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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТА 
 
√ Към момента ръстът на минималната работна заплата е покрил ръста на инфлацията, каза Васил Велев от Асоциацията 
на индустриалния капитал 
Ръстът на минималната работна заплата от януари 2019 година към днешна дата съвпада напълно с ръста на инфлацията. 
Това каза пред журналисти Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). Той участва в срещата на представители от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ с 
работодателски организации.  
Към момента ръстът на минималната работна заплата е покрил ръста на инфлацията, посочи Велев. Той допълни, че 
инфлацията от 1 януари 2019 г. до септември 2022 г. е 27 % и ръстът на минималната заплата от 2019 г. досега е също 
толкова. 
Всички ръстове на социални плащания, които не са свързани с ръста на производителността, икономиката, на продукцията, 
продажбите, производството, водят до ръст на инфлацията, а той води до обезценяване на малкото спестявания, които 
хората имат, каза Велев. 
Днес Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ) и Конфедерацията на труда "Подкрепа“ излязоха на протест с 
искания, свързани с доходите на работещите хора, трудовите и синдикалните им права. 
Минималната работна заплата е заплата и трябва да се изработва, коментира Велев и уточни, че тя не е социално плащане, 
не е помощ. Няма пречка хората да работят повече, да работят на две места, да повишават квалификацията си, да 
получават не минимална, а средна или по-висока заплата, допълни той. 
В страните, в които се договаря и различна заплата по икономически дейности, средната работна заплата е с 60 % по-
висока спрямо другите европейски страни, където се определя еднаква, централизирано за всички, коментира Велев. 
 
БНТ 
 
√ Изслушаха премиера в парламента: БСП с обвинения за удължаването на бюджета 
Минималната работна заплата не може да се увеличи през удължаване на действието на бюджета, това заяви служебният 
финансов министър. За БСП липсата на нов бюджет значи замразяване на доходите. Ако не се сформира кабинет, този 
бюджет ще трябва да работи до края на юни следващата година, предупредиха от "Продължаваме Промяната". Затова 
очакват парламентът да приеме решение, с което да задължи Министерския съвет да внесе нов бюджет. 
От ляво предупредиха: С удължаването на действието на държавния бюджет се замразяват доходите. Премиерът изброи 
редица мерки, предприети в подкрепа на хората, сред които допълнителни 20 милиона лева за хората, останали извън 
обсега на помощта за отопление. 
"Да допуснем, че не съставим правителство. И какво? Заради това, че служебният кабинет не предлага увеличение на 
заплатите и доходите, може до юни месец да оставим българския народ на студ и глад", заяви лидерът на БСП Корнелия 
Нинова. 
"Служебното правителство няма и не може да има собствена политика по доходите, включително и за тяхното увеличение, 
а е длъжно да следва заварената политика, респективно да се съобразява с утвърдения бюджет и действащото 
законодателство", допълни служебният премиер Гълъб Донев. 
Минималната работна заплата не може да се увеличи през удължаването на бюджета, заяви служебният финансов 
министър Росица Велкова. 
"Когато се вземат решения за увеличаване на разходи, особено постоянни, текущи разходи, те имат влияние в 
средносрочен план, те нe влияят само на Бюджет 2023 година. Увеличение с 10 лева на минималната работна заплата 
влошава бюджетното салдо с 50 милиона лева", поясни Росица Велкова, служебен министър на финансите. 
"Ако това е идеята на ГЕРБ и ДПС, които бутат очевидно за този закон и на президента, нека да отидат и да кажат на 
българските граждани: "Да, според нас трябва да се замразят всички заплати, всички социални плащания за следващите 6 
месеца на нивата, които бяха достигнати юли месец тази година", коментира Асен Василев, съпредседател на 
"Продължаваме Промяната". 
Работодатели подкрепят решението на служебния кабинет. 
"Няма да има намаляване на социални плащания, даже обратното. Минималната работна заплата е заплата. Тя трябва да 
се изработва, тя не е социално плащане, не е помощ. Но няма пречка хората да работят повече, да работят на две места, 
да повишават квалификацията си и да получават не минимална, а средна или по-висока заплата", каза още Васил Велев, 
АИКБ. 
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При поредната среща на тема бюджет от БСП представиха пред ДПС своя пакет социални мерки. ДПС казаха, че ще ги 
разгледат, но за тях е важно да се излезе от политическата криза и да се върви към редовен кабинет. 
 
Утро Русе 
 
√ Към момента ръстът на минималната работна заплата е покрил ръста на инфлацията, каза Васил Велев от Асоциацията 
на индустриалния капитал 
Ръстът на минималната работна заплата от януари 2019 година към днешна дата съвпада напълно с ръста на инфлацията. 
Това каза пред журналисти Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). Той участва в срещата на представители от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ с 
работодателски организации. 
Към момента ръстът на минималната работна заплата е покрил ръста на инфлацията, посочи Велев. Той допълни, че 
инфлацията от 1 януари 2019 г. до септември 2022 г. е 27 % и ръстът на минималната заплата от 2019 г. досега е също 
толкова. 
Всички ръстове на социални плащания, които не са свързани с ръста на производителността, икономиката, на продукцията, 
продажбите, производството, водят до ръст на инфлацията, а той води до обезценяване на малкото спестявания, които 
хората имат, каза Велев. 
Днес Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ) и Конфедерацията на труда "Подкрепа“ излязоха на протест с 
искания, свързани с доходите на работещите хора, трудовите и синдикалните им права. 
Минималната работна заплата е заплата и трябва да се изработва, коментира Велев и уточни, че тя не е социално плащане, 
не е помощ. Няма пречка хората да работят повече, да работят на две места, да повишават квалификацията си, да 
получават не минимална, а средна или по-висока заплата, допълни той. 
В страните, в които се договаря и различна заплата по икономически дейности, средната работна заплата е с 60 % по-
висока спрямо другите европейски страни, където се определя еднаква, централизирано за всички, коментира Велев.  
 
Darik News 
 
√ ПП и работодателските организации не се разбраха за нов бюджет за 2023 г. 
Национално представените работодателски организации не дадоха подкрепа за идеята на "Продължаваме Промяната" за 
приемане на Закон за държавния бюджет за 2023 г. и настояха, че за бизнеса е по-добре да действа удължителен закон за 
бюджета. Представителите на работодателските организации изразиха опасения, че както при актуализацията на бюджета 
миналата година, така и сега политическите партии, дори тези, които са "за" запазване на фискалната дисциплина от три 
процента бюджетен дефицит, ще започнат да наддават с предложения, ориентирани към очакванията на избирателите. 
От "Продължаваме Промяната" настояха за внасянето на нов бюджет. Асен Василев заяви, че без нов бюджет шансът за 
влизането ни в еврозоната е нулев и добави, че освен ПП, и ГЕРБ-СДС и "Демократична България" са за ограничаване на 
бюджетния дефицит до три процента. Съпредседателят на ПП Кирил Петков заяви, че нищо не пречи на политическите 
партии, докато обсъждат всичко друго, да приемат бюджет с дефицит до три процента, за да има сигурност за бизнеса. 
На срещата на "Продължаваме Промяната" с национално представителните работодателски организации, продължила 
повече от час, Асен Василев подчерта, че удължаването на бюджета за тази година би било неадекватно на сегашните 
икономически условия, които по думите му, са се променили драматично. 
Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, подчерта, че вероятно тази година 
ще завършим с по-малък дефицит, защото не са се състояли инвестициите. На практика стана това, за което 
предупреждавахме - със заеми се плащат разходи за заплати и пенсии, посочи Велев. Той отбеляза, че нетният коефициент 
на заместване на доходите от пенсии отива на 70 процента, което по думите му е много добър коефициент. 
АИКБ настоя временната антикризисна мярка работодателите да плащат първите три дни болнични да отпадне. Друго, за 
което от АИКБ настояха, са промени в таксата битови отпадъци, както и отпадане на класовете за прослужено време. От 
ПП се съгласиха, че болничният, който се поема от работодателя, трябва да падне от 3 на 2 дни и обявиха, че ще предложат 
трудовата медицина за фирмите да се ограничи и да остане само за някои професии, както и възможност за по-свободен 
летен стаж на учениците, само с разрешение на родителите. Мерките в Закона за насърчаване на инвестициите да важат 
и за привличане на български инвестиции, не само за чуждестранни, е също сред предложенията. 
Асен Василев се съгласи, че ще има по-малък дефицит, защото не се изпълнява капиталовата програма. Той обаче бе 
категоричен, че нито една стотинка от заемите не е ползвана за плащане на пенсии или заплати. 
От бизнеса отбелязаха, че всички политически сили декларират датата 1 януари 2024 г. за влизане в еврозоната, но липсва 
информационна кампания и условия за създаване на доверие в общественото пространство – без среда с доверие тази 
дата ще се удължава, независимо дали има бюджет или няма, коментира Мария Минчева от Българската стопанска 
камара. 
Минчева констатира, че натрупаните инфлационните пари не водят до устойчивост.  Политическата криза е много по-
притеснителна от това, че няколко месеца ще действа сегашният бюджет, който миналата година е прекрояван три пъти, 
добави тя. 
Нашето ниво на зрялост не предполага да правим актуализации през три месеца, каза още Минчева. Тя заяви, че България 
изостава с всякакви политики, които трябва да движат икономическия растеж по устойчив начин. 
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Ако няма редовно правителство, за нас е по-голям рискът всяка партия, действаща в предизборна обстановка да излезе с 
предложения, които са ориентирани към исканията на избирателите, а не към реалностите, добави тя. По думите й 
промените в пенсионната система, предприети миналата година, не са били на принципна основа. 
Представителите на работодателските организации настояха, че за тях е най-добре да има редовен кабинет. Васил Тодоров 
от БТПП коментира, че не се вижда нагласа за сформиране на редовен кабинет, а едни бързи избори вероятно ще дадат 
същата конфигурация. По думите му по-реалистично е да не се отива към нови избори, а да има редовно правителство. 
Той подчерта, че за бизнеса са важни и големите инфраструктурни проекти, сред които визира АМ "Хемус". Това, което ни 
интересува, е управляващите да дадат перспектива и хоризонт как този инфраструктурен проект ще се случи, подчерта 
Тодоров. 
Васка Бакларова от Съюза за стопанска инициатива попита защо тук не се говори за сформиране на редовно правителство. 
Защо не говорим за възможността да има редовно правителство. Ако видим нещо по-разумно, бихме го подкрепили, но 
към момента няма, добави тя. По думите й не е нормално две години да няма редовно правителство. 
 
