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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
News.bg 
 
√ В Тристранката няма съгласие за удължителен бюджет 
Удължителен бюджет предложи властта на социалните партньори. В началото на днешното заседание на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) финансовият министър Росица Велкова представи аргументите на служебния 
кабинет. Бюджетът е финансов план, който е израз на управленската програма на сформирано мнозинство, подчерта 
Велкова. На служебно правителство е приемана само актуализация, затова тя предлага удължителен бюджет. 
Запазват се мерките в бюджета. Всички плащания по Плана за възстановяване също се запазват. Здравният министър Асен 
Меджидиев коментира, че с удължителен бюджет ще се осигурят социалните плащания и други плащания. Гарантира се 
устойчивост на разходите и мерките за преодоляване на ковид - допълнителни плащания към спешните медици и 
закупуването на ваксини срещу коронавирус. 
Социалният министър Лазар Лазаров също защити предложението на финансист номер едно. Със законопроекта се 
създават условия да продължат социалните плащания, коментира той и развенча митовете, че ще има намаление на 
социални и осигурителни плащания. С 22% ще е по-висока линията на бедност и така ще има и по-високи социални 
плащания. 
АИКБ подкрепя внесения законопроект, каза Васил Велев, президент на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. Това е единствено правилният подход, а всякакъв друг подход крие много рискове, смята Велев. АИКБ остава 
зад членството на страната ни в Еврозоната. Подкрепа дойде и от БСК. Разумно било удължаването на мерките за подкрепа 
на бизнеса. БТПП застават зад опасенията и аргументите на служебния кабинет. Бизнесът е против безразборното харчене 
на средства, за да не бъде вкарана страната ни в криза. За КРИБ удължителен бюджет е разумен подход до сформирането 
на редовно правителство. 
КНСБ обаче е против законопроект за удължителен бюджет. Това щяло да създаде несигурност във всички икономически 
субекти. Синдикатите настояват за дефиниция за енергийна бедност. Затова и КНСБ иска предложен бюджет, за да се 
компенсират доходите заради инфлацията. За КТ "Подкрепа" удължителен бюджет е най-лошият вариант, а 
изпълнителната власт е трябвало да подходи по-смело. Според Ваня Григорова никое правителство не иска да укрепи 
държавността. Спазване на критериите от Маастрихт не трябва да е за сметка на обедняването на хората, по думите й. 
Няма да има намалени плащания, отново увери след заседанието Лазар Лазаров. Че ще се запазят плащанията потвърди 
и финансовият министър Росица Велкова. 
 
Economic.bg 
 
√ Минималната заплата скара синдикати, бизнес и министри 
Работодателите подкрепят удължаването на Бюджет 2022, докато представителите на работниците искат нов 
закон 
Представителите на синдикалните организации не одобриха идеята на служебното правителство за удължаване на 
тазгодишния бюджет до сформирането на редовно правителство. Това стана ясно по време на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество, който се събра извънредно по въпроса за бюджета за следващата година. Така нареченият 
удължаващ закон за Бюджет 2022 бе одобрен от бизнес асоциациите. 
Това е единственият правилен подход. Всякакъв друг подход крие много рискове, които са напълно неоправдани и 
излишни“, смята председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.  
Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев пък посочи, че този законопроект 
дава високи гаранции за стабилност“. 
Основното негодувание от страна на синдикатите е фактът, че при продължаване на тазгодишните бюджети минималната 
работна заплата остава замразена на 710 лв. Представителите на работниците и служителите описаха това като 
„неприемливо“, както и че няма да бъде приет необлагаемият минимум, за който уж четирите партии в предишното 
управление си бяха стиснали ръцете, но така и не направиха крачки към неговото реализиране. 
Ето защо според синдикатите това е един от най-лошите варианти за следващата година, които бяха представени, а 
правителството е трябвало да действа по-смело. 
Всички параметри, които бяха заложени до момента, се предлага да бъдат удължени, без да се знае докога. Елементарна 
отговорност за базисни управленски решения няма кой да носи в държавата“, смята главният икономист на КНСБ Любослав 
Костов. 
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Според него така се замразява политиката по доходите, което в условието на голяма инфлация не отговаря на очакванията 
на обществото. 
На практика, освен че минималната работна заплата остава замразена, такива остават и всички свързани с нея плащания. 
Променят се единствено тези, свързани с нивото на линията на бедност, която се повишава на 504 лв. от 1 януари. 
 
Actualno.com 
 
√ Синдикатите са против удължителен бюджет 
Синдикатите КНСБ и КТ"Подкрепа" са против законопроекта за удължителен бюджет, а правителството и работодателите 
са "за". Това стана ясно на днешното извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), 
с точка единствена - предложението на правителството бюдеж 2022 да се прилага и догодина.  Финансовият министър 
Росица Велкова представи аргументите на служебния кабинет. "Бюджетът е финансов план, който е израз на управленската 
програма на сформирано мнозинство", подчерта Велкова. На служебно правителство е приемана само актуализация, 
затова тя предлага удължителен бюджет. 
Социалните мерките в бюджета се запазват непроменени. Всички плащания по Плана за възстановяване също се запазват. 
Здравният министър Асен Меджидиев коментира, че с удължителен бюджет ще се осигурят социалните плащания и други 
плащания. Гарантира се устойчивост на разходите и мерките за преодоляване на ковид - допълнителни плащания към 
спешните медици и закупуването на ваксини срещу коронавирус. Още: Любомир Дацов за „Отговорите“: Приемането на 
т.нар. удължителен закон за бюджета е добро решение (ВИДЕО) Социалният министър Лазар Лазаров също защити 
предложението на Велкова. Със законопроекта се създават условия да продължат социалните мерки, коментира той и 
развенча митовете, че ще има намаление на социални и осигурителни плащания. С 22% ще е по-висока линията на бедност 
и така ще има и по-високи социални плащания. Васил Велев, президент на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България(АИКБ) обяви, че подкрепя предложенията на правителството. "Това е единствено правилният подход, а всякакъв 
друг подход крие много рискове", смята Велев. АИКБ остава зад членството на страната ни в Еврозоната. Подкрепа дойде 
и от Българската стопанска камара(БСК). Разумно според тях е удължаването на мерките за подкрепа на бизнеса. 
Българската търговско промишлена палата(БТПП) застават зад опасенията и аргументите на служебния кабинет. Бизнесът 
е против безразборното харчене на средства, за да не бъде вкарана страната ни в криза. За Камарата на работодателите и 
индустриалците в България(КРИБ) удължителен бюджет е разумен подход до сформирането на редовно правителство.  
КНСБ обаче е против законопроект за удължителен бюджет. Това щяло да създаде несигурност във всички икономически 
субекти. Синдикатите настояват за дефиниция за енергийна бедност. Затова и КНСБ иска предложен бюджет, за да се 
компенсират доходите заради инфлацията. За КТ "Подкрепа" удължителен бюджет е най-лошият вариант, а 
изпълнителната власт е трябвало да подходи по-смело. Според Ваня Григорова никое правителство не иска да укрепи 
държавността. Спазване на критериите от Маастрихт не трябва да е за сметка на обедняването на хората, по думите й. 
"Според нас правителството трябваше да подходи по-смело и да предложи горещият картоф на законодателната власт за 
приемането на нов бюджет", смятат от синдиката. За тях замразяването на минималната работна заплата, неприемането 
на актуализацията, АПИ, БАБХ, РЗИ и т.н. са ощетени също с ниски заплати, след като няма нови параметри, а остават 
същите като тазгодишните. Няма да има намалени плащания, отново увери след заседанието Лазар Лазаров. Че ще се 
запазят плащанията потвърди и финансовият министър Росица Велкова. 
 
Darik News 
 
√ Зайкова: Инфлацията за продуктите от първа необходимост е между 40 и 50% 
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. 
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 възнагражданията 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%. 
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Fakti.bg 
 
√ Мика Зайкова: До 50% е инфлацията на продуктите от първа необходимост 
Трябва да има механизъм за преразпределение на иззетите свръхпечалби, предупреди Васил Велев от АИКБ 
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. 
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%. 
 
Sofia 24 
 
√ Мика Зайкова: Инфлацията при продуктите от първа необходимост е между 40 и 50% 
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. 
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 възнагражданията 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%. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев: Будител може да е всеки, който с думите и делата си носи просветление 
Точно 100 години ни делят от първото честване на Деня на народните будители. Днес на този празник ние си спомняме 
вече цяло столетие за всички онези възрожденци, просветители, учители, артисти, които с думи, талант, знания и пример 
будят умовете и душите на българите. Това заяви президентът Румен Радев в Гербовата зала на "Дондуков" 2 след 
церемонията по издигането на националния флаг пред президентството. 
"Будителят не е непременно човек на интелектуалния труд. Може да бъде всеки, който с думите и делата си носи 
просветление. Саможертвата, смиреното служене на народа често будят съвестите повече от знанията и 
аргументите. Будителите са носителите на културата, на морала и свободата. На този ден нека си спомним, че 
будителят не винаги живее лесно. Често тези хора си отиват без време и почитаме едва посмъртно. Ще ми се да ги 
разпознаваме приживе, да ги подкрепяме, да не пестим нашата благодарност поради свян или липса на  време. Всеки 
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от нас има своите будители и днес за тях ще бъде щастие, ако чуят тази признателност от нас", подчерта Румен 
Радев - президент на Република България. 
 
√ И фирмите да се възползват от помощ за цената на горивата предлага министърът на икономиката 
Не само гражданите, а и фирмите да се възползват от помощ за цената на бензина и дизела предлага министърът на 
икономиката в служебния кабинет Никола Стоянов. Това е заложено в предложение на Министерския съвет за отнемане 
на свръхпечалбите. 
"Доколкото разбирам, подобна вече е идеята на ГЕРБ. Разликата е, че при тях, това което чух от Делян Добрев, не 
познавам в детайли предложението, е че става дума за фиксирано 1 лев да се внася като свръхпечалба. Тук виждаме 
един минус, че при евентуално сериозно покачване на цената отново ще остане само 1 лев. Тоест смятам, че от тази 
гледна точка предложението на служебното правителство, където при отнемането на свръхпечалби става дума за 
процент, а не за фиксирана сума е по-добро, но в крайна сметка е много хубаво, че има диалог", посочи Никола Стоянов, 
служебен министър на икономиката. 
 
БНР 
 
√ Отбелязваме Деня на народните будители 
Днес отбелязваме Деня на народните будители. 
На първи ноември отдаваме почит на делото на книжовниците и просветителите, съхранили духовните ценности на 
нацията. 
Българската академия на науките ще отбележи празника с честване,  посветено на 300 години от рождението на Паисий 
Хилендарски и 260 години от написването на "История славянобългарска". Гост на академичното тържество ще бъде 
президентът Румен Радев. 
Председателят на Парламента Вежди Рашидов ще дари книги, посветени на дейността на Народното събрание на 
Народната библиотека "Иван Вазов" в Пловдив. 
Шествие по повод 100-годишнината от първото отбелязване на Деня на народните будители  ще се състои в Пловдив. В 
него ще се включат представителни групи от  всички пловдивски училища. Шествието ще потегли от площада пред 
Хуманитарната гимназия и ще премине по централната пешеходна улица. На церемония пред Военния 
клуб  ще  бъдат  връчени отличия на учители,  работили  заедно със своите ученици по  проекта "Народните будители и 
аз". 
На тържествена церемония Българското национално радио ще обяви "Будител на годината" за 2022 година. Събитието ще 
се излъчва от 21 ч. в дигиталните канали на БНР, Дир.бг и actualno.com, а утре церемонията ще бъде излъчена от 23,30 ч. 
по bTV. 
 
√ Показват 250-годишен препис на Паисиевата "История славянобългарска" за първи път 
Тържествено събрание по случай Деня на народните будители под патронажа на президента на Румен Радев ще се проведе 
на 1 ноември, от 11:00 часа, в Българската академия на науките, зала "Проф. Марин Дринов" (ул. "15-ти ноември" № 1). 
Тържеството е посветено на 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на "История 
славянобългарска", уточнява БГНЕС. 
Президентът Румен Радев и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще произнесат слова. Проф. Кирил Топалов ще 
говори на тема "Великият светогорец и неговото дело на ползу роду болгарскому". 
Преди тържественото събрание, в 10:00 часа, на паметника на Паисий Хилендарски (срещу патриаршеската катедрала "Св. 
Александър Невски") ще бъдат поднесени венци и цветя. 
Спектакъл с текстове от "История славянобългарска" и цитати от жития на Св. Паисий Хилендарски, както и изпълнение на 
камерен ансамбъл "Йоан Кукузел - Ангелогласният" са включени в програмата на тържеството. 
Изложба с ценни архивни документи – два преписа на "История славянобългарска“, представя Научният архив на БАН във 
фоайето на Академията. Централната библиотека на БАН ще покаже постерна изложба. 
Единият препис на Паисиевата "История славянобългарска" е от 1772 година и е един от най-старите преписи, направен 
едва десет години след написването ѝ. 
Първи сведения за него дава проф. Марин Дринов в статията си "Още няколко бележки за Паисия и неговата история". 
Ръкописът е намерен от Дринов в Пирдоп през 1878 г. и се съхранява в Научния архив на БАН. 
Другият препис е от неизвестен автор, без датировка, което показва широкото разпространение на Паисиевата история. 
 
√ Тристранният съвет не прие законопроекта за удължаване на действието на Бюджет 2022 
Социалните плащания са гарантирани до сформирането на ново редовно правителство 
Репортаж на Марта Младенова в предаването ''12+3'' 
Социалните плащания са гарантирани до сформирането на ново редовно правителство, което да изготви бюджет за 
догодина. Това увери вицепремиерът Лазар Лазаров по време на заседанието на Тристранния съвет. 
С текстовете за удължаването на действието на Бюджет 2022 до съставянето на редовно правителство се осигуряват 
възможности да продължат плащанията в социалната сфера, заяви Лазаров и настоя: 
"Да разсеем всякакви митове, които битуваха в общественото пространство, че ще има намаления на социални плащания 
или на осигурителни такива. В действителност с този закон се създават и условия за покриване и на плащанията по реда 
на закона за хората с увреждания". 
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Консултативният орган обаче не прие законопроекта, с който се удължава действието на Бюджет 2022 до сформирането 
на ново редовно правителство. Резерви срещу текстовете изразиха от КНСБ и КТ "Подкрепа", тъй като според синдикалните 
организации, с тях не се осигурява покачване на доходите, което да компенсира инфлацията. 
Работодателските организации са на обратното становище. Те подкрепиха т.нар. "удължителен закон", тъй като чрез него 
се запазват всички социални плащания в настоящия им размер и "не се раздува допълнително дефицитът". Прекомерното 
увеличаване на дефицита отдалечава страната ни от влизането в еврозоната през 2024 г., предупредиха работодателите. 
Те обаче настояха за по-сериозна подкрепа за бизнеса заради високите цени на енергоносителите. 
В отговор министърът на финансите Росица Велкова обяви, че кабинетът подготвя законодателни текстове: 
"Правителството подготвя проект на закон за въвеждане на регламента, така, че да се определят приходите, които ще 
бъдат администрирани във Фонд "Сигурност" на електроенергийната система, и програмите за подпомагане и за подкрепа 
на бизнеса за високите цени на енергоносителите и не считам, че подкрепата би била негативна спрямо сега действащата". 
Няма служебно правителство, което е подготвило изцяло нов бюджет за следващата година, а при миналогодишната 
актуализация се създадоха "съществени отклонения", подчерта още министър Велкова и гарантира, че с т.нар. 
"удължителен закон" се гарантират всички плащания от хазната. 
"Общините трябва да са спокойни, защото така се осигурява финансиране по реален размер по фактура за отопление на 
училищата и детските градини, за осветление на улиците. Със законопроекта е уредено и финансирането на дейности за 
непредвидени или неотложни разходи, ако се появят ситуации, които изискват такива спешни решения", добави 
финансовият министър. 
Тристранният съвет е консултативен орган, като решенията му не влияят пряко върху бюджетния процес. 
По закон, бюджетът, или в случая "удължителният закон", трябва да бъде внесен в Народното събрание до края на 
октомври, което означава, че преди това трябва да бъде одобрен и от правителството. 
 
