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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Frognews 
 
√ Васил Велев и Мика Зайкова за парите в джоба на българина и инфлацията 
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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√ Инфлацията за малката потребителска кошница е между 40 и 50% 
Врегламента 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 Novanews 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%. 
 
24 часа 
 
√ Очаквано: Работодателите - за, синдикатите против стария бюджет до март 2023 г. 
Само една от страните в съвета за Националния съвет за тристранно сътрудничество - синдикатите, не харесаха 
предложението на служебния финансов министър Росица Велкова да внесе удължителен бюджет. 
Пред синдикални и работодателски организации Велкова представи аргументите си да не внася в парламента нов бюджет 
за 2023 г., а да остави възможността за това на редовен кабинет. 
„Бюджетът е финансов план, който е израз на управленската програма на сформирано мнозинство“, заяви Велкова. Тя 
припомни, че в парламентарната практика на служебно правителство е приемана само актуализация на бюджет. Велкова 
увери партньорите на кабинета, че се запазват мерките в бюджета и всички плащания по Плана за възстановяване. 
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Здравният министър Асен Меджидиев добави, че с удължителен бюджет ще се осигурят социалните и други плащания, ще 
се гарантират разходите и мерките за преодоляване на ковид, каквито са допълнителни плащания към спешните медици 
и закупуването на ваксини. 
Социалният служебен министър Лазар Лазаров поясни, че с удължителния бюджет продължават социалните плащания. 
Според него, заради с 22% по-високата линия на бедност ще има и по-високи социални плащания. 
АИКБ подкрепя внесения законопроект, каза Васил Велев, президент на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. Той бе категоричен, че това е единствено правилният подход, а всякакъв друг крие много рискове. БСК също 
заявиха, че би било разумно било удължаването на мерките за подкрепа на бизнеса. От БТПП се обявиха против 
безразборното харчене на средства, за да не бъде вкарана страната ни в криза. Най-голямата работодателска организация 
- КРИБ също подкрепи продължаване действието на стария бюджет до редовно правителство. 
Синдикатите обаче бяха категорично против. КНСБ видя в него несигурност, настояха за дефиниция за енергийна бедност 
и поискаха бюджет, който да предвижда адекватни компенсации за доходите заради инфлацията. "Подкрепа" направо 
определи удължителния бюджет като най-лошия вариант и поиска задържането на критериите от Маастрихт да не е за 
сметка на обедняването на хората. 
 
Мениджър 
 
√ Министър Лазаров: Удължаването на Бюджет 2022 гарантира всички социални плащания 
С удължаването на действието на Бюджет 2022 до съставянето на редовно правителство се гарантират всички социални 
плащания. Това заяви социалният министър Лазар Лазаров, който ръководи днешното заседание на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество, на което беше обсъдено предложението на финансовото министерство да се запазят 
параметрите на сегашната финансовата рамка до съставянето на редовно правителство. 
Министърът на финансите Росица Велкова припомни, че бюджетът е финансовият план на държавата, който е израз на 
управленската програма на управляващо мнозинство, каквото все още не е формирано.  
"Няма служебен кабинет, който е изготвил изцяло нов бюджет за следваща година. На служебно правителство е приемана 
единствено актуализация на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2021 г. през септември 2021 г., което 
е показателен пример за съществени отклонения на решенията, взети в Народното събрание от направеното предложение 
от служебното правителство", каза министър Велкова.  
Според здравния министър Асен Меджидиев така предложеният проектозакон ще даде "правна сигурност и ще гарантира 
правата на гражданите".  
Бизнесът подкрепя по принцип удължаването на закона, докато синдикатите настояват за по-високи доходи. 
"Това е единственият правилен подход. Всякакъв друг подход крие много рискове, които са напълно неоправдани и 
излишни", заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.  
"Убедени сме, че това не е най-добрият закон, който да гарантира поне продължаване на това, което е достигнато в 
момента. Убедени сме, че това не е най-добрият бюджет, и няма как да бъде, дори само за това, че не знаем за колко 
време той ще действа", заяви председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев.  
"Ние подкрепихме служебното правителство с удължаването на Закона за бюджета за 2023 година до момента, в който 
имаме редовно правителство. Пряко подкрепяме всички мерки, които до момента са изготвени, но това са 
антиинфлационни мерки. Имаме нужда от нови мерки, които да подкрепят бизнеса и икономиката", каза председателят 
на Съюза за стопанска инициатива Васка Бакларова.  
От КТ "Подкрепа" изкътнаха няколко причини, поради които не подкрепят предложения бюджет за 2023 година: 
замразяването на минималната заплата, неприемането на необлагаем минимум на доходите и неприемането на 
бюджетите на Агенцията по кадастъра, на НСИ, на АПИ, Агенцията по вписванията, БАБХ, както и регионалните здравни 
инспекции, е неприемливо.  
От КНСБ обясниха, че не са подкрепили идеята за удължаване на трите основни бюджета - на НЗОК, на ДОО и на 
републиканския бюджет. Като причина те изтъкнаха, че минималната работна заплата не е това, което е било през 
миналата година по същото време, а доста по-малко в номинално отношение. 
 
Dir.bg 
 
√ Тристранката отхвърли удължения бюджет на служебния кабинет 
Представителите на Тристранния съвет: Любослав Костов (вляво), КНСБ, Добри Митев, председател на УС на БСК 
(трети отляво) вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров (трети от дясно), 
министърът на финансите Росица Велкова 
Така нареченият удължителен закон за бюджета не получи одобрение от Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС). Беше подкрепен от страна на национално представителните организации на работодателите, но 
не и от национално представителните организации на работниците и служителите. Това заяви на брифинг в Министерския 
съвет служебният вицепремиер и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, след днешното извънредно 
заседание на НСТС.  
Кабинетът "Радев" 
Финансовото министерство обяви как ще удължи закона за бюджета 
Финансовият министър пред НС: Служебното правителство няма да внася нов бюджет за 2023 г. 
Експерти: Притеснителни са параметрите за дефицита в проектобюджета 
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Васил Велев пред Dir.bg: В опасност сме от бюджет на народната любов, гръцки сценарий и фалит 
Няма да се намаляват социални плащания 
"С този законопроект се дава възможност да бъдат изплащани увеличените социалноосигурителни плащания. 
Спекулациите, които бяха направени в общественото пространство, че ще има намаление на социални плащания, се 
опровергават. Няма да има намалени плащания. Напротив, някои от тях ще се увеличат", заяви Лазаров, цитиран от БТА. 
Като пример той посочи финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, която ще бъде увеличена с 22 на сто, 
предвид действащия автоматичен механизъм на обвързването ѝ с официалната линия на бедност в страната. 
"Този бюджет замразява доходите" 
Представителите на синдикалните организации заявиха, че този бюджет е един от най-лошите варианти, защото 
замразяването на минималната работна заплата на 710 лв. и неприемането на необлагаем минимум на доходите са 
неприемливи. 
 
Днес + 
 
√ В Тристранката няма съгласие за удължителен бюджет, запазват се социалните плащания 
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. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Пак спорове в НС: ПП и ДБ поискаха да отпадне точката за хартиените бюлетини, БСП - за F-16 и оръжието за Украйна 
"Продължаваме промяната" и ДБ предложиха от програмата на парламента за петък да отпадне точката за промяната на 
Изборния кодекс и връщането на хартиените бюлетини. Мотивите са, че няма да има време да се изготвят докладите след 
комисията. ДПС се противопоставиха. Предложението в крайна сметка не беше прието. 
"Да бъде бавен изборният кодекс иска да бъде бавен и замитан. Бяха събрани хиляди подписи, аз не виждам по-голямо 
обществено обсъждане. Ако вие не виждате, че няма доверие в този метод на гласуване, значи не разбирате нищо", 
заяви Йордан Цонев, зам.-председател на Народното събрание от ДПС. 
Милен Матеев от ПП коментира, че не се срамува от каузата да не се връщат хартиената бюлетина и манипулациите от 
изборите. 
"Не е необходимо вие от коалицията хартиена бюлетина да ни показвате мускули, знаем, че имате мнозинство, но 
го направете открито, а не като потъпквате нормите", заяви той. 
"Трябваше да вземете думата на преждеговорящия, защото каза нещо, което не съм казал", обърна се Йордан Цонев към 
председателя на парламента. 
"Ние предложихме и благодарение на нас беше въведено машинното гласуване, когато вие хабер си нямахте да 
ставате политици. Ще чуете какви машини искахме, а не за машините на коалицията "Мадуро", добави той.  
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От БСП пък предложиха да не се разглеждат точките за закупуване на 8 самолета Ф-16 и за предоставяне на военна помощ 
за Украйна. И това предложение не беше прието. 
"Предлагаме точките за военна помощ за Украйна и точката за новите 8 изтребителя да отпаднат. Не считаме, че 
в обществото има консенсус да предоставяме оръжие. Не може да искаме да станем страна във войната. Ние още не 
сме придобили първите 8, а сме тръгнали да купуваме нови 8. Не беше ли по-важно на видим как ще намирам цените 
на горивата", заяви Борислав Гуцанов - БСП. 
Да осигурим време за разглеждане на трите проекта на Изборния кодекс, призова Надежда Йорданова от ДБ. 
"Ако тезата на Йордан Цонев беше вярна - нека бъде в програмата, пък ако се справят, да я гледаме в петък. То тогава 
всички заканопроекти да бъдат включени в програмата", каза тя. 
"Ако следвам логиката на "Промяната", аз трябва да предложа да отпаднат всички точки, защото не са минали комисия. 
Те точките за утре за тока не са минали комисии. Има време днес и утре да минат на комисии", поясни Делян Добрев от 
ГЕРБ. 
 
√ Министър Христов: Блок 6 на АЕЦ "Козлодуй" е спрян заради проблем с уплътнения извън ядрената част 
Технически проблем извън ядрената част е наложил спирането на блок 6 на АЕЦ "Козлодуй" след ремонта. Реакторът е в 
нормален режим и няма никаква опасност за промяна в радиоактивния фон. Това увери на пресконференция министърът 
на енергетиката Росен Христов. Той, заедно със зам.-министърът на енергетиката и директорът на БЕХ посетиха АЕЦ 
"Козлодуй“ заради проблема в блок 6. 
"След проведени много тестове, различните хипотези за причината за изтичането на водород от охлаждащата 
система на генератора, са сведени до една единствена хипотеза - всички анализи сочат към технически проблем, 
който в момента се отстранява. Става въпрос за уплътнения, които в момента се заменят", каза Христов и уточни, 
че за първи път се среща подобен проблем, защото уплътненията са нови и сменени и в момента се разглобяват и се 
слагат други уплътнения. 
Очаква се в рамките на няколко дни да започнат новите процедури по тестване и пускане на блок 6 и процесът да приключи 
до края на седмицата. Причината за проблема се анализира и докато той не се отстрани, блокът няма да бъде пускан. 
Министърът на енергетиката информира, че е обсъдена също готовността на АЕЦ "Козлодуй" да участва в процедурата по 
диверсификация на ядреното гориво. Следващите седмици ще бъде обявена процедура за подбор на ядрено гориво. 
В момента две компании са заявили участие - американската "Уестинхаус" и френската "Фраматом". И двете са доставяли 
гориво за подобни реактори, очаква се конкурентна процедура и най-скоро време да се обезпечат доставките на гориво с 
източници, които не са свързани с Русия, каза Христов. 
Министърът допълни, че доставките от Русия са под въпрос, заради нежеланието на Москва да сътрудничи по много 
направления. Но заяви, че се очаква в най-скоро време да бъдат подписани договори с американски и европейски 
източници на гориво. 
Ключово условие за избор на доставчик е и ангажимент за извозване на отработеното гориво. Министърът каза, че няма 
да се прави компромис с приоритетите, които са: безопасност, техническа сигурност, отработеното ядрено гориво да бъде 
извозвано, важна е и икономическата част. 
 
√ КЕВР намали цената на газа с 47% 
Комисията за енергийно и водно регулиране намали цената на природния газ с 47% до 123,01 лева/мвтч. Поевтиняването 
влиза в сила от вчера. 
Новото намаление веднага ще се отрази в сметките на потребителите, които се отопляват на природен газ. Въпреки 
намалението, цената ще остане висока в сравнение с миналата година. Около 44% по-евтин е бил тогава природният газ. 
Заради очакваното понижаване на цените на газа, няма да има ново увеличение на цените на парното и топлата вода от 
януари. Цените обаче вече са завишени от юли средно с 30%, в София - 40 на сто. 
Три са основните причини за поевтиняване на горивото - общ спад на европейските пазари, пускането на новата българо-
гръцка газова връзка, което ни позволява да купуваме по-евтин газ от Азербайджан и договарянето на по-изгодни цени за 
доставка на втечнен и тръбен газ. 
От юли до септември цената на природния газ скочи с близо 150% и достигна рекордната стойност от над 350 лева за  
мегаватчас. Сега стойността се нормализира, което доближава цената до тази от януари 2022 година. В сравнение с януари 
2021 година увеличението с новото намаление е пет пъти. 
 
√ Националният координатор по киберсигурност: Близо 20% е годишният ръст на кибератаките срещу бизнеса 
Близо 20 на сто е ръстът на кибератаките срещу бизнеса на годишна база, каза в студиото на "Денят започва" Петър Кирков, 
национален координатор по киберсигурността.. 
По думите му това е естествен ръст на атаките, тъй като процесът на дигитализация върви. Все повече се цифровизираме 
като общество, в резултат на което нараства това, което може да бъде атакувано цифрово през интернет. 
"10 на сто от фирмите признават, че имат преки финансови загуби. Колегите от киберпрестъпления споделят, че 
почти всеки месеца има фирма, загубила 20 хиляди евро от измама, направена чрез компютърни средства", посочи 
той. 
По думите му голяма част от бизнеса не разбира напълно киберсигурността. От тяхна гледна точка това е трудна сфера, тъй 
като изисква инвестиция, а няма възвръщаемост. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 

https://bntnews.bg/news/nacionalniyat-koordinator-po-kibersigurnost-blizo-20-e-godishniyat-rast-na-kiberatakite-sreshtu-biznesa-1212640news.html
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√ Москва обмисля ответни мерки след взривовете на "Северен поток" 
Европейският съюз проучва начини за увеличаване на помощта за украинския енергиен сектор, засегнат силно от руски 
въздушни удари, съобщи ресорният еврокомисар Кадри Симсон, която е на посещение в Киев. Тя нарече руските 
нападения "жестока и нехуманна тактика за причиняване на човешки страдания с настъпването на зимата". 
Русия обяви, че обмисля ответни мерки, след като обвини Великобритания, че стои зад взривовете на газопроводите 
Северен поток. "Подобни действия не може да се подминат просто така", коментира говорителят на Кремъл Дмитрий 
Песков. 
Кремъл посочи, че все още няма решение за отстраняване на повредите. Лондон заяви, че няма да се остави да бъде 
въвлечен в опити за отвличане на вниманието от войната в Украйна и окачестви обвиненията като част от "руски сценарий". 
Украинският президент Зеленски съобщи, че е провел изключително важен и продуктивен разговор с френския си колега 
Макрон за укрепване на украинската отбрана и възстановяване на енергийната инфраструктура на страната. Договорено е 
на 13-ти декември в Париж да бъде организирана международна конференция в подкрепа на украинските цивилни през 
зимата. 
Междувременно Москва съобщи, че масивни руски удари срещу украински комуникационни и енергийни обекти 
значително са нарушили производството в предприятия от украинския военно-промишлен комплекс. 
Необходими са конкретни стъпки за преодоляване пречките пред износа на руско зърно и торове, за да се запази 
споразумението за износ на украинска селскостопанска продукция през Черно море, заяви турската дипломация. В събота 
Москва обяви, че прекратява участието си, но и днес корабоплаването продължава. 
"Целият свят, особено неразвитите и развиващите се страни, се нуждаят от продуктите от двете страни", каза 
Мевлют Чавушоглу - министър на външните работи на Турция. 
В телефонен разговор с Владимир Путин турският президент Ердоган е изразил увереност, че е възможно решение за 
подновяване на зърненото споразумение. Ердоган планира аналогичен разговор и с украинския държавен глава. 
Москва съобщи, че в зоната на бойните действия в Украйна са изпратени 87 хиляди мобилизирани в армията, а през нощта 
нанесе нови удари в Николаев. Русия разшири зоната на евакуацията на цивилните в окупирания юг на страната- мярка, 
определяна от Киев като насилствена депортация. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев очаква ДПС за консултации преди връчване на мандат за правителство 
Президентът Румен Радев продължава консултациите с парламентарните партии преди да връчи първия проучвателен 
мандат за съставяне на правителство. След ГЕРБ и „Продължаваме промяната" днес държавният глава ще разговаря с 
Движението за права и свободи (ДПС) - третата формация в 48-ото Народно събрание. 
Съставянето на правителство не трябва да бъде на всяка цена, смята президентът Румен Радев. Той настоява за диалог 
между партиите в 48-ото Народно събрание "за намиране на ефективни решения". 
"Ще държа да изчерпим докрай всички възможни опции за правителство". 
Президентът ще обсъди днес и с представителите на ДПС възможността партиите да излъчат работещ кабинет, както и най-
важните задачи пред парламента - въпроси, които държавният глава вече постави на консултациите с ГЕРБ и 
"Продължаваме промяната". 
От ДПС са готови за разговори за съставяне на правителство. Няма да поставят червени линии. Ще участват във всички 
разговори за евентуален бъдещ кабинет, на които бъдат поканени. Готови са за дискусии по политики. 
Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид обясни:  
"Искаме да говорим за политики, които това правителство евентуално ще реализира, а не да се търсят лица, партии, 
конфигурации…" 
След консултациите с ДПС президентът трябва да насрочи отделни срещи с останалите четири формации в 48-ото Народно 
събрание, преди да връчи първи проучвателен мандат на ГЕРБ. 
 
