
Седмичната равносметка за БФБ 
През последната работна седмица на октомври (24-28) Българската фондова борса (БФБ) приключва търговията с 
повишения за трите индекса, само секторният BG REIT регистрира седмичен спад, като общият тренд на повишение 
съвпадна с пазарите на акции от двете страни на Атлантика за втора поредна седмица. 
На БФБ най-голям седмичен ръст отчете измерителят на „сините чипове“ SOFIX (+1.44%), следван от равно претегления 
индекс BG TR30 (+1.22%) и широкия BG BX40 (+1.21%), а секторният BG REIT спадна с 0.12 на сто. 
От началото на октомври, за четири седмици SOFIX e на печалба с 0.11%, а от началото на годината до 28 октомври 
регистрира общо понижение от 7.53%. За една година SOFIX е нараснал с 1.81%. 
БФБ отчете по-висок седмичен оборот 
спрямо предходната седмица (17-21 октомври). Осъществени са 1 467 сделки с 2 641 013 лота за 13 519 270 лева, спрямо 
1 346 сделки с 6 886 143 лота за 12 816 298 лева или със 121 сделки и 702 972 лева повече, но с 4 245 130 лота по-малко. 
Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха само 4 дружества, докато в предходната седмица бяха 8. Най-голям 
седмичен оборот отчете отново за пета поредна седмица Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) с 9 сделки 
за 7 008 587 лева;  НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 27 сделки за 1 883 732 лева; Регала Инвест АД (RGL) с 13 
сделки за 340 953 лева; Алтерко АД (A4L) с 67 сделки за 282 691 лева. 
Четирите дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 9 515 963 лева, формират 70.39% от 
седмичния оборот на БФБ. За отбелязване е, че седмичният на едно от е за над 7 млн. лева. 
След като три от индексите са със седмично повишение и само секторният BGREIT e на загуба, 
печелившите акции са повече от губещите 
при съотношение 67% за печелившите към 10% за губещите и 23 на сто без промяна. При другите показатели 
съотношенията също са в полза на печелившите: при обемите (66% за печелившите към 8% за губещите и 26 на сто без 
промяна), при емисиите (44% за печелившите към 29% за губещите и 27 на сто без промяна) и при сделките (52% за 
печелившите към 20% за губещите и 28 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ 
Седмичният преглед (24-28 октомври) показва, както вече посочихме, че три от индексите са с повишения и само един е 
със спад: 
- при SOFIX е регистрирано най-високото повишение от 1.44% спрямо понижение с 0.39% в предходната седмица. През 
отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са 
реализирани сделки с 251 267 лота за 962 901 лева, спрямо 657 462 лева седмица по-рано; 
- при BGBX 40 е отчетен ръст от 1.21% спрямо минимално повишение от 0.02% в предходната седмица. През 
отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 808 649 
лота за 8 324 143 лева, при 6 081 638 лева седмица по-рано; 
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- при BGTR 30 е регистрирано нарастване с 1.22% спрямо ръст от 0.07% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 343 218 лата 
за 1 447 783 лева, при 1 070 468 лева в предходната седмица; 
- секторният BG REIT e единствен с понижение от 0.12%, спрямо минимално повишение от 0.01% в предходната 
седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 
136 086 лота за 473 567 лева, при 515 894 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
Начело в тази група е американската компания за стрийминг услуги по абонамент Netflix Inc. (NFC)* със седмичен ръст от 
18.21% и седмичен оборот от 14 742 евро (28 832 лева), при последна цена от 289.20 евро/акция; 
- Неохим АД (NEOH) с нарастване от 13.86% и седмичен оборот от 96 847 лева, при последна цена от 46.000 лв./акция и 
пазарна капитализация от 122 100 468 лева; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) с повишение от 11.54% и седмичен оборот от 95 393 лева, при последна цена от 1.450 
лв./акция и пазарна капитализация от 19 337 011 лева; 
- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) с ръст от 7.59% и седмичен оборот от 72 440 лева, при последна цена от 3.120 лв./акция и 
пазарна капитализация от 16 642 333 лева; 
- Телематик Интерактив България АД (TIB) с нарастване от 7.48% и седмичен оборот от 65 435 лева, при последна цена от 
15.800 лв./акция и пазарна капитализация от 204 768 284 лева. 
Най-губещите акции 
Начело сред най-губещите акции са книжата на американската социална мрежа Facebook Inc. (FB2A) със спад от 24.81% и 
седмичен оборот от 63 975 евро (125 122 лева), при последна цена от 97.900 евро за акция; 
- американската компания за търговия по интернет Amazon.com Inc. (AMZ) с понижение от 14.31% и седмичен оборот от 
190 252 евро (372 094 лева), при последна цена от 97.000 евро за акция; 
- китайската компания за електронна търговия Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) със спад от 13.59% и седмичен оборот от 
19 260 евро (37 669 лева), при последна цена от 63.250 евро за акция; 
- Биодит АД (BDT) е в групата на най-губещите емисии втора поредна седмица, с понижение от 7.37% (-9.52% в предходната 
седмица) и седмичен оборот от 15 862 лева, при последна цена от 1.760 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 
24 324 226 лева от 26 259 108 лева седмица по-рано; 
- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е в тази група за трета поредна седмица с понижение от 3.67% и седмичен оборот от 15 247 лева, 
след като предходната седмица регистрира спад от 5.22%. През отминаващата седмица последната цена е 2.100 
лева/акция и по-ниска пазарна капитализация до 6 379 239 от 6 622 258 лева седмица по-рано. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (24-28 октомври), книжата на: 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) регистрираха пореден спад с 15.25%, след понижение и в предходната седмица с 11.02%, а 
седмичният оборот е 553 лева при реализирани сделки с 528 акции, при последна цена от 1.000 лв./акция и по-ниска 
пазарна капитализация до 18 358 849 лева от 19 276 791 лева седмица по-рано; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки с 65 800 акции за 95 393 лева, след което цената им се е 
повишила с 11.54%, при последна цена от 1.450 лв./акция и по висока пазарна капитализация до 19 337 011 лева от 17 336 
631 лева седмица по-рано; 
- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 19 октомври с 2 000 акции за 1 300 лева, 
след което цената им не се е променила, при последна цена от 0.650 лв./акция и 16 320 467 лева пазарна капитализация; 
- Атоменергоремонт АД (ATOM) са реализирани две сделки с 15 акции за 93 лева, след което цената им не се е променила, 
при последна цена от 6.200/акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана една сделка с 10 акции за 36 лева на 26 октомври, след което цената им не 
се е променила, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват и 
облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата работна седмица не са реализирани сделки, като 
последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, 
оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) са реализирани сделки с 2 акции за 40 лева на 26 октомври, след което цената им се е повишила 
със 17.65%, при последна цена от 20.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 174 100 800 лева от 147 985 680 
лева седмица по-рано; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са 
реализирани сделки, като последната е била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след 
което цената им не се е променила. 
- Топлофикация Плевен АД (TPLP) са реализирани сделки с 20 акции за 30 лева на 26 октомври, след което цената им не се 
е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 лева; 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) е реализирани една с 15 акции за 24 лева на 26 октомври, след което цената им се е 
понижила с 8.57% и по-ниска пазарна капитализация до 46 268 781 лева от 50 606 479 лева предишната седмица ; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) е реализирана сделка с 286 облигации за 266 000 лева на 27 април, при номинална 
стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000 лева номинал/брой; 
*за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се 
търгува пълният обем акции на съответната компания. 
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Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и 
„Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
 
