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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ СТАНОВИЩЕ НА АИКБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА 
 
ДО 
Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Относно: Становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по Законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката, № 48-254-01-22, внесен от Ивайло Николаев Мирчев и група народни 
представители на 20.10.2022 г., изпратен за становище с Ваш № КИП-48-253-01-10 на 02.11.2022 г. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, 
 
Асоциацията на индустриалния капитал в България в качеството си на национално представителна работодателска 
организация излага следните съображения във връзка с Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
енергетиката, № 48-254-01-22, внесен от Ивайло Николаев Мирчев и група народни представители на 20.10.2022 г. 
Законопроектът предвижда електропреносните и електроразпределителните дружества да получават компенсация в 
размер на не по-малко от 50 на сто от разходите, произтичащи от ангажиментите им за присъединяване на енергийни 
обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, пропорционално на присъединените 
мощности по видове технологии за предходните три месеца, като разходите за компенсиране са за сметка на Фонд 
„Сигурност на електроенергийната система“. 
В мотивите към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 48-254-01-22, внесен от Ивайло 
Николаев Мирчев и група народни представители на 20.10.2022 г., изрично се заявява, че „целта на предложението ни е 
да намалим разходите на инвеститорите минимум с 50% и чрез КЕВР да се упражни контрол върху обоснованата 
необходимост от модернизиране на мрежите предписвана от дружествата по време на целия процес на присъединяване“. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България по принцип подкрепя развиването на алтернативната и зелена 
енергетика в страната. Едновременно с това се налага да се отбележи, че търсеният път за решаване на проблемите около 
„зелената“ енергетика, начертан в предложението за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, не е 
дообмислен и в крайна сметка не е правилен. 
Безспорно инвеститорите ще бъдат доволни ако бъдат компенсирани с „не по-малко от 50 на сто от разходите, 
произтичащи от ангажиментите им за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от 
възобновяеми източници“. Едновременно с това обаче компенсирането на инвеститорите ще става за сметка на Фонд 
„Сигурност на енергийната система“ (ФСЕС), което означава, че автоматично ще бъдат намалени възможностите за 
компенсиране на всички останали индустрии, заради изключително високите цени на електрическата енергия за 
промишлени нужди. 
Получава се така, че инвеститорите в производството на „зелена“ енергия ще бъдат компенсирани, но останалите 
производителни индустрии ще трябва да плащат по-скъпата електроенергия. Съществува реална опасност Фонд 
„Сигурност на енергийната система“ да се превърне във Фонд „Сигурност за производителите на зелена енергия“, който 
едновременно с това да бъде Фонд „Несигурност на всички производствени индустрии“. 
Все пак трябва да имаме предвид, че инвестициите за присъединяване и за развитие на мрежата се изплащат от таксите 
за ползване на мрежата и от инвеститорите във ВЕИ, броят на които в относителен план и без предлаганите стимули е един 
от най-високите в Европа. 
Отделен въпрос е, че и електроразпределителните дружества би трябвало да преразгледат политиката и практиките си по 
отношение на присъединяването на нови източници. Смятаме, че има дори и административни резерви за улесняването 
на включването в електропреносната мрежа на производители на електроенергия от ВЕИ. 
„Зелената“ енергетика несъмнено трябва да се развива, но смятаме, че първоначално трябва да бъдат решени нейни 
проблеми. Основен проблем на фотоволтаичните, вятърните и други електроцентрали, базиращи се на възобновяеми 
енергийни източници, е това, че те не създават така наречения „базов товар“. В България и сега има включени в паралел в 
енергийната система на страната твърде голям брой производители на електроенергия, които не могат да използват 
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пълния си капацитет, защото Електроенергийният системен оператор (ЕСО) постоянно разпорежда изключването на едни 
или други от тях, тъй като производството на електроенергия систематично надвишава потреблението й. 
При това положение е много по-важен въпросът за възможните технически решения за съхраняване на произведената 
електроенергия от ВЕИ при надвишаване на потреблението, отколкото включването на нови мощности на база на 
възобновяеми източници. Такива решения са възможни – те са анализирани и коментирани включително и в становището 
на Икономическия и социален съвет на Република България по въпроса за Европейския зелен пакт (Европейската зелена 
сделка) и предизвикателства пред страната ни1. Подобни решения за съхраняване на електроенергия могат да бъдат 
осъществявани примерно на база на производство на водород и по-нататъшното му използване (включително и във 
водородни ТЕЦ) и на база на производството на амоняк и с други решения. 
Тук е мястото да се напомни, че единственото съоръжение у нас, което в момента може да осигури съхраняване на 
произведена електроенергия – ПАВЕЦ „Чаира“ аварира и не може да изпълнява функциите си пълноценно. Ние бихме 
апелирали към народните представители да упражнят ефективен контрол върху обстоятелствата около аварията и 
последвалия ремонт на ПАВЕЦ „Чаира“, като по този начин спомогнат за по-скорошното връщане в експлоатация на тази 
важна единица от енергийната ни система. 
Чак след решаването на посочените по-горе въпроси, въпросът за екстензивното разширяване на производството на 
енергия от ВЕИ в България би станал наистина достоен за внимание и би могъл да се върне в дневния ред на обществото, 
изпълнителната и законодателната власт, но не и преди това. 
В заключение, във връзка с изложеното по-горе, Асоциацията на индустриалния капитал в България заявява, че НЕ 
ПОДКРЕПЯ Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 48-254-01-22, внесен от Ивайло 
Николаев Мирчев и група народни представители на 20.10.2022 г., изпратен ни за мнение с Ваш № КИП-48-253-01-10 на 
02.11.2022 г. 
Смятаме такова предложение в настоящия момент за ненавременно и нецелесъобразно. Смятаме, че за устойчивото 
развитие на производството на електроенергия от ВЕИ са необходими други подходи и технически решения, които сме 
изложили по-горе. 
Едновременно с това оставаме на разположение за всякакви дискусии, които да са от полза за развитието на 
алтернативната енергетика у нас и за намаляването на въглеродния отпечатък на енергийния отрасъл като цяло. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ 
КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
_________________________________________________________ 
1 ИСС, Становище на тема: „Европейският зелен пакт – икономически, социални и екологични предизвикателства и възможни решения за България“; 

разработено от Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения, Комисията по социална политика и Комисията по икономическа 
политика на ИСС; Докладчици: Васил Велев – член на ИСС от група 1 – работодатели и Пламен Димитров – член на ИСС от група 2 – синдикати. 

Становището е прието на пленарна сесия на ИСС на 15 юни 2020 година, https://esc.bg/wp-content/uploads/2021/01/opinion-esc-3-66-2020-bg-2.pdf 

 
√ СТАНОВИЩЕ НА АИКБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА 
 
ДО 
Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ 
 
Относно: Становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по Законопроект за изменение и 
допълнение на Кодекса на труда,  № 48-254-01-27, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 
21.10.2022 г. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България в качеството си на национално представителна работодателска 
организация излага следните съображения във връзка с предложения законопроект за изменение и допълнение на 
Кодекса на труда, № 48-254-01-27, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 21.10.2022 г. Сама по 
себе си предложената промяна е интерпретация на предложените от г-н Георги Гьоков, министър на труда и социалната 
политика в правителството с министър-председател г-н Кирил Петков три варианта за автоматично определяне на 
минималната работна заплата (МРЗ) в Република България. Предложението беше направено в края на мандата на 
правителството и не беше посрещнато еднозначно от социалните партньори. 
По принцип АИКБ винаги е била застъпник на договарянето на минималната работна заплата. Винаги сме имали като 
приоритет договарянето й по икономически дейности. В този смисъл ние приветстваме изразената готовност от страна на 
КНСБ (заявена по време на разговорите в МТСП на 25.07.2022 г.) за възобновяване на двустранните преговори за постигане 

 
1 ИСС, Становище на тема: „Европейският зелен пакт – икономически, социални и екологични предизвикателства и възможни решения за България“; 

разработено от Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения, Комисията по социална политика и Комисията по икономическа 
политика на ИСС; Докладчици: Васил Велев – член на ИСС от група 1 – работодатели и Пламен Димитров – член на ИСС от група 2 – синдикати. 

Становището е прието на пленарна сесия на ИСС на 15 юни 2020 година, https://esc.bg/wp-content/uploads/2021/01/opinion-esc-3-66-2020-bg-2.pdf  

https://esc.bg/wp-content/uploads/2021/01/opinion-esc-3-66-2020-bg-2.pdf
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на споразумение за създаване на механизъм за договаряне на минималната работна заплата, като заявяваме своето 
предпочитание към договарянето по икономически дейности, като МРЗ бъде резултативна величина на тези преговори – 
за МРЗ за цялата икономика да се приеме най-ниската договорена стойност от преговорите по икономически дейности. 
Искаме да Ви обърнем внимание, че в текста на Директива за минималната работна заплата, в член 5, точка 4 изрично е 
посочено, че МОЖЕ (написано е точно в този пожелателен вид) да се реферират 0,6хМедРЗ или 0,5хСРЗ. Не спекулираме, 
а само напомняме, че в подобни европейски документи при изброяване на възможности по-препоръчителните варианти 
предхождат по-малко препоръчителните. 
В случая 0,6хМедРЗ е по-препоръчителният вариант не само защото е така изброен в проекта на Директива за минималната 
работна заплата, но и защото медианната работна заплата е по-адекватна – тя не се влияе нито от минималната работна 
заплата, нито от групите с високи доходи, които повишават средната брутна работна заплата (СРЗ) по несъразмерен начин. 
Аргументите против използването на медианната работна заплата (МедРЗ) са несъстоятелни и съвсем тенденциозни. 
Министерският съвет, МТСП или НСИ имат възможността да изчисляват медианната работна заплата с каквато честота във 
времето поискат[1]. Публикуването на медианната работна заплата на четири години веднъж е просто практика на НСИ, а 
възможността тя да се изчислява с произволна честота е съвсем друго нещо и то е напълно възможно. 
СРЗ се влияе пряко от минималната работна заплата. Отдавна обясняваме, че по този начин се получава „перпетуум 
мобиле“ – всяко повишаване на минималната работна заплата води до повишаване на средната брутна работна заплата, 
което пък води до последващо увеличаване на МРЗ и така нататък до свършека на света. В случай че използваме 
медианната работна заплата, подобен проблем няма да имаме. 
Също така високодоходните групи оказват значително влияние върху СРЗ, докато при МедРЗ такова влияние няма. Затова 
определено смятаме, че темата за реферирането към Мед РЗ не е изчерпана и не е затворена. Който смята така, просто се 
издава, че има изгода от използването на средната брутна работна заплата. Всъщност реферирането към 0,6хМедРЗ е по-
адекватно в сравнение с реферирането към 0,5хСРЗ. 
Тук е мястото да подчертаем още веднъж, че самата формула МРЗ=0,5хСРЗ е некоректна, защото средната работна заплата 
(СРЗ) е брутна, а минималната месечна работна заплата НЕ е. Този факт беше многократно коментиран, като дори и 
синдикалните ни партньори от КНСБ се съгласиха, че съществува методологически проблем. 
При този вид на формулата съществуват две възможности. Първата е – в МРЗ по някакъв начин да се отчита 
допълнителното възнаграждение за професионален опит и трудов стаж (така нареченият „клас“). Тук не предлагаме 
формула за отчитането му, но смятаме, че това е най-изчистеният начин формулата да бъде изведена от сегашния си 
несъстоятелен вид. Разбира се, възможен е и вариант с отменянето на допълнителното възнаграждение за професионален 
опит и трудов стаж (така нареченият „клас“), за което сме готови да преговаряме. 
Другият вариант е СРЗ във формулата да не бъде познатата ни и следена от НСИ средна брутна работна заплата, а друга 
величина, в която не са включени допълнителните възнаграждения, включително и въпросното допълнителното 
възнаграждение за професионален опит и трудов стаж („клас“). 
На следващо място, ако наистина формулата МРЗ=0,5хСРЗ е толкова много харесвана, то тя би трябвало да се прилага не 
„ан блок“ за някаква „интегрална минимална работна заплата“, а по отделно за всяка една икономическа дейност. Не 
представлява никакъв технически проблем вместо да се смята за цялата страна, да се направят съответните изчисления за 
отделните икономически дейности и да се въведат минимални работни заплати по икономически дейности. 
Това би било много по-адекватно на реалното икономическо положение в отделните отрасли, браншове и икономически 
дейности в сравнение с МРЗ за цялата икономика, при която винаги ще има икономически дейности, за които минималната 
месечна работна заплата ще се окаже близка до средната работна заплата. 
При цялата ни резервираност към формулата МРЗ=0,5хСРЗ със сигурност можем да заявим, че АИКБ е готова в много по-
голяма степен да обсъжда вариант за Yi=k.Xi , където: 
Xi=средната работна заплата за дадената (i-тата) икономическа дейност (с всички уговорки за нормализирането на 
формулата, направени по-горе); 
Yi=минималната месечна работна заплата за съответната (i-тата) икономическа  дейност; 
к=0,5 (коефициент, фиксиран параметър) 
Ние още веднъж предлагаме напълно сериозно варианта да реферираме към средния процент на минималната работна 
заплата за страните от ЕС, които имат МРЗ от средната работна заплата в същите тези страни. МРЗ и СРЗ, естествено, трябва 
да бъдат изчислени претеглено в зависимост от броя на работниците в посочените държави. Разбира се, и тази формула 
трябва да бъде „нормализирана“ така, както стана дума по-горе, и да се получава „от бруто – бруто“ или от „нето – нето“. 
В заключение към този момент Асоциацията на индустриалния капитал в България не приема формулата МРЗ=0,5хСРЗ, 
предложена първоначално от министър, а сега като законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 48-
254-01-27, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 21.10.2022 г. 
Едновременно с това ние оставаме изцяло на разположение за водене на преговори по всички изложени по-горе варианти 
и направления, оставайки на позицията, че категорично сме за съществуване на механизъм за договаряне на минималната 
работна заплата, най-вече по икономически дейности, но сме готови да обсъждаме и други варианти, стига те да бъдат 
изчистени от дефектите, които имат в момента. 
Оставаме на разположение за по-нататъшни сериозни дискусии и преговори. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
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[1] Ние изцяло сме съгласни с тази теза, артикулирана по много понятен начин на срещата в МТСП, състояла се на 
25.07.2022 г. от представителите на БСК. От тогава това е повторено неизвестно колко пъти на всякакви форуми и публични 
изяви. От страна на държавната администрация и на политическите кабинети няма никаква реакция на тези подсещания. 
В отговор на това мълчание ние съвсем открито съветваме и народните представители, и членовете на Министерския съвет 
и политическото ръководство на МТСП да се усъмнят в служебното съответствие на всеки държавен служител, който 
твърди обратното.. 
 