√ Военната помощ за Украйна и хартиената бюлетина са в седмичната програма на НС 
В седмичната програма на Народното събрание влизат проекторешение за предоставяне на военна помощ за Украйна и 
връщането на хартиената бюлетина като възможност да се гласува на избори, предаде репортер на БНР. Депутатите 
предвиждат и изслушване на министъра на енергетиката Росен Христов. 
На днешното пленарно заседание депутатите ще разгледат промените в парламентарния правилник, част от които 
предвиждат, че решенията в пленарната зала ще се взимат при облекчен режим, като необходимият брой гласове за 
приемане на законопроект ще се определя от броя на народните представители, регистрирани при последната проверка 
на кворума. Предвидено е и изслушване на здравния министър Асен Меджидиев по искане на "Възраждане". 
Очаква се в четвъртък депутатите да разгледат проекторешенията на "Демократична България" и ГЕРБ за предоставяне на 
военна помощ на Украйна и да изслушат служебния министър на енергетиката Росен Христов за доставките на газ в 
България от края на април досега. 
В петък ще бъдат разгледани на първо четене промени в Изборния кодекс. Предложението на БСП е избирателят да има 
възможност да решава как да гласува – машинно или с хартиена бюлетина, а от "Демократична България" предлагат в ЦИК 
да бъде създадено специално звено за управление на машинното и електронното гласуване. 
 
√ Две парламентарни комисии ще гледат две предложения за военна помощ за Украйна 
Две ресорни комисии ще гледат предложенията за военна помощ за Украйна, информира репортерът Добромир Видев.  
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Внесеният от "Демократична България" проект предвижда за месец правителството да напише и внесе в парламента 
Програма за превъоръжаване на армията, но като отчита предоставената военна техника на Украйна. Правителството 
трябва и за 10 дни да организира консултации със съюзниците в НАТО за придобиване на заместваща техника. Ускоряване 
на процедурата за купуване на вторите осем Ф-16. 
Сходно е предложението и на ГЕРБ- СДС. Но в него се настоява и България да подкрепи съдебния иск на Украйна срещу 
Русия в Европейския съд за правата на човека. А българското правителство да работи с украинското, за да се предложат 
пакет от мерки възстановяването  на икономиката, инфраструктурата и енергетиката на Украйна. 
В изказвания по темата се очерта опозиция от партии. 
БСП казаха, че няма да подкрепят предложенията. 
"Възраждане" имат "опасения за натиск България да вземе страна във войната". 
Партията на Стефан Янев е за балансирана позиция. 
ДПС, ГЕРБ и ДБ са за даването на оръжие. 
Към момента действа позицията на предишния парламент за военно-техническа помощ. Която в месеците от старта на 
войната е под формата на медицински пакети и заявления за ремонт на техника. 
В серия разговори дори със служебния кабинет Украйна е настоявала за тежко въоръжение. 
 
√ Второ заседание на правителството за тази седмица 
Служебният кабинет ще се събере на редовното си заседание. Според дневния ред се очаква министрите да обсъдят 
доклад за "състоянието на здравето на гражданите". 
Предвидено е и проектопостановление за допълнителни разходи по бюджета на фонд "Земеделие" за тази година. 
Това ще бъде второто заседание на кабинета през седмицата. В понеделник министрите приеха решение бюджетът за 
2022 г. да бъде удължен до сформирането на ново редовно правителство. 
 
√ Вицепрезидентът ще приветства участниците в Световната среща на българските медии 
Вицепрезидентът Илияна Йотова ще приветства участниците в 17-ата Световна среща на българските медии, която се 
провежда в Израел на тема "Медии и спасение". 
Участват представители на 20 български медии от 13 държави. 
Срещата започна вчера с молитва на Божи гроб, отслужена за първи път на български език. 
 
√ Любомир Каримански: Има политики, които още могат да се използват в т.нар. удължителен бюджет 
"Няма да се налага да се вдигат данъците" 
"Никога служебно правителство не е внасяло цялостен годишен бюджет" 
Интервю на Даниела Големинова с Любомир Каримански и репортаж на Марта Младенова в предаването ''12+3'' 
"Бюджетът е като финансов план, изразител на всичко онова, което възнамерява един редовен кабинет да реализира - 
реформи и политики. Затова е по-добре бюджетът да бъде направен от редовен кабинет, отколкото от едно служебно 
правителство. Досега служебно правителство не е внасяло цялостен годишен бюджет на страната". 
Това каза пред БНР Любомир Каримански, съветник на служебната финансова министърка Росица Велкова, бивш депутат 
от "Има такъв народ", като добави, че най-подходящият вариант за бюджет за 2023 г. е този, който служебният кабинет 
предлага. 
"Ние не стъпваме на бюджет, който трябва да изпълнява Маастрихтските критерии, а на бюджет, чиито политика са 
зададени с актуализацията през 2022 г., а тя съдържаше в себе си достатъчно раздути разходи. Има политики, които все 
още могат да се използват в т.нар. удължителен бюджет в първите няколко месеца на 2023 г.", обясни бившият 
председател на парламентарната бюджетна комисия. 
Каримански припомни, че Корнелия Нинова и Асен Василев са изразявали друго мнение и отношение към бюджета и към 
данните, подготвяни от финансовото министерство, а сега настояват служебното правителство да внесат нов бюджет: 
"Г-жа Нинова в края на август заяви, че тя съветва служебния кабинет да не се занимава с внасянето на бюджет. Тогава ли 
е излъгала, или сега лъже, когато настоява да бъде внесен бюджет? Г-н Василев, когато внесе бюджета през февруари, 
стъпи на макрорамката, определена от Министерство на финансите. Сега не вярва на същите тези колеги, на които тогава 
е повярвал и разработил бюджета. На кого да повярваме - на г-н Василев тогава или на г-н Василев сега? Виждате какво 
лицемерие и раздвоение имат политиците сега".  
По думите на финансиста парите, "които чакаме от Европа по Плана за възстановяване (ПВУ) и от други фондове", трябва 
да са отделно и да не ги харчим за наши вътрешни цели - за социални проблеми, а вече част от тях са изхарчени за 
увеличението на пенсиите: 
"В 2022 г. имаме 1,3 млрд. лева транш, до края на годината очакваме още 2,6 млрд. лева. От тези 3,9 млрд. лева държавата 
може да изхарчи целево по ПВУ не повече от 100 млн. лева до края на 2022 г. Т.е. 3,8 млрд. лева се изхарчват за всичко 
друго, но не и за самия план и за това как да бъдем по-устойчиви и да бъдат направени реформи. В 2023 г., ако не успеем 
да осъществим съответните промени или направим, дай боже, залегналите в ПВУ реформи, ние вече няма откъде да 
вземем, защото вече са ни отпуснати тези пари през 2022 г. и ще трябва да ги вземем от Бюджета, а това формира 
дефицита".  
Няма да се налага да се вдигат данъците, прогнозира Любомир Каримански. 
Не трябва обществото да бъде поляризирано в мнението за еврото, смята финансистът и коментира: 
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"Важното е да намерим истината за анализа от гледна точка ефективността от въвеждане на европейската валута в 
България. ... Бих искал да влезем в еврозоната на 1 януари 2024 г., но ми липсва анализ, за да съм сигурен дали 
можем. Политиците не направиха нищо за информираността на българите за ползите от въвеждането на еврото".  
Интервюто на Даниела Големинова с Любомир Каримански и репортаж на Марта Младенова в предаването 
"12+3" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Михаил Кръстев: През 2023 г. също ще имаме дефицит и дори ще е по-голям 
Еврозоната влиза в рецесия и ние ще я последваме 
Интервю на Силвия Великова с Михаил Кръстев 
Проблем, наложен през последното десетилетие е, че основната финансова рамка на България е нещо, което може да се 
прекроява отново и отново с всички актуализации, с които свикнахме през годините, с това че трябваше да се прави от 
служебни правителства. Много проблематичност има в приемането на важен документ като Бюджета, ако няма яснота кой 
ще го прилага. 
Това каза за БНР Михаил Кръстев, икономически изследовател, член на Съвета по икономически и публични политики по 
повод внесения законопроект за удължаване на държавния бюджет за тази година до избирането на редовно 
правителство. 
„Това са аргументите и на служебното правителство защо няма да предложат такъв бюджет. Като че ли виждаме едно 
разочарование в партиите, които така или иначе са се нагласили за предизборна кампания и смятаха Бюджетът да е част 
от нея - едно предизборно наддаване кой най-много обича обществото“. 
Тъй като ще има удължаване на бюджетната рамка от 2022-ра година, няма да са възможни големи прекроявания, изтъква 
Кръстев пред „Хоризонт“. Много от мерките в помощ на хората и бизнеса изтичат през 2023 година, подчерта той. Макар 
до септември бюджетът да беше в излишък, в края на октомври е на дефицит, а предстоят месеци, когато традиционно се 
харчи най-много, коментира изследователят: 
„Практика, наложена в последното десетилетие, главно от управлението на ГЕРБ - абсолютно нерелевантни показатели 
като "излишък към полугодие" се дават винаги, при положение че капиталовите разходи на държавата са главно в 
последните месеци … За да се сметне колко е един излишък или дефицит трябва да мине повече от година след 
изтичането. Страната ще бъде на дефицит тази година. Той си е заложен в бюджета за 2022 и в прогнозата на Министерство 
на финансите. През 2023 година също ще имаме дефицит и той дори ще е по-голям. Отново Министерство на финансите, 
същото което оперираше заедно с Асен Василев, даде тази прогноза. Състоянието на публичните финанси е много лошо. 
Много е лошо най-вече заради различни показатели, които не обсъждат много в общественото постоянство. Например 
брутното капиталообразуване спада страшно много, което означава че инвестициите в реалната икономика спадат а 
страшно много. Голям проблем за тази реална икономика е непредвидимостта, която има от страна на политическата 
класа. Ние не знаем, на базата на това какво говорят политиците, дали например ще има компенсации за тока в следващата 
година или не“. 
„Нека не забравяме, че през 2023 година еврозоната влиза в рецесия и ние ще я последваме по всяка 
вероятност“, предупреди експертът и коментира има ли опасност за парите по Плана за възстановяване и за реформите 
по плана: 
„За да получим парите, трябва да извършваме форми. Тези реформи са в пакета от закони, които бяха дадени, поне част 
от тях, от служебния кабинет. Моята прогноза е, че в рамките на този парламент не може да се взимат толкова тежки 
решения“. 
Голяма част от средствата в Плана са в глава „Зелена България“, където се разглеждат закони, които касаят енергийния 
преход на България през следващото десетилетие. Това са изключително важни закони и трябва да бъдат подложени на 
сериозен дебат и няма как да не се стигне до сблъсък в парламента: 
„Политиците имаха голям проблем да излъчат кой да бие звънеца в началото или на края на заседанията. Не виждам как, 
на този етап, те могат да стигнат до консенсус по отношение на 20 закона, които касаят най-вече енергийния преход на 
България, но и друг тип реформи“. 
Ще има ли предсрочни избори: 
„Имаме един паритет между ГЕРБ и анти-ГЕРБ партиите. Докато едни от тези сили не надделеят убедително, с 200-300 000 
гласа поне, ние няма да видим решаване на тази политическа криза, тъй като в момента мачът е равен. Просто ще има 
преиграване“. 
Гласуването с хартиени бюлетини е важно за партиите заради местния вот, който предстои през есента на следващата 
година, изтъкна той и коментира желанието на Борисов за диалог с ПП: 
"Когато ти кажеш, че си готов да изпълниш всички искания на Асен Василев, който е бил вицепремиер и финансов 
министър, по отношение на финансовата политика, на публичните финанси, това убива всичките ти аргументи, че ти, в 
крайна сметка, си по-добър от този човек, след като си готов да му изпълни всичко и казваш, че това, което той прави, 
макар и вредно, ще го направиш". 
 
√ Учителят Димитър Гилев е "Будител на годината 2022" 
Вдъхновяващият учител, историк и изследовател от Свиленград Димитър Гилев спечели вота на публиката в националната 
обществена кампания на БНР "Будител на годината 2022". Резултатите от гласуването бяха обявени на тържествена 
церемония на празничния 1 ноември, излъчена в дигиталните платформи на БНР, dir.bg и actualno.com. Събитието ще може 
да бъде видяно и тази вечер в 23.30 часа в ефира на bTV. 

https://bnr.bg/post/101729532/lubomir-karimanski-ima-politiki-koito-oshte-mogat-da-se-izpolzvat-v-tnar-udaljitelen-budjet
https://bnr.bg/post/101729882/mihail-krastev-prez-2023-godina-sashto-shte-imame-deficit-i-dori-shte-e-po-golam
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Победителят в "Будител на годината", Димитър Гилев, призова всички българи да се пробудим и осъзнаем, че сме древен 
народ с история. Настоя да спрем да говорим за България като за държава, а да осъзнаем, че тя е отечеството ни. 
Затова и често влиза в клас с костюм от миналото, за да преподава автентично, а в своята интернет платформа "Древна 
България" Гилев качва клипове, статии и публикации, с които цели пробуждането на българския народ. Материалите вече 
са над 1500. 
"Преподавам историята с чувство, за нея не се говори сухо, защото така се получава едно нареждане на факти по 
никакъв начин не може да провокира интерес в децата…", сподели той на тържествената церемония. 
29-годишният учител допълни, че иска да научи учениците си на чест, морал, дълг, родобюлие, 
отечественознание: "Отечеството символизира духовното единение на един народ, затова моята мисия е да 
възпитам в децата да градят бъдещето на България. Историята не е само нашата памет, та е и гръбнакът на 
народа, а без гръбнак не можем да стоим изправени". 
Димитър Гилев беше един от десетте финалисти в деветото издание на  кампанията „Будител на годината“, избрани от 
журито (проф. Огнян Герджиков, д-р Румен Манов, Светослав Иванов, Даниел Ненчев, Елеонора Гаджева, Добрина 
Чешмеджиева и Ива Дойчинова) сред стотици предложения от слушателите на БНР. 
Наградата "Аз, буки, веди – Знание" на скулптура Александър Пройнов връчи генералният директор на обществената 
медия Милен Митев с думите: 
“Във време на все по-ожесточено противопоставяне, тази кампания продължава да ни обединява. Именно това 
нарастващо разделение в обществото прави нуждата от будителите днес все по-голяма. 
В епохата на Българското възраждане будители са били онези, които са работили за просвещението и запазването 
на националното ни самосъзнание като българи. Днес будител може да е всеки от нас – аз, вие, човекът до вас с личния 
си пример за доброто, което правим, с каузите, зад които заставаме,  развиваме и отстояваме. 
"Богатий с парите, сюрмахът с труда, момите с иглата, учений с ума" – така описва Иван Вазов хората около един 
свят народен будител – и това важи за днешните кампании-финалисти в "Будител на годината 2022". Те са много 
различни, но всички имат способността да ни обединяват". 
Специалната награда на Българското национално радио получи проф. Мартин Вечев, визионерът на бъдещето от INSAIT, 
който успя да постави България в центъра на света със заряда, хъса и енергията си. Наградата връчи Димитър Димитров, 
член на УС на БНР. 
Специалната награда на bTV Media Group получиха двама души с огромни сърца -  Силвена Христова и Красимир Ламбов, 
основателите на Фондация "Живот със Синдром на Даун", които преобърнаха представите на българите за слънчевите 
деца, и които показаха на всички, че това състояние далеч не е присъда, а предизвикателство. Наградата връчи главният 
оперативен директор и изпълнителен директор на bTV Media Group Господин Йовчев. 
По време на церемонията публиката в Pirotska 5 Event Center аплодира и още едни будители и тяхната вдъхновяваща 
музика – група "Остава" които тази година отбелязват 30 години на сцената. Историята на "Остава" е вплетена в живота на 
поколения българи благодарение на песни като "Ще дойдеш ли с мен", "Мъничко човече", "Шоколад", "Бесен", "Океан". 
Характерният стил на формацията, специфичният и чувствен вокал на Свилен, текстовете, които ни карат да се замислим, 
са сред причините "Остава" не само да "остане" 30 години на музикалната сцена, но и да е следвана от хиляди почитатели. 
 