√ МТСП предлага регистрацията за безработица да може да се прави с писмо и имейл 
Социалното министерство предлага регистрацията за безработица да може да се прави и с изпращане на писмо чрез 
лицензиран пощенски оператор, по електронен път или по друг подходящ начин, без да е необходимо търсещите работа 
да посещават на място бюрата по труда. 
Хора, които искат да валидират професионални умения и знания, за които нямат диплома, ще бъдат насочвани към 
лицензирани организации, с които министерството има договор. 
На организациите, които ще валидират знания и умения на безработни и търсещи работа, социалното министерство ще 
покрива разходи за оценяване, документиране на знания, умения и компетентности за провеждане на изпитите. За участие 
в процедурата по валидиране пари ще се изплащат и на безработните. Те ще получават стипендия, както и средства за 
транспорт и квартира. 
Предлаганите промени в правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта са ангажимент по Плана за 
възстановяване. По данни на Евростат през миналата година близо 1,3 милиона българи във възрастовия интервал 15 - 64 
години са извън работната сила, а 14 на сто от тях искат да работят, но не търсят заетост поради различни причини, в това 
число лични и семейни. 
Тревожни са и данните, че България е на едно от челните места в Евросъюза по процент на младежи, които нито учат, нито 
работят. Такива са 17,6 на сто от тези на възраст между 15 и 29 години. 
В същото време статистиката отчита, че в една четвърт от промишлените предприятия у нас има недостиг на работна ръка 
и резерв за запълване на този недостиг са икономически неактивните българи. 
 
√ МФ прогнозира бюджетен дефицит от 20 млн. лева към днешна дата 
20 милиона лева дефицит се очаква да бъдат отчетени в бюджета на държавата към днешна дата, сочат прогнозите на 
финансовото министерство. 
В края на септември бюджетът е бил с излишък над 900 милиона лева. 
Една от причините за рязкото влошаване на салдото е влязлото в сила в началото на този месец ново преизчисляване на 
пенсиите, което беше гласувано през лятото. 
Във фискалния резерв има над 13 милиарда лева, част от които са набрани чрез дългови емисии. 
 
√ Испански изтребители "Юрофайтър" идват в България в средата на ноември 
Испански изтребители "Юрофайтър" идват в България в средата на месеца. Заедно с българските ВВС те ще участват 
съвместна мисия по охрана на въздушното ни пространство. 
След анонса на България за идването на самолетите испанското министерство на отбраната уточни, че шестте изтребителя 
"Юрофайтър" ще дойдат у нас между средата на ноември и началото на декември. Със самолетите ще има и 130 военни, 
които ще изпълняват "тренировъчни мисии за еър полисинг". 
През октомври българското правителство разреши участието на до 8 изтребителя, като служебният министър на обраната 
Димитър Стоянов уточни: 
"Ще останат до 23 декември. Това е съвместно носене на дежурство по охрана на въздушното пространство. Не е само 
носене от испанските ВВС" 
Не за първи път изтребители от натовски държани подпомагат охраната на въздушното пространство. 
През февруари и март четири испански изтребителя участваха в общата охрана на въздушното пространство. В средата на 
април в България бяха и четири от най-модерни изтребителя – Ф-35 на Нидерландия. Американски изтребител Ф-35 беше 
в България за същата мисия. Но от военното ведомство обясниха тогава, че изтребителят няма да е у нас постоянно, а ще 
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участва в мисията от бази в съседни държави. През годините Гърция и Румъния също са участвали. Но общата мисия на 
натовски самолети у нас зачестиха след началото на войната в Украйна. 
Съобщението за испанската мисия идва и на фона на предупрежденията, че от 2023 година България може да остане без 
военна авиация. Използването на МиГ-29 е ограничено до края на 2023-та, предупредиха военните. Не се очаква новите 
Ф-16 да дойдат преди 2027-2030 година. Няма и решение за т.нар. заместващи изтребители. 
 
√ КЕВР трябва да определи цената на природния газ за ноември 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) трябва да определи цената на природния газ за ноември, по която 
общественият доставчик "Булгаргаз" да продава природен газ на крайните снабдители. 
Очаква се цената да бъде около 130 лева за мегаватчас или намаление с около 45 на сто от цената за октомври. 
Председателят на енергийния регулатор Иван Иванов вече коментира, че заради очакваното поевтиняване на природния 
газ няма да се наложи повишаване на цените на парното и топлата вода от 1 януари догодина. 
 
√ В Израел започва 17-ата Световна среща на българските медии 
"Медии и спасение" е темата на 17-ата Световна среща на българските медии, която ще се проведе от днес до трети 
ноември в Израел в навечерието на 80-годишнината от спасяването на българските евреи. 
Организатор на срещата е Българската телеграфна агенция. Сред участниците във форума са вицепрезидентът Илияна 
Йотова, служебните министри на културата и на туризма Велислав Минеков и Илин Димитров, посланикът на България в 
Израел Румяна Бъчварова. 
Събитието беше предшествано от откриването на изложбата "Българските медии по света" в БТА снощи. 
Световната среща на българските медии ще бъде открита днес, в Деня на народните будители с молитва на Божи гроб. 
Акцент в разговорите на форума, който ще се проведе в Йерусалим и Тел Авив, ще бъде спасяването на българските евреи 
от българския народ, държава и православна църква. 
Догодина през март ще бъде честването на 80-годишнината от този акт. На срещата ще бъдат обсъдени и пътищата за 
"спасяването" на медиите, които служат на истината в днешния свят, пълен с лъжливи новини, както и посланията, с които 
медиите могат да помагат за бъдещото спасение на човека. 
Ще участват близо 50 журналисти и медийни експерти от България и чужбина. 
Сред модераторите са медийният експерт Георги Лозанов, Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, бившият 
министър на външните работи Николай Младенов. 
Предвидени са срещи с българската общност в Израел, поклонение и поднасяне на венци и цветя на Паметника на 
спасението. По време на срещата ще бъде връчена и традиционната награда на Националния дарителски фонд "13 века 
България" за принос в разпространението на българската култура от българоезична медия в чужбина. 
 
√ Връчват на 39 творци и дейци на културата наградите "Златен век" 
39 творци и дейци на културата ще бъдат отличени с почетните награди "Златен век" за творчеството си и приноса в 
развитието и популяризирането на българската култура. Наградите се връчват по повод Деня на народните будители. 
Заместник-министрите на културата проф. д-р Борислава Танева и доц. Пламен Славов ще отличат избраните тази година. 
На съвременните будители ще бъдат връчени наградите на Министерството на културата "Златен век" - огърлие и звезда, 
почетен знак "Печат на Цар Симеон Велики" и грамоти за принос към развитието и популяризирането на българската 
култура. 
На официална церемония след това ще бъдат обявени и отличени и носителите на Националната награда "Музейна 
образователна дейност" за 2022 г. Отличието се присъжда за принос в популяризирането на културното наследство и 
изкуствата чрез създаване и въвеждане на музейни образователни програми. 
Наградата е учредена от Министерството на културата в сътрудничество с Министерството на образованието и науката. 
Отличията се връчват в категориите "Културен институт - национален музей/художествена галерия", "Културен институт - 
регионален музей", "Културен институт  - общински музей/художествена галерия" и "Музеен специалист от национален, 
регионален и общински музей". 
 
√ Любомир Кючуков: Членството на България в НАТО и ЕС е константна величина 
"Българската външна политика в момента е инструмент за вътрешнополитическа употреба" 
Интервю на Георги Марков с Любомир Кючуков в предаването ''Нещо повече'' 
"Българската външна политика в момента е инструмент за вътрешнополитическа употреба и външнополитическите 
позиции не са въпрос на държавна политика, а на партиен интерес". 
Това заяви пред БНР дипломатът Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения. 
Според него външната политика на страната не е един от важните приоритети и това не е новост. 
"Изключително важно е във външната политика на една държава да има константни величини. Членството на България в 
НАТО и ЕС са точно тези константни величини в момента. Друг е въпросът, че дилемата евро-атлантизъм срещу евразийство 
е изкуствена, дори измислена. Да, има различие в подхода спрямо войната в Украйна, но не и спрямо членството на 
България в ЕС и НАТО. От друга страна е добре, че има ясно оформена и представена в парламента евроскептична партия 
("Възраждане" - б.р.). Тя отразява реално наличните настроения в обществото, но и нивото на тяхното разпространение - 
в България то е на доста ниско равнище, ако сравним с останалите страни от ЕС".   
Любомир Кючуков подчерта, че има неразбиране на мястото на външната политика в ЕС: 



7 

 

"Тя е обща, а не общностна, т.е. ЕС формулира общи позиции, със съгласието на всички държави, но не провежда собствена 
външна политика, тя е прерогатив на националните държави, които провеждат външната политика. Солидарността не 
предполага априорно съгласие, а изисква участие в изработването на тези позиции и едва след това, съобразяване с 
приетите общи позиции". 
По думите на дипломата провежданата през последните 4 години външна политика на България по отношение на Северна 
Македония не е била в български интерес: 
"Ние помогнахме в РСМ да победи македонизмът. ... Гражданите на РСМ вече вярват, че нямат нищо общо с България и 
не искат да имат общо с България. При подписването на двустранния договор между София и Скопие преди 5 години само 
1,5% от гражданите на Република Македония определяха България като враг, към момента те наближават 50%, по 
последни изследвания". 
Интервюто на Георги Марков с Любомир Кючуков в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Лагард, ЕЦБ: Вероятността от рецесия се е увеличила 
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви във вторник, че вероятността от рецесия се е 
увеличила и подчерта, че инфлацията в еврозоната е "твърде висока", като предупреди, че колкото по-дълго остава висока, 
толкова по-голям е рискът. 
В интервю за латвийския уебсайт Delfi Bizness Лагард посочи, че пикът на текущия цикъл на повишаване на лихвените 
проценти от страна на ЕЦБ трябва да гарантира, че инфлацията ще се върне към целевото ниво от 2% в средносрочен план. 
Без да уточнява конкретно ниво за така наречения "краен" лихвен процент, шефът на ЕЦБ каза, че разходите по заемите 
трябва да нараснат допълнително след второто поредно увеличение от 75 базисни пункта на основните лихви на 
заседанието през миналата седмица. 
"Дестинацията е ясна и все още не сме я достигнали", каза тя пред Delfi Bizness. 
Вчера Евростат представи предварителни данни, показващи, че годишната инфлация в еврозоната се е ускорила през 
октомври до ново рекордно ниво от 10,7% спрямо 9,9% през септември, надхвърляйки прогнозите на анализаторите. 
Това продължаващо засилване на инфлационния натиск е факт, въпреки че икономическият растеж в еврозоната се забави 
рязко през третото тримесечие до едва 0,2% спрямо предходните три месеца, като мнозина прогнозират спад на БВП през 
зимата с оглед на енергийната криза в резултат на намаляващите руски енергийните доставки. 
В тази връзка Кристин Лагард призна, че вероятността от рецесия се е увеличила, но предупреди за опасностите, ако ЕЦБ 
не се намесва, за да укроти инфлацията, наричайки стабилните цени "основата за гладко функционираща икономика, от 
която всички печелят“. 
"Инфлацията все още е твърде висока в цялата еврозона. Колкото по-дълго инфлацията остане на това високо ниво, 
толкова по-голям е рискът тя да се разпространи в цялата икономика. Тогава потребителите и фирмите също така ще 
започнат да очакват по-висока инфлация и в бъдеще, а това е опасно", посочи управителят на ЕЦБ. 
Растящите лихвени проценти увеличават ипотечните сметки и вредят на корпоративните кредитополучатели, като Лагард 
отбеляза, че сега банките са в по-силна позиция, отколкото бяха в навечерието на кризата от 2008 г. Въпреки това "не 
трябва да се допуска самодоволство", посочи тя. 
По време на сегашното свиване на разходите за живот правителствата трябва да бъдат внимателни, за да се уверят, че 
всяка фискална помощ е временна и насочена към тези, които имат най-голяма нужда от нея, отбеляза още Кристин 
Лагард. 
 
√ Датчаните гласуват на предсрочни избори за парламент 
Дания гласува днес на предсрочни парламентарни избори, които се очаква да променят политическия пейзаж, предаде 
АП. 
Изборите могат да подготвят почвата за центристко правителство, като се има предвид, че вероятно нито левоцентристите, 
нито десноцентристите ще спечелят мнозинство в парламента. Подобно развитие може да постави във важна позиция 
бившия премиер Ларс Льоке Расмусен, от когото да зависи съставянето на ново правителство, отбелязва БТА. 
Лявата министър-председателката Мете Фредериксен каза през октомври, когато обяви предсрочните избори, че иска 
"широко управление с партии от двете страни на политическия център". Тя подчерта, че Дания като останалите държави в 
Европа преживява трудни времена и депутатите трябва да бъдат единни. 
До изборите се стигна, след като социаллибералната партия Радикали Венстре – съюзник на оглавяваното от Фредериксен 
социалдемократическо правителство на малцинството - заплаши министър-председателката с вот на недоверие. 
Правителството на Фредериксен си навлече критики заради решението през 2020 г. да разпореди избиване на норките в 
страната в разгара на пандемията от Covid-19 поради страх от разпространение на мутация на коронавируса. 
Над 4 милиона души имат право да гласуват на изборите, в които участват 14 партии. Предизборната кампания беше 
доминирана от вътрешнополитически теми, сред които намаляване на данъците и предоставяне на финансова подкрепа 
на датчаните в условията на инфлация и растящи цени на енергията. 
Най-малко трима политици си съперничат за премиерския пост – Фредериксен, лидерът на либералната партия "Венстре" 
Якоб Елеман-Йенсен и лидерът на Консервативната народна партия Сьорен Папе Поулсен. Като възможен кандидат за 
премиер може да бъде разглеждан и Расмусен, който миналата година създаде нова центристка партия, наречена 
"Умерени", след като напусна "Венстре". 
Жителите на Фарьорските острови гласуваха вчера на изборите, ден по-рано от останалите датски избиратели, посочва 
ДПА. 
Фарьорските острови, както и остров Гренландия, са част от Кралство Дания, макар да имат значителна автономия. 

https://bnr.bg/post/101729157/lubomir-kuchukov
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Днес на Фарьорските острови е ден, в който се почита паметта на загиналите в морето. Затова по искане на местните власти 
гласуването беше изтеглено ден по-рано. 
Датският парламент има 179 депутатски места, две от които са запазени за представители на Фарьорските острови и две 
за представители на Гренландия. 
 
√ Русия била "преустановила", а не прекратила участието си в зърнената сделка с Украйна 
Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че решението на страната му да преустанови участието си в зърнената сделка 
е продиктувано от опасността, която създава Украйна за хуманитарния коридор в Черно море. 
Пред руски журналисти Владимир Путин повтори версията, че за целите на атаката с бойни дронове в събота срещу 
Черноморския флот частично е бил използван хуманитарният коридор за износ за зърно от украинските пристанища. 
По думите му Украйна трябва да гарантира, че няма да създава заплахи за гражданските плавателни съдове и за руските 
бойни кораби. 
"Не казваме, че прекратяваме участието си в тази операция. Казваме, че го преустановяваме." 
Попитан дали вчерашните масирани ракетни удари по територията на Украйна са били в отговор на атаката срещу 
Черноморския флот, Путин отговори “частично да” и допълни: “Това не е всичко, което бихме могли да направим”. 
По повод на перспективите за започването на мирни преговори с Украйна руският президент заяви:  
"Как можем да обсъждаме евентуални договорености, при положение че другата страна даже не иска да разговаря с 
нас? Ще почакаме. Може би ще се създадат необходимите условия, а нашата добра воля е общоизвестна". 
 