√ СТАНОВИЩЕ НА АИКБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО 
ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 
 
ДО 
Г-Н  МАРТИН ДИМИТРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ ПРИ 48-ТО 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
На Ваш изх. № кип – 48-253-01-1 от 01.11.2022 г. 
 
Г-Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Г-ЖА КАЛИНА КОНСТАНТИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА ПРИ 48-ТО 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-254-01-34, 
внесен от Божидар Божанов и група народни представители на 27.10.2022 г. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България убедено подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на 
Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-254-01-34, внесен от Божидар Божанов и група народни 
представители на 27.10.2022 г. 
Споделяме мотивите на вносителите и сме удовлетворени от факта, че този законопроект е насочен към промяна на 
модела на издаване и администриране на ваучери от хартиен носител към изцяло дигитална процедура. Смятаме, че това 
решение съответства на съвременните условия и отчита интересите на всички ангажирани страни работници, оператори, 
работодатели, държава. 
Дигитализацията на процедурите, уреждащи издаването и администрирането на ваучери, според нас ще улесни достъпа 
и оперирането с тях, ще засили доверието и прозрачността и не на последно място ефективността – все основания да 
изразим нашата подкрепа. 
След приемането на законопроекта изразяваме готовност да участваме в изготвянето на съответните изменения в Наредба 
№ 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор 
на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, за да се постигнат целените резултати в тяхната пълнота. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
 
√ СТАНОВИЩЕ НА АИКБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО 
ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ 
 
ДО 
Г-Н  МАРТИН ДИМИТРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ ПРИ 48-ТО 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
На Ваш изх. № кип – 48-254-01-13 от 02.11.2022 г. 
 
Г-Н РАДОМИР ЧОЛАКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Г-ЖА ДЕНИЦА СИМЕОНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРИ 48-ТО НАРОДНО 
СЪБРАНИЕ 
 
Г-Н КОСТА СТОЯНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ПРИ 48-ТО 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
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Г-Н ХАМИД ХАМИД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД ПРИ 48-ТО НАРОДНО 
СЪБРАНИЕ 
 
Г-Н ВАСИЛ СТЕФАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ЖАЛБИТЕ НА 
ГРАЖДАНИТЕ ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Г-Н ДАНИЕЛ МИТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ПРИЛАГАНЕТО И 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ 
СЪОБЩЕНИЯ ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Относно: Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, 
№ 48-254-01-5, внесен от Надежда Йорданова и група народни представители на 19.10.2022 г. и Законопроект за защита 
на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-202-01-4, внесен от 
Министерския съвет на 24.10.2022 г. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България не подкрепя Законопроекта за защита на лицата, подаващи сигнали 
или публично оповестяващи информация за нарушения, № 48-254-01-5, внесен от Надежда Йорданова и група народни 
представители на 19.10.2022 г. и Законопроекта за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи 
информация за нарушения, № 48-202-01-4, внесен от Министерския съвет на 24.10.2022 г. 
Изразяваме това отрицателно становище общо по двата внесени законопроекта, доколкото те уреждат една и съща 
материя. Смятаме, че ако на първо гласуване бъдат приети, то на основание чл. 77 ал. 2 от Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание водещата комисия следва да изготви от тях общ законопроект. 
Вярно е, че урежданата със законопроектите материя се основава на ангажимент съгласно Директива (ЕС) 2019/1937 на 
Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за 
нарушения на правото на Съюза. Приемането на такова законодателство е важно за държавата и за бизнеса, най-малко 
защото ще окаже сериозно влияние върху условията за предприемаческа дейност у нас. Принципно бихме подкрепили 
създаването на законодателство, което да позволи свободно да се комуникират нередности и да се преодоляват 
причините за тяхното възникване, но следва да се отдаде приоритет на начина, по който това да стане, за да не се допусне 
възможност за превратно прилагане и особено да не се допуска несъответстващо увеличаване на административната 
тежест за бизнеса, още по-малко да се създадат условия за произволно тълкуване от страна на администрацията със 
съответните негативни последици. 
Законопроектът следва да сочи ясен критерий за изискваните от бизнеса вътрешни правила за приемане на сигнали, в това 
число и като терминология и съответстващите легални дефиниции, а не да се основава на декларативното ниво на 
директивата, което от своя страна да води до възможност контролните органи да налагат санкции по своя преценка. 
Виждаме проблем и при определянето на начина на работа с така наречените „външни сигнали“ или сигналите, подавани 
до институции. Законопроектите (в чл. 21) определят като компетентен орган КПКОНПИ, която да получава всички такива 
сигнали. Като имаме предвид, че ще постъпват сигнали от различен характер и сфери на дейност, от различни по естество 
и субекти и за разнообразни казуси, то при наличието на съществуващи контролни органи с профилирана компетентност 
не намираме за обосновано всички сигнали да бъдат отнасяни към една структура, която няма как да разполага с 
всевъзможни познания, но пък ще има права да издава задължителни за адресатите, включително и за бизнеса, 
предписания за отстраняване на нередности. Това решение, според нас, може да блокира работата на КПКОНПИ, а 
едновременно ще я превърне в бизнес регулатор – функция, която тази комисия няма и не следва да има. 
Вносителите и на двата законопроекта са констатирали, че към момента съществуват десетки структури към различни 
органи, които имат задачи за вътрешни проверки и работа по сигнали, като неизчерпателно са упоменали част от тях. 
Констатацията, че тези органи не прилагат едни и същи стандарти по отношение на опазването на конфиденциалността на 
сигналоподателя и на сигнала, не разглеждаме като проблемна – именно в установяването на общи правила за работа във 
връзка с подаването на сигнали или публичното оповестяване на информация за нарушения е основна роля на закона. 
Допълнителен плюс при решение за общи правила, прилагани от различни и със специфична компетентност органи, е, че 
проблемите ще могат да бъдат решавани по-адекватно, бързо и то от структура с необходимия ресурс и капацитет, 
работеща в сферата на проявление на проблема, а не от мегаструктура, от която да се очакват познания за и по всичко. 
Във връзка с изложеното заявяваме, че при отпадане на решението един централизиран административен орган да 
разследва сигнали за нередности във всички сфери на стопанския живот и запазването на дискреция на съответните 
ресорни контролни органи в тяхното приложно поле и при спазване на ясно записани в закона общи процедурни правила 
може да преразгледаме изразената позиция. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев за убития полицай: Очаквам МВнР да извика турския посланик и да поискаме пълно разследване 
Президентът Румен Радев продължава посещението си в Египет. Той говори пред медиите по актуални политически теми. 
Това е безпрецедентен случай доколкото към момента е известно от територията на съседна държава - Турция, да се стреля 
по наш полицай. Крайно опасен и неприемлив случай - така президентът Радев коментира трагичния инцидент със 
загиналия полицай край Елхово. 
"Очаквам външно министерство да извика турския посланик, да поиска обяснение, да поискаме пълно разследване, 
дори съвместно, но този случай категорично трябва да бъде установен. Да са ясни причините, да е ясен виновника, да 
има възмездие и съответно да предприемем необходимите мерки. Недопустимо е и на всеки съвет на ЕС настоявам 
за нашето ускоряване и приемане в Шенгенското пространство, за много по-голяма солидарност с България, която 
има най-дългата сухопътна външна граница на ЕС, където има активен поток от мигранти", заяви Румен Радев - 
президент на Република България. 
Президентът каза още, че още утре ще покани ПГ на "Възраждане" за консултации. 
"Надявам се, че партиите оценяват това дадено допълнително време предвид необходимостта от редовно 
правителство час по-скоро, така че да бъде възстановен диалогът и нормалната среда сред една остра предизборна 
кампания. Очакваме диалогът наистина да бъде възстановен и да имаме конструктивност в разговорите и 
преговорите между партиите. Преговорите са между партиите, а не между президента и партиите за съставяне 
на правителство. Аз не участвам в коалиция, те трябва да формират коалиция", коментира Радев. 
Президентът каза още, че днес на форума в Египет ще представи кандидатурата на България за домакинство на 
климатичната среща през 2024 г. 
"Крайно време е страната ни да се позиционира още по-активно като инциативност, като активност и принос към 
устойчивото развитие да покажем, че наистина имаме сериозни амбиции в тази област и сериозни възможности", 
допълни Радев. 
Президентът Румен Радев е в египетския курорт Шарм ел-Шех, заедно с ръководена от него делегация, за участие в 27-ата 
Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP27). Повече от 100 лидери от 
цял свят ще се включат в срещата на върха. 
 
√ Военният министър: Това е криминален случай на каналджии, които се опитват да продължат нелегалната си дейност 
Има информация, че военнослужещият не се е оттеглил, а е взел необходимата позиция като се е прикрил, но това 
подлежи на проверка. Прекалено рано е да коментираме каквато и да е хипотеза. Бил е застрашен живота му след като е 
бил патрулна двойка с граничния полицай. Това коментира военният министър Димитър Стоянов. 
"Считам, че това е криминален случай на каналджии, които по един или друг начин се опитват да продължат своята 
нелегална дейност, за съжаление платена с цената на един човешки живот. Мерки ще бъдат взети - най-очакваното 
е да подготвим нашите военнослужещи по-добре с необходими защитни средства", каза Димитър Стоянов - служебен 
министър на отбраната. 
Стоянов уточни, че патрулите могат да открият огън, когато срещу тях бъде използвана същата съразмерност на силата, т.е. 
ако от отсрещната страна се стреля, по същия начин нашите военнослужещи и гранични полицаи могат да стрелят. 
Вижте целия коментар във видеото. 
 
√ ЕСО: Производството на ток се е увеличило с над 9% за последната година 
Производството на ток в страната се е увеличило с над 9% за последната година, показват данните на Електроенергийния 
системен оператор. В същото време обаче потреблението у нас намалява с почти две на сто. Продължава тенденцията за 
увеличение на износа. 
Въпреки удължения с осем дни срок за ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй", централата съвместно с ТЕЦ-овете у нас 
продължава да повишава производството си с почти 14% през последната година. Увеличава се също така тока, който 
произвеждат възобновяемите източници. 
Спад има при водноелектрическите централи. По темата производство на електроенергия своите коментари дадоха 
депутатите от ГЕРБ и "Продължаваме Промяната" Теменужка Петкова и Радослав Рибарски в предаването "Бизнес.БГ". 
"Целта за климатична неутралност до 2050 година е невъзможна без използването на нови ядрени мощности, за 
България има много добри възможности за това", каза Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС. 
"Доколкото ми е известно не са предприети конкретни стъпки в реализирането на това намерени, но това е 
залегнало и продължи да видим как този процес ще продължи", посочи Радослав Рибарски, ПП. 
В момента от АЕЦ произвежда над една трета от тока в страната. Другите големи базови мощности са ТЕЦ-овете на 
въглища, които обаче според европейските изисквания предстои да бъдат затворени в следващите 20 години. 
"Преходът към нисковъглеродна икономика трябва да бъде плавен, трябва да бъде справедлив, по никакъв начин да не 
поставя под риск енергийната сигурност на България", каза Петкова. 
"Продължаваме Промяната" не си е променяло мнението за самото съществуване, залагаме на този ресурс в 
Маришкия басейн и в Плана за възстановяване беше фиксирана датата 2038 година", обясни Рибарски. 
Двамата депутати коментираха и възможността за диверсификация на ядреното гориво за АЕЦ "Козлодуй". 

https://bntnews.bg/news/voenniyat-ministar-tova-e-kriminalen-sluchai-na-kanaljii-koito-se-opitvat-da-prodalzhat-nelegalnata-si-deinost-1213291news.html
https://bnt.bg/bg/a/biznesbg
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"Този процес зависи и от лицензирането от самия оператор, трябва да преминем процеса на лицензиране и едва 
тогава това гориво може да бъде използвано", каза Радослав Рибарски. 
"Гориво за нашата електроцентрала е осигурено за шести блок за години напред, да се надяваме, че процесът на 
диверсификация на доставките на пети блок ще приключи до април 2024 година и това ще ни позволи да 
диверсифицираме този процес", уточни Теменужка Петкова. 
Към този момент в страната ни не може да бъде използвано друг вид гориво, освен руското за АЕЦ, защото само то има 
необходимите лицензии у нас. 
 