√ ЕС ще помогне на украинския енергиен сектор, който беше обект на руски ракетни атаки 
Европейският съюз проучва начини за увеличаване на помощта за енергийния сектор на Украйна, който пострада от 
седмици на руски въздушни ракетни атаки, заяви във вторник еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон по време на 
посещение в Киев, предаде Ройтерс. 
"Днес съм в Киев, за да помогна за увеличаване на подкрепата за украинския енергиен сектор. Свидетел съм от първа ръка 
на мащаба на разрушенията в Украйна и полагаме всички усилия да увеличим финансовата, техническата и практическата 
помощ", написа тя в "Туитър". 
"Украинската енергийна инфраструктура е под целенасочена атака от страна на Русия – жестока и нечовешка тактика за 
причиняване на човешки страдания с наближаването на зимата", написа още Симсон и прикани всички държави членки, 
европейски институции и техните съюзници, както и частни донори да увеличат подкрепата си за Украйна. 
Еврокомисарят пътува до Киев след седмици на руски ракетни атаки, насочени към украинската гражданска 
инфраструктура и по-специално към електроцентрали. 
Симсон планира да се срещне с украинските власти и енергийни компании, за да обсъди как ЕС, международните 
партньори и частният сектор могат да помогнат. Тя ще обсъди и ситуацията в окупираната от Русия атомна електроцентрала 
"Запорожие", сигурността на доставките и бъдещата реконструкция на енергийната система. 
Междувременно украинският президент Володимир Зеленски и френският му колега Еманюел Макрон обсъдиха във 
вторник отбранителните способности и енергийната система на Украйна. 
"Изключително важен и продуктивен разговор с президента Еманюел Макрон. Конкретни решения за укрепване на 
отбранителните способности на Украйна. Конкретни инициативи за възстановяване на разрушената енергийна 
инфраструктура", написа Зеленски в "Туитър". 
Разговорът придоби важно значение след последния руски обстрел срещу украинската енергийна мрежа. Вчера 
началникът на Киевската областна военна администрация Олексий Кулеба предупреди населението на града да се 
подготви за дългосрочни прекъсвания на електрозахранването поради атаките в района. 
 
√ Рекордна трудова заетост в Германия през септември 
Приблизително 45,6 милиона души, пребиваващи в Германия, са били трудово заети в страната през септември 2022 г. 
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Според предварителните изчисления на Федералната статистическа служба (Destatis), сезонно коригираният брой на 
заетите лица е намалял леко с 4000 души спрямо предходния месец, след увеличение от 12000 през август и намаление 
от 9000 през юли. В резултат на това сезонно изгладеният брой на заетите лица почти не се е променил през последните 
четири месеца. 
Броят на заетите лица на сезонно некоригирана база обаче се е увеличил с 239 000 (повишение с 0,5%) през септември в 
сравнение с август. Така броят на трудово заетите лица в Германия достигна нов рекорд за всички времена, като 
предишният исторически връх на заетите, пребиваващи в Германия, беше през ноември 2019 г. Тогава заетостта в пазара 
на труда достигна 45,5 милиона, докато през септември 2022 г. тя се увеличи със 114 000 души или 0,3% спрямо предходния 
рекорден връх. 
Според изчисленията, базирани на проучването на работната сила, през септември в Германия са били безработни 1,30 
милиона души, като това представлява намалени със 147 000 (спад с 10,2%) в сравнение със септември 2021 г., а нивото на 
безработица се понижи до 2,9% спрямо 3,3% година по-рано. 
 
√ По-малко германски фирми смятат, че оцеляването им е застрашено, отколкото по време на Covid кризата 
По-малко германски компании смятат, че икономическото им оцеляване е застрашено, отколкото по време на 
коронавирусната пандемия, показва проучване, публикуван в понеделник от икономическия институт Ifo. 
Проучването установи, че сега едва 7,5% от германските компании имат значителни икономически опасения в сравнение 
с цели 21,8% по време на разгара на кризата с Covid-19. Въпреки това последните данни са малко по-висока в сравнение 
със 7,1% при аналогичната анкета на Ifo през април. 
Някои сектори обаче са по-засегнати от последната инфлационна криза от други, показва проучването на водещия немски 
икономически институт. Цели 11,6% от търговците на дребно съобщават, че оцеляването им е застрашено. "Настоящият 
темп на инфлация е основна грижа за търговците на дребно“, Клаус Волрабе от Ifo института. 
Сред доставчиците на услуги делът пък спаднал от 9,3% на 7,7%. Микропредприятията и самостоятелно заетите лица, както 
и хотелиерската индустрия обаче са особено загрижени за тяхното оцеляване заради растящата инфлация. Компаниите в 
ИТ сектора и недвижимите имоти пък не се притесняват за оцеляването си. 
В производството 7% от компаниите смятат, че оцеляването им е застрашено (при 4,9% през април). Ситуацията все още е 
трудна и за много фирми в текстилната промишленост (33,6 на сто). Но опасенията се увеличиха и в металодобивната 
промишленост. 
"По-високите цени на енергията доведоха до леко повишаване на страховете за оцеляване, особено в енергоемките 
индустрии“. Въпреки това, производствените поръчки остават запълнени", отбеляза Волрабе. 
 
√ Левият блок печели парламентарния вот в Дания 
Левият блок на премиерката в оставка на Дания Мете Фредериксен спечели мнозинство на парламентарните избори, 
произведени вчера, предадоха световните агенции. 
Блокът на Фредериксен получава 87 места в парламента, според пълното преброяване на бюлетините в континенталната 
част на страната. Към тях трябва да се добавят и 3 места от Гренландия и Фарьорските острови, което означава мнозинство 
от 90 места в 179-местния парламент, уточнява БТА. 
Като част от левия блок социалдемократите на Фредериксен получават 50 места в парламента, а изразено в проценти това 
означава 27,5 процента, което е най-доброто партийно представяне за повече от две десетилетия. Този резултат ще даде 
на Фредериксен възможността да бъде първата, която ще се опита да състави ново правителство. 
"Благодаря", написа в профила си в Инстаграм Фредериксен и публикува своя усмихната снимка.  "Много съм щастлива", 
допълни тя пред журналистите при пристигането си тази вечер със съпруга си в сградата на парламента. 
Блокът, обединяващ десницата и крайната десница, събира 72 места плюс едно от Фарьорските острови. 
"Резултатите показват, че отново има червено мнозинство в парламента", констатира лидерът на либералната партия 
"Венстре" Якоб Елеман-Йенсен, която" бележи отстъпление с 10 процентни пункта и губи 19 от притежаваните досега 43 
депутатски места. 
С 16 места центристката партия на бившия премиер Ларс Льоке Расмусен, наречена "Умерени", също влиза в парламента. 
14 места в парламента печели и новосформираната партия на бившата министърка на имиграцията Ингер Сьойберг, 
наречена "Датски демократи". 
Оттук нататък предстои по-късно днес Фредериксен да връчи оставката си на кралица Маргрете Втора, а тя да поиска от 
нея да състави ново правителство. 
Очертават се дълга фаза на преговори, защото Фредериксен вече не иска да е начело на правителство на малцинството, а 
умножи призивите както към останалите партии в левия блок, така и към центъра и десницата за широка коалиция, 
преодоляваща традиционните различия. 
Фредериксен може да разчита за съставяне на ново правителство на левите сили -  Социалистическата народна партия, 
съюза "Червени-Зелени" и Социално-Либералната партия. Фредериксен може обаче и да започне преговори с бившия 
премиер Ларс Льоке Расмусен и новата му партия, която също се беше обявила за коалиция с партиите от мейнстрийма в 
Дания. 
До предсрочните избори се стигна заради така наречената криза с норките. Правителството разпореди избиването на 
норките като част от мерките за борба с Ковид, но после това решение бе обявено за незаконно. След това една от 
партиите, подкрепящи правителството на Фредериксен заплаши, че ще го свали от власт с вот на недоверие, ако тя не 
свика предсрочни избори, на които да получи потвърждение на доверието на народа в нея след кризата с норките. 
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√ Норвегия започна да изпраща първите си газови доставки по новия Балтийски тръбопровод 
Новият Балтийски тръбопровод между Норвегия и Полша получи във вторник първите си директни доставки на норвежки 
газ, след като започна да работи датски терминал след известно забавяне, съобщи датският оператор на газовата система 
Energinet, предаде Ройтерс. 
"Проектът Балтийски тръбопровод достигна през вторник важен крайъгълен камък. Сега норвежкият газ влиза в новия 
газопровод и може да бъде изпратен до Полша през датската газова система“, се посочва в изявление на Energinet. 
Първоначално датският терминал Nybro ще работи с половин капацитет. 
Energinet каза още, че пълното пускане в експлоатация на тръбата, която има капацитет до 10 милиарда кубически метра 
газ годишно, е планирано за края на ноември. 
Балтийският тръбопровод е съвместен проект между Energinet и полската Gaz-System и е в центъра на полските усилия за 
диверсификация далеч от руския природен газ. 
Норвежката енергийна компания Equinor подписа няколко сделки за доставка на газ по Балтийския тръбопровод, 
включително с датската Orsted и с полската PGNiG. 
 
√ Зеленски: Зърненият коридор се нуждае от надеждна защита 
Необходима е дългосрочна защита за коридора за износ на зърно от Украйна и светът трябва да отговори твърдо на 
всякакви опити на Русия да наруши този процес, заяви  украинският президент Володимир Зеленски. 
Преди дни Москва обяви, че се оттегля от т.нар. Черноморска инициатива за износ на храни от черноморските пристанища 
на Украйна. Русия изстреля ракети по украински градове, включително в столицата Киев. Поразени бяха  електроцентрали, 
което доведе до прекъсвания на електричеството и водоснабдяването. 
В традиционното си вечерно видеообръщение президентът Володимир Зеленски заяви, че товарните кораби се движат, 
благодарение на усилията на ООН и Турция да поддържат отворен коридора за износ на зърнени храни. Той обаче 
подчерта: 
"Зърненият коридор се нуждае от надеждна и дългосрочна защита. Русия трябва ясно да разбере, че тя ще получи суров 
отговор от световната общност, ако предприеме каквато и да е стъпка, за да наруши нашия износ на храни. Това е буквално 
жизнено важно за десетки милиони хора". 
За днес не е предвидено нито един товарен кораб да премине през хуманитарния коридор в Черно море. Съвместният 
координационен център съобщи, че очаква движението да се възобнови от утре. 
Володимир Зеленски съобщи също, че вече е възстановена техническата възможност за водоснабдяване на всички 
потребители в страната, като за повечето райони е възможно и доставянето на електричество. Властите в Киев заявиха, че 
водоснабдяването и електрозахранването са възстановени, ден след вълна от руски атаки срещу инфраструктурата на 
украинската столица. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че планираните частични прекъсвания ще продължат, тъй като 
дефицитът в енергийната система е значителен. 
Представители на руските власти обявиха подновяване на операцията по масова евакуация на Херсонска област. 70 000 
души вече напуснаха района. Това става на фона на съобщенията за  нова украинска контраофанзива по източния фронт, 
който беше временно затихнал след освобождаването в началото на октомври на оста Харков-Изюм-Лиман. 
"Концентрираме се върху пътя Сватово-Кременная, задачата ни е да се прекъсне линията за руски доставки" към 
окупирания Лисичанск, съобщават украински военни. 
 
√ Спад на производството на газ от "Газпром" с 18,6% от началото на годината 
От началото на годината "Газпром" е намалил производството си на природен газ с 18,6% (със 78,8 млрд. куб. метра) 
спрямо същия период на миналата година до общо 344 млрд. куб. м., показват предварителни данни на руския енергиен 
гигант, цитирани от агенция ТАСС. 
Износът на газ за страните извън ОНД (Общност на независимите държави) за първите десет месеца на 2022 г. е намалял 
с цели 42,6% (с 67,6 млрд. куб. м) до 91,2 млрд. куб. метра. 
В същото време среднодневният износ на "Газпром" през октомври е намалял с 11,5% спрямо септември до 139 млн. куб. 
м, сочат още данните на енергийния холдинг. "Газпром" продължава да доставя газ според потвърдените поръчки, 
посочват от енергийната компания. 
В същото време търсенето на газ на "Газпром" от газопреносната система на вътрешния пазар на Русия се е свило с 5,6% (с 
11,1 млрд. куб. м)) за първите 10 месеца на тази година. 
Износът на руски газ за Китай пък продължава да расте чрез газопровода "Силата на Сибир" съгласно двустранен 
дългосрочен договор между "Газпром" и Китайската национална нефтогазова корпорация (CNPC). Доставките редовно 
надхвърлят дневните договорени количества, се посочи в изявление на "Газпром". 
От "Газпром" посочват, че "намаляването на потреблението на газ в Европейския съюз се превърна в ключов фактор за 
намаляване на търсенето на газ в света. През първите десет месеца на тази година, според първите предварителни оценки 
и наличните оперативни данни, световното търсене е синьото гориво е намаляло с над 40 млрд. куб. метра. Около 85% от 
това намаление, или с 36 млрд. куб. м, е делът на 27-те страни членки на ЕС". 
"Потреблението на газ е намаляло и във Великобритания, като за посочения период става въпроса за около 4 млрд. куб. 
м. Така, общият дял на страните от ЕС и Великобритания в намаляващото световно търсене на природен газ е около 95%", 
отбелязва "Газпром“. 
Руският газов гигант е изнасял 139 млн. куб. метра на ден за страни извън бившия Съветски съюз през миналия месец, 
което е спад от 11,5% спрямо септември, според изчисления на агенция Блумбърг, базирани на данните, публикувани от 
"Газпром" във вторник. 
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От началото на годината доставките на "Газпром" за основните му чуждестранни клиенти са намалели с 42,6% спрямо 
предходната година до 91,2 милиарда кубически метра. 
Дневният добив на газ на "Газпром" е средно 990 милиона кубически метра през октомври, което е почти 18% повече от 
месец по-рано, според изчисления на Блумбърг. 
В съобщението на "Газпром" също така се казва, че някои европейски страни вече са започнали да изразходват запасите 
от газ от своите хранилища и натоварването на европейските газохранилища през зимата ще бъде по-високо, отколкото 
през предходните години, поради промени в логистиката и източниците на доставка на газ. 
"Според Gas Infrastructure Europe, към 30 октомври в газовите хранилища в Европа са напомпани 68,6 млрд. куб. метра газ. 
Но дори максималните запаси в хранилищата на големите европейски държави не гарантират надеждно преминаване на 
предстоящия есенно-зимен сезон. Трябва да се отбележи, че някои страни вече са започнали да използват запаси от газ от 
хранилища“, се казва в изявлението на руския енергиен гигант. 
Към 30 октомври украинските газови хранилища пък са натрупали 14,6 млрд. кубически метра газ спрямо от необходимите 
за зимата 19 млрд. куб. м. "В Украйна признават, че има само теоретична възможност за запълване на хранилищата, но не 
и практическа", подчертават от "Газпром". 
Нивото на запасите в подземните газови хранилища в Европа вече е почти 94,7%, според данни на Gas Infrastructure Europe 
(GIE) към 30-ти октомври. Сега те съдържат малко повече от 102 млрд. кубически метра газ. Преди това страните от ЕС се 
ангажираха да запълнят газовите си съоръжения с най-малко 80% до зимата на 2022-2023 г. и с 90% през зимни периоди 
за следващите години. 
 

Запълняемост на газохранилищата в ЕС към 30-ти октомври, според данни на GIE 

 
 
√ Нетаняху се готви за завръщане на власт в Израел 
Бившият израелски премиер Бенямин Нетаняху заяви, че воденият от него десен блок е на прага на голям  успех, след като 
екзитполовете от вчерашните парламентарни избори му отреждат победа , макар и с крехко мнозинство. Заедно със 
съюзниците си от религиозните и крайнодесни партии Нетаняху има вероятност да постигне мнозинство от 61 места в 
Кнесета. Самият той определи предварителните данни за резултатите като "добър старт", но настоя да се изчака 
преброяването на бюлетините. 
Спечелихме огромен вот на доверие от хората в Израел, каза Нетаняху пред свои поддръжници в Ерусалим. Според 
израелската телевизия, екзитполовете прогнозират мнозинство от 62 депутати в 120-местния Ксенет за блока на Нетаняху. 
Окончателният резултат се очаква в края на седмицата. 
До вота се стигна след разпадането на така наречената коалиция за промяна на Яир Лапид, която обедини осем различни 
партии, свалили миналата година Бенямин Нетаняху след 12-годишно управление. 
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Израелският премиер в оставка Яир Лапид заяви, че ще изкача финалните резултати от изборите и увери, че няма да спре 
с политическата борба. 
 
√ САЩ и ОАЕ подписаха споразумение за производство на 100 гигавата чиста енергия до 2035 г. 
Съединените щати и Обединените арабски емирства (ОАЕ) подписаха партньорство за инвестиране на 100 милиарда 
долара в проект за чиста енергия, който има за цел да произведе 100 гигавата до 2035 г. с цел повишаване на енергийната 
сигурност, разпространение на приложения за чисти технологии и подкрепа на действията в областта на климата, съобщи 
във вторник официалната информационна агенция на ОАЕ (Emirates News Agency или WAM). 
"Близкият стратегически съюз между ОАЕ и Съединените щати ще допринесе за подкрепата на процеса на преход в 
глобалния енергиен сектор и изграждането на по-устойчиво бъдеще“, каза американският старши съветник по енергийна 
сигурност Амос Хохщайн на Международната петрола конференция и изложение в Абу Даби (ADIPEC). 
Миналата година двете страни се договориха да обединят усилията си в справянето с "горещия" проблем с изменението 
на климата, като се съсредоточат върху намаляването на вредните емисии до 2030 г. 
 