√ Путин потвърди края на частичната мобилизация 
Руският президент Владимир Путин обяви края на частичната мобилизация, а в Украйна властите предупредиха 
населението, че проблемите с електрозахранването и водоснабдяването заради руския обстрел продължават. 
Без да издава указ, руският президент Владимир Путин потвърди, че са прекратени всички дейности в рамките на 
частичната мобилизация, свързани с призоваване в армията на граждани от запаса. 
Анализатори посочват, че това се налага, защото от днес трябва да започне есенния набор за руската армия. Военните 
окръжия нямат капацитет за двете дейности. 
В същото време украинските власти предупредиха гражданите да се подготвят за дългосрочни прекъсвания на 
електрозахранването заради руските ракетни атаки. 
"Правим всичко възможно да възстановим енерго и водоснабдяването", обеща украинският президент Володимир 
Зеленски. 
Около 40 от 50 руски крилати ракети са били прехванати от украинската противовъздушната отбрана. Останалите са 
поразили енергийни съоръжения в 10 украински области. 
350 000 домакинства са останали без ток в Киев, а 80 процента от жителите на града нямат вода. 
В традиционното си видеообръщение президентът заяви, че всяка следваща руска атака срещу цивилни цели в страната 
само прави международния консенсус за отговорността на Русия по-лесен и по-близо. 
"Ще има отговор на бойното поле - до момента общите загуби в личния състав на руските окупатори е почти 72 000 души. 
Отговор ще има и в международните отношения. Пълната международна изолация на терористичната държава е само 
въпрос на време. Ще има отговор в областта на наказателната отговорност - всички, които са замесени в руския терор, 
всички, които са го организирали, извършили и оправдали, ще отговарят за това пред международния съд", заяви 
Зеленски. 
Вчера Международната агенция за атомна енергия е започнала инспекция на две места в Украйна за разследване на 
руските твърдения, че Украйна се подготвя да използва така наречената "мръсна бомба". Разследването е по искане на 
Киев. 
 
√ Проруската администрация в Херсонска област на Украйна разширява зоната на евакуация 
Проруската администрация в окупираната украинска Херсонска област обяви, че разширява зоната за евакуация край река 
Днепър. Причината е очаквана контраофанзива на украинската армия при язовира Каховка, което Киев многократно 
отрече. Весела Владкова обобщава новините за войната в Украйна. 
Без да издава указ, руският президент Владимир Путин потвърди, че частичната мобилизация е приключила. Анализатори 
посочват, че от днес трябва да започне есенния набор за руската армия, а военните окръжия нямат капацитет за двете 
дейности. 
Путин заяви още, че решението на страната му да преустанови участието си в зърнената сделка е продиктувано от 
опасността, която създава Украйна за хуманитарния коридор в Черно море. Той подчерта, че Украйна трябва да гарантира, 
че няма да създава заплахи за гражданските плавателни съдове и за руските бойни кораби, и уточни: 
"Не казваме, че прекратяваме участието си в тази операция. Казваме, че го преустановяваме." 
Турският министър на отбраната Хулуси Акар каза на министрите на отбраната и инфраструктурата на Украйна, че 
запазването на сделката за износ на зърно в Черно море е важно и че като хуманитарна инициатива тя трябва да бъде 
отделена от конфликта в Украйна. Акар призова вчера Москва да преразгледа решението си. 
В Украйна властите предупредиха гражданите да се подготвят за дългосрочни прекъсвания на електрозахранването заради 
руските ракетни атаки. 
Вчера Международната агенция за атомна енергия е започнала инспекция на две места в Украйна за разследване на 
руските твърдения, че Украйна се подготвя да използва така наречената "мръсна бомба". Разследването е по искане на 
Киев. 
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√ Предсрочни парламентарни избори в Израел - пети за последните 4 години 
В Израел днес се произвеждат предсрочни парламентарни избори. Това е петият вот за по-малко от четири години. 
До нови избори се стигна след разпадането на така наречената коалиция за промяна на Яир Лапид , която обедини осем 
различни партии, свалили миналата година Бенямин Нетаняху. 
Кабинетът обаче не успя да осигури политическа стабилност и ветеранът в израелската политика Нетаняху се бори за 
завръщане като премиер на страната. Който и да спечели изборите, няма да може самостоятелно да състави правителство, 
сочат проучванията преди деня на вота. Съденият за корупция и злоупотреба с доверие бивш дългогодишен министър-
председател Нетаняху разчита на подкрепата на крайнодесни съюзници. 
Гласуването се провежда на фона на нарастващо насилие в анексирания от Израел Източен Ерусалим и окупирания 
Западен бряг. Израелската армия заяви, че ще затвори контролно-пропускателните пунктове, водещи към Западния бряг 
и ивицата Газа през целия изборен ден. 
Въпреки че много кандидати посочиха сигурността като проблем, никой не е водил кампания на платформа за съживяване 
на умиращите мирни преговори с палестинците. 
Друга основна предизборна тема е инфлацията, подхранвана от войната в Украйна. 
 
Икономически живот 
 
√ Служебният кабинет официално се отказа да внася проект за нов бюджет 
Очаквано, на свиканото вчера извънредно заседание на правителството, бе решено на парламента да се предложи 
удължаване действието на настоящия бюджет, а не проект за нов за 2023 година. Вчера изтече срокът, в който кабинетът 
трябваше да внесе проектобюджет. 
По-рано вчера синдикатите се обявиха против това намерение на правителството, тъй като то осуетява повишаването на 
минималната работна заплата. 
Според формулировката на министрите, при липсата на приет до началото на бюджетната година държавен бюджет 
нормата на чл. 87 от Закона за публичните финанси урежда основните въпроси, свързани със събирането на приходите, 
извършването на разходите, предоставянето на трансфери и поемането на държавен дълг, отчитайки влезли в сила актове 
на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, и 
при спазване на фискалните правила и одобрените от Министерския съвет със средносрочната бюджетна прогноза 
фискални цели. 
Изтъква се също така, че служебното правителство е поставено пред невъзможността да се ангажира с внасянето в 
Народното събрание на проектобюджет за 2023 г. със средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г., тъй като 
за съставянето на бюджетната рамка се изисква в средносрочна перспектива да бъдат отразени приоритетите и 
допусканията за развитие на политиките и формираните на тази основа цели на фискалната политика, обвързани с 
фискалните правила и ограничения по Закона за публичните финанси 
Припомня се, че служебното правителство е разработило разчети за бюджетната рамка за 2023 г. при различни 
допускания, но ги счита за неподходящи за предлагане в така създалата се политическа ситуация и приема, че 
благоразумната логика предполага в настоящата реалност да не се внасят в парламента основните бюджетни закони за 
2023 г., като оставя този безспорно най-важен въпрос за решаване от редовно избрано правителство. 
 
√ Бюджетът и еврото хвърлени в боя за правителство 
След драмата с избора на председател на Народното събрание през тази седмица парламентът предложи нова порция 
зрелище. Наглед скучният процес по избор на членове на парламентарните комисии беше гарниран с два пълни дни на 
ожесточени дискусии – едната за бюджета, а другата за еврото. Оставяйки настрана всички аргументи и енергията 
хвърлени в тези дебати, нормативният резултат от тях не е впечатляващ – по темата с бюджета стана ясно, че вървим 
към  „удължителен“ закон, а при еврото се гласува… можем да го наречем „ускорително“ решение. На практика двете 
дискусии бяха нещо като среща на новоизбраните депутати и служебните министри в опит да се ориентират какво да се 
прави по двете теми. 
В началото на предходната седмица очакванията бяха, че служебният кабинет ще поеме инициатива за бюджета, като 
предложи своя рамка на депутатите. Непосредствено преди изслушването обаче, както и по време на самото изслушване, 
стана ясно, че финансовият министър няма да внесе законопроект за бюджета, а ще предложи удължаване на текущия 
бюджет – по подобие на това, което се случи в края на 2021 г. Причината, написана и в мотивите към внесения 
законопроект, е че служебният кабинет е изправен пред два варианта, които се определят като „неприемливи“: 1) базов 
вариант с продължение на текущите политики и съответно бюджетен дефицит от 6,6% от БВП през 2023 г.; и 2) по-
консервативен бюджет, който спазва ограниченията за дефицита и съответно залага значителни промени в политиките по 
приходната и разходната част на бюджета. 
Двата варианта се определят като „неприемливи“, тъй като служебният кабинет няма нужната санкция да определи 
приоритетите и политиките в средносрочен план и „благоразумната логика предполага“ този въпрос да се реши от редовно 
избрано правителство. В крайна сметка е избран трети вариант – внасяне на удължителен закон, който общо взето запазва 
действието на всички политики докато бъде избрано редовно правителство. Това, разбира се, е тълкуването на служебния 
кабинет, подкрепено с реални действия. Депутатите могат да имат различно мнение, но те са ограничени в своите 
действия. Към момента e невъзможно самите депутати да внесат бюджет – чл. 87 от Конституцията ясно казва, че само 
министерският съвет може да внася бюджетния закон. Заедно с това, дори чисто технически, няма как народните 

https://ikj.bg/novini/tristrankata-ne-postigna-saglasie-za-udalzhavane-deystvieto-na-byudzheta/
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представители да изнесат съвсем сами цялата бюджетна процедура, без подадена рамка и доклад от финансовото 
министерство. С други думи, ако депутатите имат друго мнение за бюджета – трябва да направят правителство. 
Именно в последното най-вероятно се крие причината за бюджетните пируети от последната седмица. Президентът, през 
действията на служебното правителство, изглежда дава ясен сигнал на партиите да излъчат правителство – без да се 
разберат за кабинет, бюджет няма да има. От друга страна, вярно е също така, че служебният финансов министър трудно 
би удържал фискалното салдо в една хаотична бюджетна процедура. Продължаването на текущия бюджет в известна 
степен би имал защитен механизъм спрямо разрастването на дефицита. Но в същото време е и сигнал за политическа 
нестабилност и липса на ясна средносрочна рамка към външния свят, което също ще има своите ефекти – както в 
перспективите пред растежа и цената на финансирането, така и като готовност за еврото. 
Гласуваното решение за еврото също има своя политически разказ отвъд техническия опит за ускорение на процеса. 
Решението по същество цели да „ускори“ работата, но принуждава партиите да заемат конкретна позиция по темата и 
насочва вниманието към потенциално евро (атлантическо) мнозинство в парламента. В чисто технически план това 
решение не носи преки последици в процеса на приемане на еврото. То препотвърждава мандата да се работи за влизане 
в еврозоната, но на този етап това би трябвало да се случва и без подобно гласуване. Евентуалното приемане на еврото 
така или иначе ще изисква санкция на парламента – през приемане на промени в закона за БНБ, така че ролята на 
парламента не е изчерпана и ще дойде на друг етап. Може би полза от цялото говорене би била, ако наистина се публикува 
анализът на БНБ и Министерство на финансите, който най-вероятно разглежда в детайли процеса, ще изброи  и вероятно 
оцени ползи, рискове и т.н. 
Връщайки се към бюджета, дори и да приемем, че това е политически ход да провокира партиите да търсят кабинет, той 
крие и своите рискове. Преди година бюджетът беше удължен с три месеца,  но тогава имаше ясно мнозинство и финансов 
министър, отговорен за бюджета и просто нямаше време в края на годината да се премине през цялата процедура. Сега 
отлагането идва от служебен кабинет, а ако не се сформира правителство, тепърва ще ходим на избори в началото на 2023 
г. и тогава наново ще се търси мнозинство. Тоест този път забавянето би било по-дълго. Това е видимо и от името и 
текстовете в законопроекта – преди година имахме законопроект за „удължаване до 31 март“, а сега е разписано „до 
приемането на“ нов бюджет. Този път не знаем кой ще гласува новия бюджет и няма крайна дата. 
Общото между двете теми, оставяйки настрана политиката, е че страната има нужда от стабилност в своите финанси – било 
то заради бюджетната устойчивост и за да не трупаме дългове, било то заради фискалните правила и критериите за 
влизане в еврозоната. От икономическа гледна точка, независимо дали дело на служебен или редовен кабинет, най-
добрият вариант е да се гласува бюджет за новата година, като последният спазва всички фискални правила и дава ясна 
средносрочна рамка. Отчитайки, че бюджетът за тази година върви добре и дори и с харчовете в края на годината най-
вероятно ще влезем в рамките на дефицит от 3% от БВП, то тази задача не изглежда толкова сложна. 
 
√ Плосък бюджет 

1. Постановка 
Бюджетно време е. Дискутират се (старите) нови бюджетни пропорции – приходи, разходи, дефицит и т.н. Този иска едно, 
оня иска друго. Мераците са безчет. 
Старателно обаче се избягва темата, свързана с принципите на данъчно облагане и с оценката на данъчната система. 
Ставките за ДДС се дискутират оживено, предлагат се и оценяват различни варианти на облагане с ДДС (все с тенденция 
на снижение), но внимателно се избягва действащата система на корпоративно и подоходно облагане. 
Плоският данък със ставка от 10% се прие у нас в края на 2008 г. и се задейства от 2009 г. Аргументите бяха няколко: 
Първо, по-ниското общо данъчно облагане ще „осветли“ икономиката, населението и фирмите ще са по-склонни да си 
плащат данъците, така че общата данъчна събираемост ще се увеличи. 
Второ, по-ниското данъчно облагане ще остави повече капитали във високодоходната част на населението 
(капиталистите), които ще инвестират тези капитали в икономиката, респ. ще нараснат темповете на прираст на БВП, което 
ще бъде в интерес на цялото население. Това е хипотезата за т.нар. просмукващ ефект (trickle-down theory). 
Трето, по-ниското данъчно облагане ще доведе до намаляване на социалното разслоение в обществото, т.е. плоският 
данък следва да се оцени като социално по-справедлив данък. 
Четвърто, по-ниското данъчно облагане ще повиши атрактивността на страната за чуждестранните инвеститори, което 
ще стимулира икономическия растеж в интерес на страната. 
Могат да се добавят и други приятно и красиво формулирани очаквания, които звучат не по-малко атрактивно. 
Годините минават, натрупват се немалко данни за оценка на очакванията, но правителствата систематично избягват да се 
ангажират с авторитетно направен преглед за състоянието на данъчната система, както и за възможните й промени. 
Аргументите са почти като на футболни запалянковци – или не е време да се сменя данъчната система, защото 
икономиката върви добре (???), т.е. не се сменят играчи, ако тимът побеждава, или е кризисно време, през което не е 
подходящо да се сменя данъчната система. Междувременно се намаляват данъчни ставки на ДДС, данъкът се 
диференцира, което по същество е негласна промяна на данъчната система, но без да се засяга възлюбленият плосък 
данък. 
2. Осветляване на икономиката 
По принцип, да се говори за осветляване на икономиката поради ниски данъчни ставки, които биха позволили на 
населението и фирмите да си плащат редовно данъците, не е правомерно, както и не е коректно. Плащането на данъци не 
е доброволен акт, а е законово задължение. Министерството на финансите (МФ) е институцията, която е натоварена със 
задачата да осигурява редовното плащане на данъци, както и да санкционира тези, които не изпълняват конкретните 
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законови изисквания. Ако МФ не си изпълнява регулярно и качествено функциите, с които суверенът го е натоварил, тогава 
администрацията на МФ следва да се смени с по-годна такава. 
 

Фигура 1 
 
На Фигура 1 е представено „осветляването“ на икономиката. За 11-те години след 2008 г. събираемостта от плоския данък 
не успява да достигне тази през 2008 г. Единствено през 2021 г. се постига заветното превишение (с 0,1 процентни пункта!), 
което се дължи на повишената събираемост от подоходния данък. Изключението през 2021 г. потвърждава правилото, а 
именно, че „осветляването“ на икономиката зависи от ефективността на функциониране на МФ, а не от плоския данък. 
Остава неизвестно каква ще е събираемостта през текущата 2022 г. 
3. Инвестиционна активност 
На Фигура 2 е представена динамиката на БВП и на Бруто образуване на основен капитал (от статистиката на БВП по 
разходи за крайно използване) в текущи цени, за 2008-2021 г. За целия разглеждан период инвестициите (Бруто 
образуване на основен капитал – БООК) изостават от равнището през 2008 г. Показателно е, че през 2008 г. БООК са 24 
млрд. лв., а през 2021 г. са 22,7 млрд. лв., т.е. продължават да изостават от равнището през 2008 г., при това в текущи 
измерения, с 5,4%! В реални измерения разликата е драстична – равнището на БООК през 2021 г. е с 31% по-ниско от 
равнището му през 2008 г. по цени от 2015 г.! И това при условие, че същият показател за БВП за същия период е плюс 
22,6%! 
 