√ Започна срещата на външния министър Николай Милков с колегата му от Северна Македония Буяр Османи 
Започна официалната среща на външния министър Николай Милков с колегата му от Северна Македония Буяр Османи. 
В специално видеообръщение снощи от София Османи заяви, че на срещите си днес с Милков и премиера Гълъб Донев ще 
поиска разкриването на официален културен клуб на РСМ в Благоевград, след като преди дни там беше открит 
“македонски културен клуб” на организация, забранена от закона. 
Срещата се провежда часове, след като Лидерската среща в Скопие за сондиране на мнението за наличието на мнозинство 
за промени в Конституцията и вписването на българите в основния закон на югозападната ни съседка показа, че такова 
към момента няма, а опозицията поиска предсрочни избори. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев очаква общи усилия за инвестиции в нови технологии 
Необходимостта от спешни действия в борбата климатичните промени събра в Египет лидери от цял свят. На 27-ата 
конференция за климата генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова държавите да се обединят усилията си, 
защото светът се е устремил към климатичен ад. 
Президенти, премиери, крале и принцове се събраха в Египетския курорт Шарм Ал Шейх, за да обсъждат общи действия в 
борбата с климатичните промени. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди, че страните са изправени 
пред тежък избор: да работят заедно, за да удържат глобалното затопляне, или да осъдят бъдещите поколения на 
климатична катастрофа: 
"Светът се бори за живота си и засега губи. Движим се по магистралата към климатичния ад и кракът още е на газта. 
Човечеството има избор - да си сътрудничи или да загине". 
Гутериш призова двете най-големи икономики - Съединените щати и Китай да обединят усилията си в борбата с 
климатичните промени, да се ускори отказа от изкопаеми горива, а бедните държави по-бързо да получат финансиране, 
за да се справят с глобалното затопляне. 
Призив за общи действия, защото времето изтича, отправи и домакинът на срещата, египетският президент Абдел Фатах 
Ах Сиси. Той припомни, че планетата се превръща в свят на страдание и завърши речта си емоционално заради войната на 
Русия в Украйна: "Нека тази война да приключи възможно най-бързо. Египет не е сред силните икономики. Пандемията 
ни засегна сериозно през последните две години. Сега страдаме от войната между Русия и Украйна, целият свят страда. 
Обръщам се към вас - нека да направим така, че тази война да свърши". 
Президентът Румен Радев, който участва в Срещата на върха в Египет посочи, че сложната геополитическа обстановка, 
енергийната криза и високата инфлация принуждават много държави да се върнат към изкопаемите горива. 
Радев припомни, че Европа е лидер в амбициите за климатична неутралност: "Този преход трябва да бъде добре 
обмислен, трябва да бъде плавен и да бъде социално и икономически справедлив. Тука е именно голямото 
предизвикателство и това ще се обсъжда на тази конференция - какви ресурси и къде да се заделят", каза президентът. 
Той посочи, че очаква с общи усилия да бъдат създадени фондове за инвестиции в нови технологии: "Аз очаквам да имаме 
обединяване на усилията за създаване на фондове за инвестиции в нови технологии, за да решим тези проблеми с 
ограничените финанси, с които разполага света, а виждаме, че част от тези финанси, особено в настоящия период, все 
повече отиват към инвестиции в сигурността. Неизбежно е на фона на войната в Украйна". 
 
√ Народното събрание ще заседава извънредно, за да гласува правилника си 
Народното събрание ще проведе извънредно заседание днес, за да гласува окончателно новия правилник на 48-я 
парламент. 
В програмата на заседанието са изслушване на служебния енергиен министър и два проекта на решение за облекчаване 
на последиците от високите цени на енергията. 
Народните представители трябва да решат какво ще се разбира под "присъстващи" при явно гласуване и как да се 
определя кворумът за гласуванията. 
В предишни парламенти са възприемани два начина на тълкуване на кворума за гласуване - единият е според броя на 
участващите в гласуването, а другият -  спрямо кворума на регистрираните народни представители на последната 
регистрация. 
Заместник-председателят на НС Росен Желязков от ГЕРБ уточни: 
"Именно заради това в проекта за Правилник се опитваме в допълнителните разпоредби да дадем една по-добра уредба 
на разбирането "присъстващи" и "гласуващи". 
В предварително обявения дневен ред е предвидено изслушването на служебния енергиен министър Росен Христов, 
относно доставките на газ за България от 27 април досега, в това число цени, контрагенти и проведени или предвидени 
тръжни процедури. 
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Депутатите ще обсъдят и два проекта на решения, внесени от ГЕРБ-СДС. Единият предвижда отлагане с 3 години - до 1 
януари 2026 г. на либерализацията на битовите потребители, а другият - за възлагане на Министерски съвет да приеме 
програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия. В проекта на решение се 
предвижда сваляне на тавана на компенсациите за електроенергията за бизнеса от 250 на 200 лева за мегаватчас. 
 
√ Буяр Османи ще разговаря с Гълъб Донев и Николай Милков 
Премиерът Гълъб Донев и министърът на външните работи Николай Милков ще разговарят днес с министъра на външните 
работи на Северна Македония Буяр Османи, който е на двудневно посещение у нас. 
Очаква се в рамките на срещите Османи да постави въпроса за откриване на официален македонски културно-
информационен център в Благоевград. 
Буяр Османи е у нас на двудневно работно посещение, което започна вчера с участието му в срещата на външните 
министри от Централноевропейската инициатива. Във видеоизявление пред Македонския културен център в София вчера 
Буяр Османи заяви: 
"Утре ще поставя и въпроса за откриването на македонски културен център в Благоевград. Всичко това цели взаимно 
представяне на културата в двете държави. Тава е правилният път, който трябва да следваме чрез институционалните 
механизми, за да се гради доверие между двете държави". 
Скопие реши да поиска да бъде открит официален център в Благоевград, след като там беше открит т.нар. македонски 
културен клуб "Никола Вапцаров", финансиран от частни лица - канадски граждани, а сдружението, което стои зад него, е 
забранено с присъда на съда у нас. 
Разговорите на Буяр Османи у нас идват след провелата се вчера среща на  партийните лидери и премиерът Димитър 
Ковачевски, посветена на поправките в конституцията на Северна Македония за включване на българите. Срещата 
завърши без резултат. 
Ковачевски призова конституционните промени да не се превръщат в пречка, която страната сама си създава. 
"Не бива да позволим конституционните промени, за които поехме ангажимент с европейското предложение със 
заключението на Собранието, да бъдат пречка, която сами ще си поставим. За първи път решенията зависят само от нас, а 
блокадата, ако се случи, ще си я направим ние." 
 
√ Буяр Османи е в София, опозицията в Скопие поиска предсрочни избори 
Министърът на външните работи на Република Северна Македония Буяр Османи планира днес да повдигне въпроса за 
отваряне на официален културен център в Благоевград: 
"Все пак това е функция на културния обмен между двете държави. Това е пътят, който трябва да следваме, за да се гради 
доверие между двете страни". 
Османи е на двудневно посещение в София и днес ще бъде приет от служебния премиер Гълъб Донев, служебния 
министър на външните работи Николай Милков. Ще се срещне и с лидери на политически партии. 
Скопие реши да поиска да бъде открит официален център в Благоевград, след като там беше открит т.нар. македонски 
културен клуб "Никола Вапцаров", финансиран от частни лица - канадски граждани, а сдружението, което стои зад него, е 
забранено с присъда на съда у нас. 
В Скопие вчера повече от 4 часа партийните лидери и премиерът Димитър Ковачевски заседаваха за промените в 
Конституцията за включване на българите. Срещата завърши без резултат. 
Ковачевски призова конституционните промени да не се превръщат в пречка, която страната сама си създава, а след 
заседанието лидерът на опозиционната ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски поиска предсрочни избори. 
"Няма съгласие за промени в Конституцията и логичното е парламентът да се разпусне и да се отиде на избори. Това е и 
нашата позиция", каза Мицкоски. 
 
√ ЕК одобри отпускането на 1,37 млрд. евро за България по Плана за възстановяване и устойчивост 
Европейската комисия даде предварителна положителна оценка на искането на България за отпускане на 1,37 милиарда 
евро безвъзмездни средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Това е първият одобрен транш по плана. 
Според Комисията българските власти са представили подробни и изчерпателни данни за изпълнението на представените 
от страната в края на август 22 ключови етапа и цели. Те включват реформи и инвестиции в областта на образованието, 
интелигентната промишленост, климатичната неутралност, цифровата свързаност, устойчивия транспорт, пътната 
безопасност, правосъдието, борбата с прането на пари, социалното приобщаване, здравеопазването и системата за одит 
и контрол. 
От Комисията допълват, че планът на страната ни ще бъде подкрепен с 5,7 милиарда евро под формата на безвъзмездни 
средства. 
Комисията изпрати оценката си на икономическия и финансов комитет с искане за неговото становище, което трябва да 
бъде представено най-късно до 4 седмици. След това Комисията ще приеме окончателното решение за отпускането на 
средствата и тогава те ще могат да бъдат изплатени на страната ни. 
Комисията също така сподели положителната си предварителна оценка с Европейския парламент. 
 
√ Министър Пулев за транша по ПВУ: Глътка въздух за най-уязвимите сегменти на българската икономика 
Глътка въздух за най-уязвимите сегменти на българската икономика - така служебният министър на иновациите и растежа 
Александър Пулев определи одобреното от Еврокомисията отпускане на 1,37 милиарда евро по Плана за възстановяване 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_6522
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и устойчивост. Пулев говори пред експерти в рамките на бизнес форума на срещата на Централноевропейската инициатива 
в София. 
Националният План за възстановяване и устойчивост е отворен. Той работи, а първите осигурени средства по него са 
резултат от усилията на служебния кабинет, посочи министър Александър Пулев: "Ние сме служебният кабинет на 
действието и на ускорението. Успяхме - рамо до рамо с колегите от служебния кабинет, отвъд политически, отвъд червени 
и други линии да подкрепим българската икономика. Постигнахме отлични резултати за малкия и за средния бизнес - да 
дадем глътка въздух на най-уязвимия сегмент в българската икономика. Планът за възстановяване и устойчивост е 
отворен, планът работи". 
Две от процедурите по механизма за възстановяване и устойчивост на Министерството на иновациите и растежа са 
отворени. До края на годината ще бъдат обявени още две, всички на обща стойност близо 1 милиард лева, съобщи 
Александър Пулев. Благодарение на подкрепата за българската икономика и ангажимента на служебното правителство са 
осигурени още 14 милиарда лева по структурните програми през предстоящия програмен период до 2027 година. 3  
милиарда лева ще бъдат предоставени по оперативната програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" и 
още 2 милиарда лева по програма за научни изследвания в малките и средни предприятия. 
 
√ Министърът на иновациите и растежа назначи двама нови членове на Надзорния съвет на ББР 
Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев назначи двама нови членове на Надзорния съвет на Българската 
банка за развитие. 
С назначението на Росен Карадимов и Деляна Иванова  надзорът на банката се увеличава от трима на петима членове, но 
това няма да натовари с допълнителни разходи за възнаграждения, съобщават от Министерството на иновациите и 
растежа и припомнят, че през септември министърът намали заплатите на членовете на Надзорния съвет от 10 000 на 2 
000 лв. Решението за попълване състава на надзора е в изпълнение на обявеното по-рано от министър Пулев намерение 
да подсили ефективността на работата на Надзорния съвет, който не трябва да дублира дейността на Управителния съвет. 
 
√ Надзорният съвет на НЗОК обсъжда допълнително увеличение на цените на клиничните пътеки 
Допълнително увеличение на цените на клиничните пътеки ще бъде обсъдено от Надзорния съвет на Здравната каса днес. 
Миналата седмица служебният министър Асен Меджидиев обяви намерение към действащото увеличение от 25 процента 
на тези цени да се добави и ново, и натрупаното да се приложи в бюджета за следващата година. 
Как е изпълнен бюджетът на Здравната каса към края на септември и каква е прогнозата за разпределението на средствата 
от здравни вноски до края на годината, са сред точките в дневния ред на заседанието на Надзорния съвет. Ще бъдат 
обсъдени и промени в рамковите договори с Лекарския и Зъболекарския съюз. Очаква се предложение за вдигане на 
цените на клиничните пътеки – с между 8 и 10 процента. Така лечебните заведения ще усвоят допълнителни пари до края 
на годината, а след това този ръст заедно с 25-те процента досега ще влезе за постоянно през 2023 година, обясни Асен 
Меджидиев: 
"По този начин ще помогнем и за частично намаляване на хоспитализациите, няма да се състезават лекарите да правят 
великите обеми, за да постигнат лимитите си. С малко по-високи цени на пътеките, то се получава 35 трайно увеличение 
за следващата години, ще се усети сериозно". 
На заседанието ще бъде разгледано и предложение за увеличаване на броя медицински изделия, които се заплащат от 
Здравната каса. 
 
√ На 25 и 26 ноември в София Тех Парк: Най-голямото изложение на професии за ученици, студенти и компании 
Разговор с Дарина Георгиева 
За осма поредна година Базар на професиите ще срещне стотици деца и младежи с мечтаните им професии, представени 
от водещи компании и професионалисти. 
Той ще се проведе на 25 и 26 ноември в София Тех Парк. 
"Инициативата е най-голямото публично изложение на професии, представени от истински специалисти, насочено към 
младите хора – ученици и студенти, за да могат те по-лесно и правилно да направят своя избор на професионален път и 
развитие. През изминалите години може би около 10 000 души са се възползвали от възможностите на Базара", отбеляза 
пред Радио София Дарина Георгиева, изпълнителен директор на "Българска мрежа на Глобалния договор" – организатор 
на събитието. 
В една от залите на изложението ще са подредени щандове с апарати и макети, което младите хора ще могат да пипнат, 
да опитат, да играят, да направят тестове, допълни Георгиева. 
Интересът, регистриран през последните 2 години с онлайн издания, е накарал организаторите да разширят възрастовата 
граница на таргет групата до 23. 
"Студентите търсят спецификите на професиите в конкретен сектор. Интересуват се и от конкретни компании като 
работодатели. Инициативата е важна, защото 50% от завършилите след това не упражнявате професията, за която са 
учили. Ако човек навреме намери своето призвание, ще бъде много по-радостен и даващ", коментира още Дарина 
Георгиева. 
По думите ѝ тенденциите показват засилен интерес към "зелените" професии, новите технологии, грижата за човека, както 
и към всички, които дават възможност за творчество. 
Организаторите правят допитване сред младежите – среща с кого искат, а те ще се опитат да я осъществят. 
В първия ден на Базара (25 ноември) ще могат да идват учители с класове, а във втория (26 ноември) – семейства, каза 
още Георгиева. 

https://www.facebook.com/events/s/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-2022/799007884545298/
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Чуйте целия разговор с нея. 

• Входът е свободен. 

• До седмица преди 25.11.2022 се приемат компании, които искат да участват. 
 
√ Фондация "Глобални библиотеки": Компютрите са задължителни за книгохранилищата 
В 1000 от общо 2800 обществени библиотеки в страната има осигурени от 2 до 10 компютъра за ползване от граждани и 
библиотекари, съобщи пред "Хоризонт" Спаска Тарандова -  изпълнителен директор на Фондация "Глобални библиотеки" 
- България. 
Според нея наличието на компютри във всички книгохранилища е задължително: 
"Особено ако мислим за подрастващите, те са израснали, те живеят с устройства - дали смарт-телефони, дали таблети или 
компютри, но те не си представят света извън тези устройства и ако ние искаме да формираме читатели, които знаят и 
могат, граждани, които мислят критично, то е задължително нивото на автоматизация в библиотеките и достъпът да 
компютри и онлайн-съдържание да се промени така, че наистина ние да изпълняваме своята функция за достъп до знание, 
информация и култура за всеки" - каза изпълнителният директор на Фондация  "Глобални библиотеки" - България Спаска 
Тарандова. 
Фондацията организира за седма поредна година национален форум  на тема: „Лидерство за библиотеките“. 
 