√ Рязко забавяне на промишлената експанзия в САЩ през октомври 
Промишлената активност в САЩ продължи да се разширява през октомври, но с най-слабото темпо от средата на 2020 г. 
насам, показват данни на  Institute for Supply Management (ISM). 
В същото време индексът, измерващ цените, плащани от бизнеса за суровини, се понижи за седми пореден месец, тъй 
като агресивната политика на Федералния резерв за повишаване на лихвите, за да овладее високата инфлация, ограничи 
търсенето на промишлено произведени стоки. 
Индексът ISM, измерващ активността в промишлеността, се понижи през октомври до 50,2 пункта от 50,9 пункта през 
септември, като това е най-слабата промишлената експанзия в САЩ от май 2020 г. насам, когато икономиката започна 
предпазливо да се възстановява от първата вълна на коронавирусната пандемия. 
Индексът на новите промишлени поръчки обаче се повиши до 49,2 пункта от 47,1 пункта месец по-рано, което показва 
известна устойчивост сред потреблението на промишлено произведени стоки, въпреки че политиката на Фед на рязко 
повишаване на лихвите вече се отразява на джоба на американците. 
Очаква се Федералният резерв да повиши лихвените проценти с нови 75 базисни пункта за четвърти пореден път в края на 
своето заседание в сряда вечерта, което би представлявало най-бързият темп на затягане лихвите от 40 години насам. От 
март насам Фед повиши основния си лихвен процент от почти нула до текущия диапазон между 3% и 3,25%, докато се бори 
с упорито високата инфлация. 
Междувременно ценовият натиск продължи да намалява за седми пореден месец, като ценовият ISM индекс падна през 
октомври до 46,6 пункта от 51,7 пункта, което е знак за намаляване на цените (индекс под важното ниво от 50 пункта) и би 
трябвало да насърчи купувачите. Това е добре дошла новина за централната банка на САЩ, която все още не отчита 
значително подобрение в други измерители на инфлацията. 
Индексът ISM, касаещ самото промишлено производство, пък нарасна до 52,3 от 506 пункта през септември. 
"Производственият сектор в САЩ продължава да се разширява, но с най-ниската скорост от началото на възстановяването 
от коронавирусната пандемия. Тъй като участниците в проучването съобщават за смекчаване на нивата на нови поръчки 
през предходните пет месеца, индексът за октомври отразява подготовката на компаниите за потенциално бъдещо по-
ниско търсене", отбеляза председателят на комитета за проучване на ISM Тимоти Фиоре. 
Малко по-рано днес агенцията S&P Globul отчете понижение на нейния промишлен PMI индекс за САЩ през октомври до 
50,4 пункта от 52,0 пункта през септември, но това е малко по-добро представяне спрямо предварителен PMI индекс на 
ниво от 49,9 пункта. 
 
√ Ембаргото на ЕС върху руския петрол може да изпрати цените "доста над $100 за барел" 
Цените на суровия петрол сорт Брент могат лесно отново да надхвърлят 100 долара за барел, ако загубите на доставки от 
Русия са близо до 3 млн. барела на ден, след като ембаргото на ЕС върху вноса на руски суров петрол по море влезе в сила 
през следващия месец, прогнозира базираният в Рияд Международен енергиен форум (International Energy Forum или IEF). 
IEF и много страни потребители, не само Съединените щати, са загрижени какво ще се случи с пазара на петрол, когато 
санкциите на ЕС влязат в сила на 5-и декември, посочи пред Блумбърг генералният секретар на IEF Джоузеф Макмонигъл 
в кулоарите на Енергийна конференция ADIPEC в Абу Даби. 
Според IEF, която е най-голямата международна организация на енергийните министри в света, пазарът на петрол може 
да загуби някъде между 1 и 3 млн. барела на ден от доставките на петрол от Русия, когато санкциите влязат в сила. 
През последните месеци имаше много прогнози и много спекулации за това какво може да се случи с ембаргото, но "това 
е моментът, когато наистина ще видите руските барели да излизат от петролния пазар. Може би Русия ще намери начин 
да заобиколи ембаргото, но не и в неговото начало", каза Макмонигъл пред Блумбърг. 
Според него, ако световният петролен пазар загуби 3 млн. барела на ден руски петрол, то сортът Брент лесно ще преодолее 
ценовото ниво от 100 долара за барел. 
Ще има голяма нестабилност с началото на ембаргото, защото няма да има много прозрачност относно действителния 
брой руски барели, които излизат от пазара, смята още Макмонигъл, "така че цените на сорта Брент могат да надхвърлят 
100 долара за барел с големи ценови колебания, което не е добре за пазара". 
Коментирайки текущата пазарна ситуация, Макмонигъл каза, че "физическите петролни пазари са много напрегнати, а 
пазарите "на хартия" се определят от лоши икономически новини и опасенията за рецесия". 
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Междувременно петролните фючърси поскъпват във вторник късно следобед с над 2% с оглед на поевтиняването на 
американския долар спрямо останалите валути и факта, че от днес влиза в сила договореното в рамките на "ОПЕК +" 
съкращаване на производството с 2 млн. барела на ден, което засилва опасенията за ограничаване на глобалните доставки. 
 

Графика на петрол Брент (в долари за барел) 

 
 
Към 17,30 часа българско време вчера януарските фючърси на петрол Брент се повишават с 2% към 94,70 долара за барел, 
а декемврийските фючърси на американския лек суров петрол WTI - с 2,2% към 88,45 долара за барел. 
През октомври петролът Брент поскъпна със 7,8%, а американският лек суров петрол WTI - с 8,9% с оглед на решението на 
"ОПЕК +" да намали от ноември  съвместното петролно производство с 2 млн. барела на ден, което е най-значителното 
съкращение от началото на коронавирусната пандемия. 
Едно по-рязко поскъпване на черното злато изглежда на този етап ограничено с оглед на забавянето на производствената 
активност по целия свят и по-специално в Европа, Азия и САЩ през октомври, както и опасенията за предстояща рецесия. 
Промишлената активност в най-големия потребител на суров петрол в света - Китай, отчете по-слабо от очакваното 
представяне през октомври, подхранвайки опасенията, че подновените Covid ограничения ще навредят на 
икономическата активност и ще потиснат търсенето на суровини, включително на петрол. 
 
24 часа 
 
√ 15 хиляди евро ще е максималната помощ на стопанство заради войната 
15 000 евро ще бъде максималната помощ за стопанство, която ще получат земеделците у нас като компенсация за 
загубите им от войната в Украйна. Това е записано в проект на наредба, която земеделското министерство пусна за 
обществено обсъждане в понеделник. 
Парите са от сега действащата Програма за развитие на селските райони, като става дума за 62 млн. евро. Приемът на 
документите, с които ще се кандидатства, ще започне след около месец, когато приключи общественото обсъждане, а 
одобрението ще бъде дадено до 31 март догодина. 
В действителност обаче стопаните може да не стигнат до максимума от 15 хиляди евро, тъй като редът за кандидатстване 
предвижда първо да се съберат всички заявки и после всяка конкретна сума да се коригира според наличните средства. 
Освен това, тъй като става дума за подпомагане de minimis, от получената сума ще трябва да бъдат извадени останалите 
помощи, които земеделецът е получил по този начин. 
Според мотивите, подписани от земеделския министър Явор Гечев, помощите следва да ограничат загубите на фермерите 
заради увеличените цени на вложените ресурси, да се осигури стабилност на стопанствата, както и да се обезпечи тяхната 
ликвидност и жизнеспособност. Очакваният резултат е това да доведе до продоволствена сигурност в страната. 
Подкрепата е насочена към земеделците, отглеждащи плодове, зеленчуци, винено грозде, слънчоглед, маслодайни рози, 
култивирани гъби, млечни и месодайни крави, телета за угояване, биволи, овце майки и кози майки. 
Селскостопанският сектор е сред най-засегнатите от войната в Украйна. Затрудненото снабдяване и повишените цени на 
основни суровини за производството допринасят за нарастване и на потребителските цени. През първото шестмесечие на 
2022 г. разходите за производство в селското стопанство продължават да се вдигат. По данни на НСИ общият индекс на 
цените на стоките и услугите за текущо потребление за второто тримесечие на 2022 г. е по-висок с 46,2% спрямо същото 
тримесечие на предходната година и с 38,1% спрямо нивото за цялата 2021 г. 
Голяма част от производителите на плодове и зеленчуци - предимно малки и средни, не могат да си възвърнат разходите, 
които през второто тримесечие на 2022 г. са нараснали с 23% в сравнение с година по-рано, пише в мотивите на проекта. 
Лозаро-винарският сектор пък търпи допълнителни загуби от войната, тъй като губят пазарите в Русия, Украйна и Беларус, 
а едновременно с това продукцията от продаденото грозде е поскъпнала с 46%. 
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При земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед, продукцията поскъпва средно с 46%, става ясно от данните на 
министъра на земеделието. През второто тримесечие на 2022-а разходите за производство на култивирани гъби са се 
увеличили с близо 22,2% спрямо 2021 г., докато средната цена на продукцията бележи ръст от 10,3%. А фуражите са 
поскъпнали с 34,3%. 
 
√ Александър Пулев: Показахме, че сме правителство на действието и ускорението 
“Живеем в тежки времена, но в служебния кабинет показахме през последните няколко седмици и месеци, че сме 
правителството на действието и на ускорението. Днес е свещен ден за българите и вярвам, че духовното начало трябва 
винаги да триумфира и да доминира над материалното, но искам да ви поговоря за пари. Това е една изключително 
релевантна тема предвид икономическата ситуация и цялата тази вихрушка от кризи и галопираща инфлация. Заедно с 
колегите от служебния кабинет направихме почти невъзможното - да постигнем 14 милиарда лева одобрен ресурс по 
европейските средства, за Вас - учените, за малкия и среден бизнес, за гръбнака на икономиката“. 
Това каза в словото си на тържественото събрание в Българската академия на науките (БАН) за Деня на народните будители 
служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев пред БТА. 
"От гледна точка на Министерството на иновациите и растежа направихме много - успяхме да осигурим ресурс от 3 
милиарда лева по новата програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията, и успяхме да отворим 
Националния план за възстановяване и устойчивост по четири процедури до края на годината. Преди няколко дни успяхме 
с колегите от министерството да входираме за одобрение една нова европейска програма, като тя в момента е в Брюксел 
и разчитам, че тя ще бъде одобрена в максимално кратък срок. 
Това е програма, която е свързана с научноизследователската дейност и за първи път в историята на управлението на 
европейските средства в България имаме подобна европейска програма, насочена към Вас, към Академията, към 
взаимодействието на тази приоритетна ос - между бизнес и наука. Тази програма е с бюджет 2 милиарда лева и тя ще бъде 
отворена за всички Вас, в следващите няколко седмици, по линия на Министерството на иновациите и растежа. 
Ще може различни институти и научноизследователски центрове да кандидатстват директно, като бенефициенти, а 
учените ще може да си взаимодействат с представители на бизнеса. Те ще бъдат предоставени с ваучери, с които да дойдат 
при Вас, а Вие да им помогнете да си внедрят и да си разработят различни иновации", обясни на учените министър Пулев. 
Той заяви, че за него е чест и привилегия да бъде част от Настоятелството на БАН. 
 
√ 10% от фирмите в България са претърпели загуби заради кибератаки 
10 на сто от фирмите у нас отбелязват, че имат загуби заради кибератаки. Това показва анкета на Министерството на 
електронното управление в Европейския месец на киберсигурността. Според 20% има увеличение на атаките спрямо 2021 
г. В проучването на министерството са участвали над 70 фирми. 60% от тях са заявили, че не извършват тест за сигурност 
на системите си. 44% от анкетираните са били обект на онлайн атака. 
Малко над 35 от участвалите в анкетата фирми са посочили, че правят обучение за киберсигурност на своите служители. 
Статистиката на отдела за киберпрестъпленията на ГДБОП посочва, че през три-четири дни има компании, които губят по 
50, 100, 300 хиляди евро в резултат на фишинг атаки. Така нареченият сменяем айбан причинява множество щети. Наскоро 
Европейската агенция за киберсигурност припомни, че повишените атаки от отказ от услуга към фирмите се използва, за 
да се окаже натиск върху пострадалия да плати откупа при атака с криптиране на данни, пише БНР. 
Министерството на електронното управление валидира марка, посветена на европейския месец на киберсигурността. 
Авторът ѝ Теодор Лихо обясни: "Марката представлява един QR-код, който ги препраща към сайта на Европейския месец 
на киберсигурността, а изкуството е в това да можеш да свържеш точките между технологията и вдъхновението". 
 
√ Основният лихвен процент у нас нараства 
Българската народна банка обявява, считано от 1 ноември 2022 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в 
размер на 0.59 на сто, съобщи БНБ, предаде БТА. През октомври ОЛП беше 0,49 на сто. Индикаторът се използва 
ограничено при някои кредити, отпуснати от български банки в лева. 
Една от основните му функции е при определянето на т. нар законова лихва, която се начислява при просрочени 
задължения. Законовата лихва се актуализира два пъти годишно - на 1 януари на 1 юли, обявиха по-рано този месец от 
НАП, след като БНБ за първи път обяви положителна лихва (тази за октомври) от началото на 2016 г. 
 
√ Печалбата на банките у нас в края на септември е 1,5 млрд. лв. 
Печалбата на банковата система в края на септември е 1,5 млрд. лв., или с 408 млн. лв. (37,4 на сто) повече спрямо тази за 
деветте месеца на 2021 година, съобщава Българската народна банка (БНБ). 
През третото тримесечие на активите на банковата система се увеличават с 6,8 млрд. лв. (4,8 на сто) до 148.9 млрд. лв. 
Спрямо края на юни 2022 г. брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава с 3 млрд. лв. (3,7 на сто) до 84 
млрд. лв., а вземанията от кредитни институции нарастват със 199 млн. лв. (2,2 на сто) до 9 млрд. лв. За същия тримесечен 
период кредитите за домакинства отбелязват прираст с 1,3 млрд. лв. (4,2 на сто), тези за нефинансови предприятия – с 1,2 
млрд. лв. (2,7 на сто), а за други финансови предприятия – с 459 млн. лв. (8.2%). Нарастват също и кредитите за сектор 
държавно управление – с 68 млн. лв. (7,7 на сто). 
Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември възлиза на 4,737 млрд. лв. (при 4,710 млрд. лв. 
в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 5,09 на сто (при 5,24 на сто в края на юни). При 
представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на 
виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси в края на септември е 3,94 на сто (при 4,10 на сто в края на 
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юни). Депозитите в банковата система през третото тримесечие се увеличават с 6,4 млрд. лв. (5,2 на сто) до 128,2 млрд. лв. 
Депозитите на домакинства и на нефинансови предприятия нарастват съответно с 1,7 млрд. лв. (2,5 на сто) и 4 млрд. лв. 
(10,5 на сто). Тези на кредитни институции и други финансови предприятия са съответно с 482 млн. лв. (7,0 на сто) и с 32 
млн. лв. (0,8 на сто) повече спрямо края на юни. 
 
√ Разходите за наука у нас увеличени с 4,9% през 2021 г. 
През 2021 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в България са 1,074 млрд. лв., което е с 4,9 
на сто повече в сравнение с предходната година, показват предварителни данни на Националния статистически институт. 
Запазва се тенденцията на ежегодно нарастване на разходите за НИРД през периода 2017-2021 година. 
Интензивността на НИРД (измерена като процент на разходите за НИРД от брутния вътрешен продукт) възлиза на 0,77 на 
сто и е с 0,08 пункта по-ниска в сравнение с 2020 година. 
Сектор "Предприятия" е най-големият от четирите институционални сектора, в които се осъществява НИРД, с дял от 65,8 
на сто от общите разходи за НИРД през 2021 година. Следва сектор "Държавно управление", чиито научни институти и 
организации формират 27,1 на сто от общите разходи за НИРД. Направените разходи за наука от висшите училища и 
университетските болници възлизат на 6,5 на сто, а от нетърговските организации - на 0,6 на сто от всички разходи за НИРД. 
Научноизследователската и развойна дейност се финансира от държавния бюджет, бизнеса, други национални източници 
и от чужбина. През 2021 г. най-голям е делът на чуждестранните източници на средства за осъществяване на НИРД - 40,1 
на сто. Сектор "Предприятия" финансира 32,9 на сто от общите разходи за НИРД, а държавният бюджет - 26,1 на сто, 
предаде БТА. 
В структурата на разходите за НИРД по области на науката през 2021 г., както и през предходната година, най-голям 
относителен дял имат разходите за НИРД в областта на техническите науки - 51,5 на сто, или 553,2 млн. лв., следвани от 
медицинските и здравни науки с дял от 19,2 на сто, или 206,7 млн. лв., и естествените науки - 17,4 на сто, или 187 млн. 
лева. 
През 2021 г. персоналът, зает с научноизследователска и развойна дейност, е 25 122 души (в еквивалент на пълна заетост), 
което е с 3,7 на сто по-малко в сравнение с предходната година. Делът на жените от общия персонал, зает с НИРД, е 47,5 
на сто. Броят на изследователите в еквивалент на пълна заетост е 16 230 души, което е с 2,8 на сто по-малко спрямо 2020 
година. 
Основната част от заетите с НИРД през 2021 г. е съсредоточена във фирмите и научните институти от сектор "Предприятия" 
- 52 на сто от общия персонал, зает с НИРД (в еквивалент на пълна заетост), или 13 056 души. В организациите и 
институциите от сектор "Държавно управление" научна дейност осъществяват 8148 души, което съставлява 32,4 на сто от 
общия персонал, зает с НИРД през 2021 година. В сектор "Висше образование" 3794 души са ангажирани с провеждането 
на научни изследвания и разработки, като относителният им дял е 15,1 на сто. 
 