 
Фигура 2 

 
Видимо плоският данък не съдейства за прираст на инвестициите така, както се очакваше по презумция. 
4. Социално разслоение 
Икономическата теория е разработила специален показател за оценка на степента на социално разделение в обществото. 
Той е т.нар. коефициент Gini, който варира между нула и единица (респ. в проценти от нула до 100%). Колкото е по-голям 
коефициентът на Gini, толкова е по-голямо социалното разслоение и обратно. 
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Фигура 3 

 
На Фигура 3 е представена динамиката на коефициента Gini (по Eurostat) за периода след 2010 г. (Eurostat не предоставя 
информация за показателя преди 2010 г.). На Фигура 3 е представена и средната величина на показателя за еврозоната, 
както и за осем други страни от Централна и Източна Европа, които преди 90-те години на миналия век бяха членки на 
Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ), а по-късно се включиха в ЕС. Те са Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, 
Словакия, Унгария и Чехия. За тях е възприето условното означение „страни СИВ-ЕС“, те стартираха социално-
икономическото си развитие след 1990 г. от относително сравними позиции и това обяснява специалния интерес към тях. 
През целия период след 2010 г. коефициентът Gini за България поддържа възходящо развитие, т.е. за разглеждания период 
социалното разслоение в българското общество се влошава последователно. То е най-високо не само за страните СИВ-ЕС, 
но и за ЕС. Този период се покрива изцяло от действието на плоския данък, който видимо създава предпоставки за 
увеличаване на дистанцията между бедни и богати. 
5. Капиталова атрактивност 
Капиталовата атрактивност на страната е редно да се оценява паралелно както за чуждестранните инвестиции, така и за 
местните. На Фигура 4 е представено презграничното движение на местни и на чуждестранни капитали. 
 

Фигура 4 
 
На Фигура 4 се открояват последните две Covid-ни години, при които има по-високо презгранично движение на капитали. 
Ако разгледаме относително „нормалната“ декада 2020-2019 г., ще пресметнем, че нетният приток на чуждестранен 
капитал в България е 11,6 млрд. EUR, а нетното изтичане на национален капитал в чужбина е 31,5 млрд. EUR, т.е. почти 2,7 
пъти по-високо! За двете Covid-ни години 2020-2021 г. съответните числа са 8,5 млрд. EUR и 14,4 млрд. EUR! 
Макроикономическото управление у нас следи притока на преки чуждестранни инвестиции, а сумарното презгранично 
движение на капитали остава извън тяхното полезрение. 
6. Заключение 
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Приведената информация доказва, че заложените привлекателни очаквания при въвеждането на плоския данък през 2009 
г. претърпяват пълно фиаско. Нищо от красиво формулираните следствия не се постига. Нещо повече, състоянието все 
повече се влошава. 
Въпреки ясните негативни индикации макроикономическото управление упорито отказва да ги забелязва, както и избягва 
да се ангажира с конкретни оценки и управленски решения. 
Обяснението видимо следва да се търси не в стремеж за постигане на полезни ефекти на национално равнище, а във 
някаква форма на поддържане на административен комфорт, както и защита на собствени субективни интереси. 
 
√ Над 21% от младите хора у нас не учат и не работят 
Към 7 септември 2021 г. неработещите и неучастващи в образование и обучение на възраст 15 – 29 навършени години у 
нас са 185 хил. души, или 21.7% от населението на същата възраст. От общият брой незаети и неучащи 

• 44.1% са на възраст 25 – 29 

• 37.5% на възраст 20 – 24 

• 18.4% на възраст 15 – 19 навършени години. 
Това сочат част от данните за социално-икономическите характеристики на населението, резултат от националното 
проучване през 2021 година. 
 

 
 
Сред неработещите и неучещите преобладават тези със завършено средно (48.2%) и основно образование (25.4%). 
Завършилите висше образование сред незаетите и неучастващи в образование и обучение са 14.3%. 
В регионален аспект делът на лицата на възраст 15 – 29 навършени години, които не са заети и не участват в образование 
и обучение, е най-висок в областите Сливен (37.6%) и Силистра (33.3%), а най-нисък – в област София (столица) – 10.6%. 
Общо в 19 области този показател е над средния за страната. 
Данните от проучването установяват също така, че икономически неактивното население на възраст 15 – 64 години е 1 234 
хил. души, или 30.3% от населението в тази възрастова група. От тях 307 хил. са учащи, 313 хил. – пенсионери, 18 хил. – 
лица, получаващи доходи от собственост, и 595 хил. са „други“. 
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Най-висок е делът на икономически неактивното население със средно образование – 53.8%. Следват лицата с основно 
(24.6%) и с висше образование (14.4%). 
Става ясно, че към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование е 1 560.0 хил., или всеки четвърти (25.5%) е 
висшист. В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 5.9 
процентни пункта. Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените 
с висше образование достига 29.3%, а на мъжете – 21.5%, като в сравнение с 2011 г. се увеличава съответно със 7.0 и 4.8 
процентни пункта. 
 
√ Четири от страните в еврозоната с по-висока инфлация от българската 
Годишната инфлация в еврозоната се очаква да бъде 10,7% през октомври 2022 г., сочат данните на Евростат. Това показва, 
че ръстът на инфлацията запазва динамиката си, след като през септември тя бе 9,9%. 
Четири от страните в еврозоната (Нидерландия, Естония, Литва и Латвия) са с по-висока инфлация от България. 
Сред основните компоненти на инфлацията в еврозоната енергията се очаква да има най-висок годишен темп през 
октомври (41,9%, в сравнение с 40,7% през септември), следвана от храни, алкохол и тютюн (13,1%, в сравнение с 11,8% 
през септември ), неенергийни индустриални стоки (6,0%, в сравнение с 5,5% през септември) и услуги (4,4% в сравнение 
с 4,3% през септември). 
В осем от страните в еврозоната инфлацията намалява. Най-голяма тя остава в Естония (22,4), Литва (22) и Латвия (21,8). 
Най-малка е измерена във Франция (7,1) и Испания (7,3). 
 
√ Инфраструктурните "чудеса", с които Европа преодолява енергийната криза 
„Вижда се краят на енергийната криза в Европа“, пише Файненшъл таймс. Това, разбира се, нас не ни учудва – 
многократно сме коментирали, че не е толкова трудно да се построят терминали за внос на газ. България даде и своя 
принос като завърши газовата връзка с Гърция и участва в строежа на терминал за втечнен газ в Александруполис. 
Преди няколко месеца анализатори (най-вече германски) лансираха тезата, че неизбежно ще има дефицит на газ и енергия 
– няма какво да се направи и единственият изход е да се намали потреблението. Но в Нидерландия беше построен 
терминал за втечнен газ за по-малко от половин година, което показа, че има и друг начин – чрез бързо строителство на 
инфраструктура може бързо да се премахне дефицитът на газ и енергия. Изкуствената енергийна криза, създадена от 
Газпром, може да се реши бързо чрез ускорени инвестиции. 
След рекорда по бързо строителство на терминал в Нидерландия много страни се амбицираха да повторят или подобрят 
това постижение. Италия смята да постигне „чудо“, пише Ройтерс, и да построи терминал за втечнен газ за 5 месеца. Това 
е същата Италия, южна страна, на която северните държави обичайно гледат с пренебрежение. Ако Италия може бързо да 
строи терминали, тогава Германия няма никакви оправдания да се бави. 
И наистина, забелязва се положителна промяна в Германия. От Германия преди месеци идваха сигнали, че няма начин 
бързо да се построят терминали. После казваха, че може би ще успеят да построят един до зимата, после увеличиха на 
два, сега се говори за три. Така че има напредък. Сега германският газов регулатор казва, че има голям шанс да се мине 
през зимата без газова криза (преди се твърдеше, че без руски газ неизбежно ще има газова криза). 
Буквално тези дни се подписа договор за инсталиране на терминал за втечнен газ в Вилхелмсхафен. Преди месеци беше 
обявено, че плаващият терминал FSRU Excelsior ще бъде инсталиран във Вльора, Албания, но сега терминалът ще отиде по 
спешност там където е по-необходим – в Германия. Очаква се новият терминал да влезе в експлоатация още тази зима, в 
първото тримесечие на 2023 г. 
Още един терминал започна строителство през октомври – терминалът в Брунсбютел. Той също се очаква да влезе в 
експлоатация през 2023 година, с последващо голямо разширение до 2026 година. 
Миналия месец започна и строителството на терминала за втечнен газ в Лубмин, Германия – който е изцяло частна 
собственост и с частно финансиране. Тук очакването е терминалът да влезе в експлоатация още през декември 2022 г. 
Също миналия месец започна и строителството на терминала в Щаде, до Хамбург, който ползва финансова подкрепа от 
местното и федералното правителство. Първоначалните планове са терминалът да заработи през 2026 година, но сега се 
работи ускорено за пускане в експлоатация през 2023 година, като до 2026 година ще се реализира допълнително голямо 
разширение на капацитета. 
Междувременно, до няколко седмици ще влезе в експлоатация и терминалът на Финландия и Естония, а гръцкият 
терминал с българско участие в Александруполис също трябва да е готов през 2023 г., както и много други проекти. 
 
√ Без нови двигатели с вътрешно горене в ЕС след 2035-та: задава ли се "ефектът Хавана" 
Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха в четвъртък късно вечерта временно политическо споразумение 
относно по-строги стандарти за емисии на CO2 за нови автомобили и ванове. Целта е да се премине към мобилност с 
нулеви емисии. Споразумението включва: 

• Цел за намаляване на емисиите на CO2 от 55% за нови автомобили и 50% за нови ванове до 2030 г. в сравнение с 
нивата от 2021 г.; 

• Цел за 100% намаляване на емисиите на CO2 за нови автомобили и ванове до 2035 г. 
Регулаторният механизъм за стимулиране ще се запази за превозни средства с нулеви и ниски емисии (ZLEV) до 2030 г. 
Като част от този механизъм, ако производителят отговаря на определени критерии за продажби на превозни средства с 
нулеви и ниски емисии, той може да бъде поощрен с по-малко строги CO2 цели. Съветът е ЕП се споразумяват да увеличат 
референтната стойност до 25% за леки автомобили и 17% за ванове до 2030 г. 
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В същото време от ЕНП изразиха силното си безпокойство, че споразумението не позволява достатъчно технологично 
разнообразие, като представител на групата изтъква, че сделката е „затворила с трясък вратата за нови технологични 
разработки и сложи всички яйца в една кошница. Това е грешка“. 
Според ЕНП с въпросното споразумение „ефектът Хавана“ става все по-реалистичен. „След 2035 г. нашите улици може да 
станат пълни с ретро автомобили, защото новите коли не са налични или не са достъпни“, предупреждава депутатът от 
групата Йенс Гизеке, цитиран от Euractiv. 
Споразумението включва текст относно CO2 неутрални горива, като след консултация със заинтересованите страни 
Европейската комисия ще направи предложение за регистриране на превозни средства, работещи изключително с CO2 
неутрални горива след 2035 г. в съответствие със законодателството на ЕС, извън обхвата на стандартите за автопарка и в 
съответствие с целта на ЕС за климатична неутралност. 
Споразумението включва клауза за преразглеждане, която ще гарантира, че през 2026 г. Комисията ще направи 
задълбочена оценка на напредъка към постигане на целите за 100% намаляване на емисиите и необходимостта от 
преразглеждане на тези цели, като се вземе предвид технологичното развитие, включително по отношение на plug-in 
хибридните технологии и значението на жизнеспособен и социално справедлив преход към нулеви емисии. 
Освен това споразумението включва засилване на други разпоредби в регламентите: намаляване на горната граница на 
кредитите за емисии, които производителите могат да получат за еко-иновации, които доказуемо намаляват емисиите на 
CO2 по пътищата, до 4g/km годишно от 2030 г. до 2034 г. (понастоящем определено на 7g/km годишно). 
До 2025 г. ЕК ще разработи обща методология на ЕС за оценка на пълния жизнен цикъл на емисиите на CO2 от автомобили 
и микробуси, пуснати на пазара на ЕС, както и за горивата и енергията, консумирани от тези превозни средства. Въз основа 
на тази методология производителите могат на доброволна основа да докладват на Комисията за емисиите през жизнения 
цикъл на новите превозни средства, които пускат на пазара. 
Споразумението запазва дерогация за малките производители до края на 2035 г. 
Предложението преразглежда съществуващите правила, последно изменени през 2019 г. Временното политическо 
споразумение, постигнато в тристранните преговори, сега ще трябва да бъде официално прието от Съвета на ЕС и 
Европейския парламент. 
Съгласно регламента всеки производител трябва да гарантира, че средните емисии на CO2 от неговия автопарк от 
новорегистрирани превозни средства за една календарна година не надвишават целевите му специфични годишни 
емисии. Производителите могат да продължат да пускат на пазара превозни средства с двигатели с вътрешно горене, но 
ако превишат целта си за емисии през дадена година, те трябва да платят премия от 95 евро на грам CO2/km над целта за 
регистрирано превозно средство. Следователно, с договорените нови цели, превозните средства с нулеви емисии в крайна 
сметка ще станат по-евтини от превозните средства, работещи с изкопаеми горива. 
 
√ Петролът трябва да е част от енергийния преход, обяви доклад на ОПЕК 
ОПЕК повиши прогнозите си за световното търсене на петрол в средносрочен и дългосрочен план в годишната си прогноза, 
публикувана вчера, заявявайки, че са необходими 12,1 трилиона долара инвестиции, за да се отговори на това търсене 
въпреки енергийния преход, съобщава Ройтерс. 
Гледната точка на Организацията на страните износителки на петрол контрастира с тази на други прогнози, които 
предвиждат търсенето на петрол да достигне плато преди 2030 г. поради нарастването на възобновяемата енергия и 
електрическите автомобили. 
Още едно десетилетие на нарастване на търсенето на петрол би било тласък за ОПЕК, чиито 13 членове зависят от 
приходите от петрол. Групата твърди, че петролът трябва да бъде част от енергийния преход и че фокусът на инвеститорите 
върху икономически, социални и управленски въпроси (ESG) е влошил недостига на инвестиции. 
„Общата стойност на инвестициите в петролния сектор е 12,1 трилиона долара до 2045 г.“, пише генералният секретар 
на ОПЕК Хайтам Ал Гайс в експозето към доклада, в който се казва, че цифрата е нагоре спрямо прогнозата от миналата 
година. 
Въпреки това, по думите му, хронично недостатъчното инвестиране в глобалната петролна индустрия през последните 
години, поради спад в индустрията, пандемията от COVID-19, както и политики, насочени към прекратяване на 
финансирането на проекти за изкопаеми горива, е основна причина за безпокойство. 
В доклада се казва, че световното търсене на петрол ще достигне 103 милиона барела на ден през 2023 г., което е 
увеличение с 2,7 милиона барела дневно спрямо 2022 г. Общото търсене през 2023 г. е с 1,4 милиона барела на ден повече 
спрямо прогнозата от миналата година. 
ОПЕК също повишава прогнозите си за търсенето в средносрочен план до 2027 г., заявявайки, че цифрата е нараснала с 
почти 2 милиона барела на ден до края на периода от миналата година. Изтъква се, че ревизията нагоре отразява по-
стабилно възстановяване, наблюдавано през 2022 г. и 2023 г., и „силен фокус върху проблемите на енергийната сигурност“, 
водещи до по-бавно заместване на петрола с други горива като природния газ, чиято цена скочи след нахлуването на Русия 
в Украйна. 
До 2030 г. ОПЕК предвижда световно търсене от средно 108,3 милиона барела на ден, като повишава стойностите за 2045 
г. до 109,8 милиона барела на ден от 108,2 милиона барела дневно през 2021 г. 
В доклада се вижда, че ограничаването на предлагането продължава в средносрочен план, като производството на ОПЕК 
през 2027 г. е по-ниско, отколкото през 2022 г., тъй като доставките извън ОПЕК нарастват. Все пак от групата са оптимисти 
за по-късните перспективи, тъй като пазарният й дял нараства. 
„Очаква се петролът да остане гориво номер едно в глобалния първичен енергиен микс“, се казва в доклада, цитиран от 
Ройтерс. 
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√ Още в 6 града служебният министър на иновациите ще представя възможностите за кандидатстване по Плана за 
възстановяване 
Предстои министър Пулев да посети и Разград, Русе, Сливен, Ямбол, Шумен и Търговище 
Над 20 областни управители се включиха за два месеца в мобилната приемна на министъра на иновациите и растежа 
Александър Пулев. Всеки уикенд от мандата си в служебния кабинет Пулев и експерти от Главната дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност“ (ГДЕФК) към министерството обикалят страната, за да информират компаниите за 
наличните до края на годината 600 млн. лв. по НПВУ и отделно близо 7 млрд. лв. за българските предприятия по различни 
европрограми, администрирани от Министерството на иновациите и растежа (МИР). 
За два месеца Пулев и екипът му посетиха 11 областни града с мобилната приемни за разясняване на кандидатстването на 
фирмите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и новата програма „Конкурентоспособност и 
иновации в предприятията“ (ПКИП).  Мобилната приемна на МИР вече бе в Перник, Благоевград, Пловдив, Пазарджик, 
Силистра, Габрово, Стара Загора, Бургас, Смолян, Варна и Видин. В част от градовете присъстваха областни и заместник-
областни управители от съседни области – Добрич, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Кърджали, Хасково, Враца, Монтана и 
др. 
Предстои министър Пулев да посети и Разград, Русе, Сливен, Ямбол, Шумен и Търговище до пълно покриване на страната. 
На всяка приемна Пулев и експертите информират за отворените и предстоящи процедури от НПВУ и новата Програма за 
конкурентоспособност и новации в предприятията с бюджет от 3 млрд. лв., която бе утвърдена от ЕК на 3 октомври 
т.г.  Кандидатстването по нея предстои до края на 2022 г., като ще се финансира разработването на иновации във фирмите. 
Информират се и представители на местните университети и научни общности за новата Програма за научни изследвания, 
иновации и дигитализация за икономическа трансформация, чието одобрение от ЕК се очаква до дни и която разполага с 
над 2 млрд. лв. за научни разработки и внедряването им в производствата на компаниите. 
За последните 4 месеца на 2022 г. МИР отваря общо четири процедури по НПВУ за 600 млн. лв. Първата – „Технологична 
модернизация“ – приключи с 2 500 проектни предложения за 1 млрд. лв. при очаквани 1000-1200 проекта от фирмите. 
Бюджетът й е 260 млн. лв. В момента се кандидатства по втората – за ИКТ решения и киберсигурност – за 30,6 млн. лв. за 
изработка на сайтове, онлайн магазини, приложения за телефони, IT системи, дигитален маркетинг и др. По нея не трябва 
съфинансиране от фирмите, а кандидатстването е до 19 декември. До момента са подадени над 2000 проектни 
предложения. Третата и четвъртата процедури ще бъдат за батерии и ВЕИ за собствено производство и съхранение на 
енергия с бюджет от 200 млн. лв. и за развойни дейности и интелектуална собственост за 120 млн. лв. и ще бъдат отворени 
за кандидатстване през ноември и декември т.г. 
В рамките на два месеца от служебния кабинет бяха осигурени 14 милиарда лева европейски средства по 7 официално 
одобрени от Брюксел програми с действие до 2027 г. 
 