√ Подобрение на инвеститорските икономически нагласи в Европа през ноември 
Доверието на инвеститорите относно икономическо развитие в еврозоната се подобри през ноември за пръв път от август 
насам, отразявайки надеждите, че по-високи есенни температури и падащите енергийни цени ще предотвратят газов 
режим на стария континент тази зима, показват резултати от последно проучване на компанията за пазарни изследвания 
Sentix. 
Индексът на инвеститорските нагласи на компанията Sentix, определен от проучване сред 1348 инвеститори (273 от които 
са институционални), проведено между 3 и 5 ноември 2022 г. , нарасна през ноември до -30,9 пункта от -38,3 пункта през 
октомври. Това е първото повишение и най-високото ниво на индекса от август насам. 
В същото време индексът, измерващ текущата икономическа ситуация в еврозоната, се подобри до -29,5 от -35,5 пункта 
месец по-рано. Sentix индексът на бъдещите инвеститорски нагласи пък се повиши до -32,3 от -41,0 пункта през октомври, 
достигайки най-високо ниво от юни 2022 г. насам. 
 

 
 
Управляващият директор на Sentix Манфред Хюбнер обаче посочи, че отчетеното подобрение "не е обръщане на 
тенденцията", отбелязвайки, че "повишението на Sintix индикаторите показва колко чувствително инвеститорите реагират 
в своите икономически очаквания на сигналите от енергийния пазар". 
Той също така каза, че по-високите есенни температури и много високите нива на запълняемост на газовите хранилища в 
ЕС и в частност в Германия са облекчили опасенията относно въвеждането през зимата на режима за синьото гориво и 
потенциалното негативно въздействие от това върху икономиката. 
"Цените на газа на спот пазара се сринаха, като избледняват притесненията за катастрофален недостиг на газ", добави 
Хюбнер. 
Аналогична тенденция на известно подобрение в икономическите нагласи на инвеститорите има и в Германия, както и в 
рамките на Източна Европа. 

https://bnr.bg/post/101732782/nai-golamoto-izlojenie-na-profesii-za-uchenici-studenti-i-kompanii
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Sentix индексът на Германия нарасна през ноември до 03,0 пункта от -37,4 пункта през октомври, като индексът, измерващ 
текущата икономическа ситуация във водещата европейска икономика, се повиши до -28,0 от -33,5 пункта, а 
компонентната на Sentix за инвеститорските очаквания - до -32,0 от -41,3 пункта, достигайки най-високо ниво от юни насам. 
Sentix индексът на Източна Европа пък се повиши през ноември до -37,8 от -41,8 пункта, като според анкетираните 
инвеститори индексът на текущото икономическо състояние нарасна до -44,3 от -47,0 пункта, докато индексът на 
икономическите очаквания в бъдеще - до -31,0 от -36,5 пункта, достигайки най-високо ниво от юни 2022 г. 
 
√ ЕС заплаши САЩ с ответни мерки заради субсидиите за електрически автомобили 
Европейският съюз заплаши да предприеме ответни мерки срещу САЩ заради субсидиите за електрически автомобили, 
които облагодетелстват местните производители, предава АФП. 
Блокът от 27 държави е обезпокоен от приетия от Вашингтон "Закон за намаляване на инфлацията", който предвижда 
огромни средства за инициативи в областта на зелената енергия и включва данъчни облекчения за произведени в САЩ 
електрически автомобили и батерии. 
Според Брюксел тези облекчения за американските производители на електромобили ще поставят електронните 
автомобили, произведени в ЕС, в неравностойно положение на печелившия вътрешен пазар на САЩ. 
Законът за намаляване на инфлацията предвижда данъчен кредит от 7500 долара за закупуване на електромобил, но 
автомобилът трябва да излезе от американски завод с батерии местно производство. 
Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заплаши да предприеме "ответни мерки" срещу САЩ, защото 
субсидиите са "в противоречие с правилата на Световната търговска организация". 
Ако Вашингтон не се съобрази с мнението на партньорите си от ЕС, блокът може да "отиде в СТО" и да изложи аргументите 
си там, заяви той по френската станция BFM Business. 
Френският министър на финансите Бруно Льо Мер призова за "координиран, единен и силен" отговор от страна на 
държавите от ЕС срещу мерките на САЩ. 
"Някои големи чуждестранни компании, които искаха да дойдат в Европа, сега се колебаят и обмислят между европейски 
и американски съоръжения", каза Льо Мер пред медиите. 
Той заяви, че според предварителните оценки на френското правителство става въпрос за инвестиции в размер на 10 млрд. 
евро. 
Миналата седмица ЕС призова САЩ да му предоставят същите изключения, каквито предоставя на автомобилите, 
произведени в Канада и Мексико. 
Брюксел и Вашингтон създадоха работна група, за да се опитат да намерят решение. 
Миналия месец канцлерът Олаф Шолц предупреди, че мерките на САЩ могат да предизвикат "огромна тарифна война". 
 
√ ЕЦБ: Инфлацията в еврозоната ще достигне своя връх през първата половина на 2023 г. 
Управителят на Френската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало заяви в понеделник, че пикът на инфлацията в 
еврозоната трябва да бъде достигнат през първата половина на 2023 година. 
Общата инфлация, която скочи до рекордните 10,7% през октомври, може да достигне своя връх през "първото полугодие" 
на 2023 г., посочи той, предупреждавайки, че може да отнеме две до три години, за да се върне инфлацията обратно към 
целевото ниво на ЕЦБ от 2 на сто. 
Въздействието на енергийната криза върху общия ръст на цените "ще изчезне вероятно от следващата пролет“, посочи 
пред изданието The Irish Times Франсоа дьо Гало, който е и член на Управителния съвет на Европейската централна банка. 
Той също така призова за продължаване на повишаването на лихвените проценти, докато стане очевидно, че основната 
инфлация е достигнала връх, но отказа да прогнозира какви ще са нивата на крайните лихви. 
Бързото повишаване на лихвите обаче постави ЕЦБ близо до така наречената "неутрална лихва", неопределена граница - 
според оценки, някъде между 1,5% и 2% - при която централната банка нито стимулира, нито забавя икономическия 
растеж в еврозоната. 
"Не сме далеч от неутралното лихвени ниво, отвъд което темпото ни на вдигане на лихвите може да бъде по-гъвкаво и 
вероятно по-бавно, добави централният банкер. 
"Нашата цел не е да предизвикаме рецесия, а да укротим инфлацията", подчерта Вилероа дьо Гало, визирайки агресивната 
политика на ЕЦБ на повишаване на лихвите. 
Европейската централна банка не трябва да спира да повишава лихвените проценти, докато основната инфлация не 
достигне ясен връх, но може да забави темпото на повишения, след като лихвите достигнат ниво, което започне да 
ограничава растежа, каза шефът на централната банка на Франция пред Irish Times. 
Само в рамките на последните три месеца ЕЦБ увеличи лихвените си проценти с общо 200 базисни пункта, което е най-
бързият темп на повишения в историята, като депозитната лихва нарасна до 1,5%, Пазарите очакват лихвите да достигнат 
връх от около 3% през следващата година, което предполага, че предстоят още повишения, за да се укроти бързата и 
широкообхватна инфлация. 
Сега пазарите очакват ново повишаване на лихвените ставки с 50 базисни пункта през декември и още едно с 50 пункта 
през февруари догодина. 
 
√ Отскок на индустриалното производство в Германия през септември 
Индустриалното и промишлено производство в Германия отбеляза по-добър от очакваното отскок през септември след 
рязко понижение месец, въпреки спада в енергийно-чувствителния сектор, показват данните немската федерална 
статистика Destatis. 
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Общото индустриално производство, включващо промишленото и енергийното производство, както и строителството, 
нарасна през септември с 0,6% спрямо август, когато се сви с 1,2%, докато очакванията на икономисти и анализатори бяха 
за доста по-скромен растеж с 0,2 на сто. 
Спрямо година по-рано индустриалното производство през септември се повиши с 2,6% след растеж с 1,6 на сто през 
август. 
Промишленото производство (изключвайки енергийното производството и строителството) се повиши през септември с 
0,7% на месечна база (и с 4,2% спрямо година по-рано), като производството на потребителски стоки се повиши с 1,4%, а 
на капиталови стоки - с 1,1 на сто. 
В същото време производството на енергия се увеличи с 1,7% спрямо август, докато строителство се сви с 0,3 на сто. 
За разлика от растежа на индустрията като цяло, производството в енергоемките промишлени отрасли се понижи през 
септември с 0,3 на сто спрямо август и с цели 9,7% спрямо година по-рано. 
 
√ Правителството на Гърция отменя продажбата на пристанището в Александруполис 
Правителството на Гърция е взело решение да отмени продажбата на пристанището в Александруполис. 
Премиерът Кириакос Мицотакис заяви в телевизионно интервю, че геополитическите събития през последните месеци са 
променили стратегическото значение на това пристанище за държавата и тя няма вече намерение да се разделя с 67 
процента от акциите му. 
Четирима кандидати за сделката бяха класирани миналата година за финалния етап на търга и два конгломерата подадоха 
този септември оферти. 
Ройтерс отбелязва, че Александруполис се превръща във важна точка за търговията с втечнен природен газ в нашата част 
на Европа, както и това, че пристанището е част от маршрутите за доставка на военна екипировка на НАТО за източния 
фланг през България и Румъния. 
 
√ Шведският премиер обсъжда с Ердоган кандидатурата на Стокхолм за НАТО 
Шведският министър-председател Улф Кристершон днес се очаква да се срещне в Анкара с президента на Турция Реджеп 
Ердоган, съобщи Ройтерс. 
Планира се по време на официалното посещение на Кристершон в турската столица той да обсъди с турския лидер 
двустранните отношения, кандидатурата на Швеция за членство в НАТО, отношенията между Турция и ЕС, както и актуални 
регионални и международни въпроси, съобщиха от Дирекцията по комуникациите на турското президентство, предаде 
БТА. 
Посещението на шведския премиер в Анкара "трябва да се разглежда като историческа възможност" за членството на 
страната в НАТО, заяви директорът по комуникациите на турското президентство Фахреттин Алтун. 
Турция ще "оцени" кандидатурата на Швеция за членство в НАТО, като разгледа дали са предприети конкретни стъпки в 
рамките на меморандума, подписан в Мадрид", каза Фахреттин Алтун в интервю за шведския ежедневник "Афтонбладет", 
информира Анадолската агенция. 
Това, че новото шведско правителство заяви, че ще спазва подписания меморандум, е "положително развитие", отбеляза 
Алтун. 
Финландия и Швеция подадоха молби за членство в НАТО след нахлуването на Русия в Украйна. Присъединяването към 
алианса изисква единодушната подкрепа на всички настоящи членове на НАТО, включително Турция. Анкара бе заплашила 
да блокира процеса, ако Финландия и Швеция не изпълнят нейните искания. 
На срещата на върха на НАТО в Мадрид на 28 юни министрите на външните работи на Турция, Финландия и Швеция 
подписаха меморандум, с който да бъдат премахнати пречките пред присъединяването на двете страни към НАТО. 
 
√ Генералният секретар на НАТО призова Албин Курти и Александър Вучич да не ескалират напрежението 
Косовският премиер Албин Курти обвини президента на Сърбия Александър Вучич, че се опитва да дестабилизира Косово 
и че саботира диалога за нормализиране на отношенията. 
Вчера подкрепяната от Белград формация "Српска листа", която доминира политиката в четирите общини северно от река 
Ибър, изтегли всичките 10 косовски сръбски депутати от парламента в Прищина. Прекрати и участието си в правителството. 
Кметовете на четирите общини подадоха оставки, също както и сърбите в косовската полиция и в съдебната система. 
Курти заяви, че в тези общини трябва да се проведат извънредни избори. Не е ясно обаче дали ще се наложи да има и 
парламентарни. 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг е призовал и Курти, и Вучич да се въздържат от ескалация на 
напрежението. Руското външно министерство обвини Запада, че тласка ситуацията към пряк конфликт. 
 
√ Сърбия не изключва национализация на петролната си индустрия с оглед на санкциите на ЕС 
Сръбският президент Александър Вучич каза пред "Файненшъл таймс", че страната ще обмисли национализиране на 
петролната си индустрия, ако е необходимо, за да облекчи тежестта на санкциите срещу руски предприятия в страната. 
Руската група "Газпром" притежава контролния дял от 56,15% в сръбската Nafta Industrija Srbije (NIS), която сега се намира 
под санкции, които ще й попречат да получава руски петролни доставки след 5-и декември, когато влезе в сила забраната 
на Европейския съюз за морски превози на руски петрол. 
Сръбската NIS - компания за съхранение на газ и рафиниране на нефт - получава суров петрол чрез доставки с танкери от 
хърватския остров Крък, след като той бъде прекаран по Адриатическия тръбопровод JANAF. 
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Предстоящата на 5-и декември забрана на ЕС ще попречи на рафинериите на сръбската NIS да получава руски суров петрол. 
Досега NIS получаваше и някои алтернативни доставки от Ирак и други страни. 
В интервю за "Файненшъл таймс" в неделя Вучич каза, че Белград обмисля "всички възможности", включително поемането 
на NIS под държавно управление. 
"Ако има други санкции срещу предприятия, собственост на Русия, това ще бъде огромен проблем за нас. Ще трябва да 
действаме така или иначе... трябва да осигурим достатъчно петрол и газ за нашите граждани. Ако никой не иска да работи 
с NIS, тогава ще трябва действаме", посочи сръбският президент пред финансовото издание. 
Засега няма взето решение, като Вучич отбеляза, че в момента не е необходима национализация, въпреки че тази опция 
остава на масата. 
По-рано имаше дискусии за потенциала на правителството на Сърбия и унгарската енергийна компания MOL да придобият 
руските дялове в NIS, но тези разговори не бележат напредък. 
Белград, ключов съюзник на Русия, също така преговаря с Унгария за изграждане на междусистемен тръбопровод, който 
да продължи да доставя на Сърбия руски суров петрол на фона на санкциите на ЕС. 
Интервюто на сръбския президент за "Файненшъл таймс" идва само дни, след като Германия предупреди страната да не 
задълбочава връзките си с Москва, заявявайки, че подобни ходове могат да застрашат кандидатурата й за присъединяване 
към Европейския съюз. 
Неназован германски правителствен източник каза на 1-ви ноември пред онлайн изданието Euractiv, че "отношенията със 
Сърбия са сложни – има както светлина, така и сенки. Отношенията на Сърбия с Русия със сигурност са част от сенките". 
Немският източник също така каза, че Белград трябва да реши дали е на страната на Москва или на страната на ЕС. 
 