√ Всеки 3-и се ориентира по социологията кой ще е победителят и би променил вота си за него 
- Една четвърт от участвалите в сондажите през 2021 г. са излъгали за кого ще гласуват 
- В групата на “потайните” избиратели 75% са жени, 50% - в активна трудова възраст, безработни от малки градове 
- 87,4% сред гласувалите за ПП през ноември 2021 г. са взели решение за вота си в последните 10 дни 
- Българинът не приема с добро око безкрайните консултации и договорки при съставяне на кабинет. Очаква в него 
хора, които спазват  предизборните си обещания 
- 28% от участвалите в електорални сондажи миналата година са излъгали социолозите за кого биха гласували, показват 
данни от сондаж на БАН тази година. Значи ли това, че малко над една четвърт от данните на социолозите са изкривени, 
проф. Ченгелова? 
- Може и така да се каже, но с едно уточнение - 28% от участниците в електорални изследвания през 2021 г. съзнателно са 
подвели социолозите за кого ще гласуват в действителност. А това автоматично води до неточни прогнози и до съмнения 
в способността на социологията да улавя и измерва електоралните нагласи. Така губещ е не само социологът, защото 
страда имиджът му като учен и изследовател, но и обществото, защото се нарушават естествените механизми за включване 
на хората във формирането на общественото мнение. 
- Профилът на тези 28 на сто, да ги наречем потайни и заблуждаващи социолозите избиратели, е интересен - 75% са 
жени, 50% в активна трудова възраст, преобладаващо безработни и от малки градове. Защо крият политическите си 
симпатии? От страх? 
- Това действително са най-вече жени, както до 24, така и над 65 години. Предимно безработни, домакини или пенсионери, 
с основно образование. Според нашето изследване крият политическите си симпатии по три причини: 53,1% от тези хора 
не са наясно как се процедира с данните от електоралните изследвания, други 28,1% са на мнение, че не е коректно хората 
да бъдат питани за кого гласуват, а 18,8% не искат никой да знае избора им. С други думи, тук се сблъскваме не само със 
страх от опасение за злоупотреба с данните, но и с неприемането на самия факт да се пита за електоралните намерения. 
Което от своя страна показва поне две неща. Първо, електоралната социология е в дълг пред хората. Някак не е прието да 
се говори за “кухнята” на социологическите изследвания, защото се смята за скучна тема. А хората биха искали да знаят 
как се правят, кой има право да ги провежда, какви правила се спазват, за да бъде проучването коректно и най-вече какво 
се случва със събраните данни. При всяко изследване анкетьорите поясняват, че данните се представят само в обобщен 
вид и не оставят имена или други лични данни. Въпреки това хората явно възприемат участието си в такива изследвания с 
едно наум. 
- Имат ли вина самите социолози с начина, по който питат хората и организират изследванията? 
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- Определено. Електоралната социология работи предимно с анкетни допитвания с директни въпроси за кого ще гласуват 
респондентите. Това е удобно за социолога, защото получава директни отговори, които лесно и бързо се обобщават. Но 
си мисля, че с допълнителни въпроси или с методики, при които не се пита директно за кого ще гласуваш, а се търсят 
оценки, да речем, на ключови елементи от предизборните програми, също може да се направи извод за кого би гласувал 
респондентът. С подобни методики например е било прогнозирано избирането на Тръмп за президент. Изискват се обаче 
ясни програми, за да се зададат съответни въпроси, също - повече време за допълнителна обработка на данните. Подобна 
методика не е прилагана в България, но си струва да се направи опит. 
- Доколко социологически сондаж може да повлияе върху вота? Не знам дали съм изтълкувала вярно данните, че около 
30% от попитаните биха променили избора си след “консултация” с данните от електорално проучване, а 70% - не. 
- Да, точно така е. В нашето проучване 29,7% от избирателите твърдят, че биха променили вота си за партия с по-добри 
шансове за представяне на изборите според електорални проучвания. В тази група само 2,7% ще дадат вота си за 
политическата сила, която предварително са избрали, а 46%, или всеки втори, ще пренасочат гласа си към друга партия с 
най-добри шансове за представяне на изборите, а 51,3% ще се откажат да гласуват, ако избраната от тях политическа сила 
губи шансове да е печеливша. 
- Според вашето проучване 15% следят сондажите преди вот, за да видят кой е победителят. Но колко от тях пускат 
бюлетина за него? 
- Тези 15% са хора, които под влияние на резултатите от електоралните проучвания променят радикално намеренията си 
за гласуване. Например през ноември 2021 г. 61,2% от гласувалите за ПП са узнали тъкмо от сондажите, че ПП се очертава 
да бъде в челната тройка на вота. Така че ето конкретен пример за радикална промяна на електоралните намерения в 
резултат от обявени резултати от електорални сондажи. 
- На трите парламентарни вота се умножиха мобилните избиратели - тези, които гласуват в последния момент. Каква е 
мотивацията им да участват в изборите? 
- Те са явление, наблюдавано от социологията още през 70-те години на миналия век от Елизабет Ноел, но някак 
подценявано у нас. Става дума за така наречената спирала на мълчанието - избиратели, които вземат решение за кого ще 
гласуват непосредствено преди изборите. Тези хора изчакват да съберат повече информация за участниците в тях и се 
интересуват най-вече кои партии се очертават като победители, за да се приобщят към тях. Това е психологически 
механизъм, който обясняват с това, че никой не обича да го асоциират с губещите, включително и когато става дума за 
политическата игра. 
- Какво показа изследването на БАН за тази група избиратели? 
- През 2021 г. около една трета от гласоподавателите са влезли в режим “спирала на мълчанието”. И при трите проведени 
избора те са изчаквали до последно, за да се ориентират кои партии ще бъдат в челната тройка. 
Например на изборите през ноември 2021 г. общо 87,4% от гласувалите за ПП са взели това решение в рамките на десетина 
дни преди изборния ден и дори в още по-кратък срок. Това е обяснимо, ако си спомним възникването на този политически 
проект и краткото време, в което той бе обяснен на избирателите. Тези данни обаче показват също, че извеждането на 
тази политическа сила на първо място е предимно с гласовете на хора, търсещи и залагащи на нови политически играчи. 
- Попитах ви, защото “24 часа” е сред борците срещу забраната да се огласяват данни от социологически проучвания в 
изборния ден, тъй като резултати от тези сондажи винаги изплуват в социалните мрежи. Вие от нашия отбор ли сте? 
- Огласяването на данни от електорални проучвания в самия изборен ден определено ще влияе на изборните резултати. 
Поне една трета от потенциалните избиратели може да променят вота си в резултат на подредбата на политическите сили 
според сондажите. Тук очаквам влияния в две посоки: едната е в унисон със “спиралата на мълчанието” - ще има 
преориентирани към победителя гласоподаватели, които ще добавят гласове към резултата му. 
Другата посока на влияние е мобилизация на гласовете за партии на “ръба”, които ще се класират по-ниско от очакванията 
на симпатизантите. 
Възможна е и трета посока на влияние: отказ от вот, ако избирателят види, че партията, на която симпатизира, няма 
шансове да се представи добре. 
- Впрочем задавам си и въпроса какво от това, че някой ще пусне бюлетина в урната под влияние на сондаж? 
- Нищо лошо! Може дори да се каже, че това е един информиран избор. Проблем е за малките партии, които биха могли 
да загубят гласове заради пренасочен към победителя вот на техен избирател. 
- На парламентарните вотове през 2021 г. българите избраха първо ГЕРБ, после “Има такъв народ” и накрая 
“Продължаваме промяната”. Последните две - напълно нови формации, родени за месеци, без опит в управлението. 
Кое ги издигна на гребена на вълната? 
- Три парламентарни вота в рамките на една календарна година са прецедент за българската политическа действителност. 
Това изморява избирателя и девалвира изборите. 
Задейства обаче интересен социалнопсихологически механизъм. Честото повтаряне на едни и същи предизборни 
аргументи девалвира влиянието на политическите лидери и силата на посланията им. Всичко това изостря апетита на 
гласоподавателите за нови лица. Точно това наблюдавахме през 2021 г. Първоначално избирателите дариха доверието си 
на ГЕРБ, след това бяха спечелени от силните послания на “Има такъв народ”, а няколко месеца след това откриха нов 
месия в лицето на “Продължаваме промяната”. Случилото се в политическия ни живот не е ново и уникално - обичайно е 
за политическия живот в Италия например. 
- Кое най-много помага за формирането на електорални нагласи към партиите - нови или стари? 
- Нашите сондажи показват, че намеренията за гласуване се формират предимно под влиянието на телевизията, радиото, 
печатните и социалните медии. Телевизията определено е с най-високо влияние. Спомням си, когато преди 20-ина години 
провеждахме изследване в навечерието на парламентарни избори. Възрастна жена, след като приключихме интервюто, 
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сподели, че има намерение да гласува за известен наш артист. Когато я попитахме защо ще гласува за него, тя отговори 
простичко: “Ами как защо - всеки ден го показват по телевизията!” Та ето как разсъждават хората - за тях важното е кой, 
колко често се появява на телевизионния екран или в медиите. Дори не е важно какво точно е казал - важното е, че го 
“дават по телевизията”. 
- Българинът какви хора иска да управляват държавата? 
- Очакванията му са за правителство от знаещи и можещи хора, които спазват предизборните си обещания. Не приема с 
добро око безкрайните консултации и договаряния при съставянето на правителство. За хората е важно да има работещ 
кабинет, който да пази интересите на държавата и да подобрява живота на хората. 
---------- 
Проф. Емилия Ченгелова е родена през 1963 г. Завършила е социология в Киевски държавен университет. От 1988 г. 
работи в БАН. През 2007 г. се хабилитира, през 2013 г. става доктор на социологическите науки, а от 2015 г. е професор 
по социология. Преди дни бе избрана за директор на Института по философия и социология на БАН, ръководи и Център 
за емпирични социални изследвания към него. 
Научните й интереси са в областта на методологията на емпиричните социологически изследвания и на 
общественото мнение, в това число електоралната социология. Провела е изследвания в областта на заетостта, 
политиките по доходите, условията на труд, качеството на живот, неравенствата, “икономиката в сянка”.  Има 
множество научни публикации сред които 34 монографии (индивидуални и колективни). 
 
√ Идва нова ера: какви автомобили ще караме след 2035 
ЕС реши: от 2035 нататък ще се регистрират само климатично неутрални автомобили. Какво означава това за собствениците 
на дизелови и бензинови коли? Най-важните въпроси и отговори, предаде "Дойче веле". 
Държавите-членки на ЕС и Европейският парламент постигнаха важно споразумение: от 2035 година нататък всички 
новорегистрирани автомобили и микробуси трябва да бъдат климатично неутрални, т.е. с нулеви емисии. Продажбата на 
нови бензинови и дизелови автомобили няма да бъде разрешена. 
След като през юни министрите на околната среда постигнаха съгласие по въпроса, миналата седмица в ЕС се стигна до 
окончателното споразумение. 
Дойде ли окончателният край на двигателя с вътрешно горене? 
Целта за "100% превозни средства с нулеви емисии" от 2035 вече е "окончателно потвърдена", казва френският 
евродепутат Паскал Канфин, който е начело на Комисията по околна среда в Европейския парламент. Решението обаче 
трябва да се преразгледа отново през 2026 година. Освен това Европейската комисия ще проучи дали в бъдеще може да 
се обмисли използването на т.нар. E-Fuels. Това са синтетични горива, които обикновено се произвеждат от вода и 
въглероден диоксид. Техните характеристики са сходни с тези на бензина и дизеловото гориво. Това е своеобразна задна 
врата за двигателите с вътрешно горене. 
На теория подобен компромис може да бъде отхвърлен, ако някои правителства или парламентарни групи му се 
противопоставят. Но когато червените линии са предварително известни, обикновено се намира подкрепящо мнозинство. 
Мога ли да карам стария си автомобил след 2035 година? 
Да. Според решението на ЕС, изискването за нулеви емисии ще се прилага само при продажбите на нови превозни 
средства. Планът не засяга превозните средства, които веднъж вече са били регистрирани. Не се предвижда и забрана за 
продажбата на употребявани автомобили с двигатели с вътрешно горене. Европейското решение обаче може да се отрази 
на цените им. Реалистично е очакването, че забраната за продажба на нови бензинови и дизелови автомобили 
автоматично ще ги направи все по-рядко срещани по пътищата. 
Ще бъдем ли задължени да си купим електромобил? 
От покупката на електрически автомобил определено има смисъл. Не на последно място и поради съображения за 
опазване на климата. Дълго време се смяташе, че електрическите автомобили са по-евтини за експлоатация от колите с 
двигатели с вътрешно горене. Но това може и да се промени - особено във времена с високи енергийни цени. Само че и 
цените на дизела и бензина скочиха драстично. А и едно сериозно сравнение за разходите обхваща много повече фактори 
от цената на тока и на горивата. Трябва да се вземат предвид не само те, а и размерът на застраховката, разходите за 
прегледи и ремонтни дейности, за гуми и т.н. Не бива да се забравят и държавните премии. 
Има ли в Германия изградена инфраструктура? 
Една от сериозните критики гласи: инфраструктурата за електромобили в Германия все още не е достатъчно добре 
изградена. Към 1 септември 2022 е имало само 70 000 публично достъпни станции за зареждане на електромобили. В 
началото на 2021 са били около 41.600. 
 
√ Работодатели: Германската пенсионна система ще се срине, ако не се реформира 
Пенсионната система на Германия няма да бъде финансово жизнеспособна след пет години, ако не бъде реформирана. 
Това мнение е изразил Райнер Дюлгер, председател на Конфедерацията на германските работодатели, в интервю пред в. 
"Билд ам Зонтаг", предаде Си Ен Би Си, съобщи БТА. 
Според Дюлгер германската икономика отслабва и социалната система е на "ръба на колапса". 
През 2019 г. приходите от вноски в пенсионната система на Германия са представлявали около 10,1 на сто от брутния 
вътрешен продукт на страната, но при запазване на настоящия модел се очаква делът им да достигне 12,2 на сто до 2070 
г. Увеличението на германските пенсии, разглеждани като дял от БВП, би било едно от най-резките подобни изменения 
сред страните от Европейското икономическо пространство, показва Доклада за застаряването на населението за 2021 г., 
публикуван от Европейската комисия. 

https://www.dw.com/bg/idva-nova-era-kakvi-avtomobili-se-karame-sled-2035/a-63603738
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По-голямо увеличение на процента от БВП, изразходван за пенсии след пет десетилетия, се очаква да имат Ирландия и 
Норвегия, (+2,6 п. п. за всяка), както и Нидерландия (+2,2 п.п.). 
Недостигът на работна ръка и застаряващото население допринасят за предизвикателствата, пред които е изправена 
германската пенсионна система. По думите на Дюлгер възрастта за пенсиониране трябва да бъде обвързана с очакваната 
продължителност на живота. Не трябва увеличаването на продължителността на живота да води до по-дълг период на 
получаване на пенсионни доходи, е добавил той. 
Пенсиите са толкова сериозен проблем, колкото и изменението на климата 
Подобни мащабни реформи, каквито сега са необходими, не са били наблюдавани от обединението на Германската 
демократическа република и Федерална република Германия, е казал още председателят на Конфедерацията на 
германските работодатели. Тогава западногерманската пенсионна система е била разширена в Източна Германия, което е 
довело до финансови затруднения. 
„Реформирането на системата за социална сигурност е също толкова предизвикателно, колкото и енергийният преход и 
без съмнение е също толкова важно за справедливостта между поколенията“, е заявил също Дюлгер, като е предложил 
пенсионната система да бъде включена в прогнозните данни за социалната политика на страната, за да се подчертае 
неотложността на ситуацията. 
Въпреки призивите на експерти за предприемане на належащи мерки, миналото лято, докато беше още финансов 
министър, германският канцлер Олаф Шолц отхвърли призивите за повишаване на възрастта за пенсиониране от 67 на 68 
години. Тогава той също каза, че "няма реална нужда" от увеличаване на възрастта за пенсиониране. 
 