Eurocom.bg 
 
√ Работодателските организации подкрепят удължителния закон за бюджета 
С удължаващ закон общата ни цел за влизане в Еврозоната ще бъде осуетена 
"Работодателските организации подкрепиха подхода с удължителен закон, изхождайки от създалата се практика миналата 
година. Така се постъпи, когато нямаше редовно правителство", заяви председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил 
Велев по време на среща с представители на "Продължаваме промяната". 
"Към момента всички заеми, които са взети, стоят в сметката на правителството в БНБ. Нямаме използвани средства за 
заплати и  пенсии и най-вероятно към края на годината няма да имаме. Заемите ще бъдат изцяло за капиталовата 
програма, ако въобще бъдат ползвани", каза Асен Василев. 
"Миналата година, когато бе приет удължителният закон, беше 13-ти декември и нямаше време. Имаше и гарантиран 
редовен кабинет, който вече бе започнал работа по подготовката на бюджет, който беше  приет през февруари. Ако влезем 
в хипотезата да няма редовен кабинет, няма да има време да се прави бюджет от нулата. Еда бюджетна процедура от този 
тип е месец-месец и половина. Тогава общата ни цел за влизане в Еврозоната ще бъде осуетена, защото това няма как да 
стане с удължаващ закон", посочи Василев. 
"Най-важното е, че бюджетът е еманацията на политиките, които се правят от едно правителство. Политическата криза за 
нас е много по-притеснителна от това, че ще действа същият бюджет", смята Мария Минчева от Българска стопанска 
камара. 
 
Днес News 
 
√ Работодателите на среща с ПП: Подкрепяме удължителния закон за бюджета 
Работодателските организации подкрепиха подхода с удължителен закон, изхождайки от създалата се практика миналата 
година. Така се постъпи, когато нямаше редовно правителство. Това заяви председателят на Управителния съвет на АИКБ 
Васил Велев по време на среща с представители на „Продължаваме промяната“. 
Той отбеляза като причина за по-ниския очакван дефицит неизпълнението на капиталовата програма. Асен Василев (ПП) 
не отрече това, но посочи, че освен това, приходите ще са с около 2 милиарда лева повече от очакваното. „Към момента 
всички заеми, които са взети, стоят в сметката на правителството в БНБ. Нямаме използвани средства за заплати и  пенсии 
и най-вероятно към края на годината няма да имаме. Заемите ще бъдат изцяло за капиталовата програма, ако въобще 
бъдат ползвани“, посочи той. 
Василев отбеляза, че в изложението на Васил Велев е стояло предположението, че ще има редовен кабинет, което по 
думите му най-вероятно няма да се случи. „Миналата година, когато бе приет удължителният закон, беше 13-ти декември 
и нямаше време. Имаше и гарантиран редовен кабинет, който вече бе започнал работа по подготовката на бюджет, който 
беше  приет през февруари. Ако влезем в хипотезата да няма редовен кабинет, няма да има време да се прави бюджет от 
нулата. Еда бюджетна процедура от този тип е месец-месец и половина. Тогава общата ни цел за влизане в Еврозоната ще 
бъде осуетена, защото това няма как да стане с удължаващ закон“, коментира той. 
Мария Минчева от Българска стопанска камара отбеляза, че за бизнеса е най-важно да има предвидимост и редовен 
бюджет. „Най-важното е, че бюджетът е еманацията на политиките, които се правят от едно правителство. Политическата 
криза за нас е много по-притеснителна от това, че ще действа същият бюджет“, отбеляза тя. 
 
Novini.bg 
 
√ Работодателите на среща с ПП: Подкрепяме удължителния закон за бюджета 
Работодателските организации подкрепиха подхода с удължителен закон, изхождайки от създалата се практика миналата 
година. Така се постъпи, когато нямаше редовно правителство. Това заяви председателят на Управителния съвет на АИКБ 
Васил Велев по време на среща с представители на "Продължаваме промяната". 
Той отбеляза като причина за по-ниския очакван дефицит неизпълнението на капиталовата програма. Асен Василев (ПП) 
не отрече това, но посочи, че освен това, приходите ще са с около 2 милиарда лева повече от очакваното. "Към момента 
всички заеми, които са взети, стоят в сметката на правителството в БНБ. Нямаме използвани средства за заплати и  пенсии 
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и най-вероятно към края на годината няма да имаме. Заемите ще бъдат изцяло за капиталовата програма, ако въобще 
бъдат ползвани", посочи той. 
Василев отбеляза, че в изложението на Васил Велев е стояло предположението, че ще има редовен кабинет, което по 
думите му най-вероятно няма да се случи. "Миналата година, когато бе приет удължителният закон, беше 13-ти декември 
и нямаше време. Имаше и гарантиран редовен кабинет, който вече бе започнал работа по подготовката на бюджет, който 
беше  приет през февруари. Ако влезем в хипотезата да няма редовен кабинет, няма да има време да се прави бюджет от 
нулата. Еда бюджетна процедура от този тип е месец-месец и половина. Тогава общата ни цел за влизане в Еврозоната ще 
бъде осуетена, защото това няма как да стане с удължаващ закон", коментира той. 
Мария Минчева от Българска стопанска камара отбеляза, че за бизнеса е най-важно да има предвидимост и редовен 
бюджет. "Най-важното е, че бюджетът е еманацията на политиките, които се правят от едно правителство. Политическата 
криза за нас е много по-притеснителна от това, че ще действа същият бюджет", отбеляза тя. 
 
News 24 
 
√ Василев събра Радев с ГЕРБ и ДПС: Да кажат на хората, че ще замразят заплатите 
Под общ знаменател постави съпредседателят на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев 
президента Румен Радев, ГЕРБ и ДПС. Причината – подкрепата им за изявеното от служебния кабинет намерение да не 
бъде внасян нов бюджет за следващата 2023 година, а да бъде удължено действието на настоящия. 
„Този закон, който е внесен, за удължаване на бюджета за тази година, замразява всички заплати, всички социални 
плащания, всички помощи, които се дават за бизнеса. Това според мен е изключително неразумно, имайки предвид 
инфлацията, натрупана от приемането на бюджета. Ако няма редовно правителство, това значи, че този бюджет ще 
действа до 30 юли“, заяви Василев. 
„Ако замразяването на всички социални плащания е идеята на ГЕРБ, ДПС и президента, които бутат за този закон, да 
излязат и да кажат на хората, че трябва да се замразят всички заплати и социални плащания в следващите 6 месеца“, 
призова бившият финансист номер едно минути преди срещата на партията му с представители на работодателите. Тя 
идва след като вчера от ПП проведоха разговор със синдикалните организации, в рамките на който постигнаха консенсус, 
че е наложително да бъде приета нова фискална рамка. 
Асен Василев призова останалите политически партии да подкрепят проектодекларацията, входирана от ПП в Народното 
събрание, която да задължи Министерски съвет да внесе бюджет, срокът за което обаче изтекъл още на 31 октомври. 
Освен това – неналичието на нов бюджет фактически ще направи невъзможно изпълнението на целта България да влезе 
в Еврозоната от 1 януари 2024 година, изтъкна като аргумент пред работодателите той. 
„Важно е да има сигурност и прогнозируемост за бизнеса, опитваме се независимо от политическия риск да го разграничим 
от чисто финансовия такъв за бюджета. Нищо не пречи на партиите да се приеме бюджет с ясни параметри, така че да 
няма бюджетен риск и дефицитът да остане нисък“, допълни на свой ред експремиерът Кирил Петков. 
Далеч не по сходен начин мислят работодателите, според които рискът от предизборен популизъм при изготвянето на 
бюджета, което да доведе до задълбочаване на кризите, е изключително голям. Затова и подкрепят удължаването на 
текущата структура на държавните харчове. 
„Смятаме, че това би създало оправдани рискове за макроикономическата и финансовата стабилност на страната. А тя има 
нужда от заздравяване, а не от доразваляне“, подчерта председателят на АИКБ Васил Велев. 
Далеч по-малък от предвидения ще бъде дефицитът към края на годината, контрира Асен Василев. По думите му нито 
стотинка от парите, взети като заем от държавата, не били отишли за пенсии и социални плащания, а основно за покриване 
на стар дълг. 
Освен това – сред партиите в парламента, без БСП, съществувал консенсус дефицитът да не надвишава 3%, което също би 
намалило рисковете от приемането на популистки политики, изтъкна като аргумент още той. 
„Оказва се, че голяма част от опасенията на Министерството на финансите са неоправдани, което се видя след ревизията  
на данните от НСИ. Самият факт, че министърът на финансите каза, че може да се работи с бюджета за 2022 година до 30 
юни 2023 година, показва, че опасенията, че не можем да покриваме разходите, не са верни„, изтъкна съпредседателят на 
ПП. 
Ръстът на минималната работна заплата трябва да бъде по-премерен, като това се оправдава от факта, че ръстът на МРЗ 
през последните месеци е равен на инфлацията – 27%, коментира след срещата Васил Велев. Освен това – работодателите 
настояват нивата на заплащане да бъдат определяни по сектори, а не с държавен декрет, което довеждало до 
изкривявания. 
Бизнесът не приема и аргумента на Асен Василев, че без бюджет еврозоната става мираж. 
„Ако се приеме бюджет, който води до прекомерни дефицити и дългове, съответно инфлация, гарантирано тази дата (1 
януари 2024 г.) се осуетява. Може би това е и нечия неафиширана цел“, заяви председателят на АИКБ. Чия тайна цел обаче 
може да бъде осуетяването на приемането на еврото, Велев не пожела да конкретизира. 
 
Big 5 
 
√ ПП и работодателите не се разбраха за Бюджет 2023 
От „Промяната“ искат нов бюджет за 2023 г., а работодателите – удължаване на сегашния, като ключов аргумент изтъкнаха 
политическата нестабилност и опасността от популистки свръхразходи, които биха поставили под риск нормалното 
функциониране на икономиката 
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Без решение за бюджета приключи срещата между партия „Продължаваме промяната“ и Съюза на работодателите. 
Срещата, инициирана от ПП, се проведе в сградата на Народното събрание. Целта бе да обсъдят визията си и работещите 
решения за бизнеса и гражданите във връзка с Бюджет 2023. 
В хода на разговора всички представители на работодателите потвърдиха решението си да подкрепят удължаването на 
действащия бюджет и за следващата година, а като ключов аргумент изтъкнаха политическата нестабилност и опасността 
от популистки свръхразходи, които биха поставили под риск нормалното функциониране на икономиката. 
Според съпредседателя на ПППП Асен Василев, „ако догодина сме без ясна фискална рамка и в условия на политическа 
нестабилност, нещата ще са много тежки“. Той обаче, не отрече риска от популизъм, макар „като цяло да има мнозинство 
бюджетният дефицит да бъде задържан в рамките на 3%“. 
Мария Минчева – зам.-председател на БСК, подчерта, че за бизнеса най-важно е да има предвидимост и да има редовен 
кабинет и бюджет. 
„За нас е притеснително, че няколко месеца ще действа бюджет, който миналата година се прекроява три пъти. Нашето 
ниво на зрялост не предполага да правим по 6-7 актуализации на бюджета си годишно. България вече много драстично 
изостава по политиките, които трябва да провежда, за да достигне желания икономически растеж и стандарт. Двигателят 
на икономиката не може да стартира, ако няма правилни политики, а политики се провеждат на база бюджет. В същото 
време, ако няма редовно правителство, според нас е много по-голям рискът всяка партия, действаща реално в 
предизборна обстановка, да прокара предложения, които не са съобразени с реалните фискални възможности, а са 
електорално интересни“, каза Мария Минчева. 
Тя обърна внимание върху Директивата за адекватните минимални работни заплати (МРЗ), по която БСП вече внесе 
законопроект, а има сигнали, че и ПППП възнамеряват да внесат проектозакон. Зам.-председателят на БСК подчерта, че е 
налице очевидно неразбиране на Директивата и че „в момента се говори само за социалния показател издръжка на живот, 
но не се говори за икономическите показатели. Това са важни въпроси, които трябва да бъдат уредени по внимателен 
начин и в диалог с ангажираните по темата страни“. 
Всички ръстове на социални плащания, които не са свързани с ръста на производителността, икономиката, на продукцията, 
продажбите, производството, водят до ръст на инфлацията, а той води до обезценяване на малкото спестявания, които 
хората имат, каза Велев. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Ще ускори ли социалното недоволство преговорите за правителство 
Коментар на Добрин Иванов, Мирослав Севлиевски, Евгений Кънев и Георги Кадиев 
Ще ускори ли социалното недоволство преговорите за правителство и какви са рисковете за парите ни, ако не се състави 
редовен кабинет? Отговори на тези въпроси потърсиха в студиото на „Здравей, България” бившият министър на 
енергетиката Мирослав Севлиевски,  икономистът Евгений Кънев, бившият зам.-министър на финансите и бивш депутат 
Георги Кадиев и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
„Всяка година, през последните 30 години, по това време синдикатите стачкуват. Те искат нещо, правят нещо, имат тежка 
дискусия по студиата. Твърдят, че идва тежка зима, държавата няма да я преживее. Минахме всичките зими. И по-тежки 
имаше. Това, че няма бюджет не е краят на света”, посочи Мирослав Севлиевски. 
По думите на Георги Кадиев Министерството на финансите е сбъркало. „Те направиха три варианта. Направиха един 
вариант и излязоха на дефицит 6,6 на сто. Уплашиха се. При втория вариант се уплашиха от дефицит 3 процента след 
намаляване на разходите. И накрая направиха най-лесното – сервираха стария бюджет”. 
„По принцип има доста голяма откъснатост между социалните искания на синдикатите и дневния ред на политиците. Пред 
политиците оцеляването е най-важната задача, предвид разместванията, които се случват постоянно през последните две 
години. От тази гледан точка не очаквам да има нито време, нито нагласа, нито някакво експертно усилие да се прави нов 
бюджет. Мисля, че ще се продължи стария”, подчерта Евгений Кънев. 
„Удължителен закон, с който да се продължи действието на настоящия бюджет е единственият възможен вариант”, 
категоричен беше и Добрин Иванов. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Petel.bg 
 