√ Британският "Дейли телеграф": Очаква се обявяване на голяма газова сделка със САЩ 
Британският премиер Риши Сунак е готов да обяви голяма газова сделка със Съединените щати след климатичната 
конференция в Египет, пише вестник "Дейли телеграф". 
Вестникът се позовава на свои източници, според които двустранните разговори за така нареченото "партньорство за 
енергийната сигурност" са в последния си етап, като Съединените щати планират да продадат милиарди кубически метра 
втечнен природен газ на Великобритания през следващата година. 
Два британски източника са посочили количество от порядъка на 10 милиарда кубически метра. 
Всичко това става след като войната в Украйна доведе до голям недостиг на енергия и предупреждения от страна на 
британското правителство за възможен режим в страната, припомня "Дейли телеграф". 
Желанието на Обединеното кралство да внася повече горива, като същевременно призовава за действия за справяне с 
климатичните промени, вероятно ще бъде атакувано от лейбъристите в опозиция, но сега на него се гледа като на 
съществен момент за гарантиране на енергийната сигурност на страната, разсъждава вестникът. 
Твърди се, че предишният британски премиер Лиз Тръс и американският президент Джо Байдън лично са обсъдили 
детайлите по споразумението и дори е имало план за него да бъде съобщено на 21 октомври, но ден преди това Лиз Тръс 
подаде оставка и всичко се промени. 
Екипи на двете страни обаче са продължили да преговарят и след идването на власт на Риши Сунак и е възможно до 
седмица-две сделката да бъде официално обявена. 
 
√ Великобритания се отказа от плана за нов "национален флагман" 
Във Великобритания спорният план за построяване на нов "национален флагман" бе отменен, потвърди британският 
министър на отбраната Бен Уолъс. 
Плановете за "наследничка" на кралската яхта "Британия", която се предполагаше, че ще струва около 200 милиона паунда, 
бяха обявени от Борис Джонсън през май 2021 година, като тогавашният премиер заяви, че проектът ще олицетвори 
"процъфтяващия статут на Обединеното кралство като голяма, независима, морска търговска нация" след Брекзит. 
"Националният флагман" щеше да носи името на покойния принц Филип и да бъде домакин на търговски панаири, 
министерски срещи на върха и дипломатически преговори, тъй като основна цел на Великобритания е да създава нови 
връзки и да разширява износа си. 
В Камарата на общините обаче Бен Уолъс, чието министерство на отбраната щеше да финансира проекта, каза пред 
депутатите, че вместо това се дава приоритет на закупуване на многофункционален кораб за наблюдение и патрулиране 
на океаните. 
"Пред лицето на руското незаконно и непровокирано нашествие в Украйна и безразсъдното незачитане от страна на Путин 
на международните споразумения, предназначени да поддържат световния ред, е правилно да дадем приоритет на 
проекти, които могат да защитят националната ни инфраструктура", изложи мотивите си Бен Уолъс. 
 
√ Киев не се отказва от преговори с Русия 
Президентският съветник Михайло Подоляк написа в Туитър, че Украйна не се отказва от преговори с Русия, но държи 
преди това тя да изтегли войските си, а президентът Владимир Путин не е готов за това. Конструктивни сме в оценката си, 
ще говорим със следващия лидер, уточни Подоляк. Жизненоважно е Русия да бъде принудена да участва в истински мирни 
преговори, каза президентът Володимир Зеленски. Донецка област остава епицентър на боевете и стотици руснаци загиват 
там всеки ден. Градовете Бахмут и Авдеевка са в център на най-тежките сражения, каза още Зеленски, който се обяви за 
по-тесни връзки с Израел в областта на сигурността, 
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"Мисля, че за всички е ясно на какво набляга Украйна и на какво - Израел в областта на сигурността. Вярвам, че можем 
значително да укрепим нашите държави, още повече че заплахите за нас са свързани", заяви Зеленски след разговор с 
Бенямин Нетаняху, когото поздрави за спечелването на изборите в Израел миналата седмица. 
Зеленски неведнъж е отправял призиви към Израел да предостави на Киев оръжия, особено системи за противовъздушна 
отбрана. Той критикуваше Израел за неутралитета му във войната, но в края на октомври отбеляза положителна тенденция 
в отношенията, след като двете страни започнаха да обменят разузнавателна информация за използването на ирански 
дронове от страна на Русия. 
Украйна обяви също, че руските сили масово мародерстват в Херсон и след принудителното извеждане на жителите на 
града войници в цивилни заемат опразнените домове. Те се готвят за битката, сочена и от двете страни като една от най-
важните в конфликта. 
В 258-ия ден на войната в Киев и още седем области на Украйна продължават прекъсванията на тока заради руските удари. 
 
√ Данни показват, че западните санкции са намалили рязко руския внос 
Санкциите, наложени от западните страни в отговор на нахлуването на Москва в Украйна, са намалили руския внос, според 
данни на германски мозъчен тръст, съобщава "Файненшъл таймс". 
Официалната статистическа агенция на Русия не е публикувала от няколко месеца данни за вноса, но проследявайки 
данните за търговията на 57 страни, Институтът за световна икономика в Кил изчисли, че през юни, юли и август вносът на 
стоки в Русия е бил с 24% по-нисък спрямо същия период година по-рано. Това съответства на месечен недостиг на внос от 
4,5 млрд. долара. 
Немският икономически институт също така отбеляза, че Китай е поел от ЕС ролята на основен търговски партньор на Русия. 
Износът на ЕС за Русия е намалял с цели 43% през лятото, докато износът на стоки от Китай за Русия се е повишил с 23%. 
Увеличението на износа от Китай за Русия обаче е загубило импулс през септември. 
Винсент Стамер, ръководител на т.нар. Kiel Trade Indicator, каза: 
"Тъй като износът на Китай не е достатъчен, за да компенсира спада в търговията на Русия с ЕС, усилията на Русия да замени 
намаляващия внос от Европа се оказват все по-трудни. Санкциите, наложени от западния алианс, очевидно удрят силно 
руската икономика и значително ограничават възможностите за потребление на населението". 
Институтът Кил също така съобщи, че както износът, така и вносът на руски стоки са се свили през октомври, спадайки 
съответно с годишен темп от 2,6% и с 0,4%. 
Институтът, който проследява корабните товари, съобщи, че разтоварени в руското пристанище Санкт Петербург товари, 
бившето най-голямо контейнерно пристанище в Русия, са достигнали през октомври по-малко от 10 процента от обемите 
от предходната година. 
 
3e-news.net 
 
√ Президентът Радев: България има потенциала да произвежда енергията на бъдещето – зелен водород и да се 
превърне в регионален лидер 
„България е много активна особено в нашия регион по отношение на гъвкави подходи за производство на електрическа 
енергия, за съхраняването й и за пренос на енергоресурси“. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев след 
официалната церемония по откриване на Срещата на върха на държавните и правителствени ръководители, които участват 
в 27-ата Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP27), домакин на 
която е Египет.  
Радев допълни, че страната ни има потенциала да произвежда енергията на бъдещето – зелен водород, и да се превърне 
в регионален лидер със съвременни и екологични системи, базирани на природни ресурси, за съхраняване на енергия. 
„Имаме ресурси за целта, необходими са инвестиции не само от българска страна, но заедно с нашите партньори да 
обединим усилията си за взаимноизгодни проекти“, заяви Румен Радев. Той посочи, че страната ни си е върнала влиянието 
в региона с пускането в търговска експлоатация на газовата връзка Гърция-България, но има и трябва да използва 
потенциала си не само да пренася енергийни източници.  
Преходът към климатична неутралност трябва да бъде добре обмислен, плавен, социално и икономически справедлив, 
така че да увеличава благосъстоянието на хората, а не да го намалява, обясни българският президент. Официалното 
изказване на президента Радев се очаква да бъде на 8-ми ноември като има надежди той да направи заявка страната ни 
да бъде домакин на световната среща за климата през 2024 година. 
„Климатичните промени са факт - всяка година загиват хиляди хора от природни катаклизми, а цели държави са обречени 
на глад и бедствия“, заяви Румен Радев и посочи, че усложнената геополитическа обстановка налага гъвкави подходи и 
рационално мислене за решаване на проблемите. 
Българският държавен глава отбеляза, че изключително важна тема на COP27 е именно разпределението на ресурси за 
дейности, смекчаващи климатичните изменения. „Очаквам да постигнем обединяване на усилията за създаване на 
фондове за инвестиции в нови технологии, за да решим проблемите с ограничените финанси в световен мащаб“, заяви 
Румен Радев, като отчете сложната ситуация, свързана с войната в Украйна, енергийната, икономическата криза, високата 
инфлация. Президентът допълни, че в настоящата геополитическа обстановка редица държави разчитат на изкопаеми 
горива, а голяма част от инвестициите са насочени за укрепване на сигурността на страните. Това означава, че са 
необходими нови, още по-авангардни технологии, така че да можем да решаваме климатичните проблеми със средствата, 
с които разполагаме, допълни президентът. 
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В рамките на международния форум българският държавен глава има участия в двустранни срещи и дискусии на високо 
равнище. Сред членовете на ръководената от президента делегация са министърът на околната среда и водите Росица 
Карамфилова и министърът на енергетиката Росен Христов. 
Изказването му може да видите ТУК. 
 
√ Министър Пулев: Над 35 хил. фирми са подкрепени от Министерството на иновациите с над 3 млрд. лв. във връзка с 
кризите 
В рамките на изтичащата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. (ОПИК) за COVID-мерки 
за българския бизнес, Министерството на иновациите и растежа е осигурило оборотен капитал от близо 660 млн. лв. Общо 
са обявени 19 процедури за безвъзмездна финансова помощ, 22 процедури за директно финансиране и 10 бюджети 
линии, като са сключени над 35 хил. договора с  български малки и средни компании за 3,24 млрд. лв.  
Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев при откриването на бизнес-форум в рамките на 
българското председателство на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ), посветен на бъдещето на малките и средни 
предприятия в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. 
„Ние сме служебен кабинет на действието и ускорението - успяхме отвъд червените линии да подкрепим българските 
предприятия“, изтъкна Пулев и допълни че след съвместна работа с вицепремиера Пеканов и други ресорни министри 
кабинетът успя да осигури над 14 млрд. лв. европейски средства по 7 програми. Отделно от това само до края на годината 
МИР ще предостави на българския бизнес и научни центрове 600 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост, 
посочи той. 
Пулев подчерта, че в условията на Covid-пандемия, бежанска и енергийна кризи държавата чрез ресурс на Министерството 
на иновациите и растежа е подкрепила значително бизнеса. За изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-
България от МИР са отпуснати безвъзмездни средства (по линия на ОПИК) в размер на 76.2 млн. лв. „Изграждането на 
интерконектора с Гърция е гарант за газовата независимост на страната и региона“, посочи той. Пулев допълни още, че са 
предоставени 72 млн. лева за приютяването на украинските бежанци, отново през ОПИК. Със сумата са платени на родните 
хотелиери над един милион нощувки. „По този начин България помогна на над 93000 украински бежанци - деца, жени и 
семейства“, каза още министърът. 
Той посочи, че МИР предстои да обяви кандидатстването и по новата програма „Конкурентоспособност и иновации в 
предприятията“ за 3 млрд. лв., чието одобрение стана факт на 3 октомври, а скоро се очаква одобрението от ЕК и на новата 
за България научна програма за над 2 млрд. лв., чрез която ще се насърчава внедряването в производството и бизнеса на 
научни разработки и иновации. 
Във Форума вчера участие взеха министърът на външните работи Николай Милков, министърът на външните работи на 
Северна Македония Буяр Османи, генералният секретар на ЦЕИ Роберто Антониони, както и представители на повече от 
250 малки и средни компании и бизнес-организации от региона. 
Събитието бе организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към 
Министерството на иновациите и растежа в партньорство с Министерството на външните работи на Република България. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 8 ноември спада с 10.14% 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 8 ноември е 113.78  лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 40 189 MWh. 

https://m.president.bg/bg/news6885/rumen-radev-podhodite-kam-zeleniya-prehod-tryabva-da-sa-sotsialno-i-ikonomicheski-spravedlivi-i-da-uvelichavat-blagosastoyanieto-na-horata.html
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Стойността се понижава с 10.14 % спрямо отчетените 126.62 лв. за MWh с ден за доставка 7 ноември и изтъргуван обем от 
6 500 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 7 ноември изтъргуваният обем е 3 783 MWh. 
Постигнатата цена е 105.50 лв. за MWh и спада с 9.49 % спрямо регистрираните 116.56 лв. за MWh на 6 ноември при 
изтъргуван обем от 1 280 MWh. 
Референтната цена е 113.78 лв. за MWh. 
 
√ Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината към 6 ноември расте с 12.27 % 
Участието на ВЕЦ спада с 25.00 на сто, но на ВЕИ в преносната мрежа се повишава с 26.21 процента 
Производството на електроенергия остава положително, докато потреблението продължава да се свива. Салдото (износ-
внос) на електроенергия също е на плюс. Базовите централи запазват положителният си дял. Участието на възобновяемите 
енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителните мрежи е положително. Делът на водноелектрическите 
централи (ВЕЦ) остава на минус. В същото време продължават измененията в посока надолу и при този и при други 
показатели при преглед на по-ранни периоди. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на 
Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 6 ноември тази година (01.01.2022 г. – 06.11.2022 
г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия от началото на годината до шестия ден на месец ноември тази година достига до обем 
от 42 463 360 MWh, което представлява ръст от 8.57 % (плюс 9.38 % отчетени седмица по-рано за сравнявания период до 
30 октомври). За аналогичното време, но година по-рано производството на електроенергия е било в обем от порядъка на 
39 110 723 MWh. 
Потреблението на електроенергия за посоченото време от първи януари до шести ноември 2022 г. е в обем от 31 826 947 
MWh. Това представлява спад (минус) с 1.57 %  (преди седмица минус 1.37 %). През предходната 2021 г. потреблението на 
електроенергия е възлизало на 32 335 310 MWh. 
Салдото (износ-внос) все още държи висок положителен дял, но движението в посока надолу става все по-видимо от 
данните на системния оператор. Така за сравнявания период от първия ден на януари до шестия ден на единадесетия 
месец от годината салдото (износ-внос) е в обем от 10 636 413 MWh, което е увеличение (плюс) с 56.99 % спрямо 
аналогичните дни на миналата година (плюс 61.50 % отчетени преди седмица). Тогава салдото (износ-внос) е било от 
порядъка на 6 775 413 MWh. 
Базовите централи запазват положителното си участие като и тук се забелязва промяна в резултатите. За посочения отчитан 
период делът на базовите централи достига до обем от 35 794 396 MWh, което е ръст от 12.27 % (преди седмица – плюс 
13.29 % ). За сравнение, през същото време, но година по-рано базовите централи са участвали с обем от 31 882 694 MWh. 
Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) запазват високият си дял, както в преносната, така и в разпределителната 
мрежи. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от началото на настоящата  година до първите шест дни на месец 
ноември е в обем от порядъка на 1 368 239 MWh. Това е увеличение с 26.21 % (плюс 26.69 % отчетени за сравнявания 
период преди седмица) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. За сравнение, тогава делът на ВЕИ в 
преносната мрежа, според данните на системния оператор е било в обем от 1 084 135 MWh. В частност по-добрите 
резултат през настоящата година са заради положителното участие на вятърните (плюс 9.23 %) и фотоволтаични (плюс 
60.17 %) централи, а също така и на биомасата (плюс 3.30 %). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за отчитания период на тази година достига до обем от 1 955 119 MWh, което е 
ръст от 16.17 % (преди седмица - плюс 16.19 % ). Година по-рано за същия период от началото на годината до шести 
ноември ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от порядъка на 1 683 031 MWh. По-високите резултати за 
посочения тазгодишен период в частност се дължат на вятърните (плюс 12.97 %) и фотоволтаични (плюс 22.78 %) централи 
и въпреки спада при биомасата (минус 18.64 %). 
Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава на минус и за сравняваното време от първия ден на месец януари 
до шестия ден на ноември е в обем от 3 345 606 MWh. Това представлява понижение с 25.00 % (минус 24.86 % отчетени 
преди седмица) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. Година по-рано делът на ВЕЦ е бил в обем от 4 460 863 
MWh.   
 
√ Спад със 7.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 368.48 лв. за MWh с ден за доставка 8 ноември 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 368.48  лв. за MWh с ден за доставка 8 ноември 2022 г. и обем от 75 345.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение със 7.1 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 427.25 лв. за MWh, при количество от 40 674.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (34 670.40 MWh) е на цена от 309.70 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 234.48 лв. за MWh и количество от 2835.3 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за времето 04 часа – 214.63 лв. за MWh (2884.4 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 721.7 лв. за 
MWh при количество от 3252.7 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 260.01 лв. за MWh при обем от 2698.5 MWh. 
(https://ibex.bg/) 

https://ibex.bg/
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Спрямо стойността от 396.84 лв. (202.90 евро) за MWh за 7 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 8 ноември 2022 г. се понижава до 368.48 лв. за MWh ( понижение със 7.1 %) по данни на БНЕБ или 188.40 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 7 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 902.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 346.58 лв. за MWh. 
 Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     35,16%    2115.01 
Кондензационни ТЕЦ   48,45%    2914.28 
Топлофикационни ТЕЦ   4,24%    255.07 
Заводски ТЕЦ    1,71%    102.97 
ВЕЦ     0,73%    43.64 
Малки ВЕЦ    0,85%    51.14 
ВяЕЦ     1,31%    78.85 
ФЕЦ     7,09%    426.66 
Био ЕЦ      0,47%     28.01 
Товар на РБ         4020.57 
Интензитетът на СО2 е 427g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Гърция, България и Румъния отново са с най-високи цени на електроенергията в Европа за 8 ноември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 188,40 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 200,45 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 188,40 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 8 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 218,45 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
158,35 евро/мвтч. Най-високата цена от 369,00 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 109,74 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 78 472,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 8 ноември ще бъде 200,45 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 120,16 гвтч. Максималната цена ще бъде 369,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 135,10 евро/мвтч.  Това ще бъде и най-високата цена на електроенергията 
в този сегмент за цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 8 ноември е 163,95 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 180,78 евро/мвтч. Най-високата цена от 218,30 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч 
и тя ще бъде 108,92 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 78 291,1 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 8 ноември на Словашката енергийна борса е 162,52 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 18 ч и тя ще е 218,30 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 104,15 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 145,28 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 190,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 1 ч и тя ще бъде 103,44 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 8 ноември е 156,78 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
164,78 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 51 455,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и в 
19 ч и тя ще достигне 180,10 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 119,74 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 95,15 евро/мвтч на 8 ноември. Пиковата цена ще бъде 106,07 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 496 088,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя ще 
достигне 142,10 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч тя ще бъде 62,99 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 8 ноември ще се продава за 163,83 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Сметките за ток през октомври във всички столици на ЕС са се увеличили с 69%, а тези за газ със значителните - 111 на 
сто 
Развитието на европейските цени на електроенергията и газа в домакинствата през месец октомври 2022 г. 
представят в поредното си проучване VaasaETT и двама водещи европейски органи на енергийния пазар Energie-Control 
Аustria и унгарският орган за регулиране на енергетиката и комуналните услуги (MEKH). 
В проучването, което се публикува всеки месец се проследява развитието в европейските столици на цените на 
електроенергията и природния газ за бита в разпределението без данъци. Поредното изследване показва как са се 
променили цените на енергията за домакинствата без данъци за периода между януари 2009 г. и месец октомври 2022 
г. за крайни потребители в 33 европейски страни. Проучването включва всички страни-членки на ЕС плюс някои от 
членовете на Енергийната общност като Черна гора, Норвегия, Сърбия и Украйна. Включени са също така 
Великобритания и Швейцария. Индексът се изчислява чрез претегляне на тежестта на цените за всяка от столиците 
спрямо съответното национално битово потребление на електроенергия или газ. 
От януари 2022 г. индексът за електрическа енергия HEPI към момента е с нов рекорд от 301 пункта (EUR-15). Що се отнася 
за синьото гориво, както се отбелязва в доклада, „продължаващата енергийна криза повлия силно на индекса на цената 
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на газа, който беше почти удвоен в рамките на 2021 г., преминавайки от 87 точки през януари 2021 г. до 164 точки през 
декември 2021 г. В момента продължава да остава на високо ниво от 354 индексни пункта“. 
При разглеждане на средните стойности на цените за крайните потребители, както за електроенергия, така и за газа, се 
наблюдават промени; в сравнение с октомври 2021 г., сметките за ток във всички столици на ЕС са се увеличили с 69%, а 
тези за газ с невероятните 111 на сто. 
В зависимост от това къде от 33-те европейски столици живее даден потребител в Европа, към 3 октомври цената, която 
плаща, може да варира в съотношение почти към 9. Ако  се включи Киев, цената е в съотношение почти 16. Копенхаген и 
Рига са най-скъпите градове за битови клиенти в Европа, следвани от Амстердам, Берлин и Брюксел. 
Киев остава с най-евтина цена на електроенергията, следван от Белград, Будапеща и Подгорица. В номинално изражение, 
цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) клонят към по-ниски от средните. Прага и Талин са единствените 
столици сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е над средната за Европа. 
Най-значимите промени, настъпили на пазара на електроенергия през месец октомври, са следните: 
• 44% увеличение на цените в Дъблин; 
• 30% ръст на цената в Рим, поради увеличение на енергийния компонент; 
• Повишение на цените с 24% във Виена, поради нарастване на енергията и енергийните данъци и компоненти; 
• 15% увеличение на цената в Берлин, поради скок на енергийния компонент; 
• 15% поскъпване на цените в Копенхаген, поради повишение на компонентите за енергията и разпределението; 
• 8% скок на цените в Лондон; 
• 7% ръст в Брюксел, поради увеличение на енергийния компонент; 
• Нарастване на цените с 2% в Атина, поради поскъпване на енергийните данъци; 
• 29% намаление на цената в Рига, поради понижение на енергийния компонент, в резултат на правителствена схема за 
ценово компенсиране; 
• Понижение на цените с 22% в Талин, поради спад на енергийния компонент след правителствена схема за ценово 
компенсиране; 
• 10% поевтиняване на цената в Осло, поради намаление  на енергийния компонент; 
• 9% намаление на цената в Мадрид, поради понижение на енергийния компонент и енергийните данъци; 
• 6% понижение на цената в Хелзинки, поради поевтиняване на енергийния компонент; 
• 3% спад на цените в Загреб, поради понижение на компонента на енергийните данъци; 
• 2% намаление на цената в Париж, поради поевтиняване на енергийния компонент. 
Цените на електроенергията за бита продължават възходящата си тенденция и през октомври, но с много по-малък мащаб 
в сравнение с предходния месец като някои от изследваните столици  (а именно Дъблин, Рим, Виена, Берлин, Копенхаген, 
Брюксел, Атина и Прага), достигат нови рекордни стойности. От друга страна, в някои от столиците се наблюдава 
намаление на цените на електроенергията, основно поради предприети извънредни мерки от европейските правителства 
за смекчаване на въздействието.  Въпреки това нивата остават значително по-високи от тези преди година, което се дължи 
на комбинация от фактори като повишеното търсене, свързано с икономическото възстановяване след пандемията и 
извънредните климатични условия, рекордно високите стойности за природния газ и високите квоти за емисиите на 
СО2.  Допълнително влияние оказва и руската инвазия в Украйна от края на февруари 2022 г., последвана от несигурността 
в енергетиката, намалените доставки на руски газ и дори пълното прекратяване за някои от столиците, посочват авторите 
на изследването. 
Разглеждат се и някои конкретни случаи. 
Съществено увеличение на цените се наблюдава в Дъблин след актуализиране на ставките към по-високите нива, обявени 
от доставчиците и влизането им в сила през посочения месец. Само при настоящите обстоятелства обаче могат да влязат 
в сила плановете за подпомагане на уязвимите домакинства от страна на доставчиците, става ясно от изследването. Като 
почти без съществено значение се определя решението на регулатора за нулиране на таксата за задължение за обществото 
от 1 октомври. В доклада се отбелязва и удължаването на намалението на ДДС от 13,5 % на 9 % до 28 февруари 2023 г. 
В Рим цените на жилищата се повишиха значително този месец, отразявайки съобщението на енергийния регулатор, че се 
очаква цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с над 59 % през предстоящия месец, поради 
необичайните нива на стойността на едро и въпреки усилията за ограничението им, както от страна на правителството, 
така и от регулатора. 
Във Виена покачването на цените е в резултат от ограничената наличност на оферти на пазара предвид настоящите нива 
на енергийната криза. Правителството взе решение за много мерки за подкрепа, а последната е „стопиране на цените на 
електроенергията“ и влиза в сила от 1 декември като очакването е това да доведе до справяне с поскъпването на разходите 
за електроенергия от домакинствата чрез субсидирането им. 
В Берлин растящите цени са свързани с увеличения на тарифите, обявени от доставчиците, поради високите разходи за 
осъществяване на такива  доставки. В някои случаи доставчиците предлагат дори по-високи цени на новите си клиенти, за 
разлика от тези, с които са работили досега при подновяването на договорите. В опит да облекчи растящите цени, 
правителството планира да въведе ценови таван по отношение на електроенергията и изземване на т.нар. неочаквани 
печалби от енергийните компании. 
Значителното намаление на цените в Рига през този месец от своя страна отразява драстичните мерки за подкрепа на 
правителството и непосредственото им въздействие върху домакинствата. По подобен начин в Талин правителството прие 
нов пакет за енергийна подкрепа, включително нова по-ниска тарифа за универсална услуга, което води до общото им 
намаление през октомври, посочват авторите на изследването. 
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При коригиране към стандартите на покупателна способност (PPS), картината се променя значително. PPS е изкуствена 
обща референтна валута, която елиминира различията в общото ценово ниво между страните. Най-ниските коригирани 
цени на електроенергията за бита са в Берн, Валета, Осло и Белград, а най-високите през октомври са в Рим, Прага и 
Амстердам. 
Повечето страни в ЦИЕ са с цени на електроенергията, които са относително ниски и под средното ниво за Европа. Прага, 
Рига и Талин са единствените столици сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е по-висока от средната 
за Европа. 
Проучването показва, че средно енергията (спорния компонент на цената) представлява 66% от цената на сметката за 
електроенергия за крайния потребител, разпределението - 17%, енергийните данъци - 4%, а  ДДС - 13%. 
Ако се фокусираме върху цената на енергията като стока, в Будапеща тя представлява само 14% от стойността на 
електроенергията за крайния потребител, която е и най-ниска за всички изследвани градове. Точно противоположно, в 
Рим тя е достига до най-големия енергиен процент -  84 % от цената за крайните потребители през октомври 2022 г. За 
пореден път в доклада се отчитат особеностите на законодателството в Амстердам, насочено към електрификация на 
потребителите и отказът от използването на газ. 
Цените на газа за бита 
Проучването в областта на газа за битовите клиенти обхваща 28 европейски столици към 3 октомври. Според него най-
високите цени плащат жителите на Амстердам – два пъти над средната европейска цена за краен потребител, следвани от 
живеещите в Копенхаген, която е втората най-скъпа столица. В момента Виена е третата най-скъпа столица. 
Цените в Амстердам са почти 17 пъти по-високи от тези в Будапеща, който е най-евтиният град за газ в ЕС и почти 19 пъти 
повече, ако се включи Киев. Дори по-изразено, отколкото при електричеството, природният газ за домакинствата е по-
евтин в страните от ЦИЕ, се посочва в изследването. 
Най-значимите промени, настъпили на пазара на природен газ през октомври месец са следните: 
• 97% увеличение на цените в Рим, поради покачване на компонентите за енергия и разпределение; 
• 64% скок на цената в град Люксембург, поради ръст на енергийния компонент; 
• 58% повишение на цените в Лисабон, поради нарастване компонените за енергия и разпределение; 
• 34% увеличение на цените в Дъблин; 
• 28% поскъпване на цената в Париж, поради скок на енергийния компонент; 
• Нарастване на цените с 24% във Виена, поради покачване на енергийните данъци и компоненти; 
• 21% ръст на цената в Брюксел, поради повишение на енергийния компонент; 
• 10% увеличение на цените в Лондон; 
• 55% намаление на цените в Атина, поради понижение на енергията, енергийните данъци и компоненти, следвайки 
правителствената схема за ценова компенсация; 
• 29% спад на цените в София, поради поевтиняване на енергийния и компонента за разпределение; 
• понижение на цените с 25% в Талин, поради спад на енергийния компонент след правителствена компенсационна схема; 
• 12% намаление на цената в Мадрид, поради понижение на енергийния компонент и ДДС; 
• 11% поевтиняване на цената в Берлин, поради спад на енергийния компонент и ДДС; 
• 5% понижение на цената в Рига, поради намаляване на енергийния компонент. 
Пазарните цени на природния газ на дребно се повишават слабо през месец октомври в цяла Европа, отбелязват авторите 
на изследването. В същото време допълват,  че възходящата тенденция от началото на годината продължава. 
Рим, Люксембург, Лисабон, Дъблин, Париж, Виена, Брюксел, Берн, Копенхаген и Стокхолм са с нови рекорди. В същото 
врече цените на газа се понижиха в някои от проучваните столици в резултат на намеса на съответните правителства за 
спиране на скока на цените. Настоящите цени обаче остават невероятно високи в сравнение с тези отпреди година, пише 
още в доклада. 
Високите цени на газа на дребно отразяват екстремните цени на едро, предизвикани от недостига на газ, адекватността на 
доставките. Както и поради повишено търсене в опит да се запълнят газовите хранилища преди зимата, поради страха от 
намаляване на доставките, е изводът на авторите, като се отчита влиянието на руската инвазия в Украйна върху пазарите. 
Както и при електроенергията, така и при газа се посочват примери от някои столици. 
Огромното увеличение на цените, наблюдавано в Рим, което е с 97% спрямо предходния (септември) месец и над 170% в 
сравнение с миналата година е свързано с временното спиране на руските доставки през този месец. Това създаде 
временно безпокойство. Освен това италианският енергиен регулатор въведе нова методология за изчисляване на цената 
на газовия компонент въз основа на разходите за доставка на суровината с преразглеждане на един месец, вместо на три 
заради високата волативност. 
В Люксембург покачващите се цени са свързани с новите тарифни ставки на доставчиците, което показва непрекъснато 
непредсказуемост и нестабилност на пазара на газ на едро. Това съответно е съпроводено със съвети към потребителите 
относно спестяването на енергия и постоянни ревизии на цените в зависимост от текущата ситуация. 
В Лисабон доставчиците обявиха невъзможност за задържане на цените на предишните нива поради скока на 
международните цени на едро. Това пък доведе до повишаване на цените за домакинствата. Правителството предлага на 
потребителите да преминат към регулираната тарифа, нещо, което досега не можеше да се случи поради стратегията за 
стимулиране на либерализацията. Според източници, регулираната тарифа подлежи на увеличение с около 4% в сравнение 
с някои от комуналните услуги, които са на свободния пазар и  обявиха увеличение на тарифите до 200 %. 
В Дъблин домакинствата са изправени пред нарастващи цени на газа от доставчиците, които се позовават на 
международната енергийна криза. В същото време цените на газа на едро остават на изключително високи нива, особено 
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през последните месеци. Целта все пак е да се установят мерки за подпомагане на потребителите, които да им помогнат 
да се справят с високите разходи за енергия. 
В Париж растящите цени са повлияни от актуализирането на цените на договорите с фиксирана пазарна цена, които са по-
скъпи в сравнение с регулираната тарифа, която повечето домакинства избират в момента. 
Във Виена за трети пореден месец се наблюдава поскъпване, което е с 24% повече спрямо предходния месец и с над 210% 
в сравнение преди една година. 
От друга страна, в много столици се наблюдава намаляване на цените в резултат на мерките за енергийна подкрепа, 
въведени от съответните правителства преди началото на отоплителния сезон. 
В Атина същественото понижение на цените на газа този месец е свързано с повторното въвеждане от страна на 
правителството на субсидиите за газ за домакинствата, с което се покриват над 50% от увеличените ставки. 
В София енергийният регулатор обяви намалени цени този месец като заяви, че официалното стартиране на новия 
газопровод Гърция-България в началото на месеца гарантира сигурност на доставките на газ за страната, диверсификация 
и деескалация на цените на газа на едро. 
В Талин цените на газа намаляха този месец, подобно на електричеството, поради правителствената компенсация от 80% 
за цената на газа над 80 евро за MWh, за нива на потребление до 2,6 MWh на месец. От октомври субсидията, която е 
включена в пакета за енергийно подпомагане през отоплителния сезон, се предоставя от държавата за всички домакинства 
Що се отнася до Мадрид испанското правителство взе решение за намаляване на ДДС от 21% на 5% върху сметките за газ 
до декември 2022 г., което доведе до намаление на цените през този месец. По същия начин в Берлин спадът на цената 
се дължи на правителствените мерки за подкрепа,  включително намален ДДС от 7%. Ценовите нива обаче остават 
значително по-високи отпреди година и в двата случая. 
По същия начин, както при електроенергията, цените на газа при PPS предлагат много различен резултат от действителните 
стойности. През месец октомври Будапеща, Белград и Братислава са най-евтините градове, коригирани към PPS. 
Проучването показва, че средно енергията (спорният компонент от цената) представлява 71 % от цената за крайния 
потребител на природен газ, разпределението – 12 %, енергийните данъци – 4 %, а ДДС – 13 % за европейските столици. 
Като цяло резултатите показват, че пазарните сили представляват повече от от 65% от цената за крайния потребител както 
за електроенергия, така и за газ, докато националните фискални и регулаторни елементи са отговорни за останалите по-
малко от 35% чрез тарифите за разпределение, енергийни данъци и ДДС. 
Настоящата енергийна криза доведе до значително увеличение на средния енергиен компонент в столиците на ЕС, който 
преди представляваше около 50% от цената за крайния потребител преди година или през октомври 2021 г. , заключават 
авторите на изследването. 
 