Мениджър 
 
√ Служебният кабинет внася в НС законови мерки за понижаване на цените на горивата 
Служебното правителство вече подготви комплексни законови мерки, които минаха на Министерски съвет и още тази 
седмица ще бъдат внесени в Народното събрание. Те ще доведат до това цените на горивата да продължат трайно да 
спадат - или с по-големи компенсации, или самите цени да започнат да спадат. Става дума за изземане на свръхпечалбите 
не само на производителите на електричество, но и на горива. Това касае и "Лукойл". Това заяви пред БНР служебният 
министър на икономиката Никола Стоянов.  
По думите му, в ръцете на депутатите е решението докога ще продължи помощта от 25 стотинки на литър гориво. 
Никола Стоянов коментира идеята на ГЕРБ за законопроект за намаляване на цената на бензина, като я определи за 
неработеща по отношение на българския бюджет. "Запознати сме с тази идея. Тя би донесла по-скоро приходи за 
европейския бюджет, защото използва инструменти, които не пълнят бюджета на България. Мислим, че сме намерили по-
доброто решение и се надявам партиите да го подкрепят", добави той.  
Министърът на икономиката подчерта, че не се наблюдава вълна от закриване на работни места, каквито прогнози 
имаше. "Лошите очаквания се преместват във времето. Тази година не се състояха, евентуално се очаква да са през 
следващата година", посочи той и изказа очакване инфлацията след септември вече да върви надолу и подчерта, че цените 
на енергийните ресурси в България са овладени. 
"Мерките по отношение на електричеството да продължат до края на 2023 г. - това е еднозначната позиция на служебното 
правителство. Ситуацията е доста изчистена как да се действа. Като министър на икономиката държа предприятията да 
бъдат конкурентоспособни, а не просто така да им помагаме, целта е икономиката да расте и да дава работни места", 
заяви още икономическият министър.  
 