√ Добрин Иванов, АИКБ: Жизнено важно е редовно правителство да вземе решението за Еврозоната 
"За нас това е единствения възможен вариант - закон, с който се удължават действията на стария бюджет". Това заяви в 
сутрешния блок на "Нова телевизия" Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
"Това е така, тъй като при липса на парламентарно мнозинство, което да излъчи редовно правителство, което да е 
посочило своите приоритети и политики за следване през следващата година, не е възможно да бъде внесен бюджет. В 
настоящата политическа обстановка, смятам, че е прекалено рисковано. Има прекомерни рискове да се разрази 
политическия популизъм в Народното събрание, тъй като всички партии предусещат предсрочни избори", смята той. 
"Сигналите, които излъчват последните няколко служебни правителства, издават повече сигурност отколкото редовните 
дори. В последната конфигурация с четири партии имаше доста спорни решения и отлагане на реформи. Трябва да кажем, 
че ние се намираме в много важна ситуация. Пред нас стоят много важни решения. Ако искаме да влезем в Еврозоната 
през 2024 г., това решение трябва да бъде взето от редовно правителство. Тоест, за нас е жизнено важно през тази година 
преди влизането ни там да имаме редовно правителство. 

https://nova.bg/news/view/2022/11/14/390148/%D1%89%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/?fbclid=IwAR0Y47GtvnGq8z9DwsC8DBaZq6FK_WGLMjonMhybDSZob4fKVG-sP95LM3Y
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Инфо Мрежа 
 
√ Премиерът: Минималната работна заплата не може да се увеличи 
Минималната работна заплата не може да се увеличи през удължаване действието на бюджета, това заяви служебният 
финансов министър. За БСП липсата на нов бюджет значи замразяване на доходите. Ако не се сформира кабинет, този 
бюджет ще трябва да работи до края на юни следващата година, предупредиха от Продължаваме Промяната. Затова 
очакват парламентът да приеме решение, с което да задължи Министерския съвет да внесе нов бюджет. 
От ляво предупредиха: С удължаването действието на държавния бюджет се замразяват доходите. Премиерът изброи 
редица мерки, предприети в подкрепа на хората. Сред които допълнителни 20 милиона лева за хората, останали извън 
обсега на помощта за отопление, съобщава БНТ. 
Да допуснем, че не съставим правителство. И какво? Заради това, че служебния кабинет не предлага увеличение на 
заплатите и доходите, може да юни месец да оставим българския народ на студа и глад, заяви лидерът на БСП Корнелия 
Нинова. 
Служебното правителство няма и не може да има собствена политика по доходите, включително и за тяхното увеличение, 
а е длъжно да следва заварената политика, респективно да се съобразява с утвърдения бюджет и действащото 
законодателство, допълни Гълъб Донев, служебен премиер. 
Минималната работна заплата не може да се увеличи през удължаването на бюджета, заяви служебният финансов 
министър Росица Велкова. 
Когато се вземат решения за увеличаване на разходи, особено постоянни, текущи разходи, те имат влияние в средносрочен 
план, те нe влияят само на Бюджет 2023 година. Увеличение с 10 лева на минималната работна заплата влошава 
бюджетното салдо с 50 милиона лева, поясни Росица Велкова, служебен министър на финансите. 
Ако това е идеята на ГЕРБ и ДПС, които бутат очевидно за този закон и на президента, нека да отидат и да кажат на 
българските граждани: Да, според нас трябва да се замразят всички заплати, всички социални плащания за следващите 6 
месеца на нивата, които бяха достигнати юли месец тази година, коментира Асен Василев, съпредседател на 
Продължаваме Промяната. 
Работодатели подкрепят решението на служебния кабинет. 
Няма да има намаляване на социални плащания, даже обратното. Минималната работна заплата е заплата. Тя трябва да 
се изработва, тя не е социално плащане, не е помощ. Но няма пречка хората да работят повече, да работят на две места, 
да повишават квалификацията си и да получават не минимална, а средна или по-висока заплата, каза още Васил Велев, 
АИКБ. 
При поредната среща на тема бюджет: От БСП представиха пред ДПС своя пакет социални мерки. ДПС казаха, че ще ги 
разгледат, но за тях е важно да се излезе от политическата криза, да се върви към редовен кабинет. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Социалният министър: 830 млн. европейски средства ще получи бизнеса през 2023 
830 млн. ще бъдат инвестирани през 2023 година на пазара на труда независимо от това какъв бюджет ще приеме 
парламента, заяви в "Бизнес.БГ" служебният министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров. 
Парите са по ОП "Развитие на човешките ресурси" и Плана за възстановяване и устойчивост по 14 схеми, които вече са 
одобрени са реализиране. 
Те ще се изразходват за подкрепа на работодателите и на заетите лица, както и за реализацията на безработните на пазара 
на труда. 
Въпреки края на туристическия сезон безработицата у нас остава на рекордно ниски нива, заяви още Лазар Лазаров. В 
ефира на БНТ социалният министър изтъкна, че решението за бюджета трябва да гарантира социалните плащания. 
"Във всички случаи рестриктивен бюджет по отношение на социалната система е недопустим. Действат основни 
правила, касаещи, че е необходимо държавата да гарантира достигнатото до момента равнище на социалните 
плащания. За тази цел трябва да се направят непопулярни мерки, за което е необходим редовен кабинет", посочи той. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Енергийният министър: Не се очаква поскъпване на газа и парното през зимата 
Не се очаква повишение на цените на парното и топлата вода през зимните месеци. Това заяви в Бургас служебният 
енергиен министър Росен Христов, който провери ремонта на електропреносната връзка, която пострада при бурята през 
септември. 
Христов увери, че обявената цена на природния газ ще се запази през следващите три месеца, което няма да доведе до 
по-високи сметки на потребителите на топлоенергия. 
„За момента нашите анализи показват, че може да разчитаме на едно стабилизиране на цените. Както виждате, 
вече обявихме цените на газа за декември. Те са все така достъпни - от порядъка на 145 лв. се очаква да бъде цената 
за декември, като декември, януари и февруари са месеците, традиционно, с най-високи цени. Така че аз вярвам, че 
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януари и февруари ще можем да осигурим газ приблизително в този диапазон, така че зимата да мине сравнително 
меко, така да се каже, откъм цени на горива и газ", заяви Росен Христов. 
 