√ Пазарите на акции в Западна Европа затвориха с повишения в очакване за важни данни от еврозоната и за инфлацията 
в САЩ 
С най-висок дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а единствен в червената зона остана британският 
FTSE 100 
Западноевропейските фондови борси, които отвориха с понижение заради по-лошите от очакваното данни за китайския 
внос и износ, преминаха към умерен ръст до обед по време на търговията в понеделник, тъй като инвеститорите се 
подготвят за натоварената седмица, свързана с междинните избори в САЩ, както и последния доклад за потребителската 
инфлация, както и с важни статистически данни от Западна Европа. 
Обемът на китайския износ неочаквано е намалял с 0.3% през октомври в сравнение със същия месец на миналата година, 
показват данни на Главната митническа администрация на Китай. Анкетирани от The Wall Street Journal анализатори 
прогнозираха увеличение от 4%. Вносът през октомври е намалял с 0.7% на годишна база след повишение с 0.3% през 
септември. Икономистите очакваха показателят да остане непроменена миналия месец. 
Като негативен фактор за пазара на акции подействаха изявленията на китайските власти, че Пекин ще продължи 
„стриктно“ да се придържа към политиката на „нулева толерантност“ към COVID-19. Преди това медиите съобщиха за 
възможна промяна на твърдия подход и отваряне на икономиката. 
Междувременно обемът на индустриалното производство в Германия през септември се е увеличило с 0.6% спрямо 
предходния месец, според Федералната статистическа служба на страната (Destatis). Анкетираните от Trading Economics 
анализатори очакваха по-малко увеличение до средно 0.2%. Междувременно, според ревизираните данни, през август 
показателят се е понижил с 1.2%, докато по-рано беше отчетен спад от 0.8%. 
След информацията на консултантската компания Halifax (ипотечно подразделение на Lloyds Banking Group), че цената на 
жилищните имоти в Обединеното кралство се е увеличила с 8.3% на годишна база, британският бенчмарк FTSE 100 се 
понижи и единствен остана в червената зона. 
В сравнение със септември британските жилища са поевтинели с 0.4%, което е рекорд от февруари 2021 година насам. 
Средната цена на къща на Острова спадна до 5-месечно дъно и е 292.598 хил. паунда (334.4 хил. долара). Очакваше се 
забавяне след пандемията, но жилищният пазар беше засегнат от данъчните облекчения, обявени и след това отменени 
от бившето правителство на Обединеното кралство, което доведе до рязък скок на ипотечните лихви, обясни Ким Киниърд, 
ръководител на ипотечния бизнес в Halifax. 
Инвеститорите очакват доклада за индекса на потребителските цени в САЩ, който ще бъде обявен в четвъртък, да даде 
допълнителна представа за усилията на Федералния резерв на САЩ да смаже инфлацията. По-висока от очакваната 
инфлация може да сигнализира на инвеститорите, че банките ще продължат да вдигат основната лихва и обратното – при 
спад на инфлацията ще намалят темпа на вдигане на лихвите. 
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Междувременно на старта на търговията с акции в САЩ ранните сделки показваха липса на единна посока, тъй като 
инвеститорите очакват междинните избори във вторник, които ще определят коя партия ще контролира Конгреса и може 
да повлияе на посоката на бъдещите разходи на държавата, които са много високи. В момента демократите контролират 
Камарата на представителите и имат мнозинство в Сената. Намаляването на присъствието на републиканците може да 
сигнализира за по-голяма подкрепа за петролните и газовите компании. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.42% до 418.72 пункта, а от 
националните измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше германският DAX (+0.87%), следван от италианския 
FTSE MIB (+0.68%), испанския IBEX 35 (+0.47%), френския САС 40 (+0.12%), само британският FTSE 100 e на загуба (-0.05%). 
Следобед възходящият тренд се запази до края на сесията за повечето основни национални измерители. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а единствен в червената 
зона остана британският FTSE 100. 
От секторните индекси акциите за пътувания и развлечения водеха по печалби, затваряйки с ръст от 1.6%, докато емисиите 
на компаниите от сектора на храните и напитките и търговията се понижиха с 0.5%. 
Ryanair Holdings Plc, най-големият нискотарифен авиопревозвач в Европа, отчете нетна печалба от 1.37 милиарда евро 
през първата половина на фискалната 2023 г. (приключила на 30 септември), в сравнение със загуба от 48 милиона евро за 
съпоставимия период на миналата година. В същото време приходите на ирландската компания са се увеличили над 3 
пъти - до 6.62 млрд. евро от 2.15 млрд. евро. Пътническият трафик е нараснал до 95.1 милиона в сравнение с 39.1 милиона 
година по-рано, а заетостта на полетите се е повишила до 94% от 79%. След новината цената на акциите нараснаха с 2.47% 
на борсите в Дъблин и Лондон. 
Сред печелившите емисии са и акциите на шведската тютюнева компания Swedish Match AB, които нараснаха с 0.66%. 
Тютюневият концерн Philip Morris International обяви в понеделник, че е придобил дял от 82.59% в компанията от 
акционери на цена от 116 шведски крони на акция. Периодът на предложението за обратно изкупуване е удължен до 25 
ноември. 
Сравните добре се представиха акциите на ирландския производител на строителни материали Kingspan Group Plc, които 
се понижиха с 1.5% до обед, но следобед настъпи обрат, след като компания отчете ръст на продажбите през третото 
тримесечие от 17% и подобри перспективите си за цялата година. В крайна сметка завърши с повишение от 5.09%. 
Сред компонентите на Stoxx 600 лидер по растежа бяха акциите на люксембургския мобилен оператор Millicom 
International Cellular SA (+9.32%), след новината, че инвеститорът Atlas Investissement с бизнес в Латинска Америка и 
Африка е придобил 7% дял в компанията. 
Най-рязък спад - от повишение до обед към бърз обрат до загуба в края на сесията, отбелязаха книжата на регистрираната 
в Нидерландия биотехнологична компания Galapagos N.V., които поевтиняха с 3.97%. 
Междувременно акциите на британската фармацевтична и биотехнологична компания GSK потънаха с 4.72% и слязоха 
на дъното на Stoxx 600, след като лекарството й против рак на кръвта се провали в голямо изпитание. 
 
Мениджър 
 
√ Най-голямата еднократна инвестиция в историята ни може да е в Северозападна България 
Германска компания заяви интерес към инвестиция от над 1 млрд. евро в региона на Северозападна България. Това стана 
ясно по време на среща днес между министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов и ръководството на 
„Профайн Енерджи ГмбХ“. Това би била най-голямата еднократна инвестиция, правена в историята на българската 
икономика. 
„Можете да разчитате на пълна подкрепа на държавата за ускоряване на административни процедури при реализиране 
на инвестиционни намерения“, подчерта министър Стоянов. Той представи възможностите за насърчителни мерки, от 
които инвеститорът може да се възползва. „Зная, че вече сте в контакт с много германски компании, които са избрали 
България. Сигурен съм, че ще се убедите и от тях – германският бизнес се чувства добре у нас и редица фирми планират 
нови разширения“, подчерта Никола Стоянов. 
Германската компания е в много напреднала фаза на взимане на своето решение за инвестиция в България, стана ясно по 
време на срещата. Стартира и подготовката на меморандум, в който Профайн Енерджи писмено ще заяви интерес към 
инвестицията. 
„Профайн Енерджи ГмбХ“ е съвместна компания на „Profine Group“, Германия и „Wirth Group“, Германия. Те имат 
инвестиционни интереси в областта на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. 
Понастоящем е в ход учредяването по българското законодателство на дъщерно дружество на германската компания. 
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Целта му е разработването и последваща реализация на фотоволтаични централи в България, подчертаха представителите 
на компанията. 
Сериозността на намерението за инвестиция бе потвърдено по време на срещата лично от изпълнителния директор на 
групата д-р Петър Мрьослик и Маркус Вирт , председател на борда на „Wirth Gruppe“. 
През миналия месец „Profine Group“ и „Wirth Group“ основаха съвместен доставчик на енергийни услуги „Profine Energy 
GmbH“, базиран във Waghäusel, Германия. „Profine Group“, под марките KBE, KÖMMERLING и TROCAL произвеждат PVC 
профили за прозорци и жилищни врати, ролетни системи и PVC плоскости. Консолидираният оборот на компанията е над 
900 милиона евро, а производственият капацитет е приблизително 450 000 тона профили годишно. „Profine Group“ има 
над 3000 служители в 29 обекта в 23 държави. 
 
