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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Фокус 
 
√ Васил Велев: Битуват съмнения, че партиите ще подходят безумно към бюджета 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България в "Това е България" на Радио "Фокус" 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България е нашият първи събеседник. Здравейте.   
Здравейте.   
Да започнем най-напред с това как определяте предложението на служебния кабинет да се удължи действието на 
настоящия бюджет? До какви последици ще доведе това? Толкова ли е фатално или трябва да се гледа в парламента, 
да се правят предложения, така както каза и лидерът на БСП?  
Нека да е ясно, че продължаването на бюджета, който имаме след 1 октомври, защото той не е един и същ този бюджет 
за 2022 година, първите 3 месеца беше продължен бюджетът от 2021 година, след това се прие бюджет за 2022 година, 
но той на практика изкара 3 месеца. Той на 1 юли той беше актуализиран като бяха завишени разходите значително, а от 
1 октомври бяха допълнително завишени разходите. И сега последните 3 месеца ние изпълняваме един план на разходите, 
който е далеч над приходите. И ако проектираме занапред този разход, и на база средносрочна прогноза, се получава 
така, че ние в следващите 3 години трябва да теглим нов дълг от 16 млрд. лева. Всяка година по 16. И от 37 млрд. лева, 
колкото ще бъде в края на тази, предвид погашенията и новият дълг, 2025 година ще финишираме със 75 млрд. лева. Тоест, 
за 3 години удвоен дълг. Това ще стане, ако разбира се изобщо ни дават заеми, защото виждате, че все по-трудно се 
финансира държавата от финансовите пазари,а и на все по-висока цена. Ако допреди година-година и половина беше цени 
около 0, тоест, безплатни пари, под 1%, сега ще отива над 5 към 6% лихва. И имаше вече две провалени емисии за по 200 
млн. лева, а тук говорим за 16 млрд. лева. Тоест, разумното, правилното поведение, отговорното поведение е съкращаване 
на разходи, а не тяхното увеличаване, защото идва криза. Редица икономики в Европейския съюз вече отбелязаха спад на 
БВП, и то наши големи търговски партньори. Ние вече виждаме на месечна база спад на продажбите в предприятията. За 
следващата година се планират продажби от порядъка на 15% по-малко, отколкото през тази. И тази криза -  трябва нейната 
тежест да бъде разумно разпределена. Трябва да не доведем дотам, че държавата да фалира като увеличаваме харчовете 
при падащи приходи и финансови пазари, които все по-трудно ни дават заеми.   
Казвате, замразяване на доходите, така ли? 
Вижте, доходите са увеличени не според чергата. Ето какво показват числата: всъщност, в средносрочен план ги гледаме. 
От януари месец 2019 година до септември месец 2022 година, смятайте, най-актуалните данни, инфлацията е 26.9%. Нека 
до края на годината да стане 30%. Тоест, за тези 4 години инфлацията е 30%. В същото време разходите за издръжка са 
нараснали със 112%, ако са такива, каквито са последното тримесечие на тази година. При инфлация 30% имаме 112% ръст 
на разходите за издръжка и 92.5, 93% да ги закръглим ръст за разходите на пенсиите. Тоест, ние харчим не според чергата 
си, в пъти повече, отколкото е инфлацията и в пъти повече, отколкото са приходите в бюджета. Приходите за следващата 
година проектираме и нищо не променяме, не увеличаваме данъци, ще бъдат с ръст 43% спрямо 2019 година. И 43% ръст 
приходи, ръст на разходи за издръжка – 112%, ръст на пенсии – 93%. Виждате, 2 пъти, 3 пъти по-голям ръст на разходите, 
отколкото ръст на приходи. Очевидно ние сме увеличили значително разходите, значително сме увеличили социалните 
помощи.  
Но разходи за какво? Тъй като за периода, за който вие говорите, преминахме и през КОВИД пандемия, много бизнеси 
бяха затворени, имаше нужда от социални плащания. Тоест, тези разходи очевидно са били необходими.   
Те са, пак повтарям, не според чергата. И честното отношение, мъжкото честно отношение към хората е това да се каже, а 
не да се тласка страната към финансовата пропаст. Защото гръцкият сценарий вече изобщо не е мираж. В последните 20 
години Гърция върви назад към нас. Ние качваме по паритетна покупателна способност с десетки проценти БВП на глава 
от населението, а Гърция го сваля. И разликата е 2 пъти вече за последните 20 години в тези ръстове. Пенсиите -  
коефициентът на заместване на дохода е много важен при пенсионната система. Това е какъв процент от доходите, които 
е имал един човек по време на трудовия му път, какъв процент от него получава като пенсионер. Смята се, че нетен 
коефициент на заместване над 60% е много добър. Всъщност, и помощите за безработни са 60% от заплатата, която си 
получавал преди да си станал безработен. Защото когато работиш, имаш разходи, които се оценяват на около 40% от 
доходите. Е, при нас коефициентът на заместване, нетният коефициент на заместване при тези сегашни пенсии е не 60%, 
а 71%. Това е един много добър коефициентът на заместване. Това не значи, че пенсиите са високи, това значи, че пенсиите 
са високи спрямо заплатите на тези хора, които ги плащат тези пенсии, работейки. И не е честно, не е справедливо да искаш 
от тези хора, които работят, да плащат едни непомерни дългове, за да се докараш пред избирателите. И най-накрая да 
фалираш държавата и да стане като в Гърция, защото твърди се, че не е възможно да се намали минимална работна 
заплата, не е възможно да се намалят пенсиите. Е, възможно е, Гърция го направиха 2 пъти, защото като никой не дава 
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заеми, вече няма с какво да се плащат. И тогава идва Международният валутен фонд (МВФ) и казва: "Ето, аз ще ви дам 
заеми, но ще намалите заплатите, ще намалите пенсиите. Ще се простирате според чергите си, ще вдигнете данъци, и 
тогава ще ви дам заеми“. Това ли искаме? Този откровен разговор не се води.  
Нали разбирате, че в момента, в който сега ви слушат хората по радиото, веднага ще кажат: "Да, ами в Гърция 
живеят по-добре от нас. Доходите им са по-високи.“   
Гърция живяха по-добре преди 20 години, много по-добре. Сега живеят малко по-добре, защото тичат срещу нас.   
И на този фон за всички разходи, за които говорим с вас сега, синдикатите искат увеличение на минималната работна 
заплата. Вие, работодателите, можете ли да понесете такова нещо?   
Ние не се борим за минимална работна заплата, ние се борим за високи доходи. Този, на който му е малка минималната 
заплата, нека да работи за средна заплата, да работи на две места. Вижте, минималната работна заплата, както всички 
заплати, не е социална помощ, тя трябва да се изработва.   
Този спор обаче в Тристранката всеки път го водите, с такова чувство оставам.   
Тя не е подарък, тя трябва да се изработи. И най-правилното решение за минимална работна заплата е тя да се договаря 
и да е различна за различните икономически дейности. Да се договаря между браншовите организации на същите тези 
синдикати и браншовите организации на работодателите. Така се процедира в скандинавските страни, в Италия, в Австрия. 
И там средните доходи на хората са с 60% по-високи от останалата част на Европа, където не се процедира така, а се 
фиксира една задължителна за всички минимална работна заплата. Това е нашата позиция. За някои браншове тя може 
да нарасне, за други да нарасне повече, за трети да не нарасне, а за някои даже да се намали. И трябва да се договаря 
брутна минимална работна заплата и да я сравняваме с медианата заплата, а не със средната, защото медианата заплата 
е тази, която дава повече информация за получаваните заплати у нас. Средната е свинско със зеле. Докато медианата е 
тази, която половината хора получават по-малко от нея, половината получават повече от нея – тя е в средата. Средната 
изкуствена величина. Защото малко хора получават много високи заплати и те издърпват нагоре средната. И хората се 
питат: "Къде е тази средна заплата, като всички около мен получават много под нея?“  
Да, в интерес на истината сега има един такъв момент, от който се опасява и служебният кабинет, всичко това, което 
говорим сега с вас, че ако наистина се започне с едни предложения за Закона за държавния бюджет, всяка от партиите ще 
започне да наддава предизборно. Това е рискът, за който и вие споменахте.   
Точно затова е разумно и за нас единствено правилно и възможно е това решение на служебния кабинет – да внесе 
удължителен закон, тоест, да удължи сегашния бюджет. Не че той е хубав, той е разточителен и прокризисен. Но такъв 
приет от парламент, предложен от правителство, излъчено от този парламент. И докато се направи по-хубав бюджет от 
отговорно управление, което да е формирал парламентът, какъвто в момента няма, докато се направи ново управление, 
трябва да се удължи просто този действащ бюджет. Защото иначе, сега битуват съмнения, че парламентът ще подходи 
напълно безотговорно, безумно и ще ни докарат до фалит, гледайки напред към изборите и борейки се за народната 
любов. И ако не приеме такъв удължителен закон, а тръгне да прави нов Закон за бюджета, тези подозрения ще се разсеят, 
по-скоро ще се потвърдят. Тоест, ако сега се предполага, че така ще стане, и тогава ще се замисли Еврозоната дали да й 
станем членове, а огромното мнозинство от партиите казват: "Ние датата 1 януари 2024 година я преследваме като цел. 
Това го искаме ускорено да влезем в Еврозоната“, а в същото време с един такъв бюджет, какъвто се задава, ако тръгнат 
да приемат нов бюджет, даже ревизират в следващ един момент настоящия, ние не можем да влезем в Еврозоната, защото 
няма да отговорим нито на критериите за инфлация, нито на критериите за дефицит, нито на критериите за дългосрочна 
лихва.   
То, като че ли това става все по-реалистично, и някак си 2024 година не звучи приемливо да влезем в Еврозоната, поне сега 
на този етап.   
Ако има някакъв все още останал минимален шанс, то той може да се съхрани с такъв удължителен закон и с последващ 
Закон за бюджета, който да коригира сегашното пилеене на средства. Защото какво освен друго, ако не пилеене средства, 
е раздаването на помощи на калпак. Когато са помощи, когато са не таван на цените, а субсидии. Сега например енергията 
за бита е 82 лева, за небитовите потребители таванът е 250, три пъти повече, а за битовите потребители 82 – това е 
субсидирана цена. Тоест, субсидии се дават и на бедни, и на богати. При това на богатите се дават повече субсидии, защото 
те потребяват повече енергия. Това е пилеене на средства. По същия начин е с тези 25 стотинки за течните горива и за 
какво ли още не.   
Точно за енергия исках да поговорим. Днес имаме добра новина: КЕВР одобри по-ниска цена на газа за месец ноември, с 
близо 50% по-ниска е тя. Какво означава това за фирмите?   
Това означава, че част от фирмите, които прекратиха потреблението на газ, някои от тях мигрираха към други горива, други 
просто спряха да работят, които не могат да мигрират към други горива, сега ще започнат да се връщат. Потреблението на 
газ от индустрията спадна двойно, 2 пъти спрямо миналата година за последните месеци, точно, защото на тази цена 
природният газ не е нужен. Сметката не излиза като се калкулира в цената на произвежданите и продавани продукти, 
никой не иска да ги купи. И при това положение компаниите биха реализирали загуби и биха стигнали до фалит, ако не 
ограничат дейността и даже не я спрат. И цената на българската борса всъщност е още по-ниска на газа. На Амстердамската 
е доста над тази. Но 123 е много под 350, която беше стигнала през септември цената, близо 3 пъти по-малко, но тя е пък 
имайте предвид все още 4 пъти по-висока от дългосрочната средна цена. Дългосрочната средна цена на природния газ е 
от порядъка на 30 лева за мегаватчас. И това е горе-долу цената в САЩ и в момента, с които ние се конкурираме на едни 
и същи пазари. Тоест, тя е намаляла много, но е още далеч от нормалните си нива. Продължава да бъде много скъпа.   
Тоест, това подпомагане на бизнеса трябва да продължи, доколкото ви разбирам?   
Подпомагане на бизнеса от гледна точка на цена на газа никога не е имало. За високите цени на природния газ бизнесът 
не е компенсиран по никакъв начин. Но компенсирането на високите цени на електроенергията трябва да продължи и не 
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може да продължи в по-лоша програма от действащата в момента. Защото даже при програмата, която действа в момента, 
именно 250 лева цена, практически регулирана, фиксирана цена за небитовите потребители у нас, защото над тази цена 
се компенсира, тази цена е с 50 лева по-висока от средната цена в Европа за малките и средни предприятия. На 
електроенергията за мегаватчас малките и средни предприятия средно в Европейския съюз по данни Европейската 
комисия се снабдяват с електроенергия на цена 202 лева на мегаватчас, при нас 250. Не говоря за електроинтензивната 
индустрия, където разликата в наш ущърб е още по-голяма.   
Свързвам двете -  газа и тока, защото енергийните експерти свързват двете неща – тръгне ли цената на газа нагоре, 
неминуемо и токът скача. Именно заради това ги обвързах при тази ситуация.   
Да, затова има и регламент, който прие Съветът на Европа от 6 октомври за справяне с високите цени на енергията. И в 
изпълнение на този регламент всъщност трябва да се вземат решения и то Народното събрание, защото той повелява да 
се обложат свръхприходите и свръхпечалбите не само на държавните дружества, както беше досега у нас, а и на частните. 
И това, което обаче правителството предлага, никак не е убедително, защото прагът е вдигнат толкова високо, че няма да 
се обложат тези свръхпечалби. Изобщо, оставаме с впечатлението, че този проектозакон е консултиран от консултанти, 
като Христо Ковачки, Иво Прокопиев, които са вдигнали този праг и за ВЕИ-ата, и за въглищните централи доста високо, и 
всъщност, всичките им печалби ще минат под тази летва и няма да отидат във Фонда за сигурност на електроенергийната 
система, а ще се натъпчат по джобовете. Това не са техни пари, това са пари на хората в предприятията, те са ги изработили, 
а изкривеният пазар им ги е заграбил. Те са откраднати.   
Финално изречение, моля ви.   
Това е финалът.   
Да, добре, нека да обобщя с две изречения в такъв случай, ако позволите? Трябва да останем със същия бюджет, не защото 
той е по-добър, но е по-малкото зло. Също така по ваши думи, минималната работна заплата трябва да бъде различна за 
всеки отделен сектор, нали така?  
Да, трябва да останем със същия бюджет докато се формира отговорно управление. Кабинет, излъчен от парламента, който 
да подготви нов бюджет и да го внесе в парламента.   
Благодаря Ви. 
Цялото интервю може да чуете в звуковия файл. 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Минималната работна заплата трябва да е различна за всеки сектор 
"Нека да е ясно, че продължаването на бюджета, който имаме след 1 октомври, не е един и същ с този бюджет за 2022 
година. Първите 3 месеца беше продължен бюджетът от 2021 г., след това се прие бюджет за 2022 г., но той на практика 
изкара 3 месеца, а от първи юли той беше актуализиран и от 1 октомври бяха допълнително завишени разходите. Сега 
последните 3 месеца ние изпълняваме един план за разходите, който е далеч над приходите. Ако проектираме занапред 
този разход, се получава така, че през следващите 3 години трябва да теглим нов дълг по 16 млрд. лв. всяка година", каза 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в предаването "Това е България" по 
Радио "Фокус". 
Той уточни, че разумното поведение е съкръщаване на разходите, а не тяхното увеличаване, защото идва криза. По думите 
му тежестта на кризата трябва да е разумно разпределена и държавата да не стига до фалит. Велев добави, че доходите 
са увеличени не според чергата, а в пъти повече, отколкото е инфлацията и приходите в бюджета. 
"Пенсиите са високи спрямо заплатите на тези хора, които ги плащат тези пенсии, работейки. Не е честно да искаш от тези 
хора, които работят, да плащат дългове, за да се докараш пред избирателите и най-накрая да фалираш държавата", смята 
председателят на АИКБ. 
"Ние не се борим за минимална работна заплата, ние се борим за високи доходи. На този, който му е малка минималната 
заплата, нека да работи за средна заплата, да работи на две места. Минималната работна заплата, както всички заплати, 
не е социална помощ, тя трябва да се изработва. Най-правилното решение за минималната работна заплата е тя да се 
договаря и да е различна за различните икономически дейности. Да се договаря между браншовите организации на 
същите тези синдикати и браншовите организации на работодателите", подчерта той. 
"Разумно е решението на служебния кабинет да внесе удължителен закон. Не че той е хубав - той е разточителен и 
прокризисен. Но е такъв приет от парламент, предложен от правителство и докато се направи по-хубав бюджет от 
отговорно управление, трябва да се удължи този действащ бюджет. Битуват съмнения, че парламентът ще подходи 
напълно безотговорно и ще ни докара до фалит, гледайки напред към изборите и борейки се за народната любов. Ако не 
приеме такъв удължителен закон, а тръгне да прави нов закон за бюджета, тези подозрения ще се потвърдят. С един такъв 
бюджет, какъвто се задава, ако тръгнат да приемат нов бюджет, ние не можем да влезем в еврозоната, защото няма да 
отговаряме на критериите за инфлация, дефицит и дългосрочна лихва", изтъкна Велев. 
Цялата информация може да чуете в звуковия файл. 
 