√ Земеделският министър: Ще се справим с кризата с дървата за огрев 
Не се очакват загуби по Програмата за развитие на селските райони, допълни Явор Гечев 
Доставките на дърва са на 85 процента. Миналият месец е рекорден като дърводобив. Ще се справим с кризата с дърва за 
огрев. Още месец ни трябва, за да задоволим всички количества. Нуждите от дърва тази година са 3 пъти по-големи. Няма 
български, руски и украински въглища на пазара. 14 000 проверки на седмица правим за незаконна сеч, заяви в "Денят 
започва" служебният министър на земеделието Явор Гечев. 
В тази връзка министерството предлага създаването на социален фонд, за да не се свалят цените за всички, а само за тези, 
за които е необходимо. Всички горски държавни дружества трябва да работят на обща система, хванахме редица 
аномалии, отбеляза Явор Гечев. 
"Начисляват се такси по някакъв начин в Карловско, разбрахме от медиите. Министерството ще реагира, като ще изпрати 
екипи, които да нарязват дадените дърва. Не е проблем да осигурим и транспорт, но трябва и местната власт да направи 
нещо, коментира още земеделският министър. 
"Служебният кабинет няма всички инструменти, с които да управлява. Например Агенцията по лозята и виното има 
ограничени правомощия. Може да проверява само тези, които са легални, тоест ние не можем да проверяваме незаконни 
винопроизводствени предприятия. Секторът е в криза и е сериозно задръстен. Не се очакват загуби по Програмата за 
развитие на селските райони, големият проблем в Държавен фонд "Земеделие" са е липсата на кадри, които да гледат 
проектите", коментира Явор Гечев. Обяви, че понастоящем къщите за гости са спрени от програмата и тази седмица ще се 
актуализират цените на общинските проекти. 
Според Явор Гечев има редица проблеми в самото законодателство. Има стратегически план за следващите 5 години, ако 
го нямаше земеделските производители нямаше да могат да се възползват от европейските средства, добави 
земеделският министър и поясни, че само милиард и 600 милиона лева са на година директните плащания и още 3 
милиарда са останалите плащания по различните програми. Очакваме до Нова година да бъде утвърден, заяви Явор Гечев. 
"Докато съм служебен министър ще се държа надпартийно. В министерството има частични промени, ако трябва да ги 
съпоставя с миналия кабинет са в пъти по-малко", каза още Явор Гечев. Коментира протеста на лозарите с думите, че това 
е единственият сектор, за който служебното правителство е дало допълнителни средства извън предвидените. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Регионалният министър: "Оградата" по границата е временно съоръжение без решение за строеж 
"Оградата" по границата с Турция, всъщност, е одобрена като временно препятстващо съоръжение, направено без 
документи за строеж и без издадено решение за строеж от страна на МРРБ или Министерство на отбраната. Това заяви в 
"Денят започва" министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. 
За подобен тип съоръжения не се изисква разрешение за строеж, не се издава и разрешение за ползване. Това означава, 
че така наречената ограда е изградена така, че да не подлежи на контрол от страна на нито едно министерство, стана ясно 
от думите му. 
"Има проекти за съоръжението, но те са следени единствено от областните управители, които нямат никакъв 
административен капацитет за строителство. Нито МРРБ, нито МО не са издали решение за строеж и в един 
момент обектът е бил буквално прехвърлен на областните управители да се занимават с това съоръжение. Оттук 
нататък предстои да бъде ясно какво е било заданието, дали е изпълнен добре проектът, защото не е ясно дали е 
изпълнен. Много пъти съм казвал - каквото си поръчаме, това получаваме. В случая май не сме си поръчали това, а сме 
си поръчали нещо повече", заяви Шишков. 
Той разкритикува бившите управляващи, изградили преградното съоръжение, че не са довършили втория етап от 
първоначалния замисъл. 
"Изграждането на това съоръжение е било неизбежно като необходимост. Въпросът е защо с него не са се занимавали 
министрите - на вътрешните работи, на отбраната или на регионалното развитие и благоустройството. Ще ви 
дам пример - с интерконектора, ако се занимаваха областните управители - те много помогнаха, но нямаше да 
успеят да го въведат в експлоатация. Същото е и с оградата", заяви Шишков. 
Той коментира, че не се притеснява от обвинения в безстопанственост. 
Според Шишков отговорност трябва да се търси от хората, които са направили така съоръжението, че то да не подлежи на 
контрол от съответните институции. 
В "Денят започва с Георги Любенов" регионалният министър арх. Иван Шишков коментира и избора на място за строеж на 
Национална детска болница в столичния квартал "Овча купел". Той определи мястото като изключително удобно за целта 
- с добър достъп и достатъчно пространство за изграждане на лечебно заведение. Той изрази надежда, че до завършването 
на детската болница в "Овча купел" ще е приключил и ремонта на Околовръстния път там. 
"Ще правим болница, а не поликлиника. Ако е поликлиника, ще я правим така, че да е удобна за нечий квартал. Като 
правим болница, тя трябва да е на място с добри транспортни връзки и да е извън центъра на града. Трябва да я 
направим така, че да е достъпна не само на софиянци, а да има удобен превоз до нея и за хора от други части на 
страната. За мен това е най-удобното място, защото пространството е голямо и ще може да се построи болница 
без ремонти на вече съществуващи постройки", коментира той. 
Приоритет при строителството на пътища са тунелът под прохода Петрохан и връзката с Прохода на Републиката, която 
трябва да свърже Русе с Маказа, заяви още Шишков. 
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"В България си говорим за магистралите изток-запад, но връзките север-юг са много важни. Те правят истинската 
свързаност между Северна и Южна България. Изоставането икономически на Северна България няма да се реши със 
завършването на АМ "Хемус", а когато бъдат направени тези връзки. Те имат и геополитическо значение", заяви 
Шишков. 
В момента е възложен ОВОС на проекта за тунел под Петрохан. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Пробив за Шенген може да очакваме през декември, смята евродепутатът Цветелина Пенкова 
Пробив за Шенген може да очакваме през декември, това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" евродепутатът 
Прогресивния алианс на социалистите и демократите/БСП Цветелина Пенкова. 
"От страна на почти всички държави членки ние имаме много силна подкрепа. Нидерландия изрази отново своите 
обструкции, но все още нямаме официална позиция. Аз считам, че ситуацията, в която се намираме в момента, 
геополитическият натиск допълнително ще наложат натиск и върху Нидерландия да промени своята позиция и да не 
си позволява да държи България извън Шенген", коментира тя. 
България трябва да има много сериозна позиция и ясна дипломация, която трябва да бъде задача на всички, които имат 
гласност в Европа, категорична е тя. 
Мигрантският натиск по европейските граници е от няколко години. Ставали сме свидетели на трагедии и по италианската 
граница. Европа е наясно, че мигрантският натиск е налице и са необходими повече обединение и усилия, за да се 
предотвратяват такива трагедии за в бъдеще. 
"Трагедии като тази с убийството на българския граничар край Елхово за пореден път потвърждават тезата, че в 
момента разполагаме с оскъден ресурс за укрепване на външните граници на ЕС и ние пилеем този ресурс за 
поддържане на вътрешните граници с Гърция и с Румъния. Напротив, той трябва да бъде пренасочен към 
външноевропейската граница, което ще стане единствено и само с приемането ни в Шенген. Тази трагедия в никакъв 
случай не може да бъде омаловажавана, но не може и да се използва като инструмент или претекст за допълнителни 
условия за приемането ни в еврозоната. Ние сме изпълнили абсолютно всички условия", подчерта Пенкова. 
Пенкова е скептична, че лесно може да се намери доставчик на ядрено гориво, различен от Русия. Обясни, че трябва да 
бъдат гарантирани дългосрочност на доставките и безопасност. 
"Диверсификацията в дългосрочен план е наш приоритет, но на първо място е безопасността на енергийния сектор 
и на европейските граждани", заяви тя.. 
Евродепутатът коментира обвързването на България със зелените сделки като посочи, че има краткосрочни мерки, които 
да ни помогнат да се справим с енергийната криза. По темата за затварянето на въглищните централи отбеляза, че се касае 
за план за действие в рамките на следващите 20 години, което е дългосрочен хоризонт. 
В краткосрочен план на европейско и на българско ниво има три конкретни мерки, които се разглеждат в момента.  
"На първо място е таванът на свръхпечалбите на електропроизводители, които не използват изкопаеми горива. В 
нашия случай това би била ядрената ни централа. Това означава, че този таван е 180 евро на мегаватчас. Ако те 
продават електричество на по-висока цена - разликата отива в държавния бюджет и може да се използва за 
подпомагане на енергийно бедните домакинства и на индустрията. Другата мярка, взета на европейско ниво, е 
солидарната вноска. Тук говорим за електропроизводители, които използват изкопаеми горива - газ, въглища. При 
тях се налага облагане на свръхпечалбите. Държавата може да обложи 33% от техните печалби, ако те са с 20% 
повече в сравнение с предходните три години", посочи Пенкова. 
По темата за войната в Украйна Цветелина Пенкова заяви, че Европа е обединена. Енергийната зависимост, в която 
европейските страни се бяха поставили, трябва да е една червена лампа, защото, когато говорим за стабилна енергетика, 
трябва да говорим за независимост и диверсификация, подчерта тя. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Консулът ни в Истанбул за експлозията: Със сигурност няма пострадали български граждани 
Със сигурност няма пострадали български граждани. Това каза генералният консул на България в Истанбул Васил Вълчев в 
студиото на "Денят започва" по БНТ. 
"Към момента няма официално поета отговорност от дадена организация. Това съгласно изявлението на министъра 
на вътрешните работи Сюлейман Сойлу от сутрешните часове. Към момента 21 души са арестувани, включително 
и извършителят, за който е установено, че е влязъл от Африн - град в Северна Сирия. Той допълни, че ще има сериозно 
възмездие", каза Вълчев. 
"Обстановката и почеркът навеждат на основателни съмнения, че става въпрос за почерк на Кюрдската 
работническа партия ПКК", смята българският консул. 
По думите на Васил Вълчев повече жертви и по-силно послание най-вероятно са търсени с акта, който турските власти 
определиха като терористичен. Предвид факта, че се случва неделя следобед на една от най-оживените улици, където има 
много хора. 
"Мерките за сигурност винаги са на едно добро ниво. Виждат се много униформени служители, има и сериозно цивилно 
присъствие. Убеден съм, че след този терористичен акт те ще бъдат допълнително завишени", допълни консулът на 
България в Истанбул. 
Според Вълчев е редно и гражданите да вземат лични мерки за безопасност и да избягват публични места, където има 
струпване на голям брой хора, докато случаят не бъде разрешен и виновникът не бъде установен. 
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√ Икономическият растеж на България - прогнозите на генералния секретар на ОИСР 
Спирането на войната в Украйна е най-бързият начин за възстановяването на икономиките в Европа. Това мнение застъпи 
генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Матиас Корман, който беше у нас по 
специална покана на президента за участие в Срещата на държавите от централноевропейската инициатива. 
През юни България и Румъния получиха пътни карти за присъединяването към Организацията, като българската заявка е 
от повече от 15 години. По думите на Корман България ще стане пълноправен член, когато синхронизира изцяло 
законодателството си с ОИСР. Това може да отнеме три години, но практиката показва, че те могат да бъдат и 8. Зависи 
изцяло от нас. 
Вижте какво още каза в интервю за "Говори сега" Матиас Корман. 
 
√ Словения избра първата жена президент 
Независимият кандидат Наташа Пирц Мусар спечели снощи втория тур на президентските избори. Тя беше подкрепена от 
54 на сто от избирателите, а опонентът ѝ - бившият външен министър Анже Логар, получи 46% от гласовете. 
54-годишната Наташа Пирц Мусар е адвокат в сферата на медийното право и човешките права. Сред клиентите ѝ е била и 
родената в Словения Мелания Тръмп, съпругата на предишния американски президент Доналд Тръмп. Пирц Мусар е 
работила също като журналист и телевизионен водещ. 
 
БНР 
 
√ Министър Лазаров: Приоритет е включването на неактивните лица в пазара на труда 
По данни на Евростат за 2021 година над 1,2 милиона българи на възраст от 15 до 64 години са извън работната сила, като 
14 процента от тях или 172 000 души, желаят да работят, но не търсят работа поради различни причини включително лични 
и семейни. Това се посочва в доклад на служебния вицепремиер и социален министър Лазар Лазаров до Министерския 
съвет във връзка с предстоящи промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта: 
"И, за да може да достигнем до лицата, да дадем мотивация за включване в пазара на труда и, както се казва, да успеем 
да направим анализ на причините за неактивност. Активирането на неактивните лица е един от основните приоритети на 
правителството, най-малкото, защото това е ресурса от вот на сила, който можем да използваме в настоящите условия, 
включително и в ситуацията на недостиг на квалифицирана работна сила на пазара на труда". 
Промените в правилника са качени за обществено обсъждане. Те предвиждат редица мерки, сред които насочване за 
самостоятелно търсене на работа, облекчена регистрация в бюрата по труда по електронен път, улесняване на достъпа до 
професионално обучение и други.  
 
√ В София започва двудневна мисия на Работната група за възстановяване и устойчивост на ЕК 
В София днес и утре ще има мисия на Работната група за възстановяване и устойчивост на Европейската комисия. 
Начело на делегацията е Селин Гауер - генерален директор и ръководител на Работната група. 
Очаква се днес Гауер да посети База София на Националния STEM Център заедно със заместник-министъра на 
образованието Надя Младенова и вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов.  
Предвидени са и срещи с президента Румен Радев. 
 