√ 14 млрд. лв. за бизнеса по европрограми ще бъдат осигурени до края на 2022 г. 
Успяхме да осигурим 14 милиарда лева по структурни фондове и европейски програми за бизнеса. Тези пари ще са 
налични до края на тази година, а не както беше първоначалният план - в началото на следващата. Процедурите по 
кандидатстване са открити. Това заяви в ефира на Нова телевизия министърът на иновациите и растежа Александър Пулев. 
"Заедно с вицепремиер Пеканов и седем ведомства осигурихме тези пари. Тези пари ще стигнат до хората през следващия 
програмен период. Но понеже сме кабинетът на действието и на ускорението, защото тези средства се очакваше да се 
канализират в началото на следващата година, но ще успеем те да са на разположение още в рамките на настоящата 
година. Вече има отворени програми, по които бизнесът може да кандидатства", подчерта той. 
Той припомни, че в именно в министерството на иновациите и растежа бе отворена първата процедура по ПВУ – 
"Технологична модернизация", по която се очакваха около 1000-1200 проектни предложения от бизнеса, а бяха получени 
над 2 500 проекта за над 1 млрд. лв. поискано финансиране. Стойността на програмата е 260 млн. лв., допълни Пулев. 
На въпрос как Европа ще помогне на компаниите у нас да пестят енергия, министър Пулев обяви, че до края на годината 
по линия на министерството на иновациите и растежа предстои отваряне на третата процедура по Плана за възстановяване 
– за фотоволтаични батерии и ВЕИ за собствено производство и локално съхранение на енергия, с бюджет 200 млн. лв. 
По новата програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" осигурихме в рамките на служебния мандат още 
3 млрд. лв. за българските компании, като приблизително една трета от тях ще бъдат с фокус енергийна ефективност", 
допълни Пулев. 
Преди десет дни МИР отвори за кандидатстване и втората мярка по Плана за възстановяване и устойчивост – за системи 
за киберсигурност и ИКТ решения във фирмите, на стойност над 30 млн. лв. Към момента кандидатствалите компании са 
над 1800 с проекти за изграждане на собствени IT-системи, сайтове, портали, телефонни приложения и др. 
Кандидатстването ще продължи до 19 декември 2022 г. По линия на МИР само по Плана за възстановяване до края на 
годината ще се отпуснат на родните фирми 600 милиона лева по общо четири процедури.  
Според министър Пулев служебния кабинет е готов да подпомогне депутатите при обсъждането на проектозаконите за 
следващите плащания по Плана за възстановяване и устойчивост. "Призовавам депутатите да използват капацитета на 
служебния кабинет. Всички дърпаме в една и съща посока. Да използват нашата експертиза. Ще направим всичко 
възможно законопроектите да бъдат приети. Апелирам за здрав разум и добра воля от страна на народните 
представители. Теоретично е възможно всички тези закони да бъдат приети до края на годината", посочи той. 
Министърът на иновациите и растежа коментира и въпроса дали политическата нестабилност не изпраща лош сигнал на 
инвеститорите. "Ние ще направим всичко, за да осигурим нужната приемственост. Ние сме хора, които показваме нужния 
интегритет, мотивация и енергия. Не трябва да се къса кредита на доверие, особено с инвеститори от Близкия изток, но 
това, което чуваме от инвеститорите е, че те виждат в наше лице и в това на президентската администрация един "оазис 
на спокойствие и устойчивост". Иначе те нямаше да инвестират от ценното си време, за да разговарят с хора от служебния 
кабинет", добави той.  
Във връзка с одита във Фонда на фондовете министър Пулев подчерта, че има място в Управителния съвет на фонда, което 
да бъде заето от човек, номиниран от неправителствените организации и структури в екосистемата на българските 
предприемачи. "Ще бъде включен и Надзорен съвет", обяви Пулев и подчерта, че в момента Фондът на фондовете оперира 

https://bnr.bg/horizont/post/101728453/nikola-stoanov-inflaciata-shte-varvi-nadolu
https://nova.bg/news/view/2022/10/30/388307/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-14-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%BB%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
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с около 1,2 млрд. лв. пари на българските и европейски данъкоплатци, а тази сума ще стане значително по-голяма в 
следващия програмен период и затова трябва да се гарантират чисти и прозрачни процеси във Фонда и второ ниво на 
контрол – именно чрез Надзорен съвет.  
 