Труд  
 
√ Васил Велев, председател на АИКБ: Плащаме повече от компаниите в ЕС 
В момента имаме цена за бизнеса от 250 лв. за мегаватчас плюс надценка на търговеца. Тази цена е над два пъти по-висока 
от средната за първото полугодие на 2021 г., когато беше 112 лв. През втората половина на 2021 г. и първата половина на 
2022 г. средната цена е била 245 лв. за мегаватчас. Инфлацията у нас е с 5% по-висока от средната за ЕС, защото за малките 
и средни предприятия в ЕС цената на електроенергията е 202 лв. за мегаватчас, което е по-малко от цената за бизнеса у 
нас и след компенсациите. За бита средната цена в ЕС е 296 лв. за мегаватчас, а у нас е 82 лв. Бизнесът е недокомпенсиран 

https://www.focus-news.net/novini/interviu/Vasil-Velev-Bituvat-sumneniya-che-partiite-shte-podhodyat-bezumno-kum-byudzheta-1449011
https://www.focus-news.net/novini/Bylgaria/Vasil-Velev-AIKB-Minimalnata-rabotna-zaplata-tryabva-da-e-razlichna-za-vseki-sektor-1448901
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спрямо останалите страни от ЕС. За електроинтензивната индустрия средната цена в ЕС е 135 лв. Тези 200 лв. пак ще са 
повече от средната цена за индустрията в ЕС, но разликата ще бъде по-малка. И при тези цени базовата индустрия в ЕС 
затваря и се изнася в САЩ и Китай. 
 
Plovdiv 24 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Минималната работна заплата трябва да е различна за всеки сектор 
"Нека да е ясно, че продължаването на бюджета, който имаме след 1 октомври, не е един и същ с този бюджет за 2022 
година. Първите 3 месеца беше продължен бюджетът от 2021 г., след това се прие бюджет за 2022 г., но той на практика 
изкара 3 месеца, а от първи юли той беше актуализиран и от 1 октомври бяха допълнително завишени разходите. Сега 
последните 3 месеца ние изпълняваме един план за разходите, който е далеч над приходите. Ако проектираме занапред 
този разход, се получава така, че през следващите 3 години трябва да теглим нов дълг по 16 млрд. лв. всяка година", каза 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в предаването "Това е България" по 
Радио "Фокус". 
Той уточни, че разумното поведение е съкръщаване на разходите, а не тяхното увеличаване, защото идва криза. По думите 
му тежестта на кризата трябва да е разумно разпределена и държавата да не стига до фалит. Велев добави, че доходите 
са увеличени не според чергата, а в пъти повече, отколкото е инфлацията и приходите в бюджета. 
"Пенсиите са високи спрямо заплатите на тези хора, които ги плащат тези пенсии, работейки. Не е честно да искаш от тези 
хора, които работят, да плащат дългове, за да се докараш пред избирателите и най-накрая да фалираш държавата", смята 
председателят на АИКБ. 
"Ние не се борим за минимална работна заплата, ние се борим за високи доходи. На този, който му е малка минималната 
заплата, нека да работи за средна заплата, да работи на две места. Минималната работна заплата, както всички заплати, 
не е социална помощ, тя трябва да се изработва. Най-правилното решение за минималната работна заплата е тя да се 
договаря и да е различна за различните икономически дейности. Да се договаря между браншовите организации на 
същите тези синдикати и браншовите организации на работодателите", подчерта той. 
 
Blagoevgrad 24 
 
√ Васил Велев: Минималната работна заплата трябва да е различна за всеки сектор 
"Нека да е ясно, че продължаването на бюджета, който имаме след 1 октомври, не е един и същ с този бюджет за 2022 
година. Първите 3 месеца беше продължен бюджетът от 2021 г., след това се прие бюджет за 2022 г., но той на практика 
изкара 3 месеца, а от първи юли той беше актуализиран и от 1 октомври бяха допълнително завишени разходите. Сега 
последните 3 месеца ние изпълняваме един план за разходите, който е далеч над приходите. Ако проектираме занапред 
този разход, се получава така, че през следващите 3 години трябва да теглим нов дълг по 16 млрд. лв. всяка година", каза 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в предаването "Това е България" по 
Радио "Фокус". 
Той уточни, че разумното поведение е съкръщаване на разходите, а не тяхното увеличаване, защото идва криза. По думите 
му тежестта на кризата трябва да е разумно разпределена и държавата да не стига до фалит. Велев добави, че доходите 
са увеличени не според чергата, а в пъти повече, отколкото е инфлацията и приходите в бюджета. 
"Пенсиите са високи спрямо заплатите на тези хора, които ги плащат тези пенсии, работейки. Не е честно да искаш от тези 
хора, които работят, да плащат дългове, за да се докараш пред избирателите и най-накрая да фалираш държавата", смята 
председателят на АИКБ. 
"Ние не се борим за минимална работна заплата, ние се борим за високи доходи. На този, който му е малка минималната 
заплата, нека да работи за средна заплата, да работи на две места. Минималната работна заплата, както всички заплати, 
не е социална помощ, тя трябва да се изработва. Най-правилното решение за минималната работна заплата е тя да се 
договаря и да е различна за различните икономически дейности. Да се договаря между браншовите организации на 
същите тези синдикати и браншовите организации на работодателите", подчерта той. 
 
BGlobal 
 
√ Четвърт век отбелязва Българската асоциация на частните училища 
На 28-и октомври  Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) отбелязва тържествено своята 25-а годишнина под 
мотото „Пътуваме заедно в бъдещето“. По този повод асоциацията организира юбилейна среща за членове, съмишленици 
и партньори, а домакин бе Международното висше бизнес училище в столицата. 
По време на юбилейната среща асоциацията представи нейната история и постижения, сподели опит и постави за 
обсъждане темата за бъдещето на частното образование. Председателят на организацията Мария Каменова очерта три 
основни приоритета пред частното образование. Включването му в Националния план за възстановяване и устойчивост 
(НПВУ), където частните образователни институции не са припознати в сектора на образованието за създаване на центрове 
и разширяване на техническата база. Не са припознати и в програмите за микро-, малки и средни предприятия, като 
бизнес. Частните детски градини и частните училища по изискване на Закона за предучилищното и училищното 
образование (ЗПУО) са образователни институции и спазват всички държавни образователни стандарти, но от друга страна 
са регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, необходима е законодателна 
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промяна. Постигане на равнопоставеност между деца, ученици, родители и учители от чатсните образователни институции 
и държавните и общинските. 
„25 години в човешкия живот не са толкова много, но 25 години за една асоциация в частното образование е дълъг път, 
който ние извървяхме успешно. През годините със своята активност и с голямата кауза за развитието на частното 
образование Българската асоциация на частните училища създаде практики и модели, дотогава непознати в 
образователната система. Началото беше една общност на създателите – хора, които носят специална енергия, устрем, но 
и визионерство – нещо изключително характерно за частното образование.“, посочва Мария Каменова. 
На събитието присъстваха Йорданка Фандъкова, кмет на София, която сподели, че  частното образование е важна част от 
столичното образование и всички каузи и програми в общината са отворени за него. 
Събитието уважиха бившите образователни министри акад. Николай Денков (2021 – 2022 г.), Красимир Вълчев (2017 – 2021 
г.) и проф. Сергей Игнатов (2009 – 2013 г.), Васил  Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, представители на Министерството на образованието и науката, академичната 
общност, синдикатите и частния бизнес.  
Красимир Вълчев призна БАЧУ като пълноценен социален партньор, който е помогнал за формирането, надграждането и 
реализацията на редица важни политики в образованието. В лицето на организацията, бившият образователен министър 
припознава иноваторската визия и създаване на нови модели в образователната система. 
 
Съюз на българските журналисти 
 
√ Асоциация „Българска книга“ връчи наградите „Рицар на книгата“. Като медия е отличено БНР 
В Деня на народните будители Асоциация „Българска книга“ (АБК) връчи престижните награди „Рицар на книгата“ на 
изявени личности и институции, чийто принос към четенето и книгата е превърнат в мисия. За първи път сред носителите 
на престижното звание са училище и библиотека. 
„Това е първото издание след 2017 г. на наградата „Рицар на книгата“ - каза при откриването на церемонията Десислава 
Алексиева, председател на Управителния съвет на Асоциация „Българска книга“. Тази награда е посветена на 
съвременните будители, на всички онези, с които заедно се борим за #КаузаГРАМОТНОСТ - каузата, без която всички ние 
като народ не можем да пребъдем и която не може без книгите.Защото няма грамотност без книги. И всеки един ден, 
всеки един от вас, с всичко, което правите, допринася все повече за това българите да бъдем грамотни, образовани и да 
запазим своя дух. Ако нямаме духа на книгите, ние сме мъртви отвътре.“ 
Тя прочете и част от поздравителния адрес на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ): „Достойни за 
уважение са усилията и постоянството на Асоциация „Българска книга“ вече над две десетилетия да отдава дължимото на 
всички, които допринасят за по-устойчиво развитие на книжния сектор. И организаторите на „Рицар на книгата“, и 
лауреатите на награди в конкурса несъмнено заслужават признанието ни за своя принос да се запази жива традицията на 
печатната книга.“ 
„Честит празник на всички рицари на книгата! Благодаря за това, което правите. Благодаря и на всички, които сте тук. На 
следващия носител на приза „Рицар на книгата“ ще кажа, че това е една много тежка награда – не само физически. Тя е 
страшно задължаваща. Да си общественик и да си „Рицар на книгата“ означава, че трябва всеки ден да доказваш, че си 
достоен за тази награда. Затова пожелавам сила на следващия носител на този приз“, каза Мирослав Боршош, зам.-кмет 
по култура и образование в Столична община и „Рицар на книгата“. Той връчи наградата в категория „Общественик“ на 
поетесата Мария Донева. 
Тази година за първи път бе връчена и награда в категория „Учител/училище” - СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“ - 
Русе получи наградата си от председателя на Фондация „Детски книги” и „Рицар на книгата“ Вал Стоева. В другата нова 
категория „Библиотека/библиотекар” наградата получи Регионална библиотека „Пейо Яворов“ в Бургас. 
Призът в категория „Журналист/медия” получи БНР - за изключителен принос в популяризиране на #КаузаГРАМОТНОСТ, а 
за „Социална медия“ наградата отиде при инфлуенсъра Пирина Воденичарова – Еmpirina. 
Наградите „Рицар на книгата” са израз на признателност от страна на Асоциация „Българска книга“ към хората, чиято 
ежедневна работа през изминалата година е била свързана с книгите, към новите, съвременни будители, които със своя 
труд и идеи помагат на издателите да представят на българския читател най-доброто от българската и световната 
литература. 
Наградите „Рицар на книгата” са учредени през 2004 г. от издателство „Сиела”. През 2006 г. правата за организиране на 
събитието и присъждане на наградата са прехвърлени на Асоциация „Българска книга” – най-голямото обединение на 
книгоиздатели и книготърговци в страната, в което членуват над 130 юридически лица, създаващи повече от 90% от 
книжната продукция в България. 
Мария Донева е българска поетеса, преводач и автор на книги за деца. Родена е на 3 септември 1974 г. в Стара Загора. 
Завършила е българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2009 г. е драматург на Драматичен театър „Гео Милев“ 
– Стара Загора. Работи по различни програми за арт-терапия с деца и възрастни с различни ментални, и физически 
заболявания и увреждания. Заедно с Марина Господинова, Венцислав Благоев и Антони Дончев, през 2010 г. създават 
проекта „Джазът пее на български“. От 2015 година води младежки литературен клуб „Без заглавие“. 
Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас е създадена през 1888 г. и е най-голямата библиотека на територията на 
Бургаска област. През последните години тя придоби нова сграда и се превърна в едно от най-модерните книжни средища 
в страната. Библиотеката е общодостъпна, а читателската публика има универсален характер – деца, ученици, студенти, 
професори, но и домакини, работници. Читателите имат достъп до всички фондове. 
Училище: Средно училище за европейски езици „Св. Константин Кирил Философ“, гр. Русе 
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СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ" отваря врати през учебната 1961/1962 г. като първата извън столицата 
политехническа гимназия с преподаване на руски език „Максим Горки”. През 1981 г. гимназията прераства в Единно 
средно политехническо училище. Приети са първите първокласници, които изучават руски език. 10 години по-късно, в 
резултат на засиления интерес към чуждите езици, в училището са разкрити гимназиални класове с интензивно изучаване 
на английски, немски, френски, испански и италиански език. Така се ражда Средното общообразователно училище за 
европейски езици. От 1 август 2016 г. името на училището е променено на Средно училище за европейски езици „Свети 
Константин-Кирил Философ”. 
Медия: БНР 
Българското национално радио (БНР) е национален обществен доставчик на радио услуги, съгласно Закона за радиото и 
телевизията. БНР е сред 3-те обществени медии в България, заедно с Българската национална телевизия и Българската 
телеграфна агенция. Първите радиопредавания в България са осъществени още през 1929 г., когато група инженери начело 
с инж. Георги Вълков, построяват 60-ватов радиопредавател в Инженерната работилница в София. 
Социална награда: Пирина Воденичарова – Еmpirina, инфлуенсър 
По професия е графичен дизайнер, специализирала в уеб и по-конкретно като UI/UX дизайнер в сферата на електронната 
търговия. През 2021 г. Започва да се занимава усилено с детска литература, като още през 2019 г. създава общност за 
детска литература „Нито ден без книжки”. Заедно с психолога и психотерапевта Анастасия Грозева, стартират проекта 
„Срещи за родители”, който се превърна в установен формат за разговори за семейството, детската и родителската 
литература. Съосновател е в малката електронна книжарница и проект за детска литература „Ние, децата“. Асоциация 
„Българска книга“ благодари на всички номинирани за безграничната любов към книгата и четенето! 
 
Kafene.bg 
 
√ Асоциация „Българска книга“ връчи наградите „Рицар на книгата“ 
В деня на народните будители Асоциация „Българска книга“ връчи престижните награди „Рицар на книгата“ на изявени 
личности и институции, чийто принос към четенето и книгата е превърнат в мисия. 
„Това е първото издание след 2017 г. на наградата „Рицар на книгата“. Тази награда е посветена на съвременните будители, 
на всички онези, с които заедно се борим за #КаузаГРАМОТНОСТ – каузата, без която всички ние като народ не можем да 
пребъдем и която не може без книгите. Защото няма грамотност без книги. И всеки един ден, всеки един от вас, с всичко, 
което правите, допринася все повече за това българите да бъдем грамотни, образовани и да запазим своя дух. Ако нямаме 
духа на книгите, ние сме мъртви отвътре“, каза при откриването на церемонията Десислава Алексиева – председател на 
Управителния съвет на Асоциация „Българска книга“. 
Тя прочете и част от поздравителния адрес на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ): „Достойни за 
уважение са усилията и постоянството на Асоциация „Българска книга“ вече над две десетилетия да отдава дължимото на 
всички, които допринасят за по-устойчиво развитие на книжния сектор. И организаторите на „Рицар на книгата“, и 
лауреатите на награди в конкурса несъмнено заслужават признанието ни за своя принос да се запази жива традицията на 
печатната книга“. 
„Честит празник на всички рицари на книгата! Благодаря за това, което правите. Благодаря и на всички, които сте тук. На 
следващия носител на приза „Рицар на книгата“ ще кажа, че това е една много тежка награда – не само физически. Тя е 
страшно задължаваща. Да си общественик и да си „Рицар на книгата“ означава, че трябва всеки ден да доказваш, че си 
достоен за тази награда. Затова пожелавам сила на следващия носител на този приз“, каза Мирослав Боршош, зам.-кмет 
по култура и образование в Столична община и „Рицар на книгата“. Той връчи наградата в категория „Общественик“ на 
поетесата Мария Донева. 
Тази година за първи път бе връчена и награда в категория „Учител/училище“ – СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“ – 
Русе получи наградата си от председателя на Фондация „Детски книги“ и „Рицар на книгата“ Вал Стоева. В другата новата 
категория „Библиотека/библиотекар“ наградата получи Регионална библиотека „Пейо Яворов“ в Бургас. 
Призът в категория „Журналист/медия“ получи БНР – за изключителен принос в популяризиране на #КаузаГРАМОТНОСТ, 
а за „Социална медия“ наградата отиде при инфлуенсъра Пирина Воденичарова – Еmpirina. 
Наградите „Рицар на книгата“ са израз на признателност от страна на Асоциация „Българска книга“ към хората, чиято 
ежедневна работа през изминалата година е била свързана с книгите, към новите, съвременни будители, които със своя 
труд и идеи помагат на издателите да представят на българския читател най-доброто от българската и световната 
литература. 
ПОВЕЧЕ ЗА „РИЦАР НА КНИГАТА“: 
Наградите „Рицар на книгата“ са учредени през 2004 г. от издателство „Сиела“. През 2006 г. правата за организиране на 
събитието и присъждане на наградата са прехвърлени на Асоциация „Българска книга“ – най-голямото обединение на 
книгоиздатели и книготърговци в страната, в което членуват над 130 юридически лица, създаващи повече от 90% от 
книжната продукция в България. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Халил Летифов от ДПС е новият председател на Комисията по спорта 
Халил Летифов от ДПС е новият председател на Комисията по спорта. 
"Продължаваме Промяната" оттеглиха своята кандидатура на Радостин Василев, защото не искали да стават част от 
"калните борби на ДПС". 
Росен Костурков от ПП беше избран за председател на земеделската комисия. 
 