√ СТО: Либерализацията на търговията със "зелени" стоки ще намали вредните емисии 
Световната търговска организация (СТО) предлага въглеродният отпечатък от световната търговия да бъде намален чрез 
въвеждане на по-ниски тарифи и транспорт на стоки по по-щадящ климата начин. Това пише в най-новия годишен доклад 
на организацията, представен днес на 27-aта конференция на Организацията на обединените нации за изменението на 
климата, в Египет, предаде ДПА. 
Експертите на СТО предполагат, че премахването на тарифите и намаляването на нетарифните бариери, в подгрупа на 
„зелени“ продукти, свързани с енергетиката, може да увеличи износа с 5 на сто до 2030 година, информира 
БТА. Същевременно произтичащите от това увеличения на енергийната ефективност и използване на възобновяема 
енергия ще доведат до спад на глобалните емисии с 0,6 на сто. 
Докладът също така подчертава, че производството и транспортирането на експортни стоки са отговорни за близо 30 на 
сто от глобалните емисии на въглероден диоксид. Връщане към местно или регионално производство, и в следствие на 
това съкращаването на транспортните маршрути, не може да бъде решение на този проблем, твърдят експертите на СТО. 
Според тях това би намалило емисиите с малко, като в същото време ще причини глобални икономически щети. Вместо 
това СТО предлага държавите да премахнат тарифите и бюрократичните търговски бариери, за да позволят глобалното 
разпространение на устойчиви технологии. 
Свободното движение и на други „зелени“ стоки и услуги може да доведе до още по-голямо намаление на емисиите 
въглероден диоксид от прогнозираните в доклада 0,6 на сто. СТО подчерта и усилията на логистичния бранш да премине 
към по-екологичен транспорт.  
 
√ Цените на петрола се понижиха на фона на опасенията за търсенето в Китай 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия във вторник, тъй като опасенията за рецесията и влошаващата се 
ситуация с COVID-19 в Китай предизвикаха страхове от по-ниско търсене на горива, пише Ройтерс. 
Към 9:15 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,18 долара, или 0,18%, до 97,74 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,25 долара, или 0,27%, до 91,54 долара за барел. 
В понеделник двата бенчмарка достигнаха най-високите си нива от месец август насам на фона на информацията, че 
лидерите в Китай, който е най-големият вносител на суров петрол в света, обмислят разхлабване на мерките срещу 
коронавируса в страната. 
През уикенда обаче китайки здравни служители потвърдиха ангажимента на Пекин към стриктната политика за нулев 
COVID. Освен това последните данни показаха, че износът и вносът на страната неочаквано са се свили през октомври. 
Случаите на COVID рязко нараснаха в Гуанджоу и други големи китайски градове, показват официални данни във вторник. 
Глобалният производствен център се бори с най-лошото огнище на вируса досега, което ще тества способността на града 
да избегне локдаун, подобен на този, който в миналото бе въведен в Шанхай. 
„Мисля, че непрекъснатите локдауни, да не говорим за потвърдения ангажимент за нулев COVID през уикенда, не само 
разбунват пазарa на петрол, но продължават да отблъскват надеждите, че повторно отваряне в Китай ще подкрепи цените 
на петрола“, каза Стивън Инес, управител партньор в SPI Asset Management. 
По-силни зелени пари също натежаха върху цените на петрола. Петролът обикновено се търгува в щатски долари, така че 
по-силната щатска валута прави стоката по-скъпа за притежателите на други валути. 
Краткосрочните фундаментални показатели за петрола обаче остават добри, като фокусът се връща към проблемите с 
доставките, посочиха анализатори на ANZ Research. 
Забраната на Европейския съюз за внос руски петрол, наложена в отговор за руската инвазия в Украйна, трябва да влезе в 
сила на 5 декември и ще бъде последвана от спиране на вноса на петролни продукти през февруари. Москва нарича 
действията си в Украйна „специална операция“. 
Запасите от суров петрол в САЩ се очаква да са нараснали с около 1,1 милиона барела миналата седмица, показа 
предварително проучване на Ройтерс в понеделник. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Ще премине ли разговорът за политики в парламента в разговор за общо управление? Има ли изход от 
политическата криза; Гости: Погледът на анализаторите Димитър Ганев, Петър Чолаков и Слави Василев. 

- Екипите за Спешна медицинска помощ в цялата страна на протест. Има ли лек за проблемите в бранша 
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- Готови ли са топлофикациите в страната за старт на отоплителния сезон и защитен ли интересът на крайните 
потребители 

- За напрежението между Брюксел и Будапеща и за мястото на Унгария на международната сцена; Гост: Унгарският 
външен министър Петер Саярто пред "Денят започва". 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Пожарът в Родопите. 
- За липсата на лекарства в аптеките. Как ще се преодолее. 
- Какво оръжие ще дадем на Украйна; Гост: Служебният министър на отбраната Димитър Стоянов. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ще отпуши ли срещата между ГЕРБ и „Продължаваме Промяната" разговори за съставяне на кабинет? По-близо 

или по-далече е изходът от политическата криза. 
- Надпревара с мерките за горивата. Кои са работещите предложения за цените на бензина и дизела. 
- Кой е полицаят, отказал над 10 пъти подкуп от нередовни шофьори. 
- След сигнали за побой и заплахи: Защо отново задържаха бившия общинар Лазар Влайков, който преди години 

беше осъден за убийството във Виноградец. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - 540 лв. глоба за кола, неподготвена за зимата. Най-евтино е със стари чистки 
в. Труд  - Анализ на БНБ: Не сме готови за Еврозоната 
в. Телеграф  - Домоуправители ни дерат с ремонти менте 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Търговци на едро крият лекарства в складове, а в аптеките ги няма 
в. 24 часа  - От пенсии през Гешев, джигитите на пътя, спорта и отличниците: 91 закона за 19 дни, а кой ще гласува? 
в. Труд - ГЕРБ отива на разговор с ПП със 150 страници програма 
в. Труд - Десет лекарства липсват по аптеките 
в. Телеграф - Президентът връчва първия мандат 
в. Телеграф  - Вой на линейки цяла седмица 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Георги Стойчев изпълнителен директор на Институт "Отворено общество" - София: Цели региони са в порочен 
кръг - "изнасят" студенти и затъват, а София "внася" 
в. Труд - Проф. Димитър Луджев, бивш вицепремиер и министър на отбраната, пред "Труд NEWS": Радев е основният 
виновник за политическата криза 
в. Телеграф - Милена Ташкова, психотерапевт: Агресията на пътя и вкъщи се прехвърля в училище 
Водещи анализи 
в. 24 часа - За да няма изненадани от Велико народно събрание 
в. Труд  - Прав ли е Момо Капор? 
в. Телеграф - Милиционер, роднина. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 09.15 часа в МВнР министър Николай Милков ще разговаря на четири очи със своя колега от Северна 
Македония Буяр Османи, след което ще се проведат пленарни разговори между двете делегации. В 10.30 часа 
двамата министри на външните работи ще дадат съвместни изявления за медиите. 

- От 10.00 часа в зала "Запад" на Народното събрание, ще се проведе експертна среща между ГЕРБ и 
"Продължаваме промяната" От ПГ на ГЕРБ - СДС в срещата ще участват Десислава Атанасова, Деница Сачева, Делян 
Добрев и Кирил Ананиев. От страна на "Продължаваме промяната" ще се включат лидерите на партията Кирил 
Петков и Асен Василев. 

- От 17.00 часа в Литературен клуб "Перото" - НДК, ще се състои официалното представяне на тритомника "Власт и 
привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. - XXI в. н.е.)" на проф. д.п.н. Георги Манолов 

- От 18.30 часа в Централното фоайе, Клуб "Писмена" към Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" ще 
се проведе представяне на книга със стихове "Още ли не сте открили отсъствието ми---" на Йордан Евтимов. 

*** 
Благоевград. 

- От 13.30 часа в реновирания Red Room Coworking Space в Главната сграда на АУБ в Благоевград, ще започне сезон 
първи на SEAкселератора стартира с еднодневно обучение по бизнес моделиране. SEAкселератор е първият по 
рода си бизнес акселератор, обхващащ трансграничния регион с Гърция - областите Благоевград, Кърджали, 
Смолян и Хасково. Програмата е подходяща за индивидуални предприемачи и екипи с амбиция да превърнат 
идеите си в работещ бизнес. 

*** 
Варна. 

- От 09.00 часа в зала "Пленарна" на Община Варна ще се проведе 29-то заседание на Общински съвет - Варна. 
Проектът за дневен ред и проектоматериалите ще бъдат публикувани на сайта на институцията. 
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- От 10.00 часа на ул. "Оборище", № 13А, ет. 4, Конферентна зала, Висше училище по мениджмънт и Асоциация 
"Кулинарни изкуства и гостоприемство" откриват МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ТУРИЗМА, ОСНОВАН НА 
ПРЕЖИВЯВАНИЯТА С ФОКУС ВЪРХУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО по проект "Насърчаване на туризма 
на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на черноморския басейн" - PRO EXTOUR, 
Договор № BSB-1145. 

- От 11.00 часа пред сградата на Военноморския музей с военен ритуал ще бъде отбелязана 110-ата годишнина от 
Първата балканска война и успешната атака на торпедоносеца "Дръзки" срещу турския крайцер "Хамидие". 

- От 10.30 часа в съдебна зала 109 в Окръжен съд - Варна (пл. Независимост №2) ще бъде подписан меморандум за 
сътрудничество между Окръжен съд - Варна, Районен съд - Варна и Регионалното управление на образованието - 
Варна. 

- От 12.30 часа, пред сградата на РДПБЗН - Варна, главен комисар Николай Николов ще връчи почетен знак на 
старши инспектор Върбан Петков от Първо РСПБЗН. 

*** 
Велико Търново. 

- От 10:00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на ръководството на читалище "Надежда" във 
връзка с реализацията на проекта "Нови творчески пространств@ Надежда" по ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО на НФ Култура 

*** 
Враца. 

- От 17.00 часа в Регионален исторически музей-Враца ще бъде открит експозиционен кът с информационни табла 
по повод 145 години от освобождението на Враца и участието на врачани в Опълчението 

- От 18.00 часа на тържествена церемония в Градската концертна зала за трети път ще бъдат раздадени наградите 
"Вестител". В програмата е включен и концерт на Симфониета Враца и Трио Тенорите 

*** 
Генерал Тошево. 

- От 13.30 часа на площада организират Кулинарен фестивал на кюфтето и сармата по повод празника на град. В 
17:00 ч. ще започне празничният концерт с участието на група "Сигнал". Преди легендите на българския рок на 
сцената ще излязат местни състави и изпълнители и гости от Средно училище "Св. Климент Охридски" - Добрич. 
Финалът ще бъде светлинно шоу с пиротехника и лазери. 

*** 
Добрич. 

- В 11.30 часа в зала "Европа" в Областна администрация ще се проведе брифинг по повод учение от Плана за защита 
при бедствия и аварии - ядрена и радиационна авария 

- От 13.30 часа в Регионална библиотека "Дора Габе" в Интерактивната зала ще се проведе Библиотерапия. 
*** 
Кюстендил. 

- От 17.30 часа в "Синята зала" на читалище "Братство 1869" ще се състои представяне на книгата "Дáри" - стихове, 
рисунки и песни от арх. Георги Георгиев. 

- От 19.00 часа в голямата зала на Общински театър - Кюстендил ще се състои концерт "Мюзикъл и рок" с участието 
на Рок група Б.Т.Р., солисти и оркестър на Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов", Велико Търново. 

*** 
Пловдив. 

- От 18.00 часа в галерия "Капана", Дружество на пловдивските художници представя 13 художника в изложба 
"5/6/7" с куратор Костадин Отонов 

*** 
Сливен/с. Гавраилово. 

- От 10.30 часа на площада пред кметството ще се състои поднасяне на цветя пред паметника на загиналите за 
свободата на България, а от 11. 30 часа - тържествен водосвет в църквата. 

*** 
Сливен/с. Бозаджии. 

- От 12.00 часа в село Бозаджии ще се състои откриване на параклиса "Св.Св. Петър и Павел". 
*** 
Смолян. 

- От 11:00 часа в зала 201 в сградата на Областна администрация Смолян ще се проведе среща със земеделските 
производители от областта. Събитието е организирано от Българския фермерски съюз в партньорство с 
Министерството на земеделието. На нея земеделските производители от региона ще бъдат запознати с проекта 
на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г., както и ще бъдат 
разяснени техните възможности, съгласно него. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа в Куклен театър - Стара Загора ще бъде представена постановката "Сън в лятна нощ" по Уилям 
Шекспир. 
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- От 9.30 часа ще се проведе литургия и отбелязване на 135 години от построяването на храм "Св. Архангел Михаил" 
в селото. Честване на "Архангеловден" - празник на село Преславен и Традиционен пъстър събор на селото. 

*** 
Стара Загора. / с. Преславен 

- От 10.30 часа ще бъдат поставени цветя пред паметника в центъра на селото. 
*** 
Шумен. 

- От 17.30 часа на ІІ етаж на Художествена галерия "Елена Карамихайлова" Шумен ще бъде открита изложба на 
шуменския фотограф Иван Иванов (по случай 75 години от рождението). Изложбата включва фотография, живопис 
и дърворезба. Проекта е реализиран с финансовата подкрепа на Общински фонд "Култура". 

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