√ България получи дерогация за руския петрол, за да се снабдява, а не за да препродава, отговориха от ЕК 
България получи, по-рано тази година, изключение от въведените от ЕС санкции срещу вноса на руски петрол по море 
заради географското си положение, заяви вчера говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на 
въпрос. 
Изключението е до края на 2024 г., отбеляза той. Целта на изключението е България да може да се снабдява, а не да 
продава внесения руски петрол на други държави - от ЕС или чужди страни, поясни той. 
Говорителят допълни, че този въпрос е изяснен в насоките за прилагане на санкциите. Насоките са представени на сайта 
на ЕК, добави той. 
В неделя в ефира на БТВ служебният министър на енергетиката Росен Христов обяви, че България е получила дерогация за 
използването на руски петрол до 2024 г., именно за да препродава и да снабдява с продукти страните от ЕС.  
България получи дерогация от санкциите за внос на руски петрол по море за ограничен период от време, заради 
специфичното си географско положение. То не се прави, за да го препродава на други страни-членки или на трети  страни", 
каза обаче вчера Даниел Фери пред репортери.  
Така твърдението на Христов получава окончателно оборване, след като в продължение на дни редица експерти 
коментират, че в предложението на правителството няма логика и зад него се крие опит да се увеличат продажбите на 
"Лукойл" в България. 
Забраната за износ беше прокарана от правителството "Петков" в края на юни с цел да се спазят общите европейски 
решения и да се намалят цените на горивата у нас. Логиката зад последното е, че колкото повече нефт остава у нас, толкова 
повече ще пада цената му, заради повишеното му предлагане. 
От миналата седмица обаче от Министерския съвет твърдят, че забраната щяла да доведе до дефицит на родния пазар. 
Логиката - "Лукойл" щял да спре да произвежда. Не става ясно защо ще спре да произвежда и за родния пазар, след като 
забраната му е само за износ навън, коментират и от Клуб Z. 
Кабинетът "Петков" е критикуван от служебния кабинет и служебния енергиен министър Росен Христов, че е сключил 
договори за газ на неизгодни цени с преки договаряния. Асен Василев по-късно вчера коментира в предаването "Лице в 
лице", че цените са се нормализирали не заради конкретни действия на служебния кабинет, а заради това, че са паднали 
на международните пазари и ако има съмнения за нарушения, нека прокуратурата да каже, както анонсираха от служебния 
кабинет, че тези нарушения са за проверки в прокуратурата. 
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√ МФ: Ограничаването на износа на нефтопродукти ще влоши сериозно търговското ни салдо и развитието на 
икономиката 
Министерството на финансите внася уточнения относно интерпретациите, че Европейската комисия е опровергала 
действията на правителството по отношение на отмяна на забраната за износ от страна на Лукойл Нефтохим на 
нефтопродукти, произведени в България на базата на внесен суров нефт от Русия. 
Както говорителят на Европейската комисия съобщи, на България е дадена дерогация до 31.12.2024 г. да внася суров нефт 
от Русия, предвид географското й положение и има забрана за износ на внесения суров нефт от Русия за други страни - 
така наречения реекспорт на внесената стока суров нефт. България няма намерения да прави реекспорт на суров нефт и 
да нарушава ограничителната мярка. 
Говорителят на Европейската комисия препрати за допълнителни уточнения към секцията въпроси и отговори към 
Регламента на сайта на Европейската комисия. За Ваше улеснение ние Ви предоставяме въпросите и отговорите от сайта 
на ЕК. Конкретният казус е в т. 3 от тях. 
В т. 3 е зададен въпрос относно износът на нефтопродукти, произведени със суров нефт, внесен от Русия. Отговорът е 
еднозначен, а именно: Само нефтопродуктите, които са произведени в Русия или се изнасят от Русия попадат в хипотезата 
на ограничението по чл. 3м, § 1 от Регламента. Например, рафинирани нефтопродукти, произведени в трета държава на 
базата на руски суров нефт и изнесени за друга държава или трета държава не биха могли да попаднат под санкциите, тъй 
като те са произведени извън Русия. 
Важно е да се отбележи, че ограничаването на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти, които са 
произведени от суров нефт и нефтопродукти с произход Русия или изнесени от Русия, ще доведе до значително 
намаляване на производствения капацитет и ограничаване на дейността на дружествата, опериращи на българския пазар. 
Подобна мярка ще окаже пряко влияние  върху експортния потенциал на страната ни, влошавайки търговското салдо и 
постъпленията от вътреобщностни доставки и износ, с всички произтичащи от това негативни последствия за бюджета. 
Осигуряването на безпрепятствен износ е в основата на развитието на националната икономика. 
Считаме, че спекулациите по тази тема нагнетяват излишно напрежение в обществото и смятаме за отговорно поведение 
от страна на различни говорители по темата да представят в пълнота и коректно да интерпретират информацията. 
 
√ С разширяването на газовата връзка България може да осигури повече от половината потребление на гориво за 
Северна Македония 
Газопреносните оператори на България и Северна Македония подписаха споразумение за междусистемно свързване 
В присъствието на министъра на енергетиката Росен Христов и министъра на икономиката на Република Северна 
Македония Крешник Бектеши българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД и операторът на газопреносната 
система на Република Северна Македония „ГА-МА“ АД подписаха споразумение за междусистемно свързване за точката 
Кюстендил/Жидилово. Споразумението е от ключова важност за диверсификацията и повишаването на сигурността на 
доставките на природен газ в Северна Македония, за която Кюстендил/Жидилово е единствената входна точка за доставки 
на природен газ. Република Северна Македония няма собствени газови находища и хранилище за природен газ и разчита 
изцяло на преноса през България за гарантиране на необходимите количества газ за страната. 
„Този документ е плод на дългогодишното сътрудничество помежду ни и чрез подписването му нашите съседи ще имат 
допълнителни възможности за диверсификация на източниците и доставчиците на природен газ“, каза по време на 
церемонията изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов. „Споразумението е реална стъпка към 
либерализацията на газовия пазар, която има ключово значение за осигуряване на по-евтин природен газ за нашите 
клиенти“, подчерта и изпълнителният директор на ГА-МА АД Александър Арсич. 
Подписването на споразумението става възможно след положените значителни усилия от екипите на двата оператора за 
създаване на ясни и прозрачни правила и процедури за заявяване и разпределение на количествата. Документът създава 
възможност на навлизане на нови участници на газовия пазар в Северна Македония. 
Точката за междусистемно свързване Кюстендил/Жидилово не е нова, но споразумението предвижда повишаване на 
техническия капацитет за пренос на газ към Северна Македония с 500 хил. куб. м. дневно (от 2.5 на 3.0 млн. куб. м. дневно) 
или увеличение със 182 млн. куб. м. годишно. Годишното потребление на страната е около 300 млн. куб. м. 
Благодарение на сътрудничеството между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „ГА-МА“ АД Република Северна Македония получава 
възможност за диверсификация на доставките на природен газ. Очаква се интерес сред пазарните участници да 
предизвика и възможността за достъп до ликвиден, прозрачен и недискриминационен пазар на платформата за търговия 
на „Газов хъб Балкан“ ЕАД. 
Чрез добре развитата газова инфраструктура на Булгартрансгаз и междусистемната свързаност с всички съседни страни, 
на пазарните участници (търговци и потребители) в Северна Македония се осигурява достъп до значителни количества газ 
от алтернативни източници - терминалите за втечнен газ в Югоизточна Европа, както и тръбопроводен газ от Азербайджан 
и други алтернативни доставчици. 
В допълнение Северна Македония ще има възможност да се възползва от услуги по съхранение на природен газ в 
подземното газохранилище „Чирен“, което е предпоставка както за създаване на резерви на природен газ, така и за 
постигане на оптимални цени на газа при гъвкаво управление на портфолиото на доставки. Подписването на 
споразумението за междусистемно свързване за Кюстендил/Жидилово ще има принос за пазарната интеграция между 
двете страни и задълбочаване на сътрудничеството в енергийната сфера. 
 
√ Производството на електроенергия за първите десет месеца на годината расте с 9.38 % 
Спрямо аналогичния период на 2021 г. потреблението на ток намалява с 1.37 на сто 
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Производството на електроенергия за първите десет месеца на настоящата година (без един ден) остава положително. 
Потреблението продължава да спада. Салдото (износ-внос) държи добър положителен дял. На плюс са и  базовите 
централи, въпреки продължаващото свиване на  участието. Затова пък делът на възобновяемите енергийни източници 
(ВЕИ) в преносната мрежа расте, и се запазва в разпределителната мрежа. Водноелектрическите централи (ВЕЦ) 
продължават да държат минусово ниво. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на 
Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 30 октомври тази година (01.01.2022 г. – 30.10. 
2022 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до тридесетия ден на месец октомври нараства с 
9.38 % и достига до обем от 41 703 513 MWh (плюс 10.08 % отчетени седмица по-рано за сравнявания период до 23 
октомври, плюс 10.74 % - преди две седмици). За сравнение, през аналогичния период на миналата година производството 
на електроенергия е възлизало на 38 127 251 MWh. 
Потреблението на електроенергия за първите десет месеца (без един ден) на настоящата година намалява с 1.37 % и се 
свива до обем от порядъка на 31 171 889 MWh (минус 1.12 % отчетени преди седмица, минус 0.99 % преди две седмици 
за съответните сравнявани периоди).  Производството на електроенергия за сравнявания период, но година по-рано е 
било от порядъка на 31 606 309 MWh. 
Салдото (износ-внос) остава положително и все още държи много добър дял, въпреки че и при него, както и при останалите 
показатели измененията стават все по-видими. Така за времето от първия ден на януари до тридесетия ден на месец 
октомври тази година салдото (износ-внос) нараства с 61.50 % до обем от 10 531 624 MWh. (плюс 64.39 % седмица по-рано, 
плюс 68.09 % преди две седмици). Година по-рано салдото (износ-внос) е било в обем от 6 520 942 MWh. 
Високо остава и участието на базовите централи като за десетте месеца на настоящата година то се увеличава с 13.29 % и 
достига до обем от 35 126 200 MWh (плюс 14.21 % отчетен ръст преди седмица, плюс 15.14 % - преди две седмици). За 
сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. участието на базовите централи е било в обем от 31 004 776 
MWh. 
Висок остава делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежа. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за посочения сравняван период от десетте месеца на този година (без един ден) 
расте с 26.69 % до обем от 1 343 096 MWh (плюс 26.27 % отчетени преди седмица, плюс 25.99 % - преди две седмици). 
Според данните на системния оператор, през аналогичния период на миналата година ВЕИ са участвали с обем от 1 060 179 
MWh. По-добрите резултати от участието на ВЕИ в частност се дължат на увеличението на вятърните (плюс 10.83 %) и 
фотоволтаични (плюс 59.21 %) централи, а също и на биомасата (плюс 1.88 %). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за първите десет месеца на настоящата година спрямо аналогичния период на 
миналата се покачва с 16.19 %, достигайки до обем от 1 921 215 MWh (плюс 16.20 % отчетени преди седмица, плюс 15.53 
% - преди две седмици). През сравнявания период на миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е 
достигало до обем от порядъка на 1 653 466 MWh. В частност, увеличението през посочения период на 2022 г. се дължи на 
по-добрите резултати на вятърните (плюс 14.19 %) и фотоволтаични (плюс 22.14 %) централи и въпреки спада (минус 18.87 
%) на биомасата. 
Без особено изменение остава участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) и то продължава да е на минус. Според 
данните на системния оператор, за периода от първия ден на месец януари до тридесетия ден на октомври тази година 
делът на ВЕЦ намалява (минус) с 24.86 % до обем от 3 313 002 MWh (спад с 24.88 % отчетен преди седмица, минус 24.86 % 
- преди две седмици). За сравнение, през посочения период на предходната 2021 г. ВЕЦ са участвали с обем от порядъка 
на 4 408 830 MWh. 
 