√ Здравното министерство предлага нова формула за изчисляване на процентите на ТЕЛК 
Нова формула за изчисляване на процентите на ТЕЛК при хората с увреждания предлага здравното министерство. Тя ще 
бъде опростена спрямо действащата и ще дава повече тежест на съпътстващите увреждания, предвиждат проектопромени 
в Наредбата за медицинската експертиза. Те са публикувани за обществено обсъждане. 
Най-високият процент на най-тежкото увреждане плюс 20 процента от сбора на процентите на останалите увреждания – 
така изглежда предложената от здравното министерство формула, която според доклада се счита за по-справедлива 
спрямо сегашната. 
Предвижда се завишаване на минималните проценти за различни заболявания, при част от психичните болести се въвежда 
пожизнено ТЕЛК решение и/или право на чужда помощ. 
Ново е издаването на ТЕЛК с 50% намалена работоспособност при инфаркт, ако след първата година човек няма нарушения 
на кръвообръщението. 
За тежките форми на епилепсия се предвиждат пожизнен ТЕЛК и чужда помощ. 
Промени има и при някои онкозаболявания и при диабет. 
Според проекта няма да има краен срок, в който желаещите преосвидетелстване по новата формула могат да го заявят.  
За децата и хората с психични заболявания се предвижда даване на чужда помощ и при по-малко от 90 процента в ТЕЛК 
решението. 
 
√ Фермерите могат да кандидатстват за остатъка от помощта, отпускана заради войната в Украйна 
От днес фермерите могат да кандидатстват  за остатъка от помощта, отпускана заради войната в Украйна. В този прием 
право на участие имат само пропусналите приема през септември. Общия бюджет на помощта е 426 млн. лв. 
Само четири дни - от днес до 18 ноември, земеделските стопани могат да подават документи за държавна помощ за 
преодоляване на негативното икономическо въздействие от руската агресия срещу Украйна. 
Финансовото подпомагане е насочено само към стопаните, които не са успели да кандидатстват за помощта по време на 
първия прием, който беше в периода 1-ви-16-ти септември. Тогава бяха приети над 37 000 заявления, от които допустими 

https://bntnews.bg/news/ikonomicheskiyat-rastezh-na-balgariya-prognozite-na-generalniya-sekretar-na-oisr-1213835news.html
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/11/11/pms_naredba_medicinska_ekspertiza.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/11/11/pms_naredba_medicinska_ekspertiza.pdf
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се оказаха само под 36 000 за 350 716 000 лева и тъй като утвърденият бюджет по схемата е 426 милиона, сега други 
фермери могат да кандидатстват за остатъка от 76 милиона лева. 
Документи се приемат в общинските служби "Земеделие", а максималния интензитет на помощта е до 62 000 евро на 
стопанство. 
 
√ Европейската комисия прогнозира 12,8% инфлация в България през 2022 г. 
Инфлацията у нас ще бъде 12,8 на сто през 2022 г. по данни на оповестената есенна икономическа прогноза на 
Европейската комисия. Тя е с 0,3 пункта по-висока от лятната прогноза, когато за България бе предвидена годишна 
инфлация от 12,5%. 
Макар повишението да изглежда незначително, добре е да се припомни, че миналата година инфлацията у нас е била 2,8 
на сто. Догодина се очаква тя да е 7,4 на сто, а през 2024 г. - 3,2 на сто. 
Сериозен ще бъде спадът и в ръста на брутния вътрешен продукт, който се очаква да бъде 3,1% в сравнение със 7,6% през 
2021 г. Тук обаче прогнозата е по-добра от лятната, която предвиждаше ръст само от 2,8 на сто. Догодина той ще бъде 
1,1%, а през 2024 г. - 2,4%.  
За тази година спадът на инвестициите в България ще бъде 8 на сто. Тук имаме подобрение в сравнение с миналата година, 
когато той е бил 8,3%. Догодина обаче се очаква ръст от 5,5 процента, а през 2024 г. - от 7 процента. 
Заетостта у нас ще отбележи скок с 0,4%. Догодина няма да има промяна, а през 2024 г. ще има нов ръст от 0,2%. 
Безработицата в България през тази година ще бъде 5,2%. Толкова ще бъде и през 2023 г. А през 2024 г. ще има леко 
повишение до 5,3 процента. 
Салдото по текущата сметка на платежния баланс в България ще бъде минус 1,2 на сто от БВП. Следващата година той ще 
бъде минус 3%, а по-следващата – минус 3,2%. 
За салдото на консолидирания държавен бюджет прогнозата е минус 3,4% от БВП за тази година, минус 2,8% за следващата 
и минус 2,5% за 2024 г. 
Очаква се брутният консолидиран държавен дълг на България да бъде 22,5 на сто от БВП през 2022 г. Прогнозата за 
догодина е 23,6%, а за 2024 г. - 25,6%. 
 

Есенни макроикономически прогнози на ЕК за България 

 
 
√ България и още 14 членки на ЕС настояват за реални предложения за газов ценови таван 
Заместник-постоянните представители на 15 страни членки на ЕС, сред които и България, са настояли на петъчното си 
заседание в Брюксел Комисията да представи реални предложения за таван на цените на газа най-късно до следващия 
енергиен съвет на 24-ти ноември. Това съобщи за "Хоризонт" дипломатически източник. 
По-рано от Комисията съобщиха, че ще дадат очертания на своя план другата седмица.  
Тези държави дори са заявили, че няма да подкрепят енергийния пакет, ако такова предложение липсва. 
Източникът уточни, че петъчната дискусия на заместник-постоянните представители е имала за цел да даде определени 
насоки на техническо ниво и добави, че работата ще продължи и през следващата седмица. 
 
√ Днес в Брюксел се подновяват преговорите за бюджета на ЕС за 2023 г. 
В Брюксел днес се очаква да бъдат подновени разговорите за бюджета на Европейския съюз за следващата година, след 
като в петък не беше постигнато споразумение. 
Според медийни публикации, държавите членки категорично не приемат искането на Европейския парламент за 7-
процентно увеличение през 2023-та година. 
Относно предложението за таван на цените на газа - представители на 15 страни-членки, сред които и България, настояха 
Комисията да представи реални предложения най-късно до следващия енергиен съвет на 24-ти ноември. 
Това съобщи за БНР дипломатически източник. По думите му, тези държави дори са заявили, че няма да подкрепят 
енергийния пакет, ако такова предложение липсва 
 
√ Джентилони: Повечето държави от ЕС ще бъдат в рецесия през последното тримесечие на годината 
Европа вероятно ще избегне недостиг на природен газ до края на 2024 г. 



11 

 

Европейският комисар по икономиката Паоло Джентилони заяви в петък, че икономическата ситуация на континента се е 
влошила допълнително и предупреди, че повечето страни от Европейския съюз "се очакват да се окажат в рецесия" през 
четвъртото тримесечие. 
"Скокът в цените на енергията и необузданата инфлация сега вземат връх и сме изправени пред много труден период както 
от социална, така и от икономическа гледна точка", подчерта Джентилони, но изрази увереност, че Европа може да 
преодолее този труден период, ако остане единна. 
В своите икономически прогнози, публикувани по-рано през деня, Европейската комисия отбеляза, че икономиката на ЕС 
ще нарасне с 3,3% през 2022 г., но предупреди, че растежът ще се забави до едва 0,3% през следващата година. 
Според есенните макроикономически прогнози на ЕК инфлацията в еврозоната се очаква да бъде 8,5%, а в целия ЕС - 9,3% 
през 2022 г., след което да се забави през 20203г. съответно до 6,1% и до 7%, преди да се "успокои" през 2024 г. на нива 
съответно от 2,6% и от 3 на сто. 
ЕК също така прогнозира, че брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната и ЕС ще нарасне съответно с 3,2% и 3,3% през 
2022 г., което е леко повишение спрямо предишните прогнози, но икономическият растеж да се забави рязко до едва 0,3% 
догодина както в целия ЕС, така и в еврозоната. През 2024 г. обаче "се прогнозира икономическият растеж прогресивно да 
се възстанови, средно до 1,6% в ЕС и до 1,5% в еврозоната". 
Растежът на заетостта в ЕС пък се очаква да бъде с 1,8% през 2022 г., "преди да спре през 2023 г." (0,0%) и да се покачи с 
0,4% през 2024 г. В същото време нивото на безработица се очаква да достигне 6,2% през 2022 г., след което да се повиши 
до 6,5% през 2023 г. и леко да намалее до 6,4% през 2024 г. 
Междувременно по време на днешната пресконференция във връзка с есенните макроикономически прогнози на ЕК, 
Джентилони заяви, че Европейският съюз вероятно ще успее да избегне недостига на газ до края на 2024 г. 
"Продължаващият спад в търсенето и диверсификацията на доставките ще гарантират, че икономиката на ЕС ще избегне 
голям недостиг на газ през прогнозния период“, сподели Джентилони. 
Въпреки това той подчерта, че този въпрос остава като една от най-големите заплахи за икономиката на блока, особено за 
зимния период 2023/2024 г. 
 

Есенни макроикономически прогнози на ЕК 

 
 
√ Британската икономика навлиза в рецесия 
Има всички признаци да се смята, че британската икономика навлиза в рецесия след като последните данни показват, че 
тя се е свила с 0,2% за периода юли- септември.  
Свиването на икономиката е в резултат на покачващите се цени, които сериозно засягат бизнеса и домакинствата. Смята 
се, че една страна изпада в рецесия, когато икономиката й се свива за две поредни тримесечия. 
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И тъй като очаквания за подобрение няма и през следващото тримесечие в края на годината официално може да бъде 
обявено, че Великобритания е в рецесия. 
Прогнозата на Английската централна банка е за двегодишна рецесия с „големи предизвикателства“. 
Новината всъщност не толкова неочаквана, защото постоянно се покачват цените на храните, горивата, както и сметките 
за ток и газ в резултат на редица фактори, включително войната в Украйна. 
Високите цени карат домакинствата да пестят, а това забавя икономиката. По време на рецесия компаниите обикновено 
правят по-малко пари, а броят на безработните се увеличава. 
Това пък означава, че правителството получава по-малко от данъци, които да използва за обществени услуги като 
здравеопазване и образование. 
 
√ Лондон и Париж подписват съвместна декларация за спиране на мигрантите през Ламанша 
Британският министър на вътрешните работи Сюела Брейвърман пътува днес за Париж, за да подпише нова съвместна 
декларация с Франция за ускоряване на усилията за спиране на мигрантите, прекосяващи Ламанша с малки лодки. 
Сюела Брейвърман ще подпише документа с нейния френски колега Жералд Дарманен. 
Според вестник "Файненшъл таймс", споразумението ще доведе до значително увеличаване на броя от 200 френски 
служители и доброволци, които в момента патрулират по плажовете и ще насърчат Франция да възпрепятства по-голям 
дял от мигрантите, насочващи се към южните английски брегове. Сделката предвижда и увеличение на плащанията от 
Лондон на Париж и по-тесни връзки между граничните полицейски екипи на двете страни. 
Очаква се до средата на 2023 г. броят на патрулиращите по френското крайбрежие да нарасне на 300 души, а плащанията 
от Лондон към Париж да се увеличат с около 10 милиона евро. 
"Файненшъл таймс" допълва, че се планира подобряване на работата на френския оперативни център, като британски 
гранични служители ще присъстват като наблюдатели за първи път при пълно зачитане на суверенитета на Франция. 
В петък британският външен министър Джеймс Клевърли и френската му колежка Катрин Колона излязоха с изявление, 
подчертаващо "спешната нужда за справяне с всички форми на нелегална миграция". 
По официални данни от началото на годината повече от 40 000 мигранти са прекосили Ламанша с малки лодки. 
 