√ Очаква се намаляване на свободните работни места и увеличаване на безработицатa 
Трудовата заетост и свободните работни места се очаква да намалеят в глобален мащаб през това тримесечие, тъй като 
войната в Украйна и "множество препокриващи се кризи" предизвикват намаляване на заплати, увеличаване на 
задлъжнялостта и все по-голямо неравенство, обяви в понеделник Международната организация по труда (МОТ), предаде 
Асошиейтед прес, съобщи БТА. 
Вече има признаци за забавяне през второто и третото тримесечие на годината на тенденцията за увеличаване на 
отработените часове в глобален мащаб, отчетена в началото на 2022 г., отбелязва специализираната агенция към 
Организацията на обединените нации (ООН), цитирана от Ройтерс. 
Агенцията, която публикува 10-ото издание на своя мониторингов доклад за света на труда посочи, че ситуацията се е 
влошила, като броят на отработените часове е спаднал с 1,5 на сто през третото тримесечие, което е еквивалентно на 
„дефицит“ от около 40 милиона работни места на пълен работен ден, предаде АП. 
"Въз основа на настоящото развитие (на трудовия пазар бел. ред.), може да бъде направен извод, че трудовата заетост в 
глобален мащаб, ще се влоши значително през четвъртото тримесечие на 2022 г. ", отбелязва МОТ в своя доклад за 
"Глобален трудов пазар". 
Прекомерната политика на повишаване на лихвените проценти от страна на водещите централни банки може да нанесе 
"неоправдани щети на работните места и доходите, както в развитите, така и в развиващите се страни", се казва още в 
доклада на международната организация. Тя предупреждава за намаляване на свободните работните места и за 
увеличаване на безработицата през последните месеци на годината. 
Новият генерален директор на МОТ Жилбер Хунгбо призова правителствата на отделните страни да се намесят, за да 
регулират цените на стоките, да преразпределят "неочакваните печалби" на някои корпорации, да увеличат мерките за 
гарантиране на социална защита на нуждаещите се и да подкрепят възможностите за увеличаване на доходите на хората. 
 
√ Турция: Зърнената сделка трябва да бъде разграничена от конфликта в Украйна 
Турският министър на отбраната Хулуси Акар е разговарял по телефона с двама украински министри във връзка с 
доставките на зърно през Черно море, съобщи турската телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БТА. 
Акар е обсъдил инициативата за "зърнения коридор" с колегата си от Украйна Олексий Резников и с министъра на 
инфраструктурата Олександър Кубраков. 
По време на разговора е била обсъдена актуалната ситуация във връзка с превоза на зърно. Министър Акар е откроил 
значението на продължаването на инициативата, която по думите му е допринесла значително за разрешаването на 
световната продоволствена криза. Турският министър посочи, че досега през зърнения коридор са били транспортирани 
безопасно около 10 милиона тона зърно до нуждаещите се. 
Инициативата показа, "че всички проблеми могат да бъдат разрешени чрез сътрудничество и диалог, че черноморският 
коридор е много по-бърз и по-удобен за превоз на зърно, отколкото магистралата, и че инициативата за превоз на зърно, 
която е чисто хуманитарна дейност, трябва да бъде разграничена от условията на конфликта", каза още той. 
Акар заяви също така, че Турция ще продължи да дава своя принос за осигуряването на мира в региона и хуманитарната 
помощ на всички нива, както и досега. 
 
√ Китайската корабостроителна индустрия продължава да е водеща в света 
Корабостроителната индустрия на Китай продължава да е водеща в световен мащаб през първите три тримесечия, 
запазвайки най-голям пазарен дял по отношение на продукцията и новите и задържаните поръчки, показват данни на 
Министерството на промишлеността и информационните технологии, цитирани от Радио Китай. 
Производството е достигнало 27,8 милиона тона дедуейт през периода, което представлява 45,9 процента от общата 
глобална продукция. Новите поръчки заемат 53,6 процента от общите за света, докато холдинговите поръчки за 
корабостроене представляват 48 процента от общия глобален обем. 
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През същия период промишленото производство на 75-те ключови корабостроителници в страната възлиза на 291,3 
милиарда юана (40,6 милиарда долара), според Китайската асоциация на корабостроителите. Компаниите в сектора са 
реализирали за първите три тримесечия приходи от 3,22 милиарда юана, което е с 220,9 процента повече от същия период 
на миналата година. 
 
√ Над $123 млрд. инвестиции в пътна инфраструктура са направени в Китай за първото деветмесечие 
Общо 299 нови проекта за скоростни, национални и провинциални магистрали са започнали да се реализират в Китай през 
първите девет месеца на годината, като общата им дължина е 9645 км, съобщиха от Министерството на транспорта. 
Общата инвестиция в тези проекти е 882,6 милиарда юана (123 милиарда долара), уточнява Радио Китай. 
Само през септември е стартирало изграждането на 34 нови големи пътни проекта, капиталовложенията в които са 
достигнали 385,3 милиарда юана – рязък скок от около 277 процента спрямо месец по-рано. 
Според Министерството на транспорта, общо 16 721 зарядни стълба за електромобили са изградени в 3974 обслужващи 
зони по автомагистралите в Китай, на фона на ускореното изграждане на съоръжения за зареждане на батерии по 
пътищата. 
 
√ Учени откриха как да произвеждат електропроводима пластмаса 
Учени от Чикагския университет са открили как да създадат материал, който може да се произвежда като пластмаса, но да 
провежда електричество като метал, съобщава сайтът Физ. орг, предаде БТА. 
Изследването, публикувано в сп. "Нейчър", показва как да се направи тип материал, в който молекулярните фрагменти са 
в безпорядък, но въпреки това могат да провеждат електричество изключително добре. 
Това противоречи на всички правила, които знаем за проводимостта - за един учен това е нещо като да види автомобил, 
който върви на вода, но въпреки това се движи с над 110 километра в час, отбелязват изследователите. 
Откритието обаче може да бъде и изключително полезно - ако някой иска да изобрети нещо революционно, процесът 
често първо започва с откриването на напълно нов материал. 
"По принцип това дава възможност за разработване на цял нов клас материали, които провеждат електричество, оформят 
се лесно и са много здрави във всекидневни условия", казва Джон Андерсън, доцент по химия в Чикагския университет и 
водещ автор на изследването. 
Проводимите материали са абсолютно необходими за направата на какъвто и да е тип електронно устройство, независимо 
дали става въпрос за айфон, соларен панел или телевизор. 
Най-старата и най-голяма група проводници са металите: мед, злато, алуминий. След това, преди около 50 години, учените 
успяват да създадат проводници от органични материали, използвайки специфично химическо третиране. 
Предимството на подобни материали е, че са по-гъвкави и по-лесни за обработка от традиционните метали, но проблемът 
е, че не са много стабилни и е могат да загубят своята проводимост, ако бъдат изложени на влага или твърде висока 
температура. 
По същество обаче органичните и традиционните метални проводници имат обща характеристика. Те са съставени от 
прави, плътно подредени редици от атоми или молекули. Това означава, че електроните могат лесно да преминават през 
материала, подобно на автомобилите по магистрала. Учените всъщност смятат, че за да провежда ефективно 
електричество, материалът трябва да има тези прави, подредени редове. 
Авторите на настоящото изследване започват да експериментират с някои материали, открити преди години, но до голяма 
степен игнорирани. Те нанизват никелови атоми като перли в наниз от молекулярни мъниста, направени от въглерод и 
сяра, и започват да правят тестове. 
За изненада на учените материалът се оказва добър проводник на електричество. Нещо повече - той е много стабилен. 
"Нагрявахме го, охлаждахме го, излагахме го на въздействието на въздуха и влажността и дори капнахме върху него 
киселина и основа, но нищо не се случи. Това е изключително полезно за устройство, което трябва да функционира в 
реалния свят", пишат изследователите. 
За учените обаче най-поразителното нещо е, че молекулярната структура на материала е в безпорядък. "От фундаментална 
гледна точка не би трябвало да е възможно това да бъде метал. Няма солидна теория, която да го обясни", отбелязва Джон 
Андерсън. 
Ученият и колегите му започват работа с други специалисти от университета, за да се опитат да разберат как материалът 
провежда електричество. След тестове, симулации и теоретична работа те стигат до извода, че той образува слоеве, 
подобно на листовете в лазанята. Дори ако подредбата се развали, електроните все още могат да се движат хоризонтално 
или вертикално, стига "парчетата от лазанята" да се допират. 
Крайният резултат е безпрецедентен за проводящ материал. "Това е почти като проводимо тесто за игра - можеш да го 
месиш на място и то провежда електричество", казва Андерсън. 
Учените са развълнувани, тъй като откритието предполага нов принцип на проектиране на електронните технологии. 
Една от привлекателните характеристики на материала са новите възможности за обработка. Например металите 
обикновено трябва да бъдат разтопени, за да бъдат направени в подходящата форма за чип или устройство. Това 
ограничава възможностите за създаване на изделия с тях, тъй като другите компоненти на устройството трябва да могат 
да издържат на топлината, необходима за обработката им. 
Новият материал няма такова ограничение, тъй като може да се произвежда при стайна температура. Той може да се 
използва дори там, където необходимостта дадено устройство или части от него да издържат на топлина, киселинност, 
алкалност, или влажност, преди е ограничавала възможностите на инженерите да разработват нови технологии. 
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Екипът също така проучва различните форми и функции, които материалът може да изпълнява. Учените смятат, че той 
може да бъде направен двуизмерен, триизмерен, порьозен или дори да бъдат въведени други функции чрез добавяне на 
различни свързващи елементи. 
 
3e-news.net 
 
√ Заради пробив в сигурността: Транспортният министър заговори за разтрогване на концесията на Летище София 
Държавата ще предприеме най-строги санкции спрямо концесионера на "Летище София", ако не бъде подобрена 
сигурността. Това включва обучение на персонала и подобряване на техниката, каза вицепремиерът и министър на 
транспорта Христо Алексиев. Думите му са по повод проверката на Европейската комисия, която установи пробив в 
сигурността на летището, застрашаващ живота на пътниците. „Преди две седмици имах среща с представителите на 
концесионера на летище София и президента на летище Мюнхен, които са в консорциума по този въпрос. Те се ангажираха 
много сериозно за решаване на въпросите със сигурността и с качеството на обслужване“, заяви  вицепремиерът Алексиев. 
Стигнахме дотам, че концесионерът, който трябваше да управлява по-добре летището, явно е занижил сигурността там“, 
коментира Христо Алексиев. Той уточни, че по договор се предвиждат санкции, които са доста сериозни и ако 
неизпълнението продължава, може да се предприеме и прекратяване на концесията… Да видим следващата проверка на 
ЕК, но това им е заявено и на тях. Да си изпълняват задълженията както са ги поели", категоричен бе Алексиев, цитиран от 
БНР. 
Нередностите трябва да бъдат отстранени, тъй като се очаква нова проверка на Еврокомисията, предупреди министърът.  
Припомняме, че тайна проверка на инспектори на Европейската комисия на летище София е установила пропуски в 
сигурността. Служители по сигурността са допуснали да преминат забранени предмети при проверката на ръчния багаж с 
рентген. Инспекторите са били в България между 10 и 14 октомври и това е било рутинна проверка. 
 
√ Министър Христов: До дни ще обявим процедура за доставчик на ядрено гориво, имаме заявки от двама кандидати 
Няма никаква опасност за промяна в радиоактивния фон, заяви министърът, който посети АЕЦ Козлодуй след 
изключването на 6-ти реактор 
В следващите няколко дни страната ни ще обяви процедура за подбор на доставчик на ядрено гориво. Това каза 
енергийният министър Росен Христов при посещението си в АЕЦ "Козлодуй". Това стана вчера, след като в неделя шести 
енергоблок на атомната централа беше изключен от електроенергийната система на страната поради технически проблем. 
По думите на министъра един от поводите за посещението му в централата е именно готовността й за преминаване към 
работа с ново ядрено гориво. Обявена е процедура за доставката му, в която участват американската компания 
"Уестингхаус" и френската "Фраматом". Както знаете, доставките от Русия са под въпрос във връзка с нежеланието на Русия 
да сътрудничи... Така че, се ориентираме изцяло към европейски и американски източници на гориво и в най-скоро 
очакваме да има вече подписани и договори“, каза министърът на енергетиката. 
„След проведени много тестове, различните хипотези за причината за изтичане на водород от охлаждащата система на 
генератора бяха сведени до една-единствена хипотеза. Всички анализи сочат към технически проблем”, каза министърът 
на енергетиката, цитиран от Нова. Той увери, че се работи по отстраняването му. Очаква се до дни блокът да бъде пуснат, 
след като бъдат направени още тестове. „Става въпрос за уплътнения, които в момента се заменят”, уточни той. 
„Няма никаква опасност за промяна в радиоактивния фон”, категоричен беше министър Христов. 
„Случват се такива неща, случвали са се още по-странни неща”, коментира зам.-министърът на енергетиката Еленко Божков 
като подчерта, че за последните 10 години е имало 5 подобни технически проблема в същата водородна система за 
охлаждане. 
Енергийният министър коментира и по-ниската цена на газа за ноември, която КЕВР одобри. По думите му се очаква за 
декември и януари цената леко да се покачи поради по-високото потребление, но със сигурност нямало да достигне нивата 
си от септември. 
Ясните и гарантирани правила, които въведохме, върнаха на нашия пазар компании, които преди това бяха се оттеглили. 
В резултат на това цената пада и вече сме обезпечили доставките за ноември, посочи министърът. По думите му е 
възможно за активния отоплителен сезон - декември-януари да има леко покачване на цените нагоре, но "ще сме далеч 
от цените за септември". 
Министърът съобщи, че газохранилището в Чирен вече е запълнено на 90 процента и процесът върви с добри темпове. 
 
√ Скок с 36.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 416.34 лв. за MWh с ден за доставка 2 ноември 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 416.34  лв. за MWh с ден за доставка 2 ноември 2022 г. и обем от 66 852.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 36.4 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 525.80 лв. за MWh, при количество от 38 339.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (28 513.70 MWh) е на цена от 306.88 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 198.59 лв. за MWh и количество от 2153.5 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 164.62 лв. за MWh (2442.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 900.43 лв. за 
MWh при количество от 2693.9 MWh. 
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В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 244.81 лв. за MWh при обем от 2231.2 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 305.14 лв. (156.02 евро) за MWh за 1 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 2 ноември 2022 г. се повишава  до 416.34 лв. за MWh ( повишение с 36.4 %) по данни на БНЕБ или 212.87 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 1 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 3 907.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 382.49 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
Име                      MW 
АЕЦ     25,71%    1080.97 
Кондензационни ТЕЦ   50,14%    2108.36 
Топлофикационни ТЕЦ   5,73%    241.04 
Заводски ТЕЦ    1,53%    64.41 
ВЕЦ     0,24%    10 
Малки ВЕЦ    1,34%    56.42 
ВяЕЦ     0,30%    12.42 
ФЕЦ     14,27%    600.1 
Био ЕЦ      0,71%     29.75 
Товар на РБ         3709.34 
Интензитетът на СО2 е 470g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Румъния, България и Гърция с най-високи цени на електроенергията за 2 ноември от цяла Европа 
Румънската OPCOM затвори при цена от 213,01 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 209,87 евро/мвтч за базова 
енергия 
Балканите отново са с най-високи цени на електроенергията в сегмента "Ден напред". За 2 ноември най-скъпа ще бъде 
електроенергията в Румъния, следвана от тази в България и Гърция, сочат данните на борсите. 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 213,01 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 2 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 269,11 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
156,91 евро/мвтч. Най-високата цена от 460,38 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 84,17 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 71 017,4 мвтч. Това ще бъде и най-високата цена на 
електроенергията в този сегмент на пазара от цяла Европа. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 2 ноември ще бъде 209,87 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 119,34 гвтч. Максималната цена ще бъде 460,38 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 91,49 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 2 ноември е 204,54 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 258,82 евро/мвтч. Най-високата цена от 441,48 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч 
тя ще бъде 80,47 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 82 506,2 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 2 ноември на Словашката енергийна борса е 144,01 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 16 ч и тя ще е 256,34 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 78,18 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 121,48 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 16 ч и 
тя ще е 196,25 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 52,66 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 2 ноември е 145,06 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
159,20 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 53 429,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя 
ще достигне 169,95 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 1 ч тя ще бъде 100,30 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 71,97 евро/мвтч на 2 ноември. Пиковата цена ще бъде 87,26 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 548 673,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя ще 
достигне 148,93 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 15,28 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 2 ноември ще се продава за 122,52 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Пазарите на акции в Западна Европа с уверен ръст заради добрите финансови отчети на компаниите в региона 
С най-висок дневен ръст затвори британският индекс FTSE 100, а с най-слабо повишение приключи испанският IBEX 35 
Борсовите индекси на страните от Западна Европа нарастваха стабилно във вторник след публикуването на тримесечните 
отчети на компаниите, повечето от които бяха с по-високи от очакваните приходи и печалби. Инвеститорите очакват 
резултатите от срещите на Федералния резерв на САЩ (Фед) и Банката на Англия (BoE) тази седмица. Пазарните участници 
се надяват, че двете централни банки ще сигнализират за забавяне на затягането на паричната политика и ще забавят ръста 
на лихвите, въпреки нарастващата инфлация, пише Trading Economics. 
Очаква се централната банка на САЩ да повиши основния си лихвен процент със 75 базисни пункта в сряда, когато 
заседанието приключи. Най-вероятно и BoE ще увеличи със същия размер основната си лихва, което ще стане ясно на 3 
ноември. 