√ Топ мениджърите на България 2022 г.: ВЛАДИМИР СПАСОВ, прокурист на „М+С Хидравлик“ АД 
Водещите 10 лидери на компании в конкурса „Мениджър на годината“ с прогнози за развитието на икономиката и 
предизвикателствата пред управлението на България 
Носителят на титлата „Мениджър на годината“ в петнадесетото издание на конкурса ще бъде обявен на 10-ти ноември на 
тържествена церемония в Софийска опера и балет. Конкурсът се провежда под патронажа на президентската институция, 
а статуетката на победителя ще бъде връчена от държавния глава Румен Радев. 
Претендентите за титлата „Мениджър на годината 2022“ вече са известни и дни преди обявяването на нейния носител 
стартираме  поредица, в която финалистите* отговарят на важни за бизнес сектора въпроси. Представяме ви разговорите, 
които проведохме с всеки един от тях, в последователност по азбучен ред.   
 ВЛАДИМИР СПАСОВ, прокурист на „М+С Хидравлик“ АД. Завършил е ПМГ „Никола Обрешков“, Казанлък, със златен 
медал, ВВМУ „Никола Вапцаров“, Варна, специалност „Инженер корабоводител“. Има магистърска степен от СА „Димитър 
Ценов“, Свищов, специалност „Мениджмънт на търговската дейност“. Работи последователно в „Параходство БМФ“ като 
трети помощник-капитан, „Капро-ни“ АД като ОТКК и организатор пазари. От 2000 г. до момента е част от „М+С Хидравлик“ 
АД. „М+С Хидравлик“ е специализирана в производство и търговия с хидравлични продукти – орбитални мотори, 
хидростатични сервоуправления, клапани, хидравлични спирачки, аксално-бутални мотори и помпи. 
 - Вълната от кризи (политическа, икономическа, енергийна, войната в Украйна) направиха бизнес средата сложна и 
трудно предвидима.) Как вашата компания се справя в тази обстановка? Кои са приоритетите ви и стратегията ви за 
устойчивост? 
- Предизвикателствата пред всеки бизнес и всяка икономика се определят от динамиката на пазарите.  В последните 
години обаче бизнесът както у нас, така и по цял свят се определя от динамиката на кризите. Само за 3 години попаднахме 
в толкова много различни по своя характер кризи и в подобни обстоятелства е изключително важно да бъдеш гъвкав, 
адаптивен и проактивен. Та така и ние в М+С – без значение с криза от какво естество се сблъскваме – след приоритетните 
решения за гарантиране на сигурността на функционирането на компанията при устойчиви бизнес показатели, започваме 
веднага с работа по нови проекти. Разработваме нови продукти, “почукваме” на клиентски врати, които до момента на 
кризите изглеждат затворени. Проактивната позиция на мениджърския екип на компанията винаги е била наше верую, 
което ни е носило успехи. 
Много са мерките, които предприехме за относителната автономност на М+С Хидравлик от обстоятелствата около нас. За 
гарантиране на устойчивото развитие на компанията бе възприета и реализирана концепция за оптимизация на 
производствените потоци, включително и изграждане на нов модерен производствен корпус, пуснат в експлоатация през 
миналата година, ежегодно се инвестират 8-10 % от оборота на компанията в нови технологии, машини и оборудване. 
Изградени са вече два фотоволтаични парка за собствени нужди, които покриват около 30 % от нуждите ни. 
Не на последно място – за гарантиране на устойчивото развитие на компанията работим изключително ангажирано по 
отношение на кадрите. Пионери сме в България по отношение на дуалното обучение, работим в тясно сътрудничество с 
Техническите университети в България за създаване на инженерни кадри. Към момента сме успели и да коригираме 
възнагражденията на работещите в компанията в размер над средната инфлация за страната. 
- А какви възможности откривате за вашата компания в променящата се среда? 
- М+С е явление в българското машиностроене. Когато започнах работа в компанията преди 22 години, продажбите ни 
бяха около 20 млн. лева годишно, концентрирани основно в пазара на резервни части. Днес продажбите са над 200 млн. 
лева и доставяме над 75% от продукцията на компанията за ОЕМ клиенти за първо вграждане. Работим изключително 
сериозно и последователно за утвърждаване на бранда и позиционирането на компанията. 
Имаме цел в следващите години да развием производството на няколко нови продукти, които да ни позволят да станем 
комплексен доставчик на хидравлични системи, а не просто на компоненти. Иска ми се намерим и най-успешния начин за 
имплементиране на най-новите тенденции в задвижванията – защо не и на електро такива. 
Както казах и преди това – възможностите трябва да се търсят, а не да се чакат. В променяща се среда те могат да дойдат 
и да си отидат бързо, затова е важно да бъдат уловени. 
- По какъв начин резултатите от изборите ще повлияят на бизнеса? Какво очаквате от следващото правителство да 
зададе като рамка, в която компаниите да могат да функционират нормално? 
- Бизнесът е проактивния фактор в развитието на обществото. Не само в местните общности, но и в национален и глобален 
мащаб. Създаването на нови работни места, развитието на иновативни бизнеси и продукти е катализатора на развитието. 
Нещата не се случват с административни решения на Държавата, а с динамични промени и възможности, предлагани от 
бизнеса. Това е изключително важно да бъде осъзнавано от всяко едно правителство – бизнесът трябва да бъде чуван, а 
не просто експлоатиран.   
Конкретно за последните избори – ниската избирателна активност и разслоените резултати убедително доказват, че хората 
имат нужда от лидери, които явно трудно припознават в момента. Имаме остра нужда от национално отговорно поведение 
от всички политически сили, а не конфронтация. 
Следващото правителство трябва да гарантира нормалното функциониране на икономиката чрез запазване и развитие на 
мерките за подкрепа на бизнеса и на всеки един човек в Държавата. Трябва да се научим, че постигнато до сега трябва да 
се надгражда, а не да се разрушава направеното от някой друг. 
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- Прогнозите са за трудни предстоящи зимни месеци. Как се подготвяте за предизвикателствата пред вас и компанията 
ви? 
- Зимните месеци са винаги по-трудни, но сега, с тези галопиращи разходи за енергия и за живот като цяло, възможните 
варианти за липса на газ – ситуацията изглежда различна. В такива обстоятелства  е важно бързо да се предвидят 
алтернативни варианти за гарантиране на нормалното функциониране на компанията, което вече направихме. Имаме вече 
изградено газово разтоварище за използване на пропан-бутан в случай на проблеми с доставката на природен газ. 
Извършихме пълно енергийно обследване с цел да оптимизираме разходите си на енергия въобще. И все пак това е 
производство, това е машиностроене – разходите ще са по-високи със сигурност, но поне се надявам да имаме повече 
предвидимост – в национален и в глобален аспект. 
- Как оценявате икономическата обстановка в България? 
- След първоначалните оптимистични прогнози за икономиката в началото на годината и до края на първото й тримесечие, 
ръстът на икономиката определено се забави, в следствие на войната в Украйна и последващата енергийна криза. 
Инфлацията в Еврозоната е висока, а в България е два пъти по-голяма. Всички тези обстоятелства са негативни и трябва 
приоритетно да се работи за тяхната промяна по всякакъв начин. Иначе България продължава да бъде атрактивна 
дестинация за инвестиции и ни е необходима действително политическа и законова стабилност, за да се възползваме по 
най-добрия начин от това. 
*** 
*И през 2022 година списание „Мениджър“ продуцира филм, посветен на финалистите в основната категория и 
победителите в четирите нови категории, чрез които конкурсът беше надграден в своето петнадесето юбилейно 
издание. Филмът ще бъде излъчен премиерно на 27 ноември от 16:00 часа по bTV. 
 