√ Земетресение с магнитуд 5.6 по Рихтер в Румъния, усетено е и у нас 
Земетресение с магнитуд 5.6 по скалата на Рихтер е регистрирано в 6.50 ч. в Румъния, потвърдиха за БНТ от Националния 
институт по геофизика, геодезия и география към БАН. 
Епицентърът е на 4 км от Лопатари. Според Европейския сеизмологичен център дълбочината на труса е 140 км. 
Земетресението е усетено в Русе и други населени места в Североизточна България. Трусът е усетен и в Молдова, Сърбия 
и Украйна. 
Към момента няма данни за пострадали. 
 
БНР 
 
√ Депутатите ще дебатират в пленарната зала решението за военна помощ за Украйна 
Решението за изпращане на военна помощ за Украйна влиза в пленарната зала. Точката е предвидена като първа в 
днешния дневен ред, според приетата седмична програма. 
След общото заседание на парламентарните комисии по отбрана и външна политика предложението за военна помощ за 
Украйна на ГЕРБ и "Демократична България" са обединени в общо проекторешение. 
Решението ще се дебатира на фона на предупрежденията на министъра на отбраната Димитър Стоянов, че способностите 
за защита трябва да бъдат запазени. 
От външното ни министерство отбелязват промените в позициите и на други държави. 
Служебният министър на външните работи Николай Милков не пропуска да отбележи, че решението за предоставяне на 
военна помощ е суверенно за държавите. А и повечето от тях са преодолели притесненията за оказването ѝ. 
"В страните, които оказваха подкрепа, се наблюдаваше нарастващо влияние на зверствата спрямо цивилното население, 
съзнателното атакуване на цивилна инфраструктура, явни и иносказателни заплахи, че Украйна е началото и трябва да се 
готви останалата част от Европа. Повечето държави не влизат в пълни детайли за оказваната помощ. Те си оставят 
възможност за периодично добавяне на бъдещи траншове и гъвкаво поведение." 
Служебният министър на отбраната Димитър Стоянов отбелязва, че заради предоставянето на военна помощ, не трябва 
да бъдат редуцирани способностите на Българската армия. 
"Трудно бихме предоставили тежко въоръжение, конкретно искана от украинската страна, ще загубим конкретни 
способности. Няма да може толкова бързо тези способности, ако ние ги загубим, да бъдат възстановени. Да не забравяме, 
че България е гранична с конфликта и в един момент може да се окажем в доста трудна ситуация. Ако някой очаква от нас, 
че ще дадем зенитно-ракетни комплекси, съжалявам, няма как да се случи", каза Димитър Стоянов. 
"Възраждане" организира протест на пл. „Народно събрание“ по повод гласуването на предложенията на ГЕРБ и на 
„Демократична България“ за изпращане на оръжия за Украйна от страна на България. 
"Категорични сме, че страната ни няма място във този конфликт между два братски народа", уточняват от партията. 
 
√ Две комисии на НС - едно решение за изпращане на въоръжение за Украйна 
Министър Стоянов: Решение за въоръжение за Киев да не ограничава българските отбранителни способности 
Окончателно двете ресорни парламентарни комисии - по отбрана и външни работи, одобриха решението за предоставяне 
на военна и военно-техническа помощ за Украйна. Редакцията стана след около три часа обсъждане. 
Предложението подкрепиха депутатите на ГЕРБ, ДПС и "Продължаваме промяната" и в двете комисии. "Възраждане“, БСП 
и "Български възход" гласуваха против. Решението отчита, че подкрепата се дава съобразно българските възможности и 
гарантирайки сигурността и защитата на населението. 
След вземането на решението Министерският съвет ще има един месец, за да подготви предложението си за военна и 
военно-техническа помощ. В кратък срок МС трябва да подготви подписването на споразумения за необходимото военно 
оборудване, съобразно българските възможности. 
Към ангажиментите на правителството са добавени нуждите от това със съюзниците от НАТО да се преговаря за 
предоставяне на допълнителни способности. Прави впечатление, че тук са отпаднали кратките срокове, в които трябва да 
се случи това. 
В проекта са декларирани и намеренията за подкрепа на следвоенното възстановяване на Украйна, както и подкрепа за 
страната в Европейския съд за правата на човека. 
Пред БНР военният министър Димитър Стоянов заяви, че политическото решение не трябва да ограничава българските 
отбранителни способности: "Тежко въоръжение, конкретно искано от украинската страна, трудно бихме предоставили 
поради простата причина, че ние ще загубим конкретни способности“. 
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На въпрос какво следва, ако депутатите вземат такова решение, той отговори така: "Ако депутатите решат, те няма да 
решат конкретно какъв тип въоръжение да бъде предоставено". 
От парламентарната Комисия по отбрана беше одобрено и решението за купуване на още осем изтребителя Ф-16. До 15 
декември България трябва да каже дали приема предложението за сделката на  стойност 1,32 милиарда долара. 
Служебният министър на отбраната Димитър Стоянов каза, че въпреки гласуването в парламентарните комисии има още 
процедури. Той отхвърли твърденията на БСП, че служебният кабинет е предвидил средства в бюджета за закупуване на 
самолети "Грипен".    
Сега предложенията трябва да бъдат разгледани от всички депутати, като с това за военната помощ по план трябва да 
започне днешната работа на Народното събрание. 
 
√ Първо заседание на бюджетната комисия в 48-ото НС 
Бюджетната комисия в парламента ще заседава за първи път в рамките на 48-ото Народно събрание. Още на първото 
заседание се очаква членовете ѝ да приемат на първо четене данъчните закони. Повечето промени в тях са от технически 
характер, но потенциалната помощ заради високите цени на горивата е заложена в промените в Закона за корпоративно 
подоходно облагане.  
Вчера министърът на икономиката Никола Стоянов изрази надежда, че от догодина помощта за хората и за бизнеса ще е 
достъпна: 
"Дали още декември веднага ще започне да се дава, или ще е от 1 януари, защото първо Фондът трябва да се понапълни 
малко, за да започнем да го харчим. Но реално разчитам декември Фондът да започне да се пълни. Т.е. първо рамката да 
е зададена и тогава да започнат да се изземват. При бизнеса знаете, че тогава е на тримесечие. Т.е. веднага, ако се приемат 
тези промени, ще могат компаниите да внесат за последното тримесечие техния дял, така да го кажа, с който да напълнят 
Фонда и вече тогава да започне да се изплаща тази помощ". 
 
√ Основен фактор за ръста на инфлацията - поскъпването на храните и логистиката 
Основният фактор за високата инфлация се измества от горивата към хранителните продукти и логистиката, заяви 
министърът на икономиката Никола Стоянов в ресорната парламентарна комисия. 
Той потвърди, че правителството работи по мярка за подпомагане на бизнеса чрез свръхпечалбите на енергодружествата: 
"Общото за всички стоки e, че при ценообразуването им логистиката има много сериозно влияние. И именно затова 
смятаме категорично, че сега е моментът да се обърне внимание на подпомагане при цената горивата именно за 
компаниите, което ще даде ефект върху спад на инфлацията и цялото общество общо-взето ще усети и благотворно 
влияние", каза Стоянов. 
 
√ Министърът на транспорта Христо Алексиев: Реализацията на проекта ХЕМС - система за въздушна медицинска 
помощ, върви в срок 
По проекта за Спешна медицинска помощ по въздух са осигурени два екипажа, както и инженерно технически състав, като 
към момента всички дейности свързани с реализацията на проекта ХЕМС - система за въздушна медицинска помощ, вървят 
в срок. Това съобщи пред парламентарната Комисия по транспорт ресорният министър Христо Алексиев. 
Една от машините ще бъде купена на т.нар. "сух лизинг", при който собственикът ѝ трябва да осигури екипажа. 
Обявена е и обществена поръчка за "сух лизинг", както и е осигурен бюджет за работата на дружеството, което ще 
изпълнява тази роля, уточни министърът. 
Той добави, че са обявени и конкурси за избор на Управителния съвет на ХЕМС. 
Проектът за системата за въздушна медицинска помощ е залегнал в актуализирания вариант на Плана за възстановяване 
и устойчивост. Предвижда се страната ни да има 6 медицински хеликоптера и да бъдат изградени площадки за тях в 
различни лечебни заведения в страната. 
В момента единствено България в Европейския съюз няма медицински хеликоптери. 
 
√ Трима министри и шефовете на "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" са на посещение в Гърция 
Енергийното сътрудничество и интермодален транспортен коридор Солун-Кавала-Александруполис-Бургас-Варна-Русе са 
основни теми на двудневното посещението на вицепремиерът по икономическите политики и министър на транспорта и 
съобщенията Христо Алексиев в Гърция. 
Българската страна ще бъде представена още от министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов, министъра на 
енергетиката Росен Христов, изпълнителните директори на "Булгаргаз" Деница Златева и на "Булгартрансгаз" Владимир 
Малинов. 
Предвидени са срещи с гръцките министри на инфраструктурата и транспорта, на околната среда и енергетиката, на 
развитието и инвестициите. 
 
√ Започна прием на документи за стартово подпомагане на млади фермери 
От вчера започна прием на документи по подмярката "Стартова помощ за млади земеделски производители" , която е от 
Програмата за развитие на селските райони. Около 49 хил. лева е помощта за подпомагане на млад фермер. 
Срокът за кандидатстване е 6 януари идната година. 
Документите могат да се изпращат електронно. Електронно ще се извършва и оценката на проектните предложения. 
Всички документи за участие са публикувани на официалната страница на Министерството на земеделието. 
Има възможност за безвъзмездни консултантски услуги от службата за съвети в земеделието. 

https://www.mzh.government.bg/
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√ Умни технологии за опазване на морската екосистема ще разработват във Варна 
Технологично предизвикателство (хакатон), което цели разработването на умни технологии за почистване и опазване на 
морската екосистема организират във Варна на 19 и 20 ноември. Идеята за него е на софтуерната компания "Методия", 
която се занимава с разработката на софтуер за по-ефективно управление на комуналната сфера и под шапката на 
образователната си инициатива "Ексийдия", организира предизвикателството, каза за Радио Варна управителят Цвети 
Кьосева. 
Четири са насоките, в които ще се търсят разработки от младежите - студенти и ученици в гимназиалния етап на обучение, 
които се очаква да се включат. Това са добри практики за черноморската екосистема, влиянието на климатичните промени, 
начините за превръщането на градовете в по-екологични, както и по-добра енергийна ефективност на базата на природни 
ресурси като морските вълни, вятъра или геотермалната енергия. 
Домакин на хакатона е Техническият университет във Варна, уточни Кьосева. Регистрацията е отворена до 11 ноември. 
Повече може да чуете в звуковия файл. 
 
√ Министри на Г-7 ще обсъдят подкрепата за Украйна и новата роля на Китай 
Външните министри от Г-7 ще обсъдят възможностите за координиране на по-нататъшната подкрепа за Украйна след 
интензивните руски атаки срещу енергийната инфраструктура на страната. 
Еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон каза при посещението си в Киев тази седмица, че Европейският съюз заедно 
с партньорите си проучва вариантите за увеличаване на помощта за енергийния сектор на Украйна. Според нея Киев се 
нуждае от специфично оборудване и инструменти за възстановяване на нанесените щети на инфраструктурата.   
На срещата на външните министри от Г-7 в германския град Мюнстер ще бъдат обсъдени също новата роля на Китай на 
световната сцена и протестите в Иран. Очаква се в дневния ред да влезе и темата за допускането на китайски инвестиции 
в терминал на пристанището в Хамбург. 
 
√ Спад на промишлената активност в еврозоната през октомври до 29-месечно дъно 
Промишлената активност в еврозоната задълбочи спада си за четвърти пореден месец, тъй като геополитическата 
несигурност, високата инфлация и по-слабите икономически условия по света натежаха върху новите поръчки, 
включително тези от чуждестранни клиенти, показват окончателните данни от ежемесечното проучване на S&P Global. 
Промишленият PMI индекс падна през октомври до 29-месечно дъно от 46,4 пункта спрямо 48,4 пункта през септември и 
под предварителен индекс на ниво от 46,6 пункта, като това представлява най-ниско негово ниво от май 2020 г. и 
понижение на индекса за четвърти пореден месец под важното ниво от 50 пункта, което ясен знак за свиване на дейността 
в промишлената сфера. 
Производството и новите поръчки спаднаха с почти рекордни темпове, а експортното търсене на промишлено 
произведени стоки също намаля рязко. Свиването на промишлената активност накара производителите от еврозоната да 
намалят покупките си на суровини с най-бързото темпо от май 2020 г. насам. 
 

 
 
"Производственият сектор на стоки в еврозоната премина към по-дълбок спад в началото на четвъртото тримесечие. 
Проучванията PMI сега ясно сигнализират, че производствената икономика вече е в рецесия. През октомври новите 
поръчки спаднаха със скорост, каквато рядко сме виждали през 25-те години на събиране на тези данни, като само през 
най-лошите месеци на коронавирусната пандемия и в разгара на световната финансова криза между 2008 г. и 2009 г. 
намаленията бяха по-силни", посочи икономистът Джо Хейс от S&P Global. 

https://www.methodia.com/
https://exceedia.net/m-codelab/
https://bnr.bg/post/101729981/umni-tehnologii-za-opazvane-na-morskata-ekosistema-shte-razrabotvat-vav-varna
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Според него "развитието на енергийните пазари ще остане ключов фокус за производителите от еврозоната през зимата“, 
като той предупреди, че евентуален енергиен режим през зимния сезон може да доведе до прекъсване на промишленото 
производство. 
Същевременно последното промишлено проучване на S&P Global отчете допълнително облекчаване на натиска върху 
веригите на доставки, тъй като беше освободен повече капацитет при доставчиците. 
Междувременно натискът върху цените намаля, но остана исторически висок. 
Гледайки напред, производителите продължават да очакват намаляващи обеми на производство през следващите 12 
месеца поради високата инфлация, геополитическата несигурност и влошаващите се икономически условия в световен 
мащаб. 
Сред страните от еврозоната, чиито производствени PMI индекси се наблюдават, само Република Ирландия регистрира 
положителен растеж през октомври (51,4 пункта), докато Испания отбеляза най-голям спад (44,7 пункта), следвана от 
Германия (45,1 пункта), Италия (46,5), Австрия (46,6) и Франция (47,2 пункта). 
 