https://ibex.bg/
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Нарастването на основните индекси в Западна Европа дават основание на много анализатори да смятат, че „шокът“ от 
данните за инфлацията и ръста на БВП в еврозоната, обявени вчера, е преодолян. Инфлацията на потребителските цени 
скочи до рекордно високо ниво през октомври и растежът се забави значително през третото тримесечие, според 
предварителните данни на статистическата служба на „Евростат“. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 1.26%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше френският CAC 40 (+1.74%), следван от италианския FTSE MIB 
(+1.64%), британския FTSE 100 (+1.48%), испанския IBEX 35 (+1.07%) и германския DAX (-1.02%). Следобед възходящият 
тренд за някои индикатори се ускори, а за  други спадна, но всички затвориха с повишение. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен ръст затвори британският индекс FTSE 100, а с най-слабо повишение 
приключи испанският IBEX 35. 
Секторният индекс на акциите на минно-добивните компания излезе начело по ръст (+3.8%) сред останалите секторни 
измерители, които също затвориха с повишения. 
Британската BP удвои печалбата си за третото тримесечие спрямо година по-рано до 8.15 милиарда долара, което се 
дължи на силната търговия с природен газ, в резултат цената на акциите на борсата в Лондон се повиши с 1.39%. Освен 
това, най-голямата британска компания за природен газ и петрол увеличи обратното изкупуване на акции с 2.5 милиарда 
долара на фона на нарастващите призиви за увеличаване на данъците върху енергийния сектор. 
Акциите на британската IT компания Osirium Technologies скочиха със 71.91%, след като отчете ръст на клиентската си база 
и приходи през последното тримесечие, и се изкачи на върха на Stoxx 600. 
Книжата на британския собственик на онлайн супермаркетите Ocado Group също нараснаха значително (+27.63%), след 
новината за партньорство с южнокорейската Lotte Shopping Co. Като част от споразумението Lotte ще развива своя онлайн 
бизнес на платформата на Ocado. 
Пазарната стойност на нидерландската Prosus N.V., която е компанията майка на южноафриканския доставчик на интернет 
Naspers Ltd., нарасна с 9.31%. Компанията заяви, че медийните съобщения за продажбата на нейния дял в китайската 
Tencent Holdings Ltd. са спекулативни и неверни. 
Британският автомобилен производител Aston Martin Lagonda Global назначи двама нови членове на Фонда за публични 
инвестиции на Саудитска Арабия за директори в своя Надзорен съвет. След новината акциите Aston Martin Lagonda 
поскъпнаха с 0.95%. 
Базираната в Швейцария IWG, която предоставя услуги за отдаване под наем на офис площи, е увеличила приходите си с 
34% през юли-септември на фона на силното търсене на офиси поради приемането на хибриден режим на работа. Въпреки 
това, цената на акциите на IWG поевтиняха с 0.76%. 
Сред печелившите бяха и акциите на германските компании за доставка на храна Delivery Hero и Hellofresh, които скочиха 
съответно със 7.47% и 7.50%. 
В дъното на Stoxx 600 слязоха акциите на датската Jyske Bank, които спадна със 7.35%, след като не отчете очакваните 
печалби за третото тримесечие. 
 
√ Проект по ОПРР е сред финалистите в конкурса „RegioStars 2022“ на ЕК 
Гласуването е онлайн до 15 ноември 2022 г. на официалната страница на Regiostars 
Българският проект „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа 
на социалната интеграция на деца в риск“,  финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., е 
сред 15-те финалиста в конкурса „Regiostars“, организиран от Европейската комисия. Това е единственият одобрен 
български проект в конкурса, който се провежда от 2008 г. насам. Целта на конкурса през тази година е да се покажат най-
добрите практики и натрупан опит по проектите, финансирани от ЕС и реализирани чрез политиката на сближаване, които 
биха могли да бъдат привлекателни и вдъхновяващи за други региони на ЕС. 
Българският проект по ОПРР допринася за съвременното и модерно развитие на социалните услуги в град Бургас чрез 
изграждането на 5 центъра за настаняване от семеен тип в града. Община Бургас е сред първите в страната, която закрива 
стария тип домове за деца и ги заменя с нови съвременни и модерни, които предоставят близки до семейната среда 
условия за живот и развитие. Създаването на центровете от семеен тип е част от процеса на деинституционализация в 
страната. Водещ приоритет е гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги 
според индивидуалните им потребности. 
Изградените центрове по проекта по ОПРР са разположени в различни квартали в град Бургас: в кв. „Ветрен“ – 2 бр., 
„Лазур“ – 1 бр., „Меден Рудник“ – 1 бр. Сградите предлагат богат набор от социални услуги и услуги за грижи в подкрепа 
на развитието и интеграцията на 70 младежи, които имат различни нужди. Общата инвестиция в 5-те центъра възлиза на 
над 3.5 млн. лв. БФП по ОПРР 2007-2013 г. 
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 5-те центъра за настаняване в Бургас са заснети в документален филм за представяне на финалистите в конкурса на ЕК и 
са публикувани на официалната страница на Regiostars: www.regiostarsawards.eu  
Гласуването ще продължи до 15 ноември 2022 г. и всеки може да подкрепи българския проект, като гласува за него в 
онлайн платформата - www.regiostarsawards.eu чрез бутона „Гласувам за любимите си проекти“. 
Комисарят по въпросите на сближаването и реформите г-жа Елиза Ферейра ще награди фаворитите от онлайн гласуването 
на официална церемония, която ще се проведе на 17 ноември 2022 г. в  Евора, Португалия. 
 
√ Доларът се обезценява спрямо основните валути във вторник, след агресивното поскъпване предишния ден 
Търговците преодоляват шока от мрачните данни за инфлацията и ръста на брутния вътрешен продукт в 
еврозоната 
Щатският долар се обезценява спрямо основните валути по време на търговията във вторник, след агресивното поскъпване 
вчера след мрачните данни за икономиката на еврозоната, а фокусът на внимание на пазарните участници тази седмица 
са срещите на три големи централни банки. 
Търговците очакват резултатите от двудневното заседание на Федералния резерв на САЩ (Фед), което ще бъде обобщено 
в сряда. Пазарните участници, а и повечето прогнози сочат, че Централната банка на САЩ ще повиши основния лихвен 
процент със 75 процентни пункта (пр.п.), като в резултат основната лихва ще достигне ниво от 3.75 - 4% - максимум, който 
не е регистриран  от декември 2007 година. 
Търговците ще следят внимателно изявленията на председателя на Фед Джеръм Пауъл, за да видят дали централната 
банка на САЩ възнамерява да забави темпото на затягане на политиката от декември, пише вестник Financial Times, а 
анализаторите на американската банка JPMorgan Chase прогнозират, че краят на най-голямото повишаване на лихвите в 
света през последните години се задава, но също очакват Фед да повиши за четвърти пореден път основната лихва със 75 
пр. п. 
Банката на Англия (BoE) също провежда среща тази седмица, резултатите от нея ще бъдат оповестени публично на 3 
ноември. Експертите очакват Британската централна банка да повиши основния лихвен процент също със 75 пр. п. - до 3%. 
BoE не e повишавала основния си лихвен процент с повече от 50 пр. п. от 1989 г., отбелязва The Financial Times. 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, японска 
йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), спада с 0.24%, а по-широкият WSJ Dollar, в който са включени 16 
валути се понижава с 0.65%. 
Австралийският долар се повиши с 0.39% до 0.6424 щатски долара спрямо 0.6399 американски долара в предишната 
търговия. Това според Trading Economics, се дължи на увеличението на основната лихва в Австралия във вторник с 25 пр. 
п. до 2.85% годишно. Централната банка на Австралия (RBA) повиши лихвата за седми пореден път. В момента той е най-
висок от април 2013 г. В същото време ръководството на RBA не изключва по-нататъшното му покачване за ограничаване 
на инфлацията, която остава на високо ниво. 
Eврото поскъпна спрямо долара с 0.45% до 0.9927 долара спрямо 0.9882 долара при затварянето на пазара в понеделник 
и остава под паритета с американската валута да четвърта поредна сесия. По-всичко личи, че трейдърите, които залагат на 
еврото, са преодолели шока от вчерашните мрачни данни за икономиката на еврозоната  когато единната европейска 
валута се понижи. Потребителските цени във валутния блок се ускориха до нов рекорд от 10.7% през октомври, 
надвишавайки предишните очаквания от 10.2% и оказвайки допълнителен натиск върху ЕЦБ, тъй като необходимостта от 
по-строга парична политика срещу нарастващите опасения за икономическия растежа. БВП на еврозоната се увеличи с 
0,2% през третото тримесечие, отговаряйки на пазарните очаквания при най-бавния темп на растеж от шест тримесечия. 
Миналата седмица ЕЦБ повиши депозитната си лихва със 75 базисни пункта до 1.5%, най-високото ниво от 2009 г., за да 
ускори прехода към ограничителни нива, тъй като централната банка се стреми да свали инфлацията до целта си от 2%. 
Паундът поскъпна с 0.39% до 1.1527 щатски долара спрямо 1.1469 долара при затварянето на търговията в понеделник, а 
пазарните участници очакват решението на BoE за лихвите на 3 ноември. 
Щатският долар спадна с 0.36% спрямо японската йена до 148.18 йени при 148.71 йени в края на търговията в предходната 
сесия. 
Американската валута се обезцени и спрямо основния си конкурент за валута-убежище – швейцарския франк, като спадна 
с 0.95% до 0.99157 щатски долара за един франк. Швейцарската валута поскъпна над тригодишното дъно от 1.005 франка 
за долар, достигнато на 14 октомври, след като се появиха прогнози, че членовете на борда на Фед може да забавят 
темпото на повишаване на лихвените проценти, за да предотвратят прекалено затягане, с което да спадне търсенето на 
зелените пари. На вътрешния пазар инвеститорите продължиха да преценяват степента, до която Швейцарската 
национална банка (SNB) може да затегне паричната политика след по-оптимистичните данни за инфлацията. Последните 
данни сочат годишен ръст на цените от 3.3% през септември, под очакванията от 3.5%. SNB повиши основния си лихвен 
процент със 75 пр. п. на последното си заседание, повишавайки разходите по заеми до положителна територия за първи 
път от 2011 година. 
Поскъпването на петрола също оказа натиск върха щатската валута, спрямо двете основни стокови валути -  канадският 
долар и норвежката крона. На стоковата борса в Лондон американският лек суров петрол (WTI) с доставка до 21 ноември 
се повиши с 1.62% до 87.93 долара за барел, а европейският Brent с доставка до 30 ноември нарасна с 1.73% до 94.42 
долара за барел. В резулатат канадският долар поскъпна с 0.58% до 1.35426 канадски долара за един американски, а 
норвежката крона прибави 1.07% до 10.2748 крони за един американски долар. 
*Валутните курсове и котировките на петрола са актуални към 12:30 часа българско време, източници „Ройтерс“ и Tradimg 
Economics. 
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√ Ядрената енергетика е в нова реалност 
Каква ще е ролята на Казатомпром на пазара на уран 
Събитията в ядрената енергетика остават в сянката на пазарите на петрол, газ и електроенергия. Това е разбираемо заради 
бързото отражение на ценовите нива на пазарите върху потребителите. Тези дни обаче в сектора на ядрената енергетика 
под влиянието на политическото разделение заради войната в Украйна се случват събития, които имат и ще имат пряко 
отношение върху един бъдещ свят, насочен към нулеви емисии. Тенденцията за прескачането на газа като преходно 
гориво по пътя към постигането на свят с нулеви емисии извежда ядрената енергетика на предни позиции. На този фон 
прави впечатление, че колкото повече напредък отчитат компаниите от ядрената индустрия, толкова повече се засилва 
политическото разделение. Нееднозначни са стъпките на отделни правителства. Разбира се, те са в самото начало и от 
политиците зависи в каква посока ще бъдат насочени. При ядрената енергетика понятието за енергийна сигурност има 
много по-широк обхват. 
Факт е, че досега ядрената енергетика остава единственият сектор, в който не са наложени санкции срещу Русия. Тази 
много малка подробност трябва да бъде осмислен много добре от политическия елит. Освен това не може да стане без 
участието необходимия научен капацитет. Въпросът съвсем не опира само до замяната на руско гориво с неруско. Става 
въпрос от една страна за безопасност и сигурност, което включва и процесът с връщането на ядрените отпадъци и 
съхранението им, и от друга за използването на напредъка в ядрените технологии за последващото прилагане и развитие 
в медицината и космоса. 
Уран и надеждност 
Данните до 2020 г. показват, че в търговска експлоатация са били само четири съоръжения за преобразуване на уран за 
производство уранов хексафлуорид (газ, междинен продукт при обогатяването на уран, от който по-нататък се създава 
горивото за атомни централи) - по един в Русия, Китай, Франция и Канада. Всъщност Русия притежава около 40% от 
световната инфраструктура за преработка на уран и осигурява на световния пазар около една трета от използвания уранов 
хексафлуорид. Преобразуването е задължително, тъй като само след такъв процес може да се извърши обогатяване и 
производство на ядрено гориво. 
Отново по данни от 2020 г. енергийните компании в ЕС са закупили около 20% от техния уран и 26% от услугите си за 
обогатяване на уран от Русия, докато процентите в САЩ, според съществуващите данни от 2021 г. са съответно 
приблизително 14% и 28%. Замяната на такива доставки означава не само постижение, но и промяна на съотношението на 
световния пазар. Особено ако се разгледат различни сценарии в зависимост от войната в Украйна. Дори и сега в сложната 
ситуация с Украйна, САЩ разчитат на 25% от доставките от Русия за ядрените си централи. 
Администрацията на САЩ се движи в посока към задоволяване в пълна степен на всичките си нужди от ядрено гориво 
постигане пълна независимост от Русия. Това заяви министър на енергетиката на САЩ Дженифър Гранхолм по време на 
министерската конференция на МААЕ "Атомната енергетиката на XXI век", която се проведе тези дни във Вашингтон. 
"Съединените щати имат възможност да получават гориво от собствени източници. Именно затова разработваме уранова 
стратегия, търсим допълнителна сума към края на годината. Не смятам да влизам в плановете на администрацията по 
отношение на допълнителните санкции, но е видно, че ние трябва да развиваме собствена верига на доставки, така че 
съществуващите ни реактори да продължат да работят", заяви енергийният министър на САЩ. Експертите обаче 
изчисляват възможността за "откъсване" от руските доставки поне на пет до седем години усилена работа. 
Досега Министерство на енергетиката на САЩ е предоставила 700 млн. долара за разработки, свързани с ядреното гориво, 
включително преработка и съхранение. В частност става въпрос за производство на гориво с високо съдържание на 
нискообогатен уран (HALEU) за усъвършенствани реактори. 
Що се отнася до Европа, засега във фокусът й остава Казахстан, предвид близостта до континента. Така освен САЩ и Европа 
все повече се насочва към изключване на Русия от процеса на производство на ядрено гориво. "Просто не можем да 
разчитаме на доставчик, който изрично ни заплашва", каза президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен 
месец след нахлуването на руски войски в Украйна. 
Като цяло 15 държави задоволяват 75% от световното търсене на уран. Водещ износител от 2009 г. насам, според данните 
на Световната ядрена асоциация остава Казахстан. Страната разполага със значителни уранови ресурси близо до 
повърхността, които могат да бъдат добивани относително ниска цена чрез по метод, наподобяващ "фракинга". 
Но европейските планове за отказ руския уран и руските услуги за преработка на уран не изглеждат толкова лесни. 
Промяната на горивната база на една АЕЦ, особено в страните с руски реактори не е толкова прост процес. Нито е бърз. 
Всяка погрешна стъпка води до необратимо състояние на човешкия живот. 
Въпреки че Казахстан е най-големият играч в света в доставките на уран, голяма част от него преминава през руски заводи 
за преработка, преди да получи готовност за износ за световните пазари. Предвид богатствата от уран именно Казахстан е 
в идеалната ситуация да се превърне във водещ доставчик на уран за Европа за десетилетия напред. 
В тазгодишния си отчет за третото тримесечие водещото предприятие на Казахстан, Казатомпром за пръв път наблегна на 
промяна на трасето на доставки на уранова продукция през Русия заради санкциите. Не само заради собствените си 
рискове, смятат международни експерти. Досегашното трасе през Санкт-Петербург остава действащо, но изглежда, че 
предстои в бъдеще да се заложи повече на Транскаспийския международен транспортен маршрут. Разходите за доставка 
на продуктите на Казатомпром през Каспийско море ще бъдат "малко по-високи". Така към настоящото увеличение на 
цените трябва да се добави още, но за разлика от пазарите на електричество, газ и петрол това увеличение няма да се 
усети. 
Kazatomprom JSC контролира всички дейности по проучване, добив на уран и други дейности, свързани с ядрена енергия, 
включително внос и износ на ядрен материал. 
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Като Национална атомна компания на Казахстан, Kazatomprom се възползва от приоритетен достъп до всички уранови 
находища в Казахстан, най-голямата страна в света, произвеждаща уран с ниски разходи. 
Активите на Kazatomprom включват цял комплекс от предприятия в страната, участващи в ядрения горивен цикъл, от 
геоложки проучвания, през добив на уран и цикъл на производство на ядрено гориво, до научни изследвания и 
разработване на патентовани технологии. Обширното портфолио от активи включва 14 предприятия и 26 находища в 
Казахстан. Компанията, изглежда, също има способността да увеличи значително ресурсната си база със сравнително 
малко капиталови инвестиции. 
Производителят на уран заяви в отчета си за третото тримесечие на тази година намерението си за увеличаване на 
производството. "Производството на Казатомпром през 2024 г. се очаква на ниво от 25 000 - 25 500 тона уран (на 100% 
основа) в сравнение с плановото ниво на добив от 29 691 тона уран по договора за ползването на недрата. Въпреки че 
очакваното увеличение на годишното производство през 2024 г. в сравнение с 2023 г. е незначително предвид настоящите 
прекъсвания на глобалната верига на доставки, всяко увеличение на производството извън това може да бъде предмет на 
значителни предизвикателства по глобалната верига на доставки и наличността на ключови производствени материали, 
посочват от компанията. 
Kazatomprom изгради добри стратегически връзки с Япония и Китай, както и с Русия. Някога тя притежаваше значителен 
дял в международния конкурент Westinghouse, но го продаде през 2017 г. Канадската Cameco и френската Orano 
междувременно участват в горивния цикъл на Kazatomprom, в добива на уран и други дейности. 
Горивна банка на Казахстан и новите реалности 
Горивната банка на Казатомпром беше създадена през 2017 г. след тясно сътрудничество между тогавашната американска 
администрация на Обама и това на президентство на Нурсултан Назарбаев. Тя е насочена към обслужване на глобалната 
инициатива за поддържане на сигурни доставки на ядрено гориво за държави-членки на Международната агенция за 
атомна енергия (МААЕ), така че да осигури достъп в случай на прекъсване на стандартните доставки на нискообогатен 
уран. Той се оценява на 90 тона нискообогатен уран за производството на ядрени горивни касети за АЕЦ. Именно това дава 
възможност на Казатомпром да надгради ролята си на доставчик на суровини за световната атомна енергия 
промишленост. 
Международната дискусия около преформулирането на понятието енергийна сигурност и привързването й към формула, 
която да не бъзе обвързвана с политически режими, които водят до значителна непредсказуемост на пазарите вече е 
сложена на масата. Преди войната в Украйна ядрената енергетика започна да набира възходящи темпове. Намерението 
на Европа да омаловажи значението на газа в енергийния преход води до нови тенденции. В съвсем близко бъдеще това 
ще засегне и доставките на LNG от САЩ. В средносрочен план ще се отрази и на руското ядрено гориво. Като цяло обаче 
това означава нова възможност за развитието на ядрената индустрия в Европа. Друг е въпросът, че ще се засили спорът 
между двете силни икономики на Европа - Германия и Франция. Факт е, че страни, които настояваха за отказ от ядрената 
енергия, преоценяват възможностите й за развитие в тандем със стратегията за възобновяема енергия. 
Нахлуването на Русия в Украйна и в частност ескалацията на отношенията покрай Запорожката АЕЦ поставиха 
допълнителни въпроси със сигурността. И не само. Пазарът се настройва за нови реалности в ядрената енергетика, но за 
гарантиране на енергийна сигурност, а не обвързване на страните с икономически и, в различна степен, геополитически 
отношения. 
 