√ Понижение с 6.0%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 305.14 лв. за MWh с ден за доставка 1 
ноември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 305.14  лв. за MWh с ден за доставка 1 ноември 2022 г. и обем от 58 645.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
спад с 6.0 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 363.46 лв. за MWh, при количество от 32 250.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (26 395.70 MWh) е на цена от 246.83 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 210.04 лв. за MWh и количество от 1921.3 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 169.2 лв. за MWh (1878.2 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 17 часа – 623.81 лв. за 
MWh при количество от 2142.7 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 285.71 лв. за MWh при обем от 2025.9 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 324.67 лв. (166.00 евро) за MWh за 31 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 1 ноември 2022 г. спада до 305.14 лв. за MWh ( понижение с 6.0 %) по данни на БНЕБ или 156.02 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 31 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 593.90MWh при средно претеглена дневна цена от 3461 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
 

https://ibex.bg/
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Име                      MW 
АЕЦ     25,77%    1082.11 
Кондензационни ТЕЦ   52,77%    2215.9 
Топлофикационни ТЕЦ   5,62%    236.05 
Заводски ТЕЦ    1,46%    61.2 
ВЕЦ     0,24%    9.88 
Малки ВЕЦ    0,79%    33.21 
ВяЕЦ     1,18%    49.37 
ФЕЦ     11,77%    494.08 
Био ЕЦ      0,41%     17.17 
Товар на РБ         3683.24 
Интензитетът на СО2 е 429g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Намаление на цените по европейките електроенергийни борси 
Румънската OPCOM затвори при цена от 156,02 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 148,40 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 156,02 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 1 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 185,83 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
126,20 евро/мвтч. Най-високата цена от 311,03 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 86,51 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 70 271,5 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 1 ноември ще бъде 148,40 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 120,27 гвтч. Максималната цена ще бъде 318,95 евро/мвтч и тя ще бъде в 17 ч. 
Минималната цена ще бъде в 14 ч и тя ще бъде 80,88 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 1 ноември е 130,18 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 146,10 евро/мвтч. Най-високата цена от 202,19 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
тя ще бъде 85,83 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 69 138,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 1 ноември на Словашката енергийна борса е 128,40 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 216,27 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 85,83 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 116,21 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 171,71 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 53,63 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 1 ноември е 118,36 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
128,32 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 49 877,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 149,36 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 86,34 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 68,86 евро/мвтч на 1 ноември. Пиковата цена ще бъде 76,54 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 486 985,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя ще 
достигне 125,63 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 27,71 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 1 ноември ще се продава за 108,69 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Топлото време свали цените на европейските електроенергийни борси под 160 евро за MWh, но на годишна база още 
е актуално нивото от 250 евро 
Топлото време в Европа отново даде глътка въздух на енергийните пазари. В резултат на запазващите се 20 – 22  градуса 
по Целзий през целия октомври ценовите нива на европейските елeктроенергийни борси в сегмента „ден напред“ отново 
спаднаха. За пръв път от значителен период през миналата седмица останаха под 200 евро за MWh. 
Топлото време ограничи търсенето на отопление. На този фон се наблюдава отново свиване на производството. По-малък 
е дела на фосилните горива, но пък се наблюдава повишение при използването на газа, леко подобрение на участието на 
алтернативните източници, но спад на ядрената енергия. 
По-ниските цени в сегмента „ден напред“ свалиха и средната месечна цена на европейските електроенергийни борси, 
която грубо казано остава в широк диапазон от 150 до 200 евро за MWh. Средната годишна цена все още гони 250 евро за 
MWh, въпреки непрекъснатия темп на понижение, отчитан през последните седмици. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 43-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на 44 054.86 във вечерни 
часове на 30 октомври 2022 г. преди окончателния отчет (47 001.08 GWh след коригиране и допълване на данните за 
предходната 42-та седмица). 
Що се отнася до седмичното нетно производство на електроенергия в страните от ЕС  за 43-та седмица, то достига до обем 
от 39 595.12 GWh (42 194.20 GWh след корекцията в края на 42-та седмица), според данните на energy charts, базирани на 
ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията. 
От това общо производство на фосилните горива  се пада дял от 14 864.73 GWh или 37.54 % преди корекция (16 127.91 
GWh или 38.22 % окончателните допълнени данни за седмицата по-рано) . От тях през 43-та седмица - на кафявите въглища 
се падат 3805 GWh или 9.61 %, както и на каменните – 5.96 % (2358 GWh). Газът държи дял от 19.16 на сто или 7588.25 GWh 
(18.13 % за 42-та седмица или 7648.30 GWh). 
Участието на ядрената енергия е изчислено за 42-та седмица на 9133.09 GWh или 23.07 % спрямо 9778.51 GWh или 23.18 
% след корекцията за 42-та седмица на 2022 г. 
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Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 15 645.21 GWh или 39.32 % (според уточнените 
коригирани данни за 42-та седмица – 16 287.78 GWh или 38.60 %). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 6703.34 GWh (16.85 %), а офшорните – 997.15 GWh или 2.51 %. 
Делът на електроенергията от слънчеви електроцентрали е 2162.03 GWh или 5.43 %. Що се отнася до хидроенергията, то 
делът й е от порядъка на 4.27 %, а от помпени станции – 5.75 %. Редно е да се отбележи и делът на биомасата – 3.68 %. 
Цените 
Ценовите нива през изминалата седмица отново се понижиха и варираха в много широк диапазон – от 80 до 100 евро за 
MWh за страните от Западна Европа и над 120 – 220 евро за MWh за Централна и Източна Европа в началото на миналата 
седмица и над 117 евро за MWh за страните от Западна Европа и малко над 105 евро за MWh в краят и. Новата седмица 
стартира също с разлики от 145 – 166 евро за MWh за страните от Западната част и Централната и Източната част на Европа. 
Още с ден за доставка 24 октомври европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ показаха, че 
движението в разнопосочност този път ще продължи да е водещо. Стойностите на осем от борсите се насочиха в посока 
към спад, докато на останалите бе отчетено покачване. Спадът се движеше в между 5.7 % (91.90 евро за MWh) в Швейцария 
и 11.2 % в Гърция (234.07 евро за MWh), както и 15.8 % (80.62 евро за MWh ) в Германия до 24.2 % (69.09 евро за MWh) в 
Белгия. 
Поскъпването на останалите борси в посочения сегмент остана между0.2 % (87.51 евро за MWh) във Франция и 25.2 % 
(228.71 евро за MWh) в България и 50.7 % на Иберийския пазара (Испания и Португалия или 109.78 евро за MWh) и 86.1 % 
(188.35 евро за MWh) в Словакия. 
С ден за доставка 25 октомври при размяна на движение между различните европейски електроенергийни борси  между 
покачване и понижения, поскъпване бе наблюдавано на седем от тях. На останалите бе отчетен спад. 
Повишението остана отново в широк диапазон от 0.1 % в Полша (137.40 евро за MWh) и 10.4 % (101.43 евро за MWh) в 
Швейцария до 16.5 % (93.24 евро за MWh) във Великобритания и 44.0 % (99.49 евро за MWh) в Белгия. Скокът с 25.8 % 
вдигна стойността до 110.06 евро за MWh във Франция, както и до 105.40 евро за MWh в Германия (плюс 30.7 %). 
Спадът също остана впечатляващ с широките си граници – от 0.3 % (131.73 евро за MWh) в Чехия и 8.7 % (123.97 евро за 
MWh) в Австрия до 33.2 % (152.74 евро за MWh ) в България и Румъния. Понижението с 2.0 % в Италия свали цената до  
134.22 евро за MWh, а в Гърция при спад с 33.6 % се установи цена от 155.34 евро за MWh. 
С ден за доставка 26 октомври движение в посока надолу бе отчетено на седем от европейските електроенергийни борси, 
а на останалите – поскъпване. Така при спад с 1.2 % цената на електроенергийната борса в Сърбия спадна до 158.53 евро 
за MWh, докато понижението с 3.3 % доведе до цена от 96.25 евро за MWh. На италианската борса, която доскоро държеше 
едно от най-високите нива спадът с 4.3 % свали стойността до 128.40 евро за MWh. 
Поскъпването с 0.7 % във Франция вдигна стойността до 110.87 евро за MWh, а значително по-високият ръст от 15.2 % 
установи стойността от 121.40 евро за MWh в Германия. 
При ръст 18.6 % цената на енергийните борси в България и Румъния остана сред най-високите – 181.13 евро за 
MWh.  Разбира се, ако не се смята Гърция, където поскъпването от 24.8 % доведе до ниво от 193.84 евро за MWh. 
Ценовите нива на европейските електроенергийни борси се върнаха към ръст с ден за доставка 27 октомври. Изключение 
бе наблюдавано единствено на борсите в България, Гърция и Румъния. Така при понижение с 1.2 % стойността в Румъния 
и България се установи на ниво от 178.91 евро за MWh, а силният спад с 13.7 % доведе до 167.28 евро за MWh. 
Поскъпването на останалите европейски електроенергийни борси в сегмента ден напред варираше между 0.9 % в Австрия 
(129.48 евро за MWh) и 2.7 % (124.69 евро за MWh) в Германия до 9.7 % (121.67 евро за MWh) във Франция и 26.0 % (161.81 
евро за MWh) в Италия до 30.4 % (122.45 евро за MWh) в Нидерландия.  Най-високият ръст от 38.5 % в процентно 
отношение в Ирландия очерта цена от 79.00 евро за MWh. 
С ден за доставка 28 октомври спадът в сегмента ден напред се настани на всички европейски електроенергийни борси на 
континента. Изключение бе отчетено само на борсите в Ирландия и Северна Ирландия – ръст с 8.3 % до 85.56 евро за MWh. 
Понижението на континенталните борси бе между 3.1 % (110.96 евро за MWh) на Иберийския пазар и 8.4 % (135.47 евро 
за MWh) в Полша до 10.8 % (108.53 евро за MWh) във Франция и 15.4 % (105.52 евро за MWh) в Германия. Силният спад с 
22.3 % свали стойността на БНЕБ и OPCOM до 139.08 евро за MWh, а малко по-ниското понижение в процентно отношение 
от 17.6% до 137.89 евро за MWh в Гърция. 
С ден за доставка 29 октомври покачване с 10.8 % бе отчетено единствено на електроенергийната борса във 
Великобритания (99.68 евро за MWh). На останалите борси в сегмента ден напред понижението варираше между 3.7 % 
(97.94 евро за MWh) в Нидерландия и 4.2 % (101.6 евро за MWh) в Германия, както и 9.2% (98.56 евро за MWh) във Франция 
и 21.2 % (109.62 евро за MWh) в България и Румъния. 
Спадът с 25.4 % доведе до цена от 100.58 евро за MWh в Италия. Понижението от 20.6 % пък свали цената в Гърция до 
109.50 евро за MWh. 
На Иберийския пазар стойността спадна до 101.39 евро за MWh  (минус 8.6 %). 
С ден за доставка 30 октомври на европейските електроенергийни борси се върна и разнопосочното движение. Така 
движението в посока надолу свали цената на БНЕБ (минус 4.1 %) до 105.14 евро за MWh. По-слабото понижение с 1.5 % 
очерта ниво от 107.98  евро за MWh. Почти съща цена бе отчетена и на съседната електроенергийна борса в Гърция- 107.25 
евро за MWh (минус 2.0 %). На останалите европейски електроенергийни борси покачването варираше от 12.6 % (116.37 
евро за MWh) в Унгария и 16.0% в Германия (117.23 евро за MWh) до 19.0 % (117.30 евро за MWh) във Франция. 
Въпреки покачването с 11.4 % стойността на италианската GME остана на ниво от 112.06 евро за MWh. 
На този фон скокът от 34.2 % на електроенергийната борса в Португалия вдигна стойността до 136.04 евро за MWh, а в 
Испания при ръст от 33.8 % - до 135.62 евро за MWh. 
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Новата седмица стартира с ръст на всички европейски електроенергийни борси. Покачването е в диапазона от 23.0 % 
(144.24 евро за MWh) във Франция и 23.9 % (145.22 евро за MWh) в Германия до 28.7 % (144.27 евро за MWh) в Италия, 
както и 53.7 % (166.00 евро за MWh) в Румъния и 55.4 % (166.68 евро за MWh) в Гърция до 57.9 % (166.00 евро за MWh) в 
България. 
На Иберийския пазар покачването 20.6 % в Португалия и 21.0 % в Испания очерта цена от 164.07 евро за MWh. 
Средна месечна и средна годишна цена към 30 октомври 
Средната месечна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ продължава да върви надолу. 
На БНЕБ, както и на румънската OPCOM към 30 октомври средната месечна стойност  спада до 205.95  и 206. 03 евро за 
MWh съответно (223.16 и 223.15 евро за MWh преди седмица) Тоест ценовите нива отново са съпоставими и разбира се, с 
впечатляваща разлика от предходни периоди. 
За другите европейските електроенергийни борси стойността в посочения сегмент се движи от 232.6 евро за MWh в Гърция 
и 211.5 евро за MWh в Италия, както и 178.99 евро за MWh във Франция. 
Отново по-ниска остава цената за Испания и съседна Португалия - 127.22  евро за MWh. 
В Германия, средната месечна стойност е на ниво от 152.67 евро за MWh, а в Австрия – 175.2 евро за MWh. В Унгария 
изчисленията сочат за ниво от 193.94 евро за MWh, а за Полша – 134.29 евро за MWh. 
Средната годишна цена запазва темповете на спад. Така средната годишна цена към 30 октомври на БНЕБ е 257.16 евро 
за MWh и все още е по-ниска, както от тази в Румъния (271.31 евро за MWh), Унгария (277.55 евро за MWh), така и от тази 
в Гърция (285.35 евро за MWh) и съседна Сърбия (282.55 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 312.72 евро 
за MWh в Италия и 179.85 евро за MWh в Испания и Португалия (180.35 евро за MWh) до 246.41 евро за MWh в 
Нидерландия и 239.92 евро за MWh в Германия, както и 284.7 евро за MWh във Франция и 165.6 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Цените на петрола направиха през изминалата седмица крачка към нивото от 100 долара за барел. Тръгвайки от нивото от 
93.52 долара за барел в началото на седмицата, успяха към края да 96.96 долара за барел, въпреки спада в последния ден 
до 95.77 долара за барел. Някои наблюдатели на пазара дори се ентусиазираха така, че  видяха край на мечия тренд. 
Вдигането на лихвените нива и курса на долара изиграха своята роля. Като цяло през миналата седмица сорт Brent 
поскъпна с 2.4 % (сорт WTI – с 3.4 %). Като цяло петролният пазар ще завърши октомври с ръст от 10 %, което се отдава на 
решението на ОПЕК+, което разсърди администрацията на президента на САЩ Джо Байдън. Инвеститорите продължават 
да са притеснени, тъй като изчисленията сочат за недостиг на инвестиции в сектора от 2015 досега на огромната сума от 
над 400 млрд. долара. Това от своя страна трябва да притеснява и потребителите. 
Международната агенция по енергетика (МАЕ)  от своя страна даде нов шанс на изкопаемите горива до 2030 г. По-
интересен е фактът, че очакването за превключване от газ към петрол, особено за Европа почти не се е случило. 
Интересен е прочитът на петролния пазара на Световната банка, която заложи на спад на цените. Очакването е глобалните 
енергийни цени да паднат с 11% през 2023 г. след огромен скок през тази година, определяйки цената на Brent на 92 
долара за барел. Заложено е и понижение на цените както на природния газ, така и на въглищата през следващата година 
на фона на по-слаб растеж. 
Сега интригата е насочена към това дали САЩ са променили плановете си относно ограниченията на цената на руския 
петрол. По-рано се очакваше на 12 октомври да бъде обявен таван на петрола от Русия от 60 долара за барел. Това обаче 
не се случи. Никой не знае дали не тече съгласуване с Европа, така че на 5 декември заедно с европейското ембарго да 
бъдат задействан едновременно и таван на цените.  Разбира се, тук важна е и ролята на Китай, а статистическите данни за 
намаляване на активността говорят, че май е рано за отмяна на мечия тренд. 
Що се отнася до газа, няма как да не се отчете спадът. Фючърсите за газа по индекса TTF за месец напред се търгуваха през 
милата седмица на нивото от юни – в диапазона от 135.78 – 139.31 евро за MWh. Краткосрочните цени на газа в Европа по 
предварителни данни са се свили с около 40 % за месец, което пък даде възможност да продължи нагнетяването на газ в 
газохранилищата и да запази високото им ниво. Въпреки че цените остават най-високи в историята, тенденцията за спад 
отслабва натиска върху потребителите. 
Дори ако в началото на ноември Русия прекрати напълно доставките на газ за Европа, то страните от Северозападна 
Европа, Италия и Австрия ще завършат зимата със запаси от природен газ в газохранилищата на комфортното ниво от 38 
%, прогнозира по-рано Bloomberg NEF. Анализаторите на компанията изчислиха, че за това ще допринесе и устойчивото 
понижение на потреблението. 
Търсенето на газ в Европа в периода до 24 октомври е спаднало с 23 % под средното петгодишно значение, сочат данните. 
Въпреки това изпълнителният директор на норвежката компания Equinor Андерс Опедал смята, че цените на газа в Европа 
ще останат високи през следващите години след намаляването на доставките на газ от Русия. „Фундаменталният проблем 
в Европа, това е недостига на газ и във времето този дефицит ще се запази, а ако Европа иска да привлече газ на своя пазар 
ще й се наложи да плаща висока цена през следващите години“, заяви на пресконференция в края на миналата седмица 
той. Нашият принос ще е в това да осигуряваме колкото може повече и нашият газ ще остане ценен през предстоящите 
години. 
На фона на спада на газовите фючърси и като цяло на ситуацията около енергийните планове на Европа през миналата 
седмица цената на емисиите се върна към обезпокоително високите нива. Стойността по индекса ICE EUA само четири дни 
след като успа да спадне до 66.66 евро за тон стартира от нивото от 72.11 евро за тон и не спря да расте през цялата 
седмица. Така в петък цената на СО2 скочи до обезпокоителните 80.93 евро за тон, което заличава постигнатото от спада 
на газовите цени. Още повече ако се вземе предвид и свиването на потреблението на синьо гориво. Тази висока цена на 
фона на настоящата ситуация в индустриалния сектор няма как да не притесни инвеститорите, особено ако се вземе 
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предвид намерението за отстояване на настоящите енергийни активи и използването им в паралел до постигане на нетна 
нула. 
Тенденции 
С настъпването на срещата COP27 следващия месец енергийните пазари ще бъдат атакувани от най-различни политически 
амбиции. Тези дни ООН заяви, че не вижда „надежден път“ за ограничаване на покачването на глобалните температури 
до 1,5°C над нивата от прединдустриалната епоха, както и че при сегашния курс те ще се повишат с 2,8°C. Безспорно това 
ще даде тласък на активните зелени движения с искания за затваряне на въглищни мощности, изолиране на ядрената 
енергия и все повече и повече ВЕИ. 
Светът обаче трябва да се отърси от популизма и да се огледа в настоящата ситуация. Немският институт за икономически 
изследвания изрази очакване през 2023 година ръст на фалитите. Италианската асоциация за търговия на дребно очаква 
на границата на фалита да се окажат около 120 хил. малки предприятия в страната. Застрахователната компания Atradius 
Credit Insurance очаква фалит на над 4000 предприятия. Предупреждението на Goldman Sachs за деиндустриализация 
изглежда все още е в сила. Всички знаят, че малките предприятия са гръбнакът на икономиката на Европа. Голяма част от 
тях са свързани с предприятията от тежката индустрия. Европейската комисия има достатъчно добри механизми, за да 
предотврати ако не напълно то поне в голяма степен тази криза, тъй като подобен процес може да промени за много дълъг 
период икономическата структура на цяла Европа, да доведе до огромна маса от безработни, а политическата класа в 
Европа ще изгуби напълно международното си влияние. Спадът на ценовите нива, което радва регулаторите трябва да се 
погледне и от друг ъгъл. Енергийната криза изисква много повече, а и най-вече отърсване от популизма.   
 