√ Петролът поевтинява на фона на разочароващи икономически данни от Китай 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник на фона на по-слабите от очакваното данни за 
фабричната дейност от Китай и поради опасенията, че разширяването на мерките срещу разпространението на COVID-19 
в страната ще намали търсенето. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,93 долара, или 0,97%, до 94,84 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,85 долара, или 0,97%, до 85,05 долара за барел. Двата сорта поевтиняха 
съответно с 1,2% и 1,3% в петък. 
Фабричната активност в Китай, най-големият вносител на суров петрол в света, неочаквано спадна през октомври, показа 
официално проучване в понеделник. Това се дължи до голяма степен на отслабналото глобално търсене на стоки и 
ограничителните мерки срещу коронавируса, които засегната производството. 
Според данните на китайското Национално статистическо бюро индексът на мениджърите по поръчките PMI за 
промишлеността  се е понижил до 49,2 пункта през септември спрямо 50,1 пункта през август. Така той е паднал под прага 
от 50 пункта, който разделя свиването от растежа. 
Строгите ограничения на COVID-19 в Китай намалиха икономическата и бизнес активност, ограничавайки търсенето на 
петрол. Вносът на суров петрол в Китай за първите три тримесечия на годината падна с 4,3% спрямо същия период на 
предходната година – първият годишен спад за този период поне от 2014 г. 
Допълнителен риск за търсенето на петрол идва от Европа, каза анализаторът на CMC Markets Леон Ли, тъй като 
континентът „вероятно ще влезе в рецесия тази зима“. 
Еврозоната вероятно навлиза в рецесия, като бизнес активността й през октомври се свива най-бързо от близо две години, 
сочи проучване на S&P Global. Това се дължи на факта, че нарастващите разходи за живот карат потребителите да бъдат 
предпазливи и намаляват търсенето. 
В същото време представителите на Европейската централна банка продължават да стоят зад плановете за продължаване 
на повишаването на лихвените проценти, дори ако това тласне блока към рецесия и предизвика политическо недоволство. 
 
√ Петролната война между САЩ и Саудитска Арабия крие големи рискове 
Отношенията между САЩ и Саудитска Арабия са едни от най-важните на планетата. Напоследък обаче те са и едни от най-
неловките, пише Мат Игън за Си Ен Ен. 
Гневни служители във Вашингтон обещаха „последствия“, след като ръководената от Саудитска Арабия  Организацията на 
страните износителки на петрол (ОПЕК) рязко намали производството на „черно злато“ по-рано този месец, повишавайки 
цените на бензиностанциите само няколко седмици преди междинните избори в САЩ. 
Американските законодатели заплашват със стъпки, които доскоро бяха немислими, включително забрана на продажбата 
на оръжия на Саудитска Арабия и позволяване на Министерството на правосъдието да заведе дело срещу страната и други 
членове на ОПЕК за тайно споразумение. 
Рияд беше хванат неподготвен от жаждата за отмъщение срещу американските политици. Сега саудитски служители 
намекват за разплата, включително под формата на продажба на американски дълг – нещо ,което може да предизвика 
сътресения на финансовите пазари и реалната икономика. 
Нито една от страните дори не се опитва да прикрие напрежението помежду им. След като високопоставен саудитски 
служител намекна, че кралството е решило да бъде по-зрялата страна, висш служител на Белия дом отговори, като каза: 
„Това не е някакъв гимназиален романс“. 
Следващите ходове от двете страни са от критично значение. Ако тази десетилетна връзка се разпадне напълно, това може 
да има огромни последици за световната икономика, да не говорим за международната сигурност. 