√ Слабо нарастване на търговския излишък на Германия през септември 
Търговският излишък на Германия на сезонно коригирана база нарасна слабо през септември спрямо предходния месец, 
но на некоригирана база остана в сила тенденцията на рязко свиване на позитивния търговски баланс спрямо година по-
рано. 
През септември 2022 г. германският износ е намалял на календарна и сезонно изгладена база с 0,5% спрямо август до 
134,5 млрд. евро, като в същото време вносът се сви по-рязко с 2,3% до 130,8 млрд. евро, отбелязвайки най-голям спад от 
януари насам. Това доведе до нарастване на търговския излишък на сезонно коригирана база до 3,7 млн. евро от 1,2 млрд. 
евро през август. 
На некоригирана база търговският излишък на Германия обаче спад през септември 2022 г. до 9 млрд. евро от 16,1 млрд. 
евро точно преди година, въпреки че износът скочи с цели 20,3% на годишна база до нов рекорд от 142,4 млрд. евро, но 
вносът скочи още по-силно - с 30,7% до рекордните 133,4 млрд. евро. 
Германият износ в посока на останалите страни членки на ЕС се понижи през септември с 1,7% спрямо месец по-рано, 
докато вносът от тези държави се увеличи с 1,2 на сто. 
В същото време износът за страните извън ЕС нарасна с 1% благодарение най-вече на скок с 5,6% на експорта за САЩ, 
докато износът за Китай се понижи с 2% и за Обединеното кралство - с 0,3%. 
Вносът в Германия от страните извън ЕС пък се сви през септември с цели 3,4% спрямо август, като вносът от САЩ се понижи 
с -1,3%, докато този от Китай скочи с 5,4 на сто. 
Износът на Германия за Руската федерация намаля през септември 2022 г. с 5,4% до 1,0 млрд. евро в сравнение с август 
тази година и спадна с цели 52,6% спрямо септември 2021 г. В същото време вносът от Русия се сви с 33,1% до 1,8 млрд. 
евро. 
 
√ САЩ одобриха потенциална продажба на РСЗО на Финландия 
Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на управляеми ракетни системи за залпов огън и 
свързаното с тях оборудване на Финландия в сделка, оценена приблизително на 535 милиона долара, съобщиха от 
Пентагона. 
Главен изпълнител ще бъде компанията "Локхийд Мартин". 
"Финландия възнамерява да използва тези артикули и услуги за отбрана, за да увеличи националните си запаси, като 
подсили способностите за сухопътна и въздушна отбрана в северния фланг на Европа", се казва в съобщението на 
Пентагона като се подчертава влошената ситуация със сигурността в Европа. 
Държавният департамент на САЩ одобри и потенциалната продажба на 24 военнотранспортни самолета Супер Херкулес 
и свързаното с тях оборудване на Австралия в сделка, чиято стойност може да достигне нас 6 милиарда долара, съобщиха 
още от Пентагона. 
 
√ В частния сектор на САЩ през октомври бяха разкрити 239 хиляди нови работни места 
Работодателите в частния сектор на САЩ разкриха през октомври нови 239 000 работни места след тяхно повишение с 192 
000 през септември, показва последният Националният доклад за заетостта на ADP, публикуван в сряда. Това е най-
голямото нарастване на заетостта в американския частен сектор от три месеца насам и над осредните прогнози за 195 000 
новооткрити работни места. 
Докато 218 000 нови служители бяха наети в средните по размер компании (с персонал между 50 и 500 души), големите 
бизнеси (с персонал над 500 души) загубиха 4000 работни места. Заетостта в малките фирми (с персонал между 1 и 50 
човека) пък се увеличи през октомври 25 000. 
В същото време броят на новоназначените работници, наети в сектора на услугите, се повишиха с 247 000, докато в 
производствения сектор бяха съкратени 8 000 работни места. 
"Това е наистина солиден брой на новите работни мета като се има предвид степенната на икономическото 
възстановяване, но наемането на персонал не беше широкообхватно", коментира данните Нела Ричардсън, главен 
икономист в ADP и добави: 
"Производителите на стоки, които са чувствителни към лихвените проценти, се отдръпват, а лицата, които сменят работата, 
изискват по-ниско нарастване на заплатите. Въпреки че виждаме ранни признаци на проблеми при търсенето в резултат 
на политиката на Фед на повишаване на лихвите, те засягат само определени сектори на пазара на труда". 
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Данните са доказателство за устойчивостта на трудовия пазар в САЩ и са в подкрепа на очакванията, че тази вечер 
Федералният резерв ще повиши агресивно лихвените ставки със 75 базисни пункта на четвърто поредно заседание. 
Докладът беше публикуван преди по-изчерпателния и внимателно наблюдаван доклад за заетостта на Департамента по 
труда, който ще бъде оповестен в петък (4-ти ноември), като осреднените прогнози на финансовите пазари са за разкрити 
нови 200 000 работни места в неселскостопанския сектор на САЩ през октомври, след като през септември икономиката 
на САЩ генерира нови 263 000 работни места. 
Търсенето на работна ръка отвъд Океана остава силно въпреки агресивните увеличения на лихвените проценти от страна 
на Федералния резерв на САЩ с цел ограничаване на инфлацията. 
По-рано тази седмица правителствени данни показаха, че към последния работен ден на септември е имало 10,7 милиона 
свободни работни места, което означава малко под две работни места на всеки един безработен американец. 
 
√ Фед отново повиши лихвите със 75 базисни пункта, намекна за намаляване на темпото в бъдеще 
Федералният резерв на САЩ повиши в сряда основната си лихвена ставка с нови 75 базисни пункта и заяви, че битката 
срещу високата инфлация ще изисква допълнително покачване на лихвите, но същевременно сигнализира, че може да 
намали темпото на затягане на паричната си политика в бъдеще. 
Това беше шестото поредно вдигане на американските лихви и четвърто поредно агресивно тяхно повишение със 75 
базисни пункта, като федералната фондов лихва достигна диапазона между 3,75% и 4,00% - най-високо нивото от 2008 г. 
насам. 
След края на заседанието Фед посочи, че текущите увеличения на целевия лихвен диапазон ще бъдат подходящи за 
постигане на позиция на паричната политика, която е считана за "достатъчно ограничителна", за да намали инфлацията до 
целевото ниво от 2 на сто. 
"При определяне на темпа на бъдещи увеличения в целевия лихвен диапазон, Федералният резерв ще вземе предвид 
кумулативното затягане на паричната политика, закъсненията, с които паричната политика влияе на икономическата 
активност и инфлацията, както и икономическото и финансово развитие", уточниха от централната банка. 
 

Графиката на федералната фондова лихва на САЩ (в проценти) 

 
 
Федералният резерв описа ръста на разходите и на производството като "скромен“, увеличаването на работните места 
като "стабилно" и в същото време отбеляза ниска безработица и "повишената" инфлация. 
На пресконференция след края на редовното заседание председателят на Фед Джером Пауъл отбеляза че централната 
банка може да намали скоростта на повишаване на лихвените проценти по време на следващата среща, насрочена за 14-
15 декември. 
Коментирайки размера на бъдещите повишения на лихвените проценти, Пауъл подчерта, че Фед все още не е взел 
решение и че продължава дискусиите за забавяне на темпото по време на заседанието през декември или на срещата 
след това. 
"Скоростта на вдигане на лихвата става все по-малко важна в сравнение с въпроса колко високо да се повиши лихвената 
ставка", заключи той. Според него обаче е "много преждевременно" да се мисли за спиране на повишаването на лихвените 
проценти. 
Паричната политика работи с дълги и променливи изоставяния във времето, но няма много данни, за да се определят 
точните подробности за забавените ефекти върху инфлацията, каза той пред репортери след края на срещата. Федералният 
резерв внимава по отношение на тези изоставяния във времето по отношение на трансмисията на паричната политика към 
икономиката от гледна точка на управлението на риска, "за да не направи грешката да затегне прекалено или да не затегне 
достатъчно паричната политика", посочи Пауъл. 
Председателят на Фед отбеляза, че за разлика от миналото финансовите условия реагират преди самата парична политика, 
което прави цялостната икономическа ситуация "силно несигурна". 
Той отбеляза, че икономиката се е "забавила значително" в сравнение с "бързите темпове", наблюдавани през 2021 г., като 
същевременно подчерта, че растежът на разходите се е забавил и описа пазара на труда като "изключително затегнат" и 
"небалансиран". 
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Инфлацията е доста над целта, поставена от Фед, и последните данни за инфлацията са по-високи от очакваното, но 
дългосрочните инфлационни очаквания остават "добре закотвени", посочи Пауъл. 
"Никой не знае дали ще има рецесия или не и ако е така, колко лоша би била тази рецесия“, посочи още управителят на 
Фед. Според него пътят за т.нар. "меко приземяване" на икономиката се стесни, тъй като Фед не забеляза намаляване на 
инфлацията, добавяйки, че централната банка очакваше стоковата инфлация да спадне досега. 
Въпреки това, мекото икономическо приземяване е "възможно", подчерта шефът на централната банка. 
 
√ Рекордна инфлация на Острова, липса на персонал в супермаркетите 
Във Великобритания инфлацията при храните отново чупи рекорди, а супермаркетите имат затруднения с наемането на 
работници. Инфлацията при цените на храните на Острова достигна 11,6% през октомври, като най-високо е постъпването 
на чая в торбички, млякото и захарта, наред с пресните храни, показват данните на Британския консорциум на търговия на 
дребно и компанията Nielsen. През септември инфлацията при храните бе 10,6 на сто. Рекордът отново се държи от 
пресните храни – инфлация от 13,3 %. 
Изпълнителният директор на консорциума Хелен Дикинсън заяви, че октомври е бил труден месец за потребителите, чиято 
грижа са били не само с повишените сметки за енергия, но и по-скъпите продукти. Бившият изпълнителен директор на 
веригата супермаркети Asda Анди Кларк пък предупреди, че няма изгледи скоро инфлацията на намалее и предрече 
трудна Коледа за британците. 
В същото време супермаркетите съобщават, за проблем с наемането на работници преди задаващия се натоварен период 
преди Коледа. От веригата Sainbury's заявиха, че са открили позиции за 18 000 сезонни работници. През септември 
веригата за втори път през годината вдигна минималната заплата плюс безплатно хранене по време на смените и отстъпки 
от цените в магазините, но наемането на работници продължава да е проблем. 
 
√ Великобритания планира да удължи действието на данъка върху свръхпечалбите на енергийните фирми 
Новият министър-председател на Великобритания Риши Сунак и министърът на финансите Джеръми Хънт планират да 
удължат действието на данъка върху свръхпечалбите на енергийните фирми за следващите пет години, съобщи в 
четвъртък британското издание The Times. 
Налогът върху петролните и газовите компании, който на този етап трябваше да приключи до 2026 г., ще бъде удължен до 
2028 г. Той също така ще бъде разширен, за да обхване и производителите на електроенергия и ще бъде увеличен от 
настоящите 25% на 30%, посочващ още източниците на изданието. 
Вътрешните оценки на правителството показват, че чрез това увеличение ще могат да се съберат около 40 млрд. паунда за 
петгодишния период. 
 
√ Запорожката АЕЦ е в режим на аварийно захранване 
Русия възобновява участието си в споразумението за износ на зърно и селскостопанска продукция от украински 
пристанища. Запорожката атомна електроцентрала премина в режим на аварийно захранване, съобщи украинският 
енергиен оператор "Енергоатом". 
Работата на хуманитарния коридор в Черно море се нормализира напълно, заяви турският министър на отбраната Хулуси 
Акар пред "Хабертюрк". Акар отбеляза, че е предал на руския си колега Сергей Шойгу гаранциите от украинска страна, че 
коридорът няма да бъде използван за бойни действия срещу Русия. 
Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че руският шантаж с оттеглянето от споразумението не е успял 
да постигне нищо и посочи, че ако Русия не върне Донбас и Крим на Украйна, войната няма да приключи и ще се превърне 
в замразен конфликт 
Запорожката атомна електроцентрала е в режим на аварийно захранване, след като при руски обстрел са били повредени 
последните две високоволтови линии, свързващи обекта с енергийната система на Украйна. Обектът разполага с гориво за 
15 денонощия за работата на дизеловите генератори. 
Руските специални служби са предотвратили терористична атака срещу Запорожката атомна електроцентрала, заяви 
секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Николай Патрушев. 
 
√ Очаква се възобновяване на движението на кораби от Украйна със земеделски продукти 
Русия възобновява участието си в споразумението за износ на зърно и селскостопанска продукция от украински 
пристанища, след като получи писмени гаранции, че Украйна няма да използва хуманитарния коридор в Черно море за 
бойни действия срещу руските сили. 
Днес се очаква да бъде възобновено движението на кораби с украински селскостопански продукти. Украинският президент 
Володимир Зеленски коментира връщането на Русия в Черноморската инициативата за зърното, като изтъкна, че руският 
шантаж не е успял да постигне нищо. 
"За пореден път всички се убедиха, че в нашия регион има само една заплаха за глобалната продоволствена сигурност и 
това е Руската федерация, никой друг.  А ако нямаше руско нападение срещу Украйна, нямаше да има дори бегла заплаха 
от глобална криза с храните." 
Зеленски определи като най-голямата грешка това, че Украйна не е изградила силна система за сигурност през последните 
30 години. Той посочи, че ако Русия не върне Донбас и Крим на Украйна, войната няма да приключи и ще се превърне в 
замразен конфликт. 
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Руски атаки са били извършени в няколко украински области през изминалата нощ. В Запорожие обект на нападение е 
било предградие. Дроновете, насочени към града, са били унищожени преди да поразят целите си. В Харков е атакувана 
административна сграда, не се съобщава за пострадали. 
Междувременно Съветът за сигурност на ООН не прие руска проекторезолюция, която предвижда създаване на комисия 
за разследване на твърденията за американски биолаборатории в Украйна. 
Единствено Китай подкрепи документа, а Вашингтон, Лондон и Париж се обявиха против. Останалите 9 държави, които в 
момента са част от съвета се въздържаха. 
Съединените щати и Украйна отричат съществуването на програми за биооръжия на украинска територия, а представители 
на световната организация нееднократно посочват, че нямат данни за подобно нещо. 
От началото на войната на 24 февруари Русия вече няколко пъти повдига въпроса пред Съвета за сигурност на ООН. 
 
3e-news.net 
 
√ Над 200 лева за МВтч компенсации за бизнеса за скъпия ток до края на 2023 г., реши Комисията по енергетика в НС 
ФСЕС: За три месеца са изплатени 2,23 млрд. лв. компенсации за бизнеса. Средствата са отпуснати само от БЕХ 
Комисията за енергетика в парламента прие компенсациите за електроенергия за бизнеса да бъдат в размер на 100 
процента от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за 
съответния месец и базовата цена в размер 200 лева за мегаватчас (MWh). Компенсацията ще важи до края 2023 г. 
Предложението беше направено от депутата от парламентарната група на "БСП за България" Драгомир Стойнев, предаде 
БТА. 
Преди това вносителите – депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев и група народни представители предлагаха клиентите, 
които са присъединени към мрежа високо напрежение, да плащат максимална цена от 200 лева за мегаватчас (MWh), а за 
останалите компенсацията да бъде 250 лева за MWh. 
"Причината за тази диференциация или за тази по-голяма подкрепа за клиентите, присъединени към мрежата високо 
напрежение, е в това, че такъв е принципът в цяла Европа", обясни Делян Добрев. Според него в масовия случай 
европейската индустрия плаща не повече от 100 на мегаватчас, затова същото предлагат от ПГ на "ГЕРБ-СДС“. 
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС) е изплатил 2 млрд. и 232 млн. лева за изминалите три месеца. 
Това каза председателят на Управителния съвет на ФСЕС Деан Червенкондев. По думите му 100 процента от тези пари са 
дошли от Българския енергиен холдинг. 
Министър Христов: Средствата едва стигат за компенсациите 
Средствата, които държавните енергийни предприятия внасят в момента във Фонд "Сигурност на електроенергийната 
система", едва стигат за изплащане на сегашните компенсации. Това каза служебният министър на енергетиката Росен 
Христов по време на вчерашното заседание на парламентарната Комисия по енергетика. "Енергетиката дори прави 
авансови вноски от дружествата в момента, така че да осигурим необходимите средства", изтъкна министърът. Той посочи, 
че по предварителни разчети допълнителните средства, които са необходими да се компенсира разликата от 50 лева за 
мегаватчас, възлизат на около 18 млн. лева на месец. Затова от Министерството на финансите трябва да кажат дали 
средствата от фонд СЕС ще бъдат достатъчни и да се направят необходимите постъпки, за да се осигурят пари от бюджета. 
Драгомир Стойнев от парламентарната група на "БСП за България" предложи компенсациите да бъдат 200 лева за 
абсолютно всички, а не само за големите енергийни консуматори. 
Министерството може да направи разчети при всички предложения, включително събиране на средства само от 
държавните енергийни предприятия, обясни енергийният министър. Може да се направи разчет при съответните цени на 
тока какъв би бил бюджетът за компенсации. "Ние вече имаме направени такива анализи, просто трябва да ги допълним 
и разширим", добави Росен Христов. Според него е добре всички да имат тези разчети, за да може да се вземе балансирано 
решение. 
Ние поддържаме концепцията за подпомагане на бизнеса във връзка със справянето с високите цени на електроенергията, 
добави Христов. 
Припомняме, че парламентът прие компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията с актуализацията 
на държавния бюджет за тази година, който бе направен през лятото. Според поправките се предвижда Фонд "Сигурност 
на електроенергийната система" да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100 на сто 
от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец 
и базовата цена в размер 250 лева за мегаватчас (MWh) до 31 декември 2022 г. Не се изплаща компенсация за клиенти с 
цени под базовата цена от 250 лв./MWh. На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на 
компенсацията, се изплаща компенсация в намален размер, така че резултативната цена за клиента след компенсиране 
да не е по-ниска от 250 лв./MWh. 
 