√ Пазарите на акции в Западна Европа затвориха с ръст, въпреки че инфлацията и БВП рисуват мрачна картина в 
еврозоната 
С най-висок дневен ръст затвори британският индекс FTSE 100, а единствен с понижение приключи френският САС 40 
Борсовите индекси на страните от Западна Европа не показваха единна динамика и посока по време на търговията до 
обед, тъй като инвеститорите очакваха нова порция статистика. В ранния следобед трендът се обърна напълно и всички 
фондови пазари в региона затвориха на зелена територия в първи ден от новата седмица, въпреки че инфлацията и БВП 
рисуват мрачна картина в еврозоната. Изключение прави само френският бенчмарк САС 40, който много бързо и 
неочаквано половин час преди да затвори борсата в Париж слезе в червената зона. 
Продажбите на дребно в Германия са нараснали с 0.9% през септември спрямо предходния месец, според Федералната 
статистическа агенция на страната (Destatis). Анализаторите, анкетирани от Trading Economics, очакваха 0.3% спад на 
продажбите на дребно за миналия месец. 
Междувременно потребителските цени в еврозоната са се повишили с 10.7% на годишна база през октомври, според 
предварителни данни на Статистическата служба на Европейския съюз „Евростат“. Така инфлацията се ускори спрямо 9.9% 
през септември и отново достигна рекорден максимум откакто се измерва този показател. 
Анкетираните от Trading Economics анализатори очакваха по-малко значително увеличение от 10.2%. 
Според предварителните данни на „Евростат“, икономиките на 19 страни от еврозоната са нараснали с 0.2% през третото 
тримесечие спрямо предходните три месеца, а на годишна база БВП на еврозоната нараства с 2.1%. 
Динамиката и на двата показателя съвпадна с очакванията на анализаторите, според Trading Economics. 
БВП на Италия е нараснал с 0.5% на годишна база през третото тримесечие, показва официалната статистика. Растежът се 
забави спрямо предходното тримесечие, когато повишението беше 1.1%. Междувременно показателят не превиши 
очакванията на анализаторите, които не предвиждаха промени в БВП, според Trading Economics. 
След рязкото забавяне на БВП на еврозоната в понеделник, Moody's Analytics повтори прогнозата си за свиване през 
четвъртото тримесечие. „Съдейки по подробностите, публикувани от Испания и Франция, очакваме да видим по-слаби 
потребителски разходи поради натиска върху реалните разполагаеми доходи, с потенциален ръст от държавните разходи 
и инвестиции“, каза Рос Чофи, икономист в Moody's Analytics. „Нетната търговия, обратно, вероятно ще намали БВП. 
Силният стрес върху каналите за предлагане и търсене ще доведе до свиване на БВП през четвъртото тримесечие.“ 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.04%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше италианският FTSE MIB (+0.29%), следван от британският FTSE 100 
(+0.23%) и германския DAX (+0.08%). В същото време френският САС 40 се понижи с 0.18%, а испанският IBEX 35 спадна с 
0.04%. В ранния следобед настъпи обрат и всички основни измерители се повишиха, с изключение на френския бенчмарк 
САС 40. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен ръст затвори британският индекс FTSE 100, а единствен с понижение 
приключи френският САС 40. 
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Swiss National Bank (SNB, централната банка на Швейцария) отчете голяма загуба за 9-те месеца на тази година на фона 
на поскъпването на франка и нарастващите лихви, което доведе до обезценяване на инвестициите на банката в злато, 
чуждестранни валути на финансовите пазари. Въпреки това, акциите на банката поскъпнаха с 2,66%. 
Книжата на швейцарската инвестиционна банка Credit Suisse Group AG поскъпнаха с 5.20%. Арабски кредитор разкри 
подробности за план за предлагане на акции на стойност 4 милиарда долара. Той каза, че „квалифицираните инвеститори“ 
са се ангажирали да закупят над 462 милиона нови акции на пазарна цена от 3.82 швейцарски франка (3.83 щатски долара), 
тъй като изпадналият в затруднение кредитор се стреми да набере 4 милиарда швейцарски франка капитал. Президентът 
на един от най-новите и най-големи акционери на Credit Suisse призова „обсадената“ банка да извърши бърз основен 
ремонт и да се върне към „много стабилна, консервативна швейцарска банкова позиция“. Амар Алхудайри, президент на 
Saudi National Bank (SNB), която притежава 9.9% от швейцарската банка, посочи звеното за инвестиционно банкиране на 
Credit Suisse като ахилесовата пета на компанията, заради текущия бизнес климат на повишена пазарна волатилност. 
Котировките на италианската банка UniCredit SpA се повишиха с 2.37%, след като банката подобри прогнозата си за нетния 
доход за 2022 г. 
Сред губещите са акциите на австрийската компания за доставка на електроенергия Verbund AG, чийто акции се 
понижиха с2.70%, след като Credit Suisse намали целевата цена на акциите на комуналната компания. 
В същото време сред лидерите по ръст се озоваха акциите на френския производител на лекарства Orpea S.A., които 
нараснаха с 24.05%, които ке изкачиха на върха на Stoxx 600. 
Акциите на шведската компания за недвижими имоти Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB (SBB) скочиха с 19.57% и се 
доближиха до лидера по повишение. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха акциите на шведската компания за високотехнологични решения Addtech, които се 
понижиха с 5.58%, след като представи финансовия си отчет в края на миналата седвицза, от който стана ясно, че загубата 
е по-голяма загуба от планираната от самата компания. 
 
√ Скъпият долар притисна цената на златото 
Цената на жълтия метал спадна с 0.35% до 1639 долара за тройунция 
Златото и другите благородни метали поевтиняват в понеделник на фона на поскъпващия щатски долара и нарастващата 
доходност на американските държавни облигации. 
Котировките на декемврийските контракти за злато на Нюйоркската стокова борса (NYMEX) към 15:30 часа българско 
време в понеделник спадна с 0.35% до 1639 долара за тройунция. 
Среброто с доставка през декември загуби 0.79% до 18.99 долара за унция. 
Паладият се обезцени с 2.9% до 1842 долара за унция, докато платината загуби 2% до 930 долара за унция. 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, японска 
йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), нараства с 0.79%, докато доходността по 10-годишните 
държавни облигации на САЩ се повишиха в хода на търговията с 9.6 базисни пункта и достигнаха 4.046%. 
Участниците на пазара очакват резултатите от заседанието на Федералния резерв на САЩ (Фед), което ще се проведе на 
1-2 ноември. Според повечето анализатори и прогнози, Фед отново ще повиши основния лихвен процент със 75 базисни 
пункта, до 3.75-4% годишно. След това, както се очаква, централната банка на САЩ може да забави повишаването на 
лихвите. 
„Обемът на търговията със злато и сребро може да е по-нисък от обичайното до средата на седмицата, тъй като търговците 
чакат срещата на Фед", написа старши анализаторът на Kitco Джим Уайкоф. Федералният комитет за отворен пазар (FOMC) 
и председателят на Фед Джеръм Пауъл ще коментират бъдещите планове за паричната политика на централната банка на 
САЩ. 
 
√ Икономиката в ЕС забавя своя ръст през третото тримесечие на годината 
Брутният вътрешен продукт (БВП) ще нарасне до 0.2% както в еврозоната, така и в ЕС спрямо предходното второ 
тримесечие, сочат предварителните данни на „Евростат“ 
Брутният вътрешен продукт (БВП) забавя своя ръст до 0.2% както в еврозоната, така и в ЕС през третото тримесечие, в 
сравнение с предходното, и нараства съответно с 2.1 на сто в еврозоната и с  2.4 на сто в ЕС-27 в сравнение с третото 
тримесечие на 2021 г., сочат обявените днес предварителни данни от „Евростат“. 
През второто тримесечие на 2022 г. БВП е нараснал с 0.8% в еврозоната и с 0.7% в ЕС-27, а през първото тримесечие 
повишението е съответно с 0.6% и с 0.7 на сто. Това означава, че ако през четвъртото тримесечие темпът на нарастване на 
БВП отново се забави спрямо третото, а инфлацията достигне отново рекордни стойности, ще има всички предпоставки за 
рецесия и в еврозоната, и в ЕС-27. 
Тези предварителни оценки на БВП се основават на източници на данни, които са непълни и подлежат на допълнителни 
промени и ревизии, предупреди „Евростат“. 
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През второто тримесечие на 2023 година сезонно изгладеният БВП нараства с 4.3% в двете зони на годишна база, а през 
първото тримесечие БВП е нараснал с 5.5% в еврозоната и с 5.6% в ЕС-27. 
 

 
 
Сред държавите членки, за които има данни за третото тримесечие на 2022 г., Швеция (+0.7%) регистрира най-голямо 
увеличение в сравнение с предходното тримесечие, следвана от Италия (+0.5%), Португалия и Литва (и двете +0.4%). 
Спадове са регистрирани в Латвия (-1.7%), както и в Австрия и Белгия (и двете -0.1%). Най-голямата икономика – Германия 
се очаква нарастване на БВП с 0.3% на тримесечна база и с 1.1 на сто на годишна. 
Годишните темпове на растеж са положителни за всички страни с изключение на Латвия (-0.4%). 
Втората оценка за динамиката на БВП в еврозоната и ЕС-27 с окончателните данни ще бъде публикувана на 15 ноември. 
 
√ Очаква се рекорден скок до 10.7% на годишната инфлация през октомври в еврозоната 
За най-голямата икономика на еврозоната – Германия, „Евростат“ очаква годишна инфлация от 11.6 на сто 
Годишната инфлация в еврозоната се очаква да се ускори до рекордните 10.7% през октомври 2022 г. спрямо 9.9% през 
септември, според предварителната оценка на „Евростат“, статистическата служба на Европейския съюз. Това е най-
високата стойност откакто започва измерването на този показател. 
Разглеждайки основните компоненти на инфлацията в еврозоната, енергията се очаква да има най-висок годишен темп 
през октомври (41.9%, в сравнение с 40.7% през септември), следвани от храни, алкохол и тютюн (13.1% в сравнение с 
11.8% през септември), неенергийни промишлени стоки (6.0%, в сравнение с 5.5% през септември) и услуги (4.4%, в 
сравнение с 4,3% през септември). 
В най-голямата икономика на еврозоната – Германия се очаква годишна инфлация от 11.6 на сто. Най-висока инфлация 
„Евростат“ прогнозира за Естония (22.4%), следвана от Латвия (21.8%), Литва (22.0%), Нидерландия (16.8%) и Словакия 
(14.5%). В същото време „Евростат“ очаква най-ниска инфлация във Франция (7.1%), следвана от Испания (7.3%), Малта 
(7.5%), Финландия (8.3%) и Люксембург (8.8%). 
 
√ МАЕ: Инвазията в Украйна даде тласък на водородния сектор 
Инвазията на Русия в Украйна добави инерция към глобалния сектор на беземисионния водород. Това е записано в 
доклада на МАЕ  World Energy Outlook. Капиталовите разходи през 2021 г. за проекти за водородни електролизери, които 
започват да работят или са в процес на изграждане, са били около 1,5 милиарда долара, над от три пъти повече от 2020 г., 
се казва в доклада. 
И инвеститорите разпределиха 700 милиона долара в рисков капитал на ранен етап за стартъпи, разработващи водородни 
технологии през 2021 г. Това е почти пет пъти повече от сумата, инвестирана през 2020 г., съобщава Hydrogen Economist. 
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33-те чисто водородни компании, проследявани от МАЕ, са увеличили капитализацията си с около 20 милиарда долара от 
средата на 2020 г. „Това увеличение се дължи на доверието на инвеститорите в стартъпите, които предлагат услуги за 
разработване на проекти, което засилва усещането, че проекти скоро ще бъдат изградени. Инвестиции има и в иновативни 
технологии за крайна употреба на водород, както и за потенциални неелектролизни пътища към водород с 
нискоемисионни производство, като метанова пиролиза“, се казва в доклада на МАЕ. 
Какво да очакваме? 
Докладът включва различни сценарии за това как може да изглежда световната енергийна система след години. Съгласно 
обявения сценарий за с обещанията на правителството (Aps), който се основава на дългосрочните цели за декарбонизация, 
глобалното нисковъглеродно производство на водород достига 30 милиона тона на година през 2030 г. Това ще изисква 
кумулативна инвестиция от $170 милиарда в проекти за син и зелен водород . 
Настоящото планирано производство на водород е доста под тази цел. Ако всички проекти в процес на разработка бяха 
успешни в набирането на средства и изпълнението на графика им, щеше да има достатъчно глобален капацитет за 
производство на 12 милиона тона чист водород на година до 2030 г. 
„Голяма част от този предложен капацитет ще бъде в Чили, Аржентина и Бразилия, но ще има и значителни количества в 
Австралия, Дания, Мавритания и САЩ“, се казва в доклада. 
Следване на плановете 
Амонякът се очертава като най-често срещаната форма за износ и внос на водород по море през 2030 г. според сценария 
Aps. Амонякът представлява повече от 85% от планирания капацитет за тези проекти, които са изразили планирано гориво-
носител до момента. 
„Въпреки че Европа разполага със съществуваща инфраструктура, която позволява да се внасят няколко милиона тона 
амоняк всяка година за химическа употреба, е необходим значителен допълнителен капацитет, ако значителни количества 
нискоемисионен водород трябва да бъде доставян в Европа като амоняк“, се казва в доклада. Не се очаква втечненият 
водород и течните органични носители на водород да заемат голям дял през това десетилетие. 
В допълнение към стандартите и създаването на търсене ще са необходими редица други мерки за стимулиране на 
инвестициите, включително разпоредби за безопасност, инфраструктурни фондове, процеси за издаване на разрешителни 
и инструменти за управление на риска, като преференциален дълг и застраховки, казва МАЕ. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- След консултациите при президента - какви са вариантите за съставяне на кабинет; Гост: Зам.-председателят на 
парламентарната група на "Продължаваме промяната" Настимир Ананиев. 

- След Тристранния съвет и плановете за бюджета - защо бизнесът и синдикатите са на различни позиции; Гости: 
Димитър Манолов от КТ "Подкрепа" и Добри Митрев от Българската стопанска камара. 

- Кои са липсващите медикаменти и каква е лекарствената политика; Гост: Богдан Кирилов от Изпълнителната 
агенция по лекарствата. 

- Предложенията за горивата - кои са ефективните мерки за регулиране на цените; Гости: Експертите Мартин 
Владимиров и Димитър Хаджидимитров. 