https://edition.cnn.com/2022/10/28/economy/saudi-arabia-biden-opec-oil/index.html
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„Това е ново дъно. Виждаме влошаване на отношенията между САЩ и Саудитска Арабия от години, но това е най-лошото 
им състояние досега“, каза Клейтън Алън, директор на Eurasia Group. 
Провалената сделка 
Напрежението между двете страни идва в момент в труден момент за Байдън, когато инфлацията и цените на бензина са 
високи. 
След като се опита и не успя да убеди ОПЕК да увеличи производството на петрол, президентът Джо Байдън се отметна от 
обещанието си от предизборната си кампания за 2020 г. да превърне Саудитска Арабия в „пария“ заради нарушения на 
човешките права. Байдън посети Саудитска Арабия през лятото и дори се поздрави с юмрук с престолонаследника 
Мохамед бин Салман. 
След визитата американски служители са мислели, че са постигнали тайна сделка със Саудитска Арабия, за да увеличат 
най-накрая доставките на петрол до края на годината, съобщи „Ню Йорк таймс“ тази седмица. Истината се оказа далеч по-
различна. Малко след срещата ОПЕК и нейните съюзници, известни заедно като ОПЕК+, увеличиха производството на 
петрол с едва 100 хил. барела на ден - най-малкото повишение в историята си. Ходът беше възприет като „шамар в лицето“ 
на администрацията на Байдън. 
Това, което последва, беше още по-лошо. В началото на октомври ОПЕК+ обяви плановете си да намали производството 
на петрол с 2 милиона барела на ден – ход, който за кратко повиши цените на петрола и бензина във време на висока 
инфлация и вбеси американските политици. 
„Изглежда, че нито една от страните не разбира другата“, каза Алън. „Рияд подцени сериозността на реакцията на САЩ. И 
САЩ предположиха, че има негласно споразумение“, добави той. 
Изпълнителният директор на Международната енергийна агенция Фатих Бирол описа този ход като „безпрецедентен“ и 
„рискован“ в интервю за Си Ен Ен в четвъртък. 
„Когато световната икономика беше на ръба на глобална рецесия, те решиха да повишат цените“, каза Бирол. 
Саудитски служител обвинява САЩ в манипулиране на пазарите 
Оттогава насам напрежението не е намаляло и официални лица от двете страни изостриха критиките си един към друг 
през последните дни. В показна за това случка високопоставен саудитски министър премина от защита на енергийната 
стратегия на Байдън до критика срещу нея. 
По време на пресконференцията на ОПЕК+ в началото на октомври, министърът на енергетиката на Саудитска Арабия 
принц Абдулазиз бин Салман ал Сауд като че ли похвали решението на Байдън да освободи безпрецедентни количества 
от стратегическия петролен резерв на САЩ. 
„Не бих го нарекъл изкривяване. Всъщност това беше направено навреме“, каза тогава принц Абдулазиз пред репортери. 
Три седмици по-късно обаче същият този саудитски министър бе на по-различна позиция. 
„Хората изчерпват запасите си за извънредни ситуации, защото ги използваха като механизъм за манипулиране на 
пазарите, докато истинската им цел беше да смекчат недостига на доставки“, каза министърът по време на конференция 
в Саудитска Арабия тази седмица. „Въпреки това, мое задължение е да изясня пред света, че загубата на запаси може да 
стане болезнена през идните месеци“, добави той. 
ОПЕК е непопулярна 
Рискът е напрежението да се превърне в цикъл на отмъщение, който подкопава световната икономическа стабилност. 
Законодателите в САЯ засилиха призивите си за приемане на законодателство за забрана на картелите за добив и износ 
на петрол (НОПЕК), което ще даде право на Министерството на правосъдието да преследва страните от ОПЕК на 
антитръстови основания. Въпреки че НОПЕК не е новост, изглежда по-възможно сега, отколкото когато и да било в 
близкото минало. Eurasia Group оценява на 30% вероятността за приемането на законопроекта в настоящия му вид и на 
45% тази за одобряване на негова смекчена версия. 
Законодателите не само са разстроени, но и осъзнават, че ОПЕК не е особено харесван от избирателите. 
„Това е популярна мярка. Американските настроения са антисаудитски. Сега това носи вътрешнополитическа полза на 
американските политици“, каза Карън Йънг, старши изследовател в Центъра за глобална енергийна политика на 
Колумбийския университет. „Налагането на вето на НОПЕК ще бъде по-трудно, отколкото в миналото“, добави тя. 
Може ли Саудитска Арабия да се отърве от американския дълг? 
Саудитска Арабия може да отговори на санкции от Вашингтон със собствени драстични стъпки, които да разпалят още 
повече конфликта. 
Саудитски служители предупредиха зад затворени врати, че кралството може да продаде държавни облигации на САЩ, 
ако Конгресът приеме НОПЕК, съобщи „Уолстрийт джърнъл“ тази седмица, цитирайки запознати източници. 
Като минимум продажбата на американския дълг би създала несигурност на пазарите в опасен момент. Спешната 
разпродажба би повишила лихвите на Министерството на финансите, дестабилизирайки пазарите и повишавайки 
разходите за заеми за семействата и бизнеса. 
Разбира се, собствените притежания на Саудитска Арабия ще бъдат ощетени при такава спешна разпродажба. 
Според данни на Министерството на финансите Саудитска Арабия държи около 119 милиарда долара дълг на САЩ, което 
я прави 16-ият най-голям притежател на американски държавни облигации в света. 
Друг риск е, че Саудитска Арабия, която е де факто лидерът на ОПЕК+, може да премахне допълнителни доставки от 
световните петролни пазари, или поне да не да реагира на бъдещи скокове на цените, докато Западът продължава да 
санкционира Русия. 
По-нататъшното ограничаване на доставките от ОПЕК ще повиши цените на бензина и ще влоши инфлацията, увеличавайки 
и без вече високите рискове от рецесия. 