√ Зеленски: Работи се активно за възстановяване на Херсонска област 
Украинският президент Володимир Зеленски обвини руските войници в извършване на военни престъпления и убийства 
на цивилни в Херсонска област, части от която бяха превзети от украинската армия миналата седмица, след като Русия се 
изтегли. Комуналните компании работят за възстановяването на критична инфраструктура, минирана от бягащите руски 
сили, като повечето домове в Херсон все още са без електричество и вода. Украинските власти наложиха комендантски 
час и ограничиха пътуването до и извън Херсон, тъй като ситуацията със сигурността остава напрегната. Още информация 
- от редактора Елизабет Гогова: 
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че следователите са разкрили стотици военни престъпления в 
изоставените от руските сили райони на Херсон: 
"Разследващите вече са документирали повече от 400 руски военни престъпления, открити са тела както на цивилни, така 
и на военни. В Херсонска област руската армия е оставила след себе си същата жестокост, както и в други региони на 
страната ни, където е успяла да нахлуе. Ние ще намерим и ще изправим пред съда всеки убиец. Без никакво съмнение". 
В традиционното си късно видеообръщение Зеленски допълни, че в 226 населени места се работи по "стабилизацията и 
възстановяването на закона", след края на руската окупация. Това засяга повече от 100 000 жители. Продължават и 
арестите на руски войници и наемници. Украинските сили работят за възстановяване на интернет и телевизионните 
връзки, а снабдяването с електричество и вода ще бъдат подновено "възможно най-скоро". Украинският президент 
съобщи още, че сраженията в Донецка област в Източна Украйна са толкова интензивни, колкото и през последните дни, 
като руските атаки не са спирали. 
Властите в Херсон забраниха използването на речен транспорт от 13 до 19 ноември, поради опасения, че руските войски, 
които сега се окопават на отсрещния бряг на река Днепър, може да възобновят обстрела. Избягалите от областта местни 
жители са предупредени да не се връщат, докато домовете им не бъдат проверени за мини. Губернаторът на Херсон 
Ярослав Янушевич посъветва гражданите да избягват многолюдните места и да стоят далеч от центъра на града в 
понеделник, защото военните ще разминират района. Обявен е комендантски час - вечер от 17:00 до 08:00 часа сутринта. 
Близо 45 000 семейства са останали без вода в Украйна, след като руски обстрел повреди електропровода на 
водоснабдителната помпена станция в Днепропетровска област, разкри в понеделник началникът на регионалната военна 
администрация Валентин Резниченко. 
"Енергетиците работят – ремонтират линията, за да стартират станцията“, каза Резниченко, добавяйки, че руските сили 
също така са повредили гражданска инфраструктура и превозни средства. 
През уикенда украински официални лица информираха за атаката в региона, отбелязвайки, че руските сили са изстреляли 
повече от петдесет снаряда в района, оставяйки двама ранени и разрушени 40 жилищни сгради. 
 
√ САЩ ще наложат още санкции заради войната на Русия в Украйна 
Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън съобщи, че Съединените щати ще наложат нови санкции на 
транснационална мрежа от физически лица и компании, които са работили за закупуването на военни технологии за 
военните действия на Русия в Украйна. 
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Йелън заяви пред репортери в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Бали, че санкциите ще бъдат насочени срещу 14 
физически и 28 юридически лица, включително финансови посредници, но отказа да предостави подробности за това къде 
се намират те. Тя заяви, че обявяването на резултатите е планирано за по-късно днес. 
Министърът на финансите на САЩ добави, че прекратяването на войната в Украйна е най-добрият начин да се сложи край 
на световните икономически сътресения. За това трябва да се окаже натиск върху Русия, заяви тя преди срещата на върха 
на Г-20 в Индонезия.  
Говорейки в кулоарите на срещата Г-20 с френския министър на икономиката и финансите Брюно льо Мер, Джанет Йелън 
подчерта важността на прилагането на таван на цените за руския петрол, тъй като войната в Украйна "застрашава" 
енергийните доставки в Европа. 
"Мисля, че първият въпрос на масата е как да намалим цените на енергията и как да се елиминира инфлацията“, каза 
френският министър на икономиката. 
 
√ Йелън се надява срещата Джо Байдън - Си Цзинпин да засили икономическия ангажимент между САЩ и Китай 
Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън каза, че се надява срещата в понеделник на президента Джо Байдън с 
китайския му колега Си Цзинпин да доведе до по-голяма ангажираност по макроикономически въпроси между двете най-
големи икономики в света, съобщава Ройтерс. 
Йелън посочи, че целта на срещата е да се стабилизират отношенията между САЩ и Китай и да се даде известна сигурност 
на американския бизнес относно бъдещия му път. 
"Това, на което много се надявам, е, че в резултат на двустранния разговор на президента с президента Си Цзинпин днес, 
ще се включим в по-интензивни разговори с нашите китайски колеги относно китайската икономика, глобалните 
макроикономически резултати и здравните политики както в САЩ и Китай, които оказват влияние върху тези резултати“, 
каза Йелън пред репортери в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Бали. 
Йелън също така ще се срещне с управителя на Китайската народна банка И Ган и планира да обсъди икономически 
въпроси, включително плановете на Китай да облекчи рестриктивни си Covid мерки, които се отразяват негативно на 
производството и на веригите за доставки, както и финансовите проблеми в сектора на имотите. 
Тя каза, че Байдън е бил ясен с Китай относно опасенията за националната сигурност по отношение на ограниченията върху 
чувствителните американски технологии и е изразил опасения относно надеждността на веригите за доставки. 
"Обсъждала съм многократно нашите опасения, че сме прекалено зависими от Китай за неща като минерали, които влизат 
в батериите на електрическите превозни средства, както и по отношение на слънчевите панели. Искаме по-сигурна и по-
устойчива верига на доставки“, посочи американският финансов министър. 
Съединените щати обаче не се стремят да изтласкат американските фирми от Китай, нито да ограничат "широка гама от 
търговски дейности" между двете страни, добави Йелън. 
 
√ Goldman Sachs предвижда значителен спад на инфлацията в САЩ през следващата година 
Икономисти на голямата американска банка Goldman Sachs очакват значителен спад на инфлацията в САЩ през 2023 г., 
цитирайки облекчаване на проблемите с веригите на доставки, пик в жилищната инфлация и по-бавен растеж на заплатите. 
Американският кредитор очаква общият инфлационен индекс PCE (индекса на цената на разходите за лично потребление, 
който е важен измерител за Фед относно инфлацията в САЩ) да спадне до 2,9% до декември 2023 г. от 5,1% в момента, 
като по-слабите цени на суровините и по-силният долар също ще натежат върху инфлацията, посочва в своя анализ 
икономисти на Goldman Sachs, водени от Ян Хациус, съобщава Блумбърг. 
Данните от миналата седмица показаха по-рязко от очакваното охлаждане на потребителската инфлация в САЩ през 
октомври до 7,7% от 8,2% месец по-рано - най-бавното нарастване на цените от януари насам. 
Приносът на категориите стоки с ограничено предлагане към основната инфлация ще бъде отрицателен, прогнозира 
Goldman Sachs. 
Прекъсванията при веригите на доставки и задръстванията в корабоплаването намаляха значително през 2022 г., а 
складовите запаси от автомобили и потребителски стоки се възстановиха от изключително ниски нива. По-специално, 
предлагането на полупроводници се подобри драстично, като доставките на автомобилни микрочипове вече са с 42% над 
нивата от 2019 г. Втората причина Goldman Sachs да очаква по-ниска базова инфлация в САЩ е очаквания през пролетта на 
2023 г. пик на цените на жилищата. Силното търсене на жилища под наем вече катализира отговор по отношение на 
предлагането, като един милион апартамента са в процес на изграждане или са получили строителни разрешителни - най-
много от 1974 г. насам. В резултат на това нивата на свободните наеми започват да се възстановяват и вероятно ще се 
върнат към нивата отпреди пандемията през следващата година, прогнозира американската банка. 
Goldman Sachs също така очаква по-бавният ръст на заплатите да намали възходящия натиск върху инфлацията в сферата 
на услугите до края на 2023 г. Ребалансирането на пазара на труда вече намалява растежа на заплатите, особено в сектори 
с големи спадове в разликата между свободните работни места и заетостта, като търговията на дребно и развлекателния 
бизнес. Банката очакват ръстът на заплатите на годишна база да спадне с 1,5 процентни пункта до 4% до края на 2023 г., 
което ще помогне за забавяне на инфлацията в категориите на услугите с голям персонал. "В крайна сметка прогнозираме, 
че основната PCE инфлация ще спадне значително", заключават икономистите на Goldman Sachs. 
 
√ Поскъпване на суровините - от петрола до цинка и соята - след разхлабване на Covid рестрикциите в Китай 
Различните суровини - от петрола през соята до благородните метали, поскъпнаха рязко през петъчната търговия, след 
като Китай облекчи някои от досега съществуващите Covid ограничения, засилвайки надеждите за възстановяване на 
търсенето във втората по големина икономика в света, предаде Блумбърг. 
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По-рано през деня Китайската национална здравна комисия обяви промени в своята политика за карантина срещу Covid-
19 за пътуващите, идващи в страната. Пътуващите вече ще трябва да прекарат пет дни под карантина в правителствени 
обекти или в хотел, вместо досегашната една седмица. След това ще последват още три дни изолация у дома. Новите 
правила ще важат и за тези, които са в близък контакт с хора, заразени с Covid-19 в Китай. 
Държавата обаче вече няма да следи хората извън обхвата на близък контакт, заяви Комисията. 
Китай също ще спре мярката, която забранява полетите от определени дестинации в зависимост от броя на позитивните 
на Covid-19 пътници. 
Това частично разхлабване на строгите китайски противоепидемични ограничения, което се тълкува като значително 
изменение на политиката на "нулев Covid", доведе до силно поскъпване на почти всички основни суровини, търгувани на 
стоковите борси. 
Януарските фючърси на петрол Брент нараства към края на петъчната търговия с 2,4% до 95,90 долара за барел, а 
декемврийските фючърси на американския лек суров петрол - с цели 3,25% към 89,30 долара за барел. 
В същото време има повишение и на фючърсите на медта (с 4,5%), алуминия (с 6,4% - най-силен дневен ръст от 2009 г. 
насам), никела (с 5,1%), цинка (с 5,3%), на благородните метали, както и на селскостопанските суровини като царевицата 
(с 0,5%), соята (с 1,6%) и пшеницата (с 1,15%). 
Разхлабването на Covid ограниченията от Китай засили и възходящото рали на пазарите на акции на Уолстрийт, започнало 
вчера след рязкото забавяне на инфлацията в САЩ през октомври. Пазарите интерпретираха данните като знак, че 
Федералният резерв може да забави агресивните си планове за повишаване на лихвените проценти. 
Това доведе и до поевтиняване на щатския долара, като неговият индекс спрямо останалите водещи валути пада за втори 
пореден ден, достигайки най-ниско ниво от средата на август насам. Това пък оказва допълнителна подкрепа за 
поскъпването на суровините на стоковите борси, тъй като те са деноминирани в долари. 
Въпреки че облекчаването на част от Covid ограниченията в Китай е стъпка в правилната посока, скокът в цените на петрола 
с около и над 3% изглежда като прекомерна реакция, ако има предвид, че Пекин вероятно ще продължи още известно 
време да следва своята политика на "нулев Covid", смятат някои анализатори. 
 