НТВ, „Здравей, България" 
- След консултациите при президента - възможен ли е редовен кабинет и при какви условия; Гост: Андрей Гюров  

от „Продължаваме Промяната". 
- Какви са рисковете от удължаването на бюджета за 2023 г. И какво ще се случи с пенсиите и мерките срещу 

кризата; Гости: Разговор с Ваня Григорова от КТ„Подкрепа" и Мария Минчева от БСК. 
- В деня на народните будители - как едно столично училище събра 30 учители под 30 години. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Преброяването на земеделските стопанства и сравнението 2010 - 2020 г. показва: 3 пъти повече земя в 1 
ферма, биволи и крави заменят овцете 
в. 24 часа - "Отличниците на България" остават, за да променят държавата 
в. Телеграф  - Забраняват износа на нови лекарства 
в. Труд - С лов на тротинетки КАТ стартира "Зима“ 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - До март 2023 г. със сегашните заплати, за пенсиите ще се решава после 
в. 24 часа - ЕК не дава на служебното правителство да препродава руски петрол 
в. Телеграф - ПП отказаха подкрепа за ГЕРБ 
в. Телеграф  - Уволнените шефове на РПУ остават 
в. Телеграф - Бизнесът и синдикатите не се разбраха за бюджета 
в. Труд - Калпави закони на кабинета спъват парите от Плана 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Емил Хърсев: Няма риск за икономиката при по-дълго време със служебни кабинети - възпират инфлацията 
в. Телеграф - Георги Ганев, макроикономист и бивш депутат: Отнехме пенсиите от игривите ръчички на политиците 
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в. Труд - Проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на ВУТП, пред "Труд News": Голяма част от висшите училища са пред 
угрозата от фалит 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Видеоигра вместо парламент 
в. Телеграф - МВР КАТО КЛАН-НЕДОКЛАН 
в. Труд - Подгряваме вчерашния обяд с влака от Скопие. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
*** 
София. 

- От 9.30 часа държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев, в Деня на 
народните будители, 1 ноември, ще се състои традиционната церемония по издигане на националния флаг пред 
сградата на президентската институция. ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част. 
След края на церемонията, в Гербовата зала на "Дондуков" 2 от 9.50 часа, президентът ще отправи приветствие по 
случай Деня на народните будители. 
В 11.00 часа държавният глава ще се включи в Тържественото събрание на Българската академия на науките по 
случай празника, което ще се състои в зала "Проф. Марин Дринов" (ул. "15-ти ноември" № 1). 

- От 09.30 часа в конферентната зала на х-л "Света София" /ул. Пиротска 18/ президентът на КТ "Подкрепа" Димитър 
Манолов ще открие двудневна международна конференция на тема "Синдикатите от Западните Балкани: активни 
участници с ясни граждански и социални ангажименти за ускорена европейска интеграция". 

- От 10.15 часа ръководството на ПП АБВ ще поднесе венци и цветя на гроба на поета Иван Вазов по случай Деня на 
народните будители. 

- От 11.00 часа в Националният музей "Земята и хората", ще бъде открита нова временна изложба "Умни минерали 
за умни телефони", посветена на Годината на минералогията. Специален гост ще бъде "Дънди Прешъс Метълс", с 
чиято виртуална разходка ще можете да посетите подземния медно-златен рудник "Челопеч" и да се запознаете 
с процеса на добив на ценните метали. Ще можете да отнесете и снимка за спомен от това преживяване. 

- От 11.00 часа, в Българската академия на науките, зала "Проф. Марин Дринов" (ул. "15-ти ноември" № 1), ще се 
проведе тържествено събрание по случай Деня на народните будители под патронажа на президента на 
Република България Румен Радев. Тържеството е посветено на 300 години от рождението на Паисий Хилендарски 
и 260 години от написването на "История славянобългарска". 

- От 11.00 часа в Галерията на открито в Градската градина пред Народния театър "Иван Вазов", ще бъде открита 
изложбата "Моите будители" 

- От 12.00 часа в сградата на библиотеката на улица "Авксентий Велешки" №17, по повод 1 ноември - Ден на 
народните будители, председателят на Народното събрание Вежди Рашидов ще връчи дарение от книги на 
Народната библиотека "Иван Вазов" в Пловдив. Церемонията ще започне в 

- От 13.00 часа пред паметника на Паисий Хилендарски в градинката на ул. "Московска" (до храм "Александър 
Невски", Столична община организира тържествено събитие за отбелязване Деня на народните будители и 300 
години от рождението на Паисий Хилендарски. 

- От 14.00 часа в галерия "Средец" на Министерството на културата, зам.-министрите на културата проф. д-р 
Борислава Танева и доц. Пламен Славов ще отличат с почетни награди "Златен век" и грамоти 39 културни творци 
и дейци - за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на българската 
култура и по повод 1 ноември - Деня на народните будители. 

- От 14.30 часа в пространството "SOHO" на ул. Искър №4, зала SoHall, "Климатека", Центърът за енергийна 
ефективност "ЕнЕфект" и инициативна група "Да обновим България" организират семинар: "Устойчиво енергийно 
обновяване на жилищния сграден фонд", посветен на новата програма за енергийна ефективност на жилищни 
сгради по Националния план за възстановяване и развитие, която се очаква да влезе в действие от началото на 
месец ноември т.г. 

- От 16.00 часа в зала "Запад" в Народното събрание, парламентарната група "БСП за България" ще се срещне с 
главния прокурор Иван Гешев. 

- От 18.00 часа в Ларгото на София, ще бъде открита интерактивна изложба "Танците от Шоплука", която се 
реализира с подкрепата на Столична община по едноименен проект. 

- От 19.00 часа в София Лайв Клуб, ще се състои премиерата на Последната книга на Стоян Николов- Торлака "Аз, 
ваксинаторът" 

- От 19:00 часа в "Timeless" зад Дом на архитекта (ул. "Кракра" №11), ще се състои официалната церемония по 
удостояването на тазгодишните носители на званието "Рицар на книгата". 

*** 
Благоевград. 

- От 12.00 часа на площад "Георги Измирлиев", ще се състои церемония по откриването на паметника на Димитър 
и Константин Миладинови, пред сградата на Регионалната библиотека и зала "Пейо Яворов". 
От 13.00 часа в Младежкия дом, ученици от Младежкия парламент и Центъра за личностно и творческо развитие 
на децата на Благоевград организират конкурс-рецитал посветен на будителите 

*** 
Бургас. 
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- От 10.30 часа в залата на Регионална библиотека "Пейо К. Яворов", ще стартира втората регионална конференция 
"Библиотечното дело в Бургаския край" със съдействието на Министерството на културата. 

- От 18.00 часа в Центъра за съвременно изкуство и Библиотека, ще бъде представен проектът "Щрих и стих", който 
е реализиран от"Компот Колектив", подкрепен от Община Бургас, който представлява колекция от 12 
анимационни филма, вдъхновени от съвременна българска поезия. Идеята на проявата е да обедини поетичното 
изкуство с анимацията, като създаде нова екранна форма - анимирана поезия. 

- От 18.00 часа в Дома на писателите /ул. "Вола" №1/, ще се играе спектакъла под надслов "С обич за будителите". 
Събитието се организира от ръководителя на театрална школа "Детско царство" към Центъра за подкрепа на 
личностното развитие Атанасия Петрова. 

*** 
Варна. 

- От 09.30 часа пред паметника на отец Паисий Хилендарски в Морската градина е организирано тържествено 
честване с благодарствен молебен и военен ритуал с поднасяне на венци и цветя, съобщиха от дирекция "Култура 
и духовно развитие" към Община Варна. Съорганизатори на събитието са Военноморските сили на Република 
България и Варненската и Великопреславска Света митрополия. 

- От 10.00 до 14.00 часа в Басейнова дирекция гражданите 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 11.00 часа в залата на Първа езикова гимназия ще се проведе празничен фолклорен концерт-спектакъл, с 
участието на детски и младежки състави от Общинския детски комплекс, НУИ "Добри Христов", СУ "Елин Пелин", 
СУХНИ "Константин Преславски", ВСУ "Черноризец Храбър" и балетна школа "Степ уан". Входът за проявата е 
свободен. 

- От 11.00 часа в основната сграда на библиотеката на адрес бул. Сливница №34, ще бъде открита изложбата 
"Непознатият Христо Самсаров" е съпътстваща част към "Седмицата на Сервантес", организирана от Испанския 
център към катедра "Романистика" на Филологически факултет към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", съвместно със 
секция "Сравнително литературознание" към Института по литература към БАН и РБ "Пенчо Славейков" - Варна, 
която се проведе през м. октомври във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". 

- От 18.00 часа в Арт Галерия Le Papillon, ще бъде открита изложба живопис на Десислава Минчева 
- От 18.30 часа в Морското казино ще бъде открита изложба живопис "Фрагменти от сънища" на Даниела Томова и 

Елина Карагьозова - Арт студио Графит със специалното участие на Диян Димитров. Изложба ЖИВОПИС ще 
продължи от 01.11. до 13.11.2022 и ще представи избрани творби на Даниела Томова и Елина Карагьозова от Арт 
Студио Графит - Школа Диян Димитров. 

- От 19.00 часа в Държавна опера Варна, ще се проведе концерт-спектакъл за Деня на будителите "С БЪЛГАРИЯ В 
СЪРЦЕТО" 

*** 
Велико Търново. 

- По повод Деня на народните будители - 1 ноември Регионален исторически музей-Велико Търново представя 
даренията получени през 2022 година. 

*** 
Видин. 

- От 10.45 часа от площад "Бдинци" ще започне тържественото отбелязване на 1-ви ноември - Деня на народните 
будители. 
От 11.00 часа ще бъдат поднесени цветя и венци на паметника на Софроний Врачански. 

*** 
Враца. 

- От 11.00 часа пред паметника на Софроний Врачански във Враца, ще бъде отбелязан 1 ноември - Деня на 
народните будители. 

*** 
ГКПП "Капъкуле", Турция. 

- От 13.15 часа, местно време, в сградата на ГКПП "Капъкуле", Турция, заместник министър-председателят по 
икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев ще даде брифинг, след 
срещата му с министъра на транспорта и инфраструктурата на Република Турция Адил Караисмаилоглу. 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа в Храм "Света Троица", ще се проведе празничен тържествен водосвет 
- От 10.00 и 10.30 часа е Регионална библиотека "Дора Габе", Сектор Работа с деца, ще се проведе беседа по повод 

1 ноември - Ден на народните будители 
- От 10.30 часа ще се състои поднасяне на цветя на Паметна плоча на Първото взаимно училище в Добрич 
- От 11.00 часа в Огледална зала "Нели Божкова", ще се проведе тържествена церемония за връчване на Годишни 

награди "Добрич" в областта на културата и науката 
- От 15.00 часа на територията на "Градски транспорт Добрич", ще бъдат обявени резултатите от проведената 

обществена поръчка за доставка на автобуси 
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- От 16.30 часа е Зала "Възраждане", Художествена галерия - Добрич, ще бъде открита изложба "Страници от 
Българското възраждане в Добруджа. Личности и дела." 

- От 17.30 часа в Огледална зала "Нели Божкова", ще се проведе вечер, посветена на 70-годишнината на Елка 
Няголова и книгата ѝ "Парапет за душата" 

- През целия ден ще се провежда поднасяне на цветя на паметници и паметни плочи на народните будители - 
книжовници, учители, културни дейци и просветители 

*** 
Дупница. 

- От 11.30 часа в Дупница ще се проведе празнично шествие по повод Деня на народните будители. 
- От 17.00 часа в Общинска художествена галерия ще се проведе церемонията "Будител на годината". 

*** 
Елин Пелин. 

- От 18.00 часа от автогарата в гр. Елин Пелин, ще тръгне традиционното факелно шествие, ще се поднесат цветя и 
венец пред паметника на писателя Елин Пелин в центъра на града. Шествието ще завърши с тържествен концерт 
в НЧ "Елин Пелин 1896". Събитията се организират в чест на Деня на будителите. 

*** 
Котел. 

- От 09.00 часа в храм "Св. Св. Петър и Павел" ще започне отбелязването на Деня на будителите, където ще бъде 
извършена празнична Света литургия. Час по-късно, във фоайето на музейна-експозиция "Котленски възрожденци 
с Пантеон на Георги Ст. Раковски" ще се състои тържествената сесия на Общински съвет - Котел по повод Деня на 
народните будители и празника на града. 
От 10.30 часа на площад "Възраждане" котленци и техните гости ще могат да присъстват на празнична церемония 
и ритуал по издигане на знамената на Община Котел и Република България, на която приветствие към гражданите 
ще отправи и кметът Коста Каранашев. Празникът на площада ще продължи с литературно-музикална програма 
на деца от Центъра за подкрепа за личностно развитие - Котел. 
От 11.30 часа ще бъде отслужен водосвет в обновеното Вътрешно отделение на Общински медицински център 
Котел, което кметът Коста Каранашев и изпълнителният директор на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - д-р Васислав 
Петров официално ще открият. 
От 12.00 часа на открита сцена, на пл. "Възраждане", едни от най-обичаните и известни диско дуети на България, 
този на братя Аргирови, ще зарадват всички котленци с концерт по случай 1 ноември. 

*** 
Кюстендил. 

- От 12.00 часа в Художествена галерия "Владимир Димитров - Майстора" ще се състои връчване на Националната 
награда за скулптура "Иван Лазаров". 

*** 
Ловеч. 

- От 11.00 часа за Деня на народните будители - 1 ноември, програмата в Ловеч предвижда поднасяне на цветя на 
паметника на Св. Климент Охридски в двора на едноименното училище. 
От 11.30 часа на пл. "Екзарх Йосиф I", ще се проведе поднасяне на цветя на паметника на Екзарх Йосиф I 

*** 
Пловдив. 

- От 18.00 часа в зала "Съединение" на пл. "Съединение" 1, ще бъде открита изложбата "Космическите висини на 
България" 

- От 18.00 часа в Балабанова къща, ще бъде открита изложбата "Вратите на благотворителността" 
- От 19.00часа в ДК "Борис Христов", ще се състои концерт в памет на доц. Стефан Мутафчиев 

*** 
Сливен. 

- От 17.30 часа в зала "Май", официално ще бъде представена инициативата за изграждане на паметник на Радой 
Ралин в Сливен 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа във фоайето на Държавна опера - Стара Загора ще се състои премиерният спекталъл "Музикалното 
влакче" на Операта "ДО РЕ МИ в пелени". 

- От 10:00 до 18:00 ч. Регионален исторически музей - Стара Загора ще бъде със свободен вход по случай Деня на 
народните будители. На рекламния екран пред музея ще бъде представена презентацията "Памет за 
старозагорските будители". 

- От 11.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 15.00 ч. РИМ - Стара Загора организира за малките посетители творческо 
ателие "Поклон, будители старозагорски!". Децата ще изслушат увлекателен разказ за родолюбиви старозагорци 
и ще изработят постери с ликовете им. Ще изпитат трепетите на възрожденските ученици, изписвайки с перо и 
мастило текст за будителите. Образователното занимание ще се проведе в музея, а цената за участие в ателието 
е 1 лв. на дете. 

- От 11.45 часа на паметник на "Митрополит Методий Кусев" ще се проведе тържествен общоградски ритуал с 
поднасяне на венци и цветя 
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- От 14.30 часа в пенсионерския клуб "Августа Траяна" ще гостува Филиал "Августа Траяна" на библиотека "Родина" 
с литературно четене. 

- От 17.00 часа в парк "Пети октомври" ще се състои концерт на Ансамбъл "Загорче". 
- От 17.30 часа във фоайето на Културен център "Стара Загора" ще бъде открита изложбата "Изследване на 

фрагмента & дизайн 37" на студенти от специалност ПОИИГД към Тракийски университет Стара Загора. 
- От 18.00 часа в Изложбена зала "Байер" ще се проведе Графичен форум за млади автори. 
- От 18.00 часа в Културен център "Стара Загора" ще бъдат връчени наградите "Анастасия Тошева" за високи 

постижения в областта на науката и образованието в община Стара Загора и наградите на Съюза на учените. След 
това ще има празничен концерт на Военен духов оркестър към Втора Тунджанска механизирана бригада Стара 
Загора. 

*** 
Хасково. 

- От 18.00 часа в зала "Хасково", Община Хасково организира второ информационно събитие за председатели на 
сдружения на собствениците и домоуправители на сгради 

*** 
Ямбол. 

- От 10.45 часа с изпълнения на Духовия оркестър при Народно читалище "Съгласие-1862" с диригент маестро Васил 
Шейтанов пред барелефа на просветителя Ради Колесов в централната градска част, ще бъде отбелязан 1 
ноември, Ден на народните будители, празничната програма в Ямбол ще започне в 
От 11.00 часа кметът на община Ямбол ще поднесе празнично приветствие и ще бъде представена литературно-
музикална програма с участието на талантливи ямболски деца. 

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