24 

 

Всичко това обяснява защо пълното разпадане на отношенията между Съединените щати и Саудитска Арабия е последното 
нещо, от което крехката американска икономика се нуждае в момента. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- България и Северна Македония между езика на дипломацията и политическата провокация Гости: Милена 
Милотинова - журналист; Любчо Нешков – журналист; 

- Може ли и трябва ли да бъде ускорен процесът на въвеждане на еврото в България? Гости: Петър Ганев - 
икономист; Григор Сарийски – икономист; 

- Защо 70% от младите учители напускат след първата година. Гост: Асен Александров - председател на 
Сдружението на директорите в средното образование; 

- Имаме ли шанс да се справим с демографската криза. Гост: Доц. Георги Бърдаров; 
- Какво време ни очаква през ноември. Гост: Анастасия Стойчева – синоптик; 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- С кого и при какви условия ще преговарят от ДБ за съставянето на кабинет в рамките на 48-ото НС. Гост: Ивайло 

Мирчев; 
- Майка твърди, че детето й е било удряно в детска градина в Радомир; 
- „На твоя страна" - Ново поскъпване на алкохола. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - В Брюксел: Магистрала "Струма" трябва да бъде завършена сега, чака я целият регион; 
в. Труд - ГЕРБ работят по ясна програма в парламента; 
в. Телеграф - НОИ глътна 650 млн. лева от втората пенсия; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Проверка в няколко държави на "24 часа" показа: Само в Унгария и Литва храната по-скъпа от тази у нас, в 
Англия плащат най-малко; 
в. 24 часа  - (Не)очаквани тематични коалиции вече движат парламента; 
в. Труд - Главният прокурор Иван Гешев: Оставката ми я искат наследници на номенклатурата; 
в. Труд - Политици от РСМ разиграха цирк в Благоевград; 
в. Телеграф - Кабинетът с мерки за спад на цените на горивата; 
в. Телеграф - Строители изнудват с имоти на зелено; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Емилия Ченгелова, директор на Института по социология и философия на БАН: Всеки 3-и се ориентира 
по социологията кой ще е победителят и би променил вота си за него; 
в. Труд - Невена Зартова, административен ръководител на софийска районна прокуратура, пред "Труд": Нужни са 
промени в НК за по-тежки наказания за пияни или дрогирани шофьори; 
в. Телеграф - Доц. д-р Наталия Киселова, специалист по конституционно право: Пет теми формират коалициите; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Как потомците на българите край Вардара "врътнаха" българите край Дунава; 
в. Труд - Бягството от свободата и парадът на автокрациите; 
в. Телеграф - Трудно ориентиране във финансовата джунгла. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 31 октомври 
София 

- От 10.00 часа в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет, Националният съвет за тристранно 
сътрудничество ще проведе извънредно заседание. 

- От 10.00 часа на "Дондуков" 2, държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с представители на 
парламентарната група на "Продължаваме промяната". 

- От 10.45 часа на в киносалона на ГДНП, ще се проведе пресконференция по повод началото на Акция „Зима". На 
нея ще присъстват организаторите от СБА и техните партньори от МВР, БЧК, ДАБДП и други. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА, Фондация "Борис Христов" организира заключителна пресконференция по 
проект "СПОРТ СРЕЩУ АГРЕСИЯ". Представяне на Наръчник за учители за превенция на агресията, предназначен 
за безплатно разпространение в училища, младежки центрове и други институции. 

- От 11.00 часа в сградата на Министерството на електронното управление, зала "Мраморна-фоайе", гр. София, ул. 
Гурко № 6 министърът на електронното управление Георги Тодоров ще валидира пощенско-филателно издание, 
посветено на десетото юбилейното издание на "Европейския месец на киберсигурността". 

- От 11.00 часа пред сградата на Столична община представители от фондация "Въздух за здраве" ще връчат писмо 
на кмета на София - Йорданка Фандъкова. 

- От 12.30 часа на церемония на "Дондуков" 2 вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде удостоена с почетното 
звание на Съюза на народните читалища "Следовник на народните будители". 
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- От 15.00 часа в Централния военен клуб държавният глава Румен Радев ще участва в церемония по отличаване на 
младежите, постигнали златно и сребърно ниво в "Международната награда на херцога на Единбург - България". 