√ Специален Фонд ще администрира събраните средства от петролните компании. Парите ще компенсират 
потребителите на колонката 
Очаква се от началото на следващата година новата мярка в подкрепа на хората и бизнеса, свързана с цените на горивата, 
да стане ефективна. Когато фирмите и хората зареждат, ще има подкрепа, която ще намалява за тях реално цената на 
горивата, обясни служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов, цитиран от БТА. 
Ще се увеличи помощта на литър гориво и тя ще важи и за компаниите, като предстои да се уточни в каква пропорция, 
обясни министърът. Схемата ще се промени изцяло, уточни Стоянов, като напомни, че за отстъпката от 25 стотинки за литър 
гориво за физическите лица са били предвидени 150 млн. лева. По думите му сега парите вече няма да са от бюджета, а от 
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свръхпечалбите на дружествата от сектора, които ще се натрупват във Фонд, администриран от финансовото ведомство. 
Този Фонд ще подкрепя цената за литър за фирми и за граждани. Към момента все още не е уточнено дали сумите ще са 
еднакви за бизнеса и хора, коментира министърът. Решението за това е в ръцете на Народното събрание. 
Министърът напомни, че вчера са внесени в парламента промените в законите, които са необходими за осъществяването 
на това намерение, като най-важните са измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане, а другите са в 
подзаконови нормативни актове, с които ще се заеме МС. 
Стоянов изрази надежда до края на ноември нормативната рамка да е приета и да стартира облагането на свръхпечалбите, 
с което да започне попълването на фонда, като очакванията са той да започне ефективно да се попълва през декември и 
тогава да стане възможно стартирането на процеса на изплащане на помощта. Министърът отговори положително на 
въпрос дали "Лукойл" има свръхпечалба, с която солидарно да участва в бъдещия фонд. 
 
√ България може да има модерно, европейско газохранилище. Въпросът е кога ще се случи 
Забавянето в разширението на "Чирен" води до проблеми за бизнеса и домакинствата в дългосрочен план 
Запасите от природен газ, купен на ниски цени, са кратката рецепта зад словосъчетанието "енергийна независимост", което 
експертите и политиците използват толкова често през последната година. В по-разширен вариант зад него се крият два 
незавършени през последните поне 10 години инфраструктурни проекта - на газовата връзка с Гърция и на разширяването 
на газохранилището в Чирен. Точно тези две съоръжения са гаранция за нормален цикъл на работа на индустрията и 
складиране на природен газ, който да доведе до евтино и сигурно парно за всички битови потребители, които ползват 
топлофикационните услугите. И докато газовата връзка вече работи, България продължава да се бави с другия 
стратегически проект, който да й осигури евтини запаси от природен газ за зимния сезон - изграждането на разширението 
на газохранилището в Чирен. Евтиното и сигурно парно е на разстояние минимум три или четири години, поради 
продължаващото му забавяне и отлагане. Освен парното сигурните, стабилни доставки на природен газ могат само да 
подобрят конкурентоспособността на българския бизнес. Но проектът за увеличаване на капацитета на единственото ни 
газово хранилище не се движи с добро темпо. 
Разширяването на капацитета на газохранилището и изграждането на интерконекторите с Гърция и Сърбия са двата 
единствени възможни пътя България да е енергийно независима от "Газпром" и да си осигури алтернативни доставки на 
природен газ. Затова на книга те бяха приоритет на всички правителства от времето на прехода, като за тях винаги 
започваше да се говори около преговори с "Газпром" или пък при ситуации, в които руската компания извива ръцете на 
партньорите си и спира доставките. 
В казуса с газохранилището, България не може да осигури и гарантира на своите граждани, сигурно парно и доставки за 
домакинствата, които ползват синьо гориво, не само пред промишлените предприятия, които работят на газ, но и пред 
европейските си партньори. Защото пари за разширяването има. Увеличаването на газохранилището е не само проект с 
национално значение, но и важен за европейската енергийна свобода и затова има и осигурено еврофинансиране за 
неговото изграждане. То, обаче, продължава да се бави поради особеностите на местния бизнес климат. Интерконекторът 
с Гърция също не е достатъчна стъпка за "енергийната свобода" на България, тъй като при пълен капацитет на работа може 
да осигури около ⅓ от потреблението на страната. 
 

Източник: entsog.eu 
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Така, за разлика от останалите европейски страни, България, освен, че няма солидни запаси от природен газ, няма място 
и капацитет, където да ги съхранява. В същото време точно хранилищата и възможността да се складира синьо гориво са 
причината за това голяма част от европейски страни да очакват спокойно зимата, а цените на природния газ да се връщат 
на нивата отпреди войната в Украйна. 
Причината за успокояването и на гражданите, и на пазарите е, че повечето европейски държави притежават собствени 
газохранилища, които в момента са пълни над 93%, в сравнение със същия период на миналата година, когато 
запълняемостта им е била 77. Газовото хранилище Чирен е запълнено почти на 90%, въпреки че ЕК бе поставил изискване 
всички хранилища до 1 ноември да са запълнени поне до това ниво. 
Ключовата възможност, с която европейските страни разполагат, са големите газохранилища, чийто работен обем достига 
над 100 млрд. кубически метра газ. Такива съоръжения, в които през лятото се нагнетява газ, а през зимата се добива, 
притежават 18 европейски страни - Германия, Франция, Италия, Австрия, Белгия, Нидерландия, Швеция, Испания, Дания, 
Словакия, Хърватия, Румъния, Чехия, Португалия, Полша, Латвия, Унгария. В ЕС са построени общо 160 газохранилища, 
като ¾ от техния капацитет е съсредоточен в пет държави - Германия, Италия, Франция, Нидерландия и Австрия. 
Газохранилищата като възможност за съхранение на синьо гориво са гаранция за енергийна независимост на страните-
членки и възможност да управляват запасите си от природен газ. България, обаче, години наред изостава в тази 
възможност, тъй като има само едно подобно съоръжение и то е с недостатъчна възможност за съхранение на газ - 
газохранилището в Чирен. То покрива много малка част от годишното потребление - 550 куб. м. при средно около 3 млрд. 
куб. метра. Основното потребление на газ е при едрия бизнес и топлофикационните дружества, като едва 3% от 
домакинствата имат достъп до синьо гориво. 
Две трети от самото потребление обаче е през зимата, а 1 млрд. куб. м. от него се консумират директно от 
топлофикационните дружества. Така разширяването на капацитета на "Чирен" до очаквания милиард би могло да осигури 
работата на ниски цени на природния газ на всички топлофикационни централи през зимата и да гарантира, че със 
сигурност ще има газ за отопление и подгряване на водата от ТЕЦ-овете в големите градове. 
Идеята не е само да се разшири хранилището, но и да се увеличи възможността за добиване на газ, тъй като в момента 
дори то да е пълно, могат да се изпомпят не повече от 4.5 млн. кубически метра на ден и така "Чирен" може да достави не 
повече от една трета от нужните на цялата страна количества през зимата, които са около 13 млн. куб. м. на ден. 
Държавата подготвя проекта за разширение на газохранилището през последните поне 10 години, в които са извършени 
технически и сеизмични проучвания. Направени са и модели на разширението, дори са открити и затворени няколко 
тръжни процедури, които, естествено са дълго обжалвани и до реално строителство, дори до отваряне на оферти, така и 
не се стига. През 2013 г. проектът за модернизацията на Чирен е включен и в списъка на проектите от общ интерес на 
Европейската комисия, след това беше договорено отпускане на финансиране и от ЕБВР. В началото на годината България 
дори получи и допълнителни безвъзмездни средства от Европейската комисия по Механизма "Свързана Европа" и на 
практика половината от стойността на разширението ще бъде платена с евросредства - атестат колко стратегически важна 
не само за България, но и за ЕС, е тази възможност за осигуряване на енергийна независимост. 
Така проектът, който се бори години наред очакваше да бъде построен в крайна сметка тръгна към финалната права, като 
беше решено едновременно да тече работа по трите фази - надземна, подземна и довеждаща инфраструктура. През август 
бяха обявени три поръчки, независими една от друга, за да могат участниците в тях да покрият работата и гаранции, тъй 
като става въпрос за обща сума от 518 млн. лв. Без ДДС. 
Целта на възложителя е до края на годината да се случи поне надземната част, която ще получи дотогава разрешително за 
строеж. Тя е почти съгласувана като проект, миналата е процедура по екологична оценка и ОВОС, като срока на изпълнение 
е 600 дни. Тук, обаче, идва поредната особеност, която важи за всички ключови стратегически проекти, а именно забавяне 
или още по-лошо спирането им. 
По подобие на бавенето на газовата връзка с Гърция, забавянето обрича на пълно замразяване проекта за диверсификация 
и независимост на България от доставките само по една тръба в ключово важната му част страната да има достатъчен 
запас. Именно с подобно съоръжение може да се покрие със сигурност работата поне на топлофикационните дружества и 
индустрията през зимата, и да осигури отопление и топла вода на гражданите през зимата. 
Като обект от сферата на националната сигурност, трябва час по-скоро да спре блокирането му като традиционен спорт, от 
който страдат интересите не само на държавата, но и на всеки един от потребителите, в чиято всекидневна цена на живота 
влиза неумението на институциите да гарантират бързи процедури, евтини доставки и енергийна независимост. 
В България се разглеждат и други възможности за създаване на хранилище, включително и в офшорната зона на  Черно 
море край Варна. Подобни проекти обаче за момента са само на фаза "идея", а страната ни ще продължи да разчита 
основно на Чирен за покриване на газовото потребление у нас през зимата. В момента държавната "Булгартрансгаз" 
разработва и нови газови трасета до отделни градове у нас, включително и изграждане на газопровод свързващ Балкански 
поток с "Чирен". 
Находището на газ край село Чирен, Врачанско е открито през 60-те години на миналия век и експлоатацията му 
продължава до 1974 г., когато то се изчерпва и се превръща в единственото газово хранилище в България. В него работят 
24 експлоатационни сондажа, компресорна станция и съоръжения, които са необходими, за да осигурят нагнетяването и 
добива на газ. Нагнетяването се извършва от април до октомври, а газ се добива от ноември до март всяка година. 
 
√ 822 млн. лв. достигна печалбата на НЕК за деветте месеца на годината 
С над 27% е намаляло изкупуването на зелена енергия от производителите след последните законови промени 
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Печалбата на Националната електрическа компания за деветте месеца на тази година достигна 822 млн. лева. 
Увеличението е със завидните 195% спрямо същия период на миналата година. Тогава компанията отчете над 278 млн. лв. 
печалба за деветмесечието. Това сочи неодитирания междинен финансов отчет на дружеството. Приходите на компанията 
за деветте месеца са нараснали до почти 4 млрд. лв., а за същия период преди година са били за 2,6 млрд. лв. 
Наличният паричен ресурс и отчетената печалба за 2021 г. са били използвани за предсрочното възстановяване на 
отпуснатия от държавата кредит от над 600 млн. евро по делото с Русия за АЕЦ „Белене“. През април обаче е бил сключен 
нов договор между Българския енергиен холдинг и НЕК за 700 млн. лв., благодарение на който е било направено 
плащането към държавата. Именно част от тези пари отидоха и за повишаване на социалните разходи, които 
правителството на Кирил Петков направи при управлението си. 
Добрата печалба на компанията е вследствие на високите цени на електроенергията, отчетени по европейските пазари. 
Нивата им далеч надхвърляха прогнозите на КЕВР за движението на цените. В същото време съществен фактор върху 
цените бяха и нивата на въглеродните емисии, които се запазват в диапазона 75-90 евро/т. Енергийният регулатор 
прогнозираше нива от около 91 евро/тон. В същото време НЕК осигури допълнителни количества електроенергия за 
регулирания пазар, заради по-високото потребление при бита. 
Общите приходи на компанията достигат 3,9 млрд. лв. за деветте месеца на 2022 г., което е ръст с 45% спрямо същия 
период на миналата година. Общите постъпления нарастват през тази година с над 1,2 млрд. лева като това се дължи 
основно на ръста на енергийните цени по пазарите.   
Разходите на компанията за деветте месеца възлизат на 3,1 млрд. лв. и нарастват с 693 млн. лв. или с 28,5% спрямо същия 
период на миналата година. Тук влизат и разходите за закупуване на квоти вредни емисии. 
Намалява производството на енергия от ВЕЦ-овете 
Деветмесечието на тази година е характерно като за сухите години на производство. Производството на електроенергия 
от водните централи на дружеството е спаднало с почти 30%, става ясно от отчета. Спадът с 844 хил. мвтч се дължи на по-
малките водни обеми в язовирите и пестенето на водни ресурси. 
В доклада на компанията няма подробности за техническите проблеми при ПАВЕЦ „Чаира“. По всяка вероятност спадът в 
производството на електроенергия от водните централи се дължи и на липсата на дейност от тази ключова енергийна 
мощност. 
За деветте месеца на годината НЕК е закупил над 10,6 млн. мвтч електроенергия от различните електрически централи. 
Количеството е почти същото, каквото е било през този период на 2021 г. Лекото понижение с 0,2% се дължи на намалените 
количества закупена електроенергия от ТЕЦ „Марица Изток 2“. От държавната термична централа НЕК е закупила със 72% 
по-малко електроенергия. Увеличение са покупките на ток с 20% по дългосрочните договори на компанията с ТЕЦ „AES 
Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“. Ръст на покупките с 18,5% има и от АЕЦ „Козлодуй“. 
Любопитен факт е, че с над 27% е намаляло изкупуването на зелена енергия от производители, присъединени към мрежата 
средно напрежение. Там количествата за деветмесечието са за 263,7 хил. мвтч. Това се дължи основно на промените в 
Закона за енергетиката, според което Общественият доставчик купува електроенергия само от малки производители с 
инсталирана мощност под 500 квт. 
Продажбите 
НЕК е продала на регулирания пазар на ток 12,6 млн. мвтч електроенергия за деветмесечието, което е с 3,9% по-малко 
спрямо същия период на миналата година. На свободния пазар НЕК е продала 3,1 млн. мвтч. Електроенергия, което е спад 
с 26,7%. Значителен ръст в продажбите с над 100% има при балансиращият пазар и за Доставчик от последна инстанция. 
До края на септември изпълнението на ремонтната дейност на компанията е 30,1% от планираните в актуализирания 
вариант.   
 