√ Кристалина Георгиева: Противопоставянето между САЩ и Китай крие рискове 
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева предупреди, че противопоставянето 
между Съединените щати и Китай крие рискове. 
В интервю за "Вашингтон пост" Георгиева изтъкна, че се движим в унесено състояние към един по-беден и по-малко 
сигурен свят. 
Тя добави, че въвличането на още едно поколение в нова студена война е много безотговорно. 
Според Кристалина Георгиева американският президент Джо Байдън трябва да реши един от основните политически 
въпроси - този с вносните мита за китайски стоки, въведени от неговия предшественик Доналд Тръмп. 
 
Сега 
 
√ България прати финално на Брюксел плана за земеделие до 2027 г. 
За сектора се очаква финансиране в общ размер от над 8 млрд. евро 
България е изпратила на Брюксел финалната версия на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 
за периода 2023-2027 г. В този период страната ни очаква солидно финансиране по плана в общ размер над 8 млрд. евро. 
Документът се предава след множество корекции и дългогодишна работа по него. Само през май месец тази година ЕК 
прати 405 забележки по плана, които междувременно са били изчистени.  
"По интервенциите за Директни плащания финансовият ресурс до 2027 г. възлиза на 4 400 517 396 евро, а за инвестиции в 
селските райони са предвидени 3 529 075 550 евро. В допълнение на това са предвидени и специални интервенции за 
лозаро-винарския сектор на стойност 98 935 535 евро и за „Пчеларство“ 25 798 563 евро", съобщават от министерство на 
земеделието. Финалната версия на документа, изпратена на ЕК, бе публикувана на сайта (link is external) на тематичната 
група за определяне на селскостопанската политика.  
Самата нормативна рамка за изготвяне на политиката в сектора на ниво ЕК се забави.  "Първото законодателно 
предложение за новия модел на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз беше направено от ЕК през 2018 
г. Основното законодателство беше окончателно прието през декември 2021 г., а вторичното такова – в началото на 2022 
г. МЗ проведе 24 заседания на тематичната работна група, посветена на плана, в допълнение на това се водиха тематични 
срещи както с български организации и подсектори, така и с партньорите от ЕК", припомнят от земеделското министерство. 
 
√ Държавата иска шофьорите да плащат по-скъпи застраховки 
С неясни мотиви Комисията за финансов надзор вдига гаранционните вноски, включени в цената на "Гражданска 
отговорност" 
Комисията за финансов надзор готви поскъпване на задължителната за шофьорите застраховка "Гражданска отговорност". 
Държавният регулатор предлага покачване на вноските, които застрахователите начисляват в полиците на своите клиенти 
и превеждат в два фонда, управлявани от КФН - Фонда за незастраховани МПС" и  "Обезпечителен фонд". Проектът за 
повишението е пуснат за обществено обсъждане, съобщи Expert.bg. 
Първият фонд изплаща обезщетения на пострадали в катастрофа, когато виновният автомобил е изчезнал или е без 
застраховка "Гражданска отговорност". В момента вноската е 10.50 лв., а комисията предлага увеличение с 3 лева до 
12.50. Вторият фонд, към който отиват отчисления от всяка полица "Гражданска отговорност", е "Обезпечителният". Този 

https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/tematichna-rabotna-grupa/?edit_off
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фонд изплаща обезщетения на пострадали при пътна злополука, ако колата, която ги е блъснала, е застрахована, но 
застрахователната компания не може да плати (заради фалит). КФН смята, че вноската, която сега е 2.50 лв., трябва да се 
повиши с левче до 3.50 лв. 
И в двата случая държавният регулатор не посочва мотиви за исканото вдигане на вноските с общо 3 лева за полица, което 
трябва да влезе в сила догодина. Макар че на практика увеличението не е драстично,  то означава, че собствениците на 
автомобили - фирми и граждани, ще трябва да платят за година с над 11 млн. лева повече за "Гражданска отговорност" (у 
нас са регистрирани 3.8 млн. превозни средства).  
Плюс-минус 
Въпросните фондове за обезщетения са част от големия Гаранционния фонд към КФН. 
Според последния годишен отчет на Гаранционния фонд - за 2021 г., в него са постъпили общо 49.373 млн. лева. Основните 
постъпления - над 38 млн. лева, са отчисления от застраховки "Гражданска отговорност" ( вноски и лихви за закъснения).  За 
миналата година са били изплатени  1300 обезщетения за общо 33.41 млн. лева. 
През лятото "БанкерЪ" разкри, че съветът на Гаранционния фонд е решил да вдигне възнагражденията на двамата 
изпълнителни директори от 10 000 на 12 000 лева, а на членовете на съвета – от 1500 на 2000 лева.  
5% от средствата на ГФ се използват за инвестиции в пътна безопасност. От отчета на фонда за 2021 г. се разбира, че за 
целта на МВР са били предоставени близо 1.8 млн. лева.  Средствата са били използвани за закупуване на 110 таблета за 
"Пътна полиция", 100 принтера за монтиране в служебни коли на МВР , 33 дрегера за алкохол и още 35 - за  наркотици, 
100 броя боди камери, 40 докинг станции и 30 компютърни конфигурации. 
 
√ Директори искат сами да избират техниката по големия STEM проект 
Детските градини също трябва да се включат в дейностите, смятат от Съюза на работодателите в образованието 
Предложеното базисно оборудване в бъдещите STEM центрове, които училищата у нас ще изграждат в следващите години 
с общо 480 млн. лв. от Националния план за възстановяване, трябва да е препоръчително, а не задължително, както и да 
е според спецификата и нуждите на всяко учебно заведение. Това препоръчват от Съюза на работодателите в системата 
на народната просвета (СРСНПРБ), става ясно от тяхно становище относно проекта на концепция за изграждане на STEM 
среда по големия европроект "STEM центрове и иновации в образованието". Според тях настолните компютри, които 
според изискванията трябва да се купят задължително, не са подходящи за учениците, затова настояват сами да избират 
техниката за новите кабинети. 
От Съюза са отправили 6 препоръки. Според тях предложения от МОН списък от типове лаборатории и задължението за 
включване на базисно оборудване трябва да е препоръчително, тъй като у нас вече има голям брой училища със 
STEM центрове, напреднали както в изграждането на учебни пространства, така и в оборудването им. "Тези училища имат 
водеща роля в българската образователна система и е добре тази роля да бъде запазена. Поставянето им в подобен вид 
рамка би забавило тяхното развитие като водещи образователни институции и дори би ги върнало назад", казват 
директорите, според които позволяването на свобода в прилагането на програмата би довело до устойчивост на желаните 
резултати. 
Те настояват още да се даде възможност за закупуване на оборудване в зависимост от спецификата на образователната 
институция, а не както е посочено в приложението към проекто-концепцията ("Типови спецификации на оборудване на 
STEM центрове"). Ако в едно училище до момента са използвали продукти на Apple, да има възможност да закупят 
отново Apple, а ако са използвали Chromebook, да имат възможност отново да закупят Chromebook, искат директори. 
Според тях така ще се гарантира, че учители и ученици вече имат базисни умения за използване на техниката, както и че 
ще има лесно управление на всички устройства и сигурна защита на личните данни. 
От Съюза на работодателите са категорични, че предложените от МОН настолни компютри не отговарят на съвременните 
изисквания за мобилност, заемане на по-малко пространство в класните стаи и все повече безжично свързване между 
различните типове устройства. Предложените преносими компютрите с 15.6 инчови дисплеи са големи и не биха били 
удобни за учениците, когато се налага работа от вкъщи или по групи, казват те. "В спецификацията на тези компютри е 
записано, че те трябва да бъдат с предварително инсталирана операционна система Microsoft Windows OEM. Тук не става 
ясно кое налага това изискване при положение, че всички училища в страната имат безплатни лицензии за инсталиране на 
посочената операционна система и при необходимост може да бъде инсталирана. Това задължително условие би 
оскъпило предлагания продукт", посочват те. 
Още през лятото ИТ специалисти предупредиха за риска да се купи скъпа техника централизирано, без да се отчитат 
желанията на училищата, съдейки по досегашните договори на МОН за доставка на техника за училищата. 
Квалификацията 
Както "Сега" писа, сериозно предизвикателство пред ефективното функциониране на бъдещите STEM центрове е 
навременната и адекватна подготовка на учителите да преподават по иновативен начин, насочен към усвояване на 
умения. От Съюза искат да има синхрон между концепцията за изграждане на STEM среда и новата оперативна програма 
"Образование", по която се предвижда повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, насочена към 
усъвършенстване на дигиталните умения и на уменията за иновативно преподаване в контекста на прилагането на 
компетентностен подход. "Добре е обученията по оперативната програма да започнат паралелно с изграждането на 
новите кабинети, освен това следва да се подхожда според нуждите на всяко училище - ако то има кабинет по роботика, 
учителите да се обучат на умения по роботика, а не за всички да има еднакво обучение по принцип", коментира пред 
"Сега" председателят на Съюза Диян Стаматов. По думите му опасенията на някои директори са да не се повторят 
обученията на учители от преди 4-5 години -  "в скъпи хотели и без никаква добавена стойност". 
Има ли равнопоставеност? 

https://www.segabg.com/hot/category-education/poluchavame-bezprecedentni-480-mln-lv-za-moderni-uchilishtni-kabineti
https://www.segabg.com/category-observer/shte-potunat-li-desetki-milioni-skupa-tehnika-za-uchilishtata
https://www.segabg.com/category-observer/steam-ne-tova-ne-e-prosto-muzika-chas-po-matematika
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Стаматов обяснява, че училищата, които са кандидатствали по програма на фондация "Америка за България" и получили 
неевропейски средства, както и тези, получили държавни пари по националната програма за изграждане на STEM среда, 
също ще получат финансиране от Националния план за възстановяване, но в доста по-малък размер от останалите. "Оказва 
се, че най-активните, най-смелите, които са основен двигател на образователните промени и имат натрупан сериозен опит 
в доброто управление на финансови средства, са лишени от възможността наравно с другите да получават европейски 
средства, които би трябвало да са за всички", казва той. Затова и препоръката му е да се запази принципа за 
равнопоставеност между всички образователни институции и да се избегне усещането за дискриминация. 
Детските градини пак ги няма 
Детските градини едва от няколко години попаднаха сред бенефициентите на националните програми в образованието, а 
сега липсват и сред тези, които ще получат пари от Плана за възстановяване, недоволстват директори. "Детските градини 
са част от образователната среда и когато говорим за изграждане на съвременна среда, те неизменно трябва да присъстват 
с цел приемственост в различните етапи на предучилищното и училищното образование. От изключителна важност е 
адаптирането на децата към съвременната образователна среда, започвайки от предучилищната възраст чрез 
приемственост във всички компоненти на средата - смислово, технологично, предметно-пространствено съдържание, 
материално-техническо осигуряване, съобразени с възрастта", пишат те. По думите им въвеждането на STEM 
образование в детската градина може да се реализира с различни модули - експериментална дейност с обекти от живата 
и неживата природа, конструктивни дейности и математика и др.  
 