Мениджър 
 
√ Френските инвестиции в България надхвърлят 1 млрд. евро 
Преките инвестиции от Франция възлизат на 1,028 млрд. евро, а френските фирми, които развиват бизнес в България са 
над 200. Това стана ясно по време на среща във формат „закуска с инвеститори“, която министърът на икономиката и 
индустрията Никола Стоянов проведе с представители на френския бизнес у нас.  
„Френски компании са разкрили над 15 000 работни места в България“, каза министър Стоянов. Той подчерта, че като 
толкова голям работодател e важно тези компании да имат пряк диалог с ресорния министър и да поставят всички 
проблеми, които имат. 
„Целта ни е заедно да търсим решенията и да открояваме приоритетните сфери, в които да задълбочаваме 
партньорството“, каза още икономическият министър. 
Франция е традиционен търговско-икономически партньор на България. Освен политически, културни и исторически 
връзки, между двете страни съществуват и добри търговски отношения, като през 2021 г. стокообменът между България и 
Франция отбелязва ръст от над 17% спрямо 2020 г. и е в размер на 2,2 млрд. евро. 
Износът от България за Франция включва продукти на машиностроенето хранително-вкусовата и фармацевтичната 
промишленост, слънчогледово масло, минерални торове, царевица, етерични масла и др. В тази връзка министър Стоянов 
акцентира върху факта, че износът от страната ни към Франция се е увеличил с 18% и е в размер на 1,2 млрд. евро през 
миналата година. 
Представени бяха и концепцията за промяна начина на работа и управление на индустриалните зони в България. Сред 
основните проблеми, които представителите на френския бизнес представиха бяха недостигът на кадри и нуждата от 
разширяване на дуалното обучение. 
Срещата се организира с подкрепата на Посолството на Франция у нас и Френско-Българската търговска и индустриална 
камара. Това е третата от поредица срещи във формат „закуска с инвеститори“. Такива бяха вече проведени с 
представителите на австрийския и немския бизнес в България. 
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√ Цените на петрола се повишиха на фона на спад на запасите в САЩ 
Цените на петрола се повишиха с повече от 1% в раната търговия в сряда на фона на данните за спад на запасите от суров 
петрол в САЩ, което предполага, че търсенето се задържа стабилно въпреки рязкото повишаване на лихвените проценти, 
което забавя глобалния растеж, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,99 долара, или 1,05%, до 95,64 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,10 долара, или 1,245, до 89,47 долара за барел. Двата сорта поевтиняха 
с около 2% предходната есия на фона на по-слабия щатски долара, след като. 
Като знак за стабилизиране на търсенето бяха приети данните на Американския петролен институт, които показаха, че 
запасите от суров петрол са се понижили с около 6,5 млн. барела през седмицата, приключила на 28 октомври. Осем 
анализатори, анкетирани от Ройтерс, очакваха запасите да нараснат с 400 хил. барела. 
В същото време запасите от бензин намаляха с 2,6 млн. барела, докато прогнозата на анализаторите бе за спад от 1,4 млн. 
барела. 
„Освен по-голият от очакваното спад на запасите в САЩ, оптимизмът от непотвърдените новини за прекратяване на 
политиката за нулев COVID в Китай подкрепиха възходящия импулс на петрола“, каза анализаторът на CMC Markets Тина 
Тенг. 
Зелените пари се понижиха от почти едноседмичен връх спрямо основните конкуренти, тъй като търговците са 
предпазливи преди предстоящото решение на Федералния резерв за лихвения процент в сряда. 
„Отслабеният щатски долар в днешната азиатска сесия преди решаващото решение за лихвения процент на Фед утре също 
подкрепи цените“, добави Тенг. 
По-слабият долар прави петрола по-евтин за притежателите на други валути и обикновено отразява по-големия 
инвеститорски апетит за рискови активи. 
Политиката на Китай за нулево разпространение на COVID е ключов фактор за задържането на цените на петрола, тъй като 
многократните локдауни забавиха растежа и намалиха търсенето на петрол във втората по големина икономика в света. 
Потенциалното ембаргото на Европейския съюз върху руския петрол, внасян по море, което трябва да влезе в сила на 5 
декември, също може да тласне цените нагоре. Забраната ще бъде последвана от спиране на вноса на петролни продукти 
през февруари. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Правосъдие на прицел. Каква реформа е необходима в съдебната система; Гост: Бившият правосъден министър 
Антон Станков. 

- Трудните решения в политиката. За военната помощ за Украйна и преговорите за редовен кабинет; Гост: Йордан 
Иванов от ДБ. 

- Как да се овладее високото напрежение в енергетиката; Гост: Бившия директор на АЕЦ „Козлодуй" Валентин 
Николов. 

- След хакерските атаки у нас. Какви мерки взима държавата, за да ограничи кибернападенията; Гост: Националният 
координатор по киберсигурност Петър Кирков. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- За битката с корупцията и битката за правосъдие; Гост: Служебният министър на правосъдието Крум Зарков. 
- Бюджет на прицел и ефектът за парите ни. И още - за цените на горивата и готови ли сме да сменим левовете с 

евро; Гост: Бившия министър на финансите Симеон Дянков. 
- Пито, но неплатено. Ще получат ли парите си хотелиерите, настанили украински бежанци 
- Имало ли е пробив в сигурността на Летище „София" - допуснати ли са предмети, от които може да се сглоби 

взривно устройство. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Официалният край на 40-годишното приятелство: "Левски" с ултиматум към Боби Михайлов да свика конгрес 
заради пропит от корупция БФС 
в. Телеграф  - Спряха 90 асансьора убийци 
в. Труд  - Внасяш ДДС, само ако ти платят 
в. Труд  - Цената на газа падна от 233 на 123 лева за мегаватчас 
в. Труд - Референдум "за" и "против" еврото поискаха икономисти 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - Нежната армия на МВР - 3500 полицайки, сред тях и шефката на граничарите 
в. 24 часа  - След като и БСП му поиска оставката, Гешев: Моето търпение ще победи вашето лукавство 
в. 24 часа  - Борисов зад "Промяната" за КПКОНПИ: имал 1 къща в Банкя, Рашков да се чудел как ще се оправя със своите 
23 имота 
в. 24 часа  - Парите в държавата вече не стигат - много пенсии, няма резерви за още приходи от данъци, свили сме 
покупките 
в. Телеграф - 200 от летище София на курс по умни бомби 
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в. Телеграф - Спестихме над 1 млрд. лв. с данъчни облекчения 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Доц. Николай Димитров, социален психолог: Ние сме имунизирани от кризи и по-лесно ще преживеем 
зимата от консуматорите на Запад 
в. Телеграф  - Георги Събев, Зам.-министър на земеделието: Връщаме БГ домата в магазините 
в. Труд - Росен Йорданов, социален психолог, пред "Труд NEWS": Искането на оставката на Гешев е безсмислено, 
примитивно, глупаво и обществено безполезно 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Да каращисаш празниците: деца, маскирани като... Паисий и Хаджи Димитър 
в. Телеграф - Да чакаме ли ад под небето 
в. Труд - РСМ - между ЕС и македонизма 
в. Труд - Благоевград като столица на македонизма. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 08.15 часа пациентът с травматична луксация и декстропозиция на сърцето Здраво, ще посети "Пирогов". Той 
ще се срещне с екипа, който го е спасил след тежкия инцидент, при който се получава тази травма. 

- 09.00 часа в аудитория 272 на Софийския университет, проф. д-р Даниел Вълчев - декан на Юридическия факултет 
на Софийския университет "Св. Климент Охридски", ще открие Национална конференция "130 години юридическо 
образование в България". 
От 19.00 часа, в Аулата на Университета ще се съберат настоящи и бивши преподаватели и студенти, ръководители 
на магистратури и институции, колеги от другите правни факултети, партньори и приятели 

- От 10.00 часа Служебното правителство ще проведе редовно заседание 
- От 12.00 часа в Пресклуб "България", Национален стадион "Васил Левски", ще се проведе пресконференция на 

тема Пресконференцията ще се проведе на 2 ноември 2022, от 12:00 часа в Пресклуб "България", Национален 
стадион "Васил Левски". 

- От 13.00 часа на "Дондуков" 2, държавният глава ще проведе консултации с парламентарната група на "Движение 
за права и свободи" 

- От 13.00 часа в Аула "Максима" на УМБАЛ "Проф. д-р Александър Чирков", на бул. "Пенчо Славейков" №52А, ще 
се проведе церемонията по удостояване с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на американския професор 
Брайън Кенеди от Националния университет на Сингапур. 

- От 18.45 часа в храм "Св. София", ще се състои официално представяне на новото, четвърто, допълнено издание 
на книгата "Св. вмчк. и чудотворец Ефрем Нови" 

- От 19.00 часа в Casa Libri на ул. "Цар Асен" 64, ще се състои премиерата на СОНЕТИ от Кирил Кадийски.Изданието 
ще бъде представено от проф. Валери Стефанов. 

*** 
Благоевград. 

- От 14.00 часа в Регионалната библиотека "Димитър Талев" , ще се проведе презентация на тема: "Будители 
народни". 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа в Историческата експозиция на Регионален исторически музей - Бургас на ул. "Лермонтов" 31, по 
повода Деня на народните будители ще бъде изнесена лекция на тема "Будителите на Стария Бургас". 

- От 12.00 часа в новооткритото coworking пространство в ТРИА Сити Център - Бургас ще се проведе регионална 
работна среща за обсъждане на възможностите пред бизнеса за излизане на нови пазари, както и представяне на 
конкретни решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките 
и средните предприятия. Форумът е организиран от Югоизточният дигитален иновационен хъб /Digihub/. 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в зала "Варна", Община Варна, ще се проведе пресконференция по повод предстоящата 
международна конференция "Нови хоризонти в праисторията. 50 години от откриването на Варненския 
некропол", с участието на представители на Община Варна и на РИМ - Варна. 

- От 18.00 часа в Галерия Юка, ще бъде представена скулптурна изложба на непознатия за варненската публика 
автор Светлозар Лисичков. 

*** 
Враца. 

- От 16.00 часа в зала на Регионалния инспекторат по образованието във Враца ще се проведе празник на 
творчеството и вдъхновението. 

*** 
Добрич. 

- От 16.45 часа в Младежки център - Добрич, Зала 6 ще се проведат мотивационни срещи "Познаваме ли България?" 
- От 18.30 часа в Огледална зала "Нели Божкова", ще се проведе Музикална вечер с тенора Георги Петров 
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*** 
Ловеч. 

- От 17.30 часа в салона на Ловчанско читалище "Наука-1870 г.", ще се състои церемония по награждаване на 
участниците в Общински конкурс за есе на тема: "Моите будители днес". Веднага след това е образователният 
спектакъл "Хилядолетната България", гост д-р Искрен Красимиров. 

*** 
Плевен. 

- От 11.00 часа в зала "Амброаз Паре" на Телекомуникационния ендоскопски център, с тържествена промоция 
Медицински университет - Плевен (МУ-Плевен) ще дипломира Випуск 2022 на Факултет "Обществено здраве". 

- От 16.00 часа в Националния пресклуб на БТА в Плевен ще се проведе пресконференция по повод "Стая на 
приказките" и семейна събота в "Съгласие" - нов проект на читалище "Съгласие 1869", с разнообразни инициативи, 
насочени към децата. В пресконференцията ще участват Ивайло Атанасов, актьорите Мариета Калъпова и Иван-
Александър Дойчев, Анна Александрова - кака Ани и други. 

*** 
Пловдив. 

- От 18.00 часа в Постоянна експозиция "Мексиканско изкуство" към Градската художествена галерия (ул. "Артин 
Гидиков"№11, Стария град), известният фотограф от Бургас Галина Ушева ще се представи пред пловдивска 
публика със самостоятелната си изложба "Да откриеш свободата" от 2 до 21 ноември 2022 г. 

- От 18.00 часа в галерия "Аспект", първата жена председател на Дружество на пловдивските художници Снежана 
Фурнаджиева празнува своя 70 годишен юбилей . 

*** 
Сливен. 

- От 8.00 часа на огневия комплекс "Батмиш" край Сливен ще има планирани стрелби. Стрелбите а във връзка с 
разпределението и реда за използване на учебните полигони и стрелбищата за подготовка на военните 
формирования и организациите извън въоръжените сили. 

*** 
Смолян. 

- На 2, 3 и 4 ноември РЗИ - Смолян организира профилактични прегледи на млечната жлеза като част от 
инициативите за отбелязване на 70-та годишнина на инспекцията. Ехографските изследвания ще се извършват в 
сградата на РЗИ от д-р Райчо Добриков, специалист по образна диагностика в Аджибадем Сити Клиник Болница 
Токуда, гр. София. Прегледите се на цена от 25 лв. 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа в СУ "Иван Вазов" ще се проведе информационна среща с родители, в рамките на превантивно-
информационната кампания "Шофирането не е игра". 

- От 18.00 часа в Регионална библиотека "Захарий Княжески" ще бъде представен сборник с разкази "Изгубени 
вещи" от проф. д-р Алберт Бенбасат. С участието на литературния изследовател Иван Матев. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър "Гео Милев" ще се изиграе постановката "Методът Грьонхолм" от Жорди 
Галсеран. Сценичен вариант, музикална картина и режисура Стефан Спасов. С участието на Иван Калошев, Стефан 
Борисов, Миленка Сотирова, Цветомир Черкезов. Глас: Бойка Велкова. 

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