√ Понижение с 13.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 361.86 лв. за MWh с ден за доставка 3 
ноември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 361.86  лв. за MWh с ден за доставка 3 ноември 2022 г. и обем от 64 777.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
спад с 13.1 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 409.81 лв. за MWh, при количество от 34 632.40 MWh. 
Извънпиковата енергия (30 145.20 MWh) е на цена от 313.91 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 248.39 лв. за MWh и количество от 2244.7 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 196.74 лв. за MWh (2454.8 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 686.5 лв. за 
MWh при количество от 2868.2 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 233.19 лв. за MWh при обем от 2218.4 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 416.34 лв. (212.87 евро) за MWh за 2 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 3 ноември 2022 г. се понижава до 361.86 лв. за MWh ( спад с 13.1 %) по данни на БНЕБ или 185.02 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 2 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 2 398.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 413.83 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 

https://ibex.bg/


17 

 

Име                      MW 
АЕЦ     21,65%    1081.35 
Кондензационни ТЕЦ   58,19%    2906.93 
Топлофикационни ТЕЦ   4,07%    203.11 
Заводски ТЕЦ    1,70%    84.72 
ВЕЦ     0,20%    10.02 
Малки ВЕЦ    1,29%    64.36 
ВяЕЦ     0,73%    36.52 
ФЕЦ     11,84%    591.49 
Био ЕЦ      0,34%     17.07 
Товар на РБ         3793.31 
Интензитетът на СО2 е 502g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Гърция, България и Румъния остават с най-високи цени на електроенергията за 3 ноември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 185,02 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 188,69 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 185,02 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 3 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 209,53 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
160,50 евро/мвтч. Най-високата цена от 351,00 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 100,59 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 71 216,6 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 3 ноември ще бъде 188,69 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 121,69 гвтч. Максималната цена ще бъде 351,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде в 24 ч и тя ще бъде 119,23 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цена на електроенергията 
в този сегмент на пазара от цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 3 ноември е 165,23 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 183,91 евро/мвтч. Най-високата цена от 310,01 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
тя ще бъде 99,19 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 77 756,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 3 ноември на Словашката енергийна борса е 143,12 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 212,11 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 93,73 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 131,62 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 18 ч и 
тя ще е 176,98 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 93,73 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 3 ноември е 140,70 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
150,29 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 49 978,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 187,72 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч тя ще бъде 112,20 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 103,01 евро/мвтч на 3 ноември. Пиковата цена ще бъде 
121,25 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 491 471,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч 
и тя ще достигне 137,46 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч тя ще бъде 43,83 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 2 ноември ще се продава за 132,12 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Европейските фондови индекси затвориха на загуба в очакване на следващия ход на централната банка на САЩ 
С най-нисък дневен спад затвори френският индекс САС 40, а единствен с нарастване приключи италианският FTSE 
MIB 
Борсовите индекси на страните от Западна Европа се променят слабо и разнопосочно в сряда, инвеститорите очакват 
резултатите от ноемврийското заседание на Федералния резерв на САЩ (Фед) и оценяват тримесечните отчети на 
европейските компании, както и макроикономическата статистика. 
Предпоследното заседание на Фед за тази година ще приключи в сряда вечерта, след като затворят пазарите в региона.  
Според общото мнение на анализаторите, резултатът от него ще бъде четвърто поредно увеличение на основния лихвен 
процент със 75 процентни пункта. 
Инвеститорите ще следят отблизо и изявлението на председателя на Фед Джеръм Пауъл, надявайки се да разберат дали 
Фед обмисля евентуално забавяне на темпа на повишаване на лихвите в близко бъдеще. 
Междувременно в сряда стана известно, че броят на безработните в Германия през октомври се е увеличил с 8 хиляди 
вместо очаквания от анализаторите ръст с 12.,5 хиляди, а безработицата е останала на около 5.5%, както се очакваше. 
Общият обем на германския износ, коригиран с календарни и сезонни фактори, през септември е намалял с 0.5% спрямо 
предходния месец, а вносът е намалял с рекордните 2.3% от януари. Външнотърговският излишък на Германия възлиза на 
3.7 милиарда евро спрямо предходния месец и с 11.7 милиарда евро година по-рано. 
Общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.15%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-висок ръст беше френският CAC 40 (+0.22%), следван от италианския FTSE MIB (+0.12%). С най-
голям спад беше испанският IBEX 35 (-0.36%), следван от британския FTSE 100 (-0.13%) и германския DAX (-0.04%). Следобед 
трендът стана низходящ за всички измерители, с изключение на италианския, който от печеливш до обед стана губещ на 
края на търговията на борсата в Милано. 
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Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-нисък дневен спад затвори френският индекс САС 40, а единствен с нарастване 
приключи италианският FTSE MIB. 
Секторният индекс на търговците на стоки за бита спаднаха с 2,7% и поведоха понижаващите се индикатори, които бяха 
повече, докато акциите на здравеопазването добавиха 2.1 на сто. 
Акциите на A.P. Moeller-Maersk A/S сe понижиха с 5.79%, въпреки че финансовите резултати на датската транспортна и 
логистична компания за третото тримесечие на 2022 г. надминаха пазарните очаквания, но транспортната група 
предупреди за забавяне на търсенето на транспорт и логистика, тъй като се задава глобална рецесия и намали прогнозата 
си за търсенето на контейнери тази година, въпреки че надмина очакванията за печалби за третото тримесечие. 
Цената на книжата на Aston Martin Lagonda спадна с 15.25%, след като британският производител на спортни автомобили 
отчете рязко увеличение на загубата си преди данъци през третото тримесечие. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на шведския доставчик на облекла Sinch AB, чийто акции скочиха с 37.97%. 
Компанията отчете 83% увеличение на приходите за периода юли-септември до 7.2 милиарда шведски крони (653 
милиона долара) и трикратно увеличение на коригираната печалба до 901 милиона шведски крони. 
Цената на книжата на GSK се повишиха до обед с 1% след новината, че британската фармацевтична компания е увеличила 
приходите си през последното тримесечие с 18% и е подобрила прогнозата си за годината. Следобед, обаче, трендът се 
обърна и в крайна сметка цената на акциите се понижи с 0.28 на сто. 
Сред печелившите бяха и акциите на германския производител на електрически лампи AMS-Osram, които поскъпнаха с 
6.74%, след като отчете солидни приходи за третото тримесечие и оперативна рентабилност в съответствие с очакванията. 
Пазарната капитализацията на Next Plc нараства с 1.89%. Британската верига магазини за дрехи увеличи продажбите през 
третото тримесечие на текущата финансова година, малко по-силно от собствените си прогнози, с 0.4%. В същото време 
през последните пет седмици от отчетния период показателят скочи с 1.4% поради скок в търсенето на топли дрехи в края 
на септември. 
Цената на акциите на датската фармацевтична компания Novo Nordisk нарасна със 7.44%. Компанията отчете увеличение 
на нетната печалба през последното тримесечие до 14.41 милиарда датски крони (1.91 милиарда долара) от 12.12 
милиарда крони година по-рано, както и увеличение на приходите с 28%, до 45.57 милиарда крони. И двата показателя 
надхвърлиха пазарните прогнози. 
На дъното на Stoxx 600 спаднаха книжата на датската здравна компания Demant, които се понижиха с 15.05%, след като 
публикува предварително съобщение за резултатите си за третото тримесечие, които разочароваха инвеститорите. 
 
√ Франция подготвя закон, с който да улесни изграждането на нови ядрени мощности 
Френското правителство подготвя законодателство с цел намаляване на бюрокрацията при получаване на разрешителни 
за изграждането на нови ядрени реактори, предаде Ройтерс. Париж планира да удвои капацитета на ядрените си централи 
и възобновяемите енергийни мощности, за да преодолее глобалната енергийна криза, припомня БТА. 
"Проектозаконът кореспондира със спешните мерки за решаване на кризата", заяви говорителят на правителството Оливие 
Веран, след като кабинетът прие документа. По думите така ще бъдат спестени "години" процедури и строителство. 
Проектът, който ще бъде внесен в парламента в края на декември или началото на януари, обаче няма "по никакъв начин 
да разводни изискванията по отношение на екологичността и сигурността на ядрените централи", допълни Веран. 
Президентът Еманюел Макрон постави ядрената енергия в центъра на плановете на правителството за постигането на 
въглеродна неутралност към 2050 г., за което трябва да помогнат нови шест ядрени реактора. 
Според представител на министерството на енергетиката първият EPR2 реактор от следващо поколение трябва да започне 
да се строи в АЕЦ "Пенли" в Нормандия до 2027 г. и да влезе в експлоатация до 2035-37 г. 
Енергийният гигант EDF планира да изгради реактори към три вече съществуващи площадки - два в Пенли, департамент 
Сен Маритим, два в Гравлен, северна Франция и два или в Бюже, източна Франция, или в Трикастен, южна Франция. 
Правителството изчислява цената на реакторите на около 51,7 милиарда евро. 
 
Мениджър 
 
√ Намаляват таксите за административни услуги по електронен път 
Административните услуги, предоставяни по електронен път ще се таксуват с намаление. Това предвижда една от 
промените в Закона за електронното управление, приети вчера на заседанието на служебния кабинет. Измененията имат 
за цел значително да улеснят гражданите и бизнеса като намалят административната тежест и ускорят обслужването, 
което държавата и общините са длъжни да предоставят по закон.  
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Според промените електронните услуги ще могат да се заявяват без квалифициран електронен подпис от физически лица 
- за да ги заявим ще е нужно само да влезем със средство за електронна идентификация с подходящо ниво на сигурност, 
след което ще подаваме заявлението, попълвайки онлайн форма. 
Отпадат удостоверенията, които администрацията изисква от гражданите. Нужната информация ще се събира служебно. 
Общините ще бъдат компенсирани като приходите от отпадналите удостоверения ще им бъдат възстановени 
пропорционално от централния бюджет. 
При заявено съгласие, в системата за сигурно електронно връчване ще бъде възможно електронно връчване на актове, 
фишове и наказателни постановления. За целта се предлага изменение на чл. 43 от ЗАНН, с който се уреждат редът за 
връчване на фиш, електронен фиш, акт за установяване на административно нарушение, съставени в отсъствието на 
нарушителя, или наказателно постановление. 
Отпадат като изискване всякакви хартиени документи и други физически носители (вкл. стикери) за доказване на данни за 
лица или обекти, които са вписани в регистър. 
Регламентира се института на посредника при предоставяне на административни услуги. Така хората, които не използват 
информационните технологии, ще бъдат улеснени и няма да се налага да пътуват до по-голямо населено място, за да 
заявят административна услуга. Такива посредници могат да бъдат Български пощи, библиотеките и всеки, който има 
офиси в близост до гражданите. 
Създава се възможност за пълна електронизация на административни процеси чрез включване на допълнителни лица като 
първични администратори. Ще се въведе задължение за служебно предоставяне на информация за субекти извън 
държавната администрация, които участват в административното обслужване. 
Налага се задължение за водене на регистри в електронен вид, включително чрез система за централизирано управление 
на регистри. Ако бъде приета от Народното събрание, нормата влиза в сила след година и половина, като в този срок 
системата трябва да е готова и данните да бъдат мигрирани към нея.  
 
√ Служебният кабинет готви нова схема за компенсация заради скъпите горива 
Подготвя се нова схема за подпомагане на физическите лица и бизнеса заради скъпите горива, обяви министърът на 
икономиката Никола Стоянов. Тя ще е по подобие на схемата са 25 стотинки на литър, но ще бъде финансирана чрез 
свръхпечалбите на компаниите от сектора, а не от държавния бюджет. Все още не е ясно какъв ще бъде размерът на 
подпомагането, но надеждата на Стоянов е от началото на следващата година схемата да е работеща, предава БНР.   
"Ако се приемат предложенията на служебния кабинет, цената на горивата няма да спадне, но ще се осигури 
подпомагане", обясни министър Никола Стоянов.  
Схемата е по подобие на тази за 25 стотинки на литър, но все още не е ясен размерът на сумата за подпомагане и как ще 
се формира. Този път обаче освен физическите лица, ще се подпомагат и компаниите, а парите няма да идват от хазната, 
а от свръхпечалбите на компаниите от сектора. Те ще постъпват във фонд, който се администрира от Министерството на 
финансите.  
В коментар по повод опасенията, че с износа на петролни продукти, произведени с руска суровина в рафинерията в Бургас, 
се нарушава дерогацията от Европейския съюз, Стоянов заяви: "Ако се приемат тези промени, компаниите ще имат право 
да внесат авансово своя дял и вече тогава ще може да се изплаща таза помощ на литър".  
Стоянов коментира и казуса дали е възможен износ на петролни продукти, произведени от рафинерията на "Лукойл" в 
България. "Самият текст на дерогацията позволява износ на продукти от България на руски петрол, преработен в България. 
Забранени са продукти от руски петрол, преработени в Русия, а това няма как да влезе в ЕС. Ако "Лукойл" не изнася, има 
два варианта - или тук цените да станат 5-6 лева, или да затворят", каза още министърът. 
  
√ Германия ще национализира активи за по-бързо осигуряване на енергийна независимост 
Германия, която иска възможно най-скоро да прекрати зависимостта си от руския газ, планира да въведе нова регулация, 
която ще направи възможно отчуждаването на собственост за свързване на офшорни терминали за течен природен газ 
към енергийната мрежа на страната, съобщи в. "Хандалсблат", цитиран от Ройтерс и БТА. 
Новият закон може да направи възможно използването на части от неработещите тръбопроводи на "Газпром" Северен 
поток 1 и 2 за свързване на плаващите терминали с брега. Проектозаконът, който трябва да бъде одобрен от 
правителството в сряда, ще направи възможно отчуждаването на "движими обекти", когато е необходимо "за изграждане 
на тръбопроводи за природен газ или свързана инфраструктура", посочва изданието.  
До по-рано тази година около 55 милиарда кубични метра газ бяха изпомпвани към Германия всяка година чрез Северен 
поток 1. Построеният Северен поток 2 така и не влезе в експлоатация. 
Германия, която в продължение на десетилетия захранва своя огромен индустриален сектор със значителни доставки на 
руски газ, обеща след нахлуването на Русия в Украйна да намали вноса си от Русия до нула до 2024 г. 
Четири планирани плаващи терминала за втечнен природен газ, включително един в Лубмин, където "акостират" 
преминаващите през Балтийско море тръби с руска газ, са ключови за тази амбиция. 
Друга планирана поправка в закона за енергетиката ще направи възможно вземането на нефт, газ или електричество от 
компании, ако е необходимо за защита на живота, съобщава още изданието.  
 
√ Енергийната криза отслабва индустриалната мощ на Европа 
Европа се нуждае от своите промишлени компании, за да пести енергия на фона на растящите разходи и намаляващите 
доставки, и те го постигат - търсенето на природен газ и електричество спадна през последното тримесечие. Рано е да се 