- От 18.00 часа в Големия салон на БАН, издателство "Захарий Стоянов" ще представи 16 том от събраните съчинения 
на Николай Хайтов - "Време за разхвърляне на камъни. 

- От 18.00 часа в храм "Св. София" ще бъде открит фестивала на Православната книга за Софийска епархия, в рамките 
на който ще бъдат представени различни издателства и техните книги, посветени на Православната вяра. 

- От 19.30 часа в Sofia Event Center, фондация "За Нашите Деца" ще проведе най-голямото си благотворително 
събитие - Вечер на добродетелите. За 13-и път вечерта ще събере на едно място близо 300 гости от 
дипломатическите, културни и бизнес среди, обединени около общата кауза в подкрепа на ранното детско 
развитие. Вечер на добродетелите "Пазители на детството" ще се състои под патронажа на Н.Пр. Роб Диксън, 
посланик на Обединеното кралство в България. 

- От 19.00 часа в зала 1 на НДК, се организира голям благотворителен концерт в подкрепа на тежко пострадалите от 
наводненията карловски села. Редица обичани музиканти от различни стилове се обединяват и излизат заедно на 
една сцена за благотворителния концерт "Приятели, помагайте". 

*** 
Батак. 

- От 17.00 часа във Фоайе на Исторически музей-Батак и Шарова къща, за XVII поредна година Исторически музей- 
Батак организира и провежда Дни на културно-историческото наследство в Община Батак. 

*** 
Белослав. 

- От 10.30 часа в Конферентна зала на Община Белослав - гр. Белослав, ул. "Цар Симеон Велики" № 23, ще се 
проведе пресконференция по повод Международният ден на Черно море. 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа експерти от БДЧР, Института по Океанология (ИО-БАН), Регионалната инспекция по околна среда и 
води - Варна и Регионална лаборатория - Варна ще се включат в почистване от морски отпадъци на плаж 
"Аспарухово". 

- От 17.00 часа в Арт салон на Радио Варна, ще се състои официалното представяне на том III на Известията на 
института, посветен на принудителното изселване на българите от Източна Тракия, за което са представени 
респектиращи документи, анализи и коментари от доц. д-р Стоян Райчевски. 

*** 
Велико Търново. 

- От 11.00 часа в ОД на МВР - Велико Търново ще се проведе брифинг по повод акция "Зима". 
- От 13.00 часа на сцената в голяма зала на МДТ "Константин Кисимов" ще се проведе пресконференция по повод 

премиерата на комедията "Скакалци" на Ст. Л. Костов. 
*** 
Видин. 

- От 13.00 часа в залата на 6 ет. в сградата на общинската администрация във Видин, ще се проведе 
пресконференция с участието на флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров - началник на Висшето 
военноморско училище. 

- От 14.00 часа в залата на Общинския съвет ще бъде направена презентация на ВВМУ пред ученици от гимназии в 
Община Видин. 

*** 
Добрич. 

- От 16.00 часа в Етнографски комплекс "Старият Добрич", ще бъде открита на изложба "Български везбени мотиви 
от края на XVIII до средата на XX век". 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа в СБА - Кюстендил началникът на сектор "Пътна полиция" - ОДМВР, както и ръководителите на СБА - 
Кюстендил ще представят целите и подробности за акция "Зима". 

*** 
Плевен. 

- От 11.00 часа в зала "Амброаз Паре" на Медицински университет - Плевен, ще се проведе тържествен академичен 
съвет с церемония по награждаване на преподаватели, израснали в академичното си развитие. Това е едно от 
събитията, с които Медицински университет - Плевен отбелязва 48 години от основаването на висшето училище. 

*** 
Разград. 

- От 14.00 часа в сградата на ОДМВР-Разград, западен вход, ще се проведе пресконференция по повод акция "Зима". 
Участие ще вземе изпълняващият длъжността началник на сектор "Пътна полиция" старши инспектор Неделчо 
Симеонов. 

*** 
Сливен. 
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- От 09.00 часа в офиса на Общински съвет на БСП - Сливен на ул. "Димитър Добрович" 1, Деян Дечев, депутат от 
листата на коалиция "БСП за България" ще приема граждани. След това ще продължи и в селата Младово от 11 ч. 
и Злати Войвода в 13 ч. 

*** 
Стара Загора. 

- От 14.30 часа в залата на Регионална библиотека "Захарий Княжески" ще се проведе научна конференция по повод 
100 години от кончината на блаженопочиналия Старозагорски митрополит Методий. Конференцията е 
организирана от Старозагорска света митрополия, Община Стара Загора, Богословски факултет при СУ "Св. 
Климент Охридски" и Фондация "Митрополит Методий Кусев". 

- От 19.00 часа в Оперен театър, ще се проведе заключителна танцова Гала на LINKAGE - трети международен 
хореографски конкурс /30 - 31 октомври/ Стара Загора. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2021 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