https://bnr.bg/horizont/post/101730373/podgotva-se-nova-shema-za-kompensacia-zaradi-skapite-goriva
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радваме обаче. Спадът не е само защото промишлените компании изключват термостатите, те също затварят заводи, които 
може никога да не отворят отново, предава Ройтерс.  
И докато по-ниското потребление на енергия помага на Европа да преодолее кризата, предизвикана от войната на Русия 
в Украйна и съкращенията на доставките от Москва, ръководители, икономисти и индустриални групи предупреждават, че 
нейната индустриална база може да се окаже сериозно отслабена, ако високите енергийни разходи продължат. 
Енергоемките индустрии, като производството на алуминий, торове и химикали, са изложени на риск компаниите да 
преместят трайно производството си на места, където има изобилие от евтина енергия, като Съединените щати. Въпреки 
че необичайно топлият октомври и прогнозите за мека зима помогнаха за понижаване на цените, природният газ в 
Съединените щати все още струва около една пета от това, което компаниите плащат в Европа. 
"Много компании просто спират производството", каза Патрик Ламерс, член на управителния съвет на компанията E.ON 
на конференция в Лондон миналия месец. 
Производствената активност в еврозоната този месец достигна най-слабото си ниво от май 2020 г., сигнализирайки, че 
Европа върви към рецесия. 
Международната агенция по енергетика изчислява, че търсенето на промишлен газ в Европа е спаднало с 25% през третото 
тримесечие спрямо година по-рано. Анализаторите казват, че широко разпространените спирания трябва да стоят зад 
спада, тъй като повишаването на ефективността само по себе си не би довело до такива спестявания. 
"Правим всичко възможно, за да предотвратим намаляване на промишлената дейност", каза говорител на Европейската 
комисия в имейл. 
Но проучване, публикувано в сряда, показа, че компаниите в европейската индустриална мощ Германия вече намаляват 
мащаба си поради разходите за енергия. 
Повече от всеки четвърти бизнес в сектора на химикалите и 16% в автомобилния сектор заявиха, че са били принудени да 
намалят производството, показа проучване сред 24 000 предприятия от Германската търговско-промишлена камара 
(DIHK). Освен това 17% от компаниите в автомобилния сектор са заявили, че планират да преместят част от производството 
си в чужбина. 
"Ефектите са ясно видими: по-специално енергоемките производители на междинни стоки намаляват производството", 
каза управляващият директор на DIHK Мартин Ванслебен, имайки предвид критични полуготови продукти, като химикали 
и метали. 
Европейската промишленост пренасочва производството към места с по-евтина работна ръка и по-ниски други разходи от 
десетилетия, но енергийната криза ускорява изселването, казаха анализатори. 
"Ако цените на енергията останат толкова високи, че част от европейската индустрия стане структурно 
неконкурентоспособна, фабриките ще затворят и ще се преместят в САЩ, където има изобилие от евтина шистова 
енергия", каза Даниел Крал, старши икономист в Oxford Economics. 
Например, производството на първичен алуминий в ЕС е намаляло наполовина, с 1 милион тона през последната година. 
Търговските данни, събрани от Ройтерс, показват, че всичките девет завода за производство на цинк в блока са намалили 
или спрели производството, което е заменено от внос от Китай, Казахстан, Турция и Русия. 
"Повторното отваряне на завод за топене на алуминий струва до 400 милиона евро (394 милиона долара) и е малко 
вероятно предвид несигурните икономически перспективи на Европа. Исторически, когато тези временни затваряния се 
случат, постоянните затваряния идват като последица", каза Крис Херон от индустриалната асоциация Eurometaux. 
Усилията на Запада да осигури доставки не само за енергия, но и за ключови минерали, използвани в електрически 
превозни средства и възобновяема инфраструктура, също са изложени на риск от високите цени на енергията. 
Очаква се Брюксел да предложи ново законодателство в началото на следващата година - Европейският закон за 
критичните суровини - за изграждане на запаси от минерали, незаменими при прехода към зелена икономика, като литий, 
боксит, никел и редкоземни елементи. 
Но без повече възобновяема енергия и по-ниски разходи е малко вероятно компаниите да инвестират в Европа, 
предупреди Емануеле Маниграси, старши мениджър по климата и енергията в European Aluminium. 
Примерите за индустриална ерозия се трупат. Европа стана нетен вносител на химикали за първи път тази година, според 
Cefic, Европейският съвет на химическата промишленост. 
Повече от половината от европейското производство на амоняк, ключова съставка в торовете, е спряно и е заменено от 
внос, според Международната асоциация за торове. 
Норвежкият производител на торове Yara намали две трети от европейското си производство на амоняк и няма 
непосредствени планове да го увеличи отново. 
"Наблюдаваме отблизо ситуацията на газовия пазар и правим планове за действие в извънредни ситуации", отговори на 
имейл на Ройтерс изпълнителният директор Свейн Торе Холсетер. 
Миналата седмица най-голямата химическа група в света BASF постави под въпрос дали има бизнес случай за нови заводи 
в Европа. Компанията също така предупреди, че ще трябва да спре производството в основния си обект в Лудвигсхафен - 
най-големият промишлен потребител на енергия в Германия, ако доставките на газ паднат под половината от нуждите. 
Някои фирми, включително немският производител на вискозни влакна Kelheim Fibers, който доставя Procter & Gamble, 
търсят други източници на енергия. Тази година германската компания е намалила два пъти производството във фабриката 
си в Бавария. 
"От 1 януари ще можем да преминем към петрол", каза изпълнителният директор на компанията Kelheim Fibers Волфганг 
От, докато компанията търси помощ от правителството за смекчаване на разходите за енергия. Той дори обмисля проект 
за слънчева енергия от 2 мегавата. 

https://www.reuters.com/business/energy/energy-crisis-chips-away-europes-industrial-might-2022-11-02/
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В Гърция Selected Textiles, малък производител на памучни прежди, намали производството, тъй като поръчките главно от 
Северна Европа са намалели. В завода във Фарсала, Централна Гърция, главният изпълнителен директор Апостолос Донтас 
изчисли, че производството ще спадне с 30% тази година. 
"Виждаме, че нашите клиенти са сериозно загрижени дали ще има еквивалентно потребление на готови продукти в Европа 
и дали самите северноевропейски производители ще имат достъп до природен газ", каза Апостолос Донтас пред Ройтерс. 
Tata Chemicals, която обикновено работи на 5-годишен план, сега работи на тримесечна база, каза нейният управляващ 
директор за Европа Мартин Ашкрофт. 
"Ако това е структурна промяна и цените на газа останат високи за три или четири години, реалният риск е инвестициите в 
индустрията да бъдат насочени другаде към места с по-ниски цени на енергията", добави Ашкрофт.  
 
√ Обемът на краткосрочните корпоративни кредити в Европа достигна рекорд 
На фона на висока пазарна и икономическа несигурност през 2022 г., европейските компании с висок инвестиционен 
рейтинг са привлекли рекордно количество краткосрочни кредитни линии от 2020 г. насам - 75 милиарда евро за период 
от не повече от две години, според оценки на Bloomberg. Това е най-големият показател с изключение на 2020 г., когато в 
разгара на пандемията и последвалото забавяне на икономическата активнот компаниите набраха 153 милиарда евро под 
формата на краткосрочни заеми. През 2021 г. този обем намаля до 50 милиарда евро, припомня Bloomberg 
Експертите отдават настоящия ръст на корпоративните заеми на опасенията на бизнес организациите, породени от 
рекордната инфлация, забавяне на световната икономика и повишена геополитическа нестабилност поради военния 
конфликт в Украйна. 
Сред компаниите, осигурили си краткосрочни заеми за 1-2 години, са по-специално Philips, Enel и Daimler. Луси Каресмел, 
ръководител на отдела за корпоративен дълг на Credit Agricole за EMEA, коментира пред агенцията, че с тези краткосрочни 
кредитни линии компаниите искат да гарантират, че ликвидните средства са налични за техните оперативни нужди в среда 
на нестабилни цени на суровините и нарастваща несигурност на пазарите. 
 
√ Понижения на борсите в Европа преди решението на Фед за лихвите 
Европейските акции записаха понижения в ранната търговия в сряда, докато инвеститорите чакат края заседанието на 
Федералният резерв на САЩ, надявайки се, че централната банка ще сигнализира за забавяне на агресивния си цикъл на 
затягане на паричната политика, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад 0,36 пункта, или 0,08%, до 414,25 пункта. Немският показател DAX се 
понижи с 39,08 пункта, или 0,29%, до 13 299,66 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира спад 
от 29,23 пункта, или 0,41%, до 7 156,93 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 14,97 пункта, или 0,24%, до 6 
313,28 пункта. 
Акциите на датският производител на лекарства Novo Nordisk скочиха с 5,68%, тъй като компанията отчете по-добра от 
очакваната печалба за тримесечието повиши прогнозата си за печалбата за цялата година поради силните продажби на 
медикамента Ozempic за лечение на диабет. 
На този фон европейския здравен сектор (SXDP) поведе секторните печалби с ръст от 1,,32%, докато банковият индекс SX7P 
се понижи с 0,43% преди очакваното четвъртото поредно увеличение на лихвите от Фед от 75 базисни пункта. Вниманието 
на инвеститорите ще бъде насочено най-вече към това дали централната банка на САЩ ще даде сигнали за промяна в 
политиката и. 
„Очаква се Фед да въведе още едно огромно увеличение на лихвения процент от 0,75%, но това вече е взето предвид в 
оценките на акциите. Вместо това думите, които председателят Джером Пауъл избере да използва за икономическите 
перспективи и за това какво може да крие бъдещето, ще бъдат на фокус“, коментира Сюзан Стрийтър, старши анализатор 
по инвестиции и пазари в Hargreaves Lansdown. 
„Има големи надежди, че той ще сигнализира, че може да има известно смекчаване на агресивния подход на централната 
банка на САЩ за укротяване на инфлацията, добави тя. 
Трейдърите вече очакват следващото повишение на лихвите на Фед през декември да бъде с 50 базисни пункта. 
STOXX 600 записа солидни печалби миналия месец, тъй като по-добрият от очаквания сезон на печалбите отчетите охлади 
в известна степен опасенията за изпадането на еврозоната в рецесия, тъй като Европейската централна банка (ЕЦБ) обеща 
повече затягане на паричната политика. 
Депозитната лихва на ЕЦБ се очаква да достигне връх от малко под 2,9% през 2023 г. в сравнение с 1,5% в момента, докато 
централната банка се бори с рекордно високата инфлация в единния валутен блок. 
На пазара се отразиха и данните, че промишлената активност в еврозоната се е понижила повече октомври, отколкото 
показваха първоначалните оценки. Според прочуването на S&P Global промишленият PMI индекс за еврозоната се е 
понижил до 46,4 пункта през октомври спрямо 48,4 пункта през септември. Това е най-ниското ниво на показателя от май 
2020 г. и остава под прага от 50 пункта, разделящ свиването от растежа, за четвърти пореден месец. 
 Акциите на най-голямата компания за морски товарен транспорт в света Maersk поевтиняха с 6,75%, след като датската 
фирма група предупреди за забавяне на търсенето на транспорт и логистика и намали прогнозата си за търсенето на 
контейнери през тази година. 
Спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения във вторник, докато трейдърите анализираха 
по-добрите от очакваното икономически данни и се готвеха за ново потенциално повишение на лихвените проценти от 
Федералния резерв, предаде Си Ен Би Си. 
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Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 79,75 пункта, или 0,24%, до 32 653,2 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се понижи с 15,88 пункта, или 0,41%, до 3 856,1 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq изтри 97,3 пункта от стойността си, или 0,89%, достигайки ниво от 10 890,84 пункта. 
Всички индекси започнаха търговията на зелена територия, но в крайна сметка се понижиха, след като данните за новите 
работни места през септември демонстрираха устойчивост на пазара на труда. През септември американската икономика 
е добавила 437 хил. работни места, като тази новина засили опасенията, че централната банка на страната може да запази 
агресивната си позиция, докато се бори да укроти високата инфлация. 
„Всеки път, когато получите добри новини, пазарът не ги харесва, защото това просто означава, че Фед вероятно ще затяга 
повече и потенциално за по-дълго време“, каза Ранди Фредерик от Schwab Center. 
Вторник отбеляза началото на двудневната среща на Фед за ноември, която мнозина очакват тя да завърши с повишаване 
на лихвения процент със 75 базисни пункта в сряда. Инвеститорите ще следят изявлението на централната банка и 
пресконференцията на председателя на Фед Джером Пауъл за признаци на забавяне на темпото на затягане. 
Някои загуби бяха смекчени във вторник, тъй като по-добрият от очакваното сезон на отчетите продължи със силен доклад 
от Pfizer. Акциите на фармацевтичния гигант поскъпнаха с 3,14%, след като фирмата отчете печалба на акция от 1,78 долара 
при очаквани 1,39 долара. 
Цената на книжата на Uber се повишиха с11,97% на фона на по-високите от очакваното приходи на компанията. 
Уолстрийт започна новия месец със спад, след като завърши октомври със силни резултати. Dow поведе печалбите, 
отчитайки ръст от 13,95% а месеца. Така бенчмаркът завършиха месеца с най-доброто си представяне от 1976 г. насам, тъй 
като инвеститорите заложиха на по-традиционни компании за следващото рали. S&P и Nasdaq напреднаха съответно с 8% 
и 3,9% за октомври. 
Повишения в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион се оцветиха предимно в зелено в сряда, докато 
инвеститорите се готвят за решението на Федералния резерв на САЩ за лихвите, пише Си Ен Би Си. 
Търговията в Хонконг беше прекратен заради предупреждение за тайфун. Преди прекратяването индексът Hang Seng се 
повиши с 371,9 пункта, или 2,41%, до 15 827,17 пункта. Това е втори пореден ден на рязък ръст за индекса, като според 
стратега на Goldman Sachs Тимъти Моу това се дължи на появилата се информация, че Китай може да се откаже от 
политиката си за нулев COVID през март. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 34,17 пункта, или 1,15%, до 3 003,37 пункта, докато 
индексът Shenzhen Composite напредна с 25,85 пункта, или 1,33%, до 1 968,20 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 15,53 пункта, или 0,06%, до 27 663,39 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi записа ръст от 1,65 пункта, или 0,07%, до 2 336,87 пункта, след като инфлацията в страната 
се повиши до 5,7% през октомври, надминавайки очакванията за ръст до 5,6% 
Австралийският измерител ASX 200 напредна с 9,8 пункта, или 0,14%, до 6 986,7 пункта 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 3,19 пункта, или 0,54%, до 593,40 пункта. BGBX40 се повиши с 0,40 пункта, или 0,29%, до 137,30 пункта. 
BGTR30 напредна с 3,13 пункта, или 0,44%, до 714,26 пункта. BGREIT се повиши с 0,81 пункта, или 0,46%, до 177,81 пункта. 
 
√ Централните банки по света изкупиха рекордно за последните 55 години количество злато 
През третото тримесечие на 2022 г. централните банки на различни държави са закупили рекордно количество злато – 
около 400 тона. Това е четири пъти повече от година по-рано (91 тона). При това някои купувачи на значителни обеми злато 
останаха неизвестни, съобщава Bloomberg, позовавайки се на данни на Световния съвет по златото (WGC). 
За първите девет месеца на 2022 г. централните банки са закупили 673 тона злато, което е почти един път и половина 
повече от цялата предходна година (454 тона). Според Bloomberg обемът, изкупен само от централните банки от началото 
на годината е най-големият от 1967 г. насам, когато щатският долар все още беше обезпечен от благородния метал. 
Цените на златото бяха подложени на силен натиск тази година на фона на строгата парична политика на Федералния 
резерв на САЩ, който тази година започна агресивно повишаване на лихвените проценти, за да противодейства на 
високата инфлация. Цените на благородния метал обаче бяха подкрепени от инвеститори на дребно от Азия и глобални 
централни банки. Сред тях са Централната банка на Турция и Катар, както и неизвестни участници на пазара. 
„Не всички официални служби отчитат публично своите златни резерви или го правят със закъснение. Не можем да 
изключим възможността за допълнителни незаписани покупки“, посочват от Световния съвет по златото в своя тримесечен 
отчет. 
Според доклада търсенето на злато през третото тримесечие е нараснало с 28% в сравнение със същия период на миналата 
година и възлиза на 1181 тона. От началото на годината търсенето се е увеличило с 18% от в сравнение със същия период 
на 2021 г., връщайки се към нивата отпреди пандемията. Покупките на бижута достигнаха 523 тона, с 10% повече на 
годишна база, въпреки влошаващата се световна икономика. 
От март, когато златото рязко поскъпна до 2000 долара за тройунция, цените паднаха и продължават да се понижават. 
По-рано миналия месец инвестиционната банка Goldman Sachs разработи четири икономически сценария и прогнозира 
какво може да се случи с цените на златото във всеки от тях. Един от най-вероятните сценарии включва спад на цените на 
златото до $1530 за унция. Това ще се случи, ако инфлацията в САЩ забави растежа през 2023 г. и страната избегне рецесия. 
Другият вариант пък залага на точно обратното и  предполага скок на цената на златото до 2250 долара за унция с 
намаляване на основния процент на Федералния резерв на САЩ до нула до 2025 г. 
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√ Анализатори на МВФ установиха: Колкото по-дигитализирани, толкова по-малко загуби 
Компаниите от по-дигитализираните индустрии губят по-малко приходи след рецесия. Това гласи едно от заключенията в 
ново изследване на експерти от МВФ, търсещо отговор на въпроса може ли цифровизацията да повиши икономическата 
устойчивост и ефектите от рецесия. 
В средносрочен план дигитализацията може да помогне за предотвратяване на опустошителните последици от 
икономическия спад, обобщават икономистите от МВФ Александър Копестейк, Джулия Естефания-Флорес и Дейвид 
Фурсери в изследването си "Дигитализация и устойчивост". 
Въз основа на тримесечни данни за балансите на 24 000 компании в 75 държави те откриват връзка между възприеманото 
ниво на дигитализация и загубите на приходи на компанията в средносрочен план: колкото по-висок е първият показател, 
толкова по-нисък е вторият. 
Освен това ранните следпандемични данни свидетелстват за още по-голямо значение на цифровизацията в контекста на 
широко разпространеното социално дистанциране и тази връзка е потвърдена за широк набор от технологии (роботика, 
онлайн продажби и др.). 
Както знаем, пандемията се превърна не само в източник на значителни и трайни негативни последици за икономиката, 
но и в причина за ускореното навлизане на дигиталните технологии в производството. Съгласно последните прогнози на 
МВФ, очакваното ниво на глобалния БВП за 2024 г. ще бъде с 5,3% по-ниско от това по същото време през януари 2020 г., 
отбелязват изследователите. Сред положителните последици те отчитат бързото навлизане на новите дигитални 
технологии – от телеконференции до софтуер за платформи за електронна търговия, както и разпространението на 
дистанционни и хибридни модели на работа за служителите, онлайн взаимодействие с контрагенти и безконтактни 
транзакции за клиенти на компанията. 
Икономистите са се опитали да проучат и оценят ролята на тази ускорена цифровизация в изменението на устойчивостта 
на икономиката към рецесии - както към типични рецесии, така и към ситуации на двоен шок, както в случая с пандемията 
COVID-19. За целта те изследвали загубите на фирмите в дигиталните индустрии в сравнение с традиционните бизнеси. 
„Резултатите  показват, че дигитализацията значително намалява загубите от продажби. По-конкретно, откриваме, че 
четири години след типична рецесия фирмите в индустрии, които са с едно стандартно отклонение по-дигитални от 
останалите, имат 2% по-малък спад в продажбите от средния за фирми в индустрии със средни нива на дигитализация.“, 
казват икономистите от МВФ. 
При това, те дори смятат, че е възможно проучванията им към момента да не оценяват в пълен мащаб истинското 
въздействие на цифровизацията. 
За отбелязване е, че по-рано в доклада за оценката на глобалния индекс на изчислителната мощност 2021-2022 г., изготвен 
от изследователската компания IDC по поръчка на китайския доставчик на сървъри Inspur, също беше отбелязана важната 
роля на цифровизацията за възстановяването на световната икономика. В него експертите посочиха, че именно 
дигитализацията ще се превърне в основен двигател за възстановяване на световната икономика и допълнителен източник 
на икономически растеж. Според прогнозите им делът на цифровата икономика в световния БВП ще се доближи до 
50%  (48,1%) до 2025 г. срещу 44,6% през 2020 г. 
 
√ ООН: Износът на украинско зърно ще бъде подновен от днес 
Представители на ООН, които участват в Съвместния координационен център за Черноморската инициатива за зърно, 
заявиха, че движението на корабите за транспортиране на пшеница днес е спряно, но ще бъде подновено в четвъртък. 
Украинската и турската делегация, както и посредниците он ООН са постигнали споразумение за еднодневната пауза, но 
остават активни в сделката, съобщи Фархан Хак, говорител на Световната организация. 
Руското министерство на отбраната обяви за „неприемливо“ Украйна да използва хуманитарния коридор, създаден от 
Инициативата, за „провеждане на операции“ срещу Москва, които Киев категорично отрече. 
Русия не е изключила повторното ангажиране със сделката и нейни представители не са напуснали централата на 
Съвместния координационен съвет Истанбул. 
Сделката приключва официално в средата на ноември. Тя бе сключена от ООН, Украйна, Русия и Турция през юли и 
транспортира близо 10 милиона метрични тона зърно от три украински пристанища по договорени маршрути. 
Благодарение на нея глобалните цени на основните храни се понижиха и позволиха износ на животоспасяващи продукти 
към страни, застрашени от глад, припомнят от Пресцентъра на ООН. 
Фархан Хак уточни, че операциите, които вече са били в ход преди спирането на Русия, са продължили, като през 
вчерашния ден са извършени 36 инспекции на борда на отплавалите кораби . „Всички доклади от проверките ще бъдат 
споделени с руската и украинската делегация“, увери говорителят на ООН. 
 
√ 13 глобални финансови институции се обединиха в кампания за защита на климата 
Тринадесет финансови институции, сред които ЕБВР, Групата на Световната банка, Европейската инвестиционна банка, 
Банката за развитие на Съвета на Европа и Черноморската банка за търговия и развитие, стартираха за първи път съвместна 
кампания „Инвестиране за по-зелен свят” в навечерието на Конференцията на ООН за изменението на климата. COP27 
започва на 6 ноември в египетския курорт Шарм Ел Шейх и ще продължи до 18 ноември. 
Общата инициатива трябва да изтъкне ролята на банките за изпълнение на решенията, свързани с изменението на 
климата. Тя стартира с клип, който ще повиши осведомеността за въздействието на дейността на международните 
финансови институции в областта на климата чрез личните истории на бенефициентите от Сейнт Лусия (островна държава 
в Карибско море – бел.р.) до Филипините, Румъния и Уганда. 
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Финансовите институции имат глобален обхват в Африка, Азия и Тихия океан, Европа и Америка с инвестиции в програми 
за смекчаване на изменението на климата и адаптиране, осигурявайки колективен екологичен отговор, който е бърз и 
трансформиращ. 
„Това добавя решаваща огнева мощ за справяне с глобалното затопляне и екстремното време, където и да се случи. 
Комбинираното им въздействие за драстично намаляване на емисиите на CO2, насърчава осведомеността за 
климатичните решения и е от полза за милиони хора”, подчертаха от ЕБВР. 
Като силни съюзници за ниски въглеродни емисии, международните финансови институции помагат на страните, в които 
инвестират, да се възползват от икономическите и социалните възможности, предоставени от прехода към по-зелен свят. 
Като инвеститори и партньори, те катализират мобилизирането на частния сектор и улесняват политическите реформи, 
водещи до по-екологични практики. Те също така си сътрудничат на регионално ниво за обмен на знания и съвместни 
проекти в отговор на потребностите на местните икономики. 
 
√ Операторът на "Северен поток 1" открил кратери по морското дъно при повредите по газопровода 
Базираният в Швейцария оператор на ръководения от Русия газопровод "Северен поток 1" „Норд Стрийм“ (Nord Stream 
AG), вчера заяви, че е завършил първоначалното събиране на данни на мястото на повредите по газопровода в 
изключителната икономическа зона на Швеция и е открил "техногенни кратери", съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. 
"Според предварителните резултати на мястото на повредата са открити техногенни кратери на морското дъно с 
дълбочина от 3 до 5 метра на разстояние около 248 метра един от друг", се казва в съобщението. 
„Северен поток 1“ и „Северен поток 2“, чиито тръби са положени по дъното на Балтийско море от Русия до Германия, бяха 
повредени през септември и инцидентите по газопроводите са илюстрация на по-широкия конфликт между Запада и 
Москва. 
Руското министерство на отбраната заяви в събота, че персонал на британските военноморски сили е взривил тръбите на 
"Северен поток" - твърдение, за което Лондон заяви, че не е вярно. 
Швеция и Дания стигнаха до заключението, че четири изтичания на газ от „Северен поток“ 1 и 2 са причинени от експлозии, 
но не казаха кой може да е отговорен за това. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг нарече щетите акт на 
саботаж. 
"Участъкът от тръбата между кратерите е разрушен, радиусът на разпръскване на фрагментите от тръбата е поне 250 метра. 
Експертите продължават да анализират данните от проучването", добави операторът на „Норд Стрийм“. 
На 27 октомври беше съобщено, че кораб, плаващ под руски флаг, нает от консорциума „Норд Стрийм“, за първи път 
извършва  проучвания в района на изтичането на газ в Балтийско море, предаде Ройтерс. 
 
√ Цените на петрола се понижават 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък задно с поевтиняването на други след четвъртото 
повишение на лихвените проценти от Федералния резерв за годината 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,50 долара, или 0,52%, до 95,66 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,62 долара, или 0,69%, до 89,38 долара за барел. 
В сряда Федералният резерв на САЩ повиши лихвените проценти със 75 базисни пункта, за да намали потребителската 
инфлация, която достигна най-високото си ниво от четири десетилетия, въпреки че централната банка сигнализира, че 
бъдещите увеличения може да са с по-малък размер. 
Досега ходовете на Фед не са повлияли на силния пазар на труда, въпреки че действията му действат със забавен ефект. 
Председателят на Фед Джером Пауъл заяви, че е рано да се за прекратяване на увеличенията на лихвените проценти. 
Междувременно стана ясно, че запасите от суров петрол в САЩ са паднали с около 3,1 милиона барела през последната 
седмица, според федерални данни. Запасите от дестилати се повишиха незначително преди ключовия отоплителен сезон, 
когато се очаква търсенето да се повиши. 
„Определено има голям фокус върху основните показатели за предлагане/търсене и запасите, които видяхме в 
съобщението Агенцията за енергийна информация днес. Фокус има и връху това кога санкциите срещу Русия влизат в сила“, 
каза Ребека Бабин, старши енергиен търговец в CIBC Private Wealth US. 
Ембаргото на Европейския съюз върху руския петрол трябва да влезе на 5 декември. Забраната, реакция на руската инвазия 
в Украйна, ще бъде последвана от спиране на вноса на петролни продукти през февруари. Очаква се това да ограничи 
способността на Русия да доставя суров петрол и продукти по целия свят и следователно може да затегне пазара. 
Добивът от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) спадна през октомври за първи път от юни насам, 
като това е в допълнение на факта, че производството на организацията вече е с 1,36 милиона барела на ден под нейните 
квоти. Запасите в САЩ остават ниски за повечето продукти, което тревожи анализаторите, които вярват, че предстоящият 
край на освобождаването на петрол от стратегическите резерви на САЩ ще премахне източник на доставки и 
допълнително ще затегне пазарите. 
„С всяка изминала седмица САЩ трупат запаси от изкопаеми горива и това води до въпроса накъде ще се обърне 
индустрията, когато няма повече доставки от стратегически петролни резерви“, каза Андрю Липоу, президент на Lipow Oil 
Associates в Хюстън. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 
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- На живо от парламента - "за" и "против" хартиената бюлетина, която скара депутатите и кой как ще гласува за 
промените в Изборния кодекс. 

- Кабинетът най-после избра терен за Национална детска болница; Гост: Здравният министър Асен Меджидиев с 
подробности за проекта. 

- Психология на насилието и агресията сред младите - къде са институциите и каква е ролята на училището; Гост: 
Психиатъра д-р Цветеслава Гълъбова и социалния психолог Пламен Димиров. 

- Питаме експерта: Как лесно и бързо да учим чужди езици. 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Ще продоваме ли оръжие за Украйна; Гости: Представители на БСП и ДБ. 
- Срещаме ви с мъжа със сърцето в дясно. 
- Има ли наружения на прокуратурата в Перник. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ще преодолеем ли четвъртата вълна на COVID-19, хванати за ръце; Гости: Георги Лозанов, актрисата Гергана 

Стоянова и председателя на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи Милка Василева. 
- Избори в пика на пандемията - как ще повлияе управлението на здравната криза на резултата от вота; Гости: 

Андрей Райчев и политолога Стойчо Стойчев. 
- С колко са поскъпнали основните стоки през последната година и успяват ли доходите ни да настигнат разходите. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Лекари 2 часа гонят сърцето на пилота Здравко, докато го върнат пак вляво 
в. Труд  - Евтин ток за бита до края на 2025 г. 
в. Телеграф  - БГ кокаинов крал най-търсен в Европа 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – След 43 г. детската болница стана обект с национално значение, до 5 месеца ще има нов проект за 
строителство 
в. 24 часа  - Какво оръжие ще пратим на Украйна, ще е ясно до месец 
в. Труд - От "Възраждане" огласиха данни отработен анализ на БНБ до депутатите: Влизането в еврозоната е катастрофа 
за България 
в. Труд  - Хартиената бюлетина изплаши "Промяната" 
в. Телеграф  - Даваме оръжие на украйна 
в. Телеграф  - Веселин Налбантов пред Телеграф: Украинците бягат в Румъния, всеки се спасява както може 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Доц. Георги Бърдаров, географ и писател: Да намалим мрачното говорене за "закриване на държавата", 
отблъскваме младите. България е в 10-те % с най-добри природни условия, все пак 
в. Труд  - Политологът Димитър Ганев пред "Труд NEWS": Надеждата за редовен кабинет минава през нови избори 
в. Телеграф  - Проф. Пламен Павлов: Нищо не пречи да имаме повече от един национален празник 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Май Морфов режисира политическия фарс зад сцената на Народния срещу PR директора на театъра 
Кръстева? 
в. Труд  - Има ли бъдеще за конституционна ревизия? 
в. Телеграф  - Капаните на търговците контролът не ги лови. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.30 часа на "Дондуков" 2 в Гербовата зала, президентът Румен Радев ще удостои с Почетния знак на 
президента изтъкнати дейци в сферата на културата и науката. 

- От 11.00 часа на адреса на Център за развитие на човешките ресурси: гр. София 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 15 да 
присъствате на извършването на публичното разпределение на проектни предложения, подадени за оценка на 
качество по Програма "Еразъм+" КД1 и КД2 и Програма "Европейски корпус за солидарност" за 2022 селекционна 
година, краен срок за подаване на предложения - 04.10.2022 г. 

- От 11.00 часа в 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов" (ул. Латинка 11),ще се проведе откриващото събитие на 
образователната кампания "Пресичам безопасно с TEDI". 

- От 12.00 часа в Полиграфия Офис Център, (София, ул. "Николай Ракитин" 2), ще се състои официално откриване на 
паметник на Нелсън Мандела - в чест на неговия принос към правата на човека и световния мир. 

- От 18.00 часа в Централен военен клуб, бул. "Цар Освободител" № 7 - Концертна зала, ще се проведе официално 
събитие по случай 30 години от създаването на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. 

- От 18.30 часа Галерия Синтезис и Институт Лист - Унгарски културен институт ще представят изложбата Габор Мате 
"Вътрешно Небе" 

- От 12.00 часа в зала "2020" на Event Space 2020 (бул. "България" 1 - малкото НДК) ще бъде поставено официално 
началото на информационната кампания за рака на простатата "Заедно срещу рака на простатата", която тази 
година ще протече под мотото "Моето здраве е моя отговорност". 
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*** 
Батак. 

- От 17.00 часа в Шарова къща ще се състои откриване на изложба и награждаване на победителите в конкурс 
"Занаятите в живота на батачани" 

*** 
Благоевград. 

- От 12.00 часа в зала "22 септември", кметът на Благоевград Илко Стоянов кани обществеността на публична среща, 
по време на която основният акционер в "Прима инвест БГ" ООД и управителят на Дружеството ще представят 
визията си за развитие на ски център "Картала" в местността "Бодрост". 

- От 17.30 часа, като продължение на честванията на народните будители е и тържественото отбелязване на 70 
години от създаването на Регионалния исторически музей - Благоевград. Официалното откриване на юбилейното 
тържество ще се проведе във фоайето на музея. 

*** 
Варна. 

- От 18.00 часа в Арт Галерия Ларго във Варна ще се открие самостоятелна изложба - графика на бургаския художник 
Димо Колибаров. Експозицията се нарича "Фрагменти от една мечта" и представя творби, създадени в последните 
4 години. 

*** 
Велико Търново. 

- От 12:00 часа в Областна администрация - Велико Търново ще се проведе брифинг по повод готовността на 
общините и институциите за зимния сезон 

- От 12:00 часа в голяма зала на Общината ще започне среща на тема "Как придружаваме децата аутисти в 
училищната среда?" 

- От 19:00 часа в голяма зала на Музикално-драматичния театър "Константин Кисимов" ще се състои премиерата на 
комедията "Скакалци" по Ст. Л. Костов - новото заглавие в афиша на театър 

*** 
Враца. 

- От 17.30 ч. в Регионална библиотека "Христо Ботев" авторката Юлияна Дончева представя новата си книга 
"КриптоQueen" 

- От 18.00 ч. читалище "Развитие" отбелязва с концерт 100 години от рождението на Димитър Асенов, 60 години 
Духов оркестър и 20 години под ръководството на Бойчо Димов 

*** 
Добрич. 

- От 13.30 часа в Младежки център - Добрич, Зала 6 ще се проведе Неформално обучение "Общуване без агресия" 
по проект BGLD-1.003-001 "Младежки център Добрич - Вашето днес", финансиран от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021г. 

- В Дом за стари хора - Добрич, ще се състои музикална вечер с тенора Георги Петров 
*** 
Кюстендил. 

- От 10.00 часа в залата на Общински драматичен театър ще се проведе Първа научна конференция "Физическото 
възпитание и спорт, история, съвременно развитие, иновации". 

*** 
Плевен. 

- От 11.00 часа в зала "Амброаз Паре" на Телекомуникационния център ще се проведе тържествена промоция 
Медицински университет - Плевен (МУ-Плевен) ще дипломира Випуск 2022 на Факултет "Здравни грижи". 

*** 
Сливен. 

- От 13.00 часа ще се състои официалното откриване на "Ритейл Парк Сливен". Предвидена е и празнична заря. 
*** 
Сопот. 

- От 11.15 часа в община Сопот ще се проведе пресконференция на тема "Корупция - антикорупция. Практически 
мерки за управлението на публичния ресурс на общината." Пресконференцията ще се състои в кабинета на 
заместник кмета на община Сопот. 

*** 
Стара Загора. 

- От 17.30 часа в Арт фоайе на Радио Стара Загора, ще се проведе награждаването на отличените в 39-ия Национален 
младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев". 

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