√ Дизайнът на евромонетите в България ще се решава с онлайн анкета 
Петте най-добри предложения ще бъдат предложени за национално гласуване догодина 
Национално гласуване за определяне на дизайна на евромонетите с български символ ще бъде организирано догодина, 
съобщи БНР. Това предвижда комуникационната стратегия за въвеждане на единната европейска валута в България. 
Планът бе приет в петък от Координационния съвет за подготовка за членство в еврозоната и публикуван от 
Министерството на финансите. 
При въвеждането на еврото се предвижда монетите да имат от едната страна уникални за всяка държава изображения. 
Другата страна е обща за всички членки на еврозоната. По случая в комуникационната стратегия е записано, че ще бъде 
обявен конкурс за изображенията на монетите от 1 и 2 евро, както и от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента. 
Най-добрите пет предложения ще бъдат подбрани от жури и/или онлайн гласуване, след което ще бъдат подложени на 
национално гласуване. 
Информационната кампания предвижда още изпращане на нелични писма с информация за въвеждането на еврото, за 
защитните характеристики на евробанкнотите и монетите, за възможните начини за обмен на валута и други технически 
изисквания за промяната и т.н. 
В писмата до населението ще има карти-калкулатори, с които всеки да разбере как ще се извършва пресмятането на 
стойностите от лева в евро. В рамките на 100 дни преди въвеждането на еврото в България из страната ще тръгне и 
специално брандиран "евромобил", който също да информира за единната валута. 
Целевата дата за въвеждане на еврото в България е януари 2024 г. 
 
√ Универсалното зарядно става реалност от 2024 г. 
Купувачите ще могат да избират дали да закупят ново устройство със или без зарядно 
След десетгодишно отлагане Европейският парламент най-после одобри директивата, според която универсалното 
зарядно устройство ще стане задължително от 2024 г., съобщават от организацията "Активни потребители". Новият 
документ носи заглавието "Едно зарядно устройство за всички мобилни телефони и таблети — от полза за околната среда 
и за потребителите". От Брюксел подчертават, че т.нар. Universal Serial Bus (Универсалната серийна шина) USB-C ще стане 
новият стандарт за преносими устройства, който предлага висококачествено зареждане и трансфер на данни. Купувачите 
ще могат да избират дали да закупят ново устройство със или без зарядно. 
Предимствата    
До края на 2024 г. всички мобилни телефони, таблети и фотоапарати, продавани в ЕС, ще трябва да разполагат с порт за 
зареждане USB от тип C. От пролетта на 2026 г. лаптопите също ще трябва да са снабдени с такъв порт. Новият закон е част 
от общите усилия на ЕС за намаляване на електронните отпадъци и за предоставяне на по-екологични алтернативи на 
потребителите. Те няма да се нуждаят от различни зарядни устройства при всяка покупка на електронни продукти, тъй като 
ще могат да използват едно-единствено зарядно за цяла гама от малки или средни преносими електронни устройства. 
Независимо от техния производител всички нови мобилни телефони, таблети, цифрови камери, слушалки, преносими 
конзоли за видеоигри, преносими високоговорители, електронни четци, клавиатури, мишки, преносими навигационни 
системи и лаптопи, които се зареждат чрез кабел, работещ с мощност до 100 вата, ще трябва да бъдат оборудвани с порт 
USB-C. Всички устройства, които позволяват бързо зареждане, ще имат еднаква скорост на зареждане, с което и да било 
съвместимо зарядно устройство. 
Насърчаване на технологичните иновации  
Тъй като безжичното зареждане става все по-разпространено, Европейската комисия ще трябва да хармонизира 
изискванията за оперативна съвместимост до края на 2024 г., за да се избегне неблагоприятното въздействие върху 
потребителите и околната среда. По този начин ще отпадне и т.нар. ефект на технологична „зависимост“, при който 
потребителят става зависим от един производител. 
По-добра информация и по-добър избор 
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Специални етикети ще информират потребителите за характеристиките на зареждане на новите устройства, Така лесно ще 
става ясно дали старите зарядни устройства, с които разполагат, са съвместими. Купувачите ще могат да направят 
информиран избор дали да закупят ново зарядно устройство, заедно с новия продукт. Тези нови задължения ще доведат 
до по-дълготрайна употреба на зарядните устройства и ще помогнат на потребителите да спестят до 250 милиона евро 
годишно от ненужни покупки на зарядни устройства. Изхвърлените и неизползвани зарядни устройства в ЕС представляват 
около 11 000 тона електронни отпадъци годишно. Новите правила не се отнасят за продукти, пуснати на пазара преди 
датата на прилагане. 
 
√ Мистериозни кораби "изплуваха" край взрива на "Северен поток" 
ЕК даде над 225 млн. евро на Германия за национализация на фирма на "Газпром" 
Няколко дни преди взрива в газопроводите на "Северен поток" в района на Балтийско море край тях са минали два 
плавателни съда с изключени датчици за проследяване на местоположението. Това съобщи компанията SpaceKnow, която 
е анализирала спътниковите снимки. 
Аналитиците са открили 25 плавателни съда, минаващи в района няколко дни преди изтичането на газ, но само на два от 
тях транспондерите не са работели. Според директора на SpaceKnow Джери Яворницки това означава, че те са се опитвали 
да скрият информацията за своето местоположението и маршрутите. 
Според Wired(link is external) става дума за големи кораби - дължината на всеки от тях е от 95 до 130 метра, които са 
задължени да имат и да използват транспондери, за да избегнат възможен сблъсък с други плавателни съдове. 
SpaceKnow е предала резултатите от своето изследване на представители на НАТО, които разследват изтичането на газ. От 
НАТО са отказали коментар. Източник на Wired в НАТО е потвърдил, че алиансът е получил информация от SpaceKnow и че 
спътниковите снимки могат да бъдат полезни за разследването. 
Както "Сега" писа, на 26 септември в Балтийско море имаше изтичане на газ в двата газопровода на "Северен поток-1" и в 
един от  газопроводите на "Северен поток-2". На един от газопроводите на "Северен поток-1" са открити две дупки с 
дълбочина до 5 метра. 
Евросъюзът смята, че "Северен поток" е умишлено повреден. Шведската полиция, която изследва мястото на изтичане, 
заяви, че газопроводите са повредени от взрив. 
Засега страните се въздържат да обвиняват когото и да било за взривовете. Руският президент Владимир Путин обвини за 
случилото се "англосаксонците", а руското министерство на отбраната - Военно-морските сили на Великобритания. 
Британското министерство на отбраната категорично отрича това. 
Руски военни кораби са били забелязани малко преди взривовете в близост до газопроводите "Северен поток", съобщи 
CNN(link is external), позовавайки се на източници от западни разузнавания. Те са наблюдавани в понеделник и вторник, а 
експлозиите станаха на 26 септември /понеделник/. Не е ясно дали те имат нещо общо със случилото се, но следователите 
вече проучват информацията. Руски подводници също са били наблюдавани недалеч от тези райони миналата седмица, 
добавя един от служителите на разузнаването. 
Мерки 
Еврокомисията одобри национализацията на дъщерни предприятия на "Газпром" и отдели €225,6 млн. за Германия, за да 
изкупи 100% от акциите на бившата немска структура на руската компания SEFE GmbH (предишно име — Gazprom Germania 
GmbH). Това се съобщава на сайта на Еврокомисията. 
Тази мярка ще позволи на Германия да замени "Газпром експорт" като вносител на газ и ще осигури сигурност на 
доставките на синьо гориво. 
SEFE GmbH държи 14% от пазара на газ в Германия, като доставя и за други страни в ЕС. Тя е собственик и управлява 28% 
от газохранилищата, обслужващи пазара на Германия, газопроводите в Германия и други страни на ЕС. След началото на 
войната в Русия тя понесе сериозни загуби, заради прекратяването на доставките от "Газпром". На 4 април Германия пое 
управлението на компанията със срок до 15 декември, когато трябва да завърши прехвърлянето на собствеността върху 
акциите на "Газпром". 
През август изпълнителният директор на SEFE Егберг Леге съобщи в интервю за Der Spiegel, че компанията се нуждае от 4 
млрд. евро само за поддържане на ликвидност, както и още над 5 млрд. евро за замяна на недоставения руски газ. 
 
√ Демократите запазиха контрола над Сената в САЩ 
Чувствам се невероятно доволен от победата, коментира президентът Джо Байдън 
Демократическата партия в САЩ запази контрола над Сената след ключова победа в Невада. Тази нощ стана ясно, че 
Катрин Кортес Масто печели пред републиканеца Адам Лаксолт - бивш главен прокурор на щата, подкрепян от Доналд 
Тръмп. 
С победата в Невада Демократите си осигуряват 50 места в 100-местната Горна камара на Конгреса. Това им гарантира 
мнозинство, тъй като при паритет с глас участва вицепрезидентът, който е демократ. Такава беше ситуацията и до 
междинните избори, като 51-вият глас за демократите идваше от Камала Харис. За момента Републиканците имат 49 места. 
Последният сенаторски пост ще се попълни през декември след балотаж в Джорджия, но на практика вече няма значение 
при кого ще отиде - дори да е за Републиканците, това не застрашава мнозинството на Демократите. 
Запазването на контрола над Сената затвърждава изненадата на тези избори със силното представяне на Демократите при 
прогнозирана голяма червена вълна за Републиканците. В няколко ключови района изборите бяха загубени от кандидати, 
подкрепяни от Тръмп, което наложи изводи, че ерата Тръмп в Републиканската партия върви към своя край. Коментатори 
сочат и очевидното подценяване на ефекта от забраната на абортите - на екзит половете анкетираните посочваха 

https://www.wired.com/story/nord-stream-pipeline-explosion-dark-ships/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=onsite-share&utm_brand=wired&utm_social-type=earned
https://edition.cnn.com/2022/09/28/politics/nord-stream-pipeline-leak-russian-navy-ships/index.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://edition.cnn.com/2022/09/28/politics/nord-stream-pipeline-leak-russian-navy-ships/index.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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инфлацията като основен фактор как да гласуват (31%), но забраната на абортите идваше на второ място с почти същата 
значимост - 27%. Друг ключов фактор е гласът на младите американци. 
Победата в Сената опроверга и дългогодишната традиция в САЩ управляващата партия да се представя лошо на 
междинните избори заради негативите на управлението. Обратът се коментира като силна подкрепа за президента Джо 
Байдън и подсили очакванията той да се реши да се кандидатира за втори мандат. Засилват се и прогнозите, че резултатите 
от изборите ще са коз Тръмп да бъде разубеден да се кандидатира за 2024 г. 
Любопитно е, че до момента само едно място в Сената смени политическата си принадлежност - в Пенсилвания Джон 
Фетерман (Демократическа партия) извоюва невероятна победа над Мехмет Оз - известният д-р Оз, за когото усилено 
агитираше Доналд Тръмп. Фетерман не просто се конкурираше с телевизионна звезда, но през май претърпя инфаркт, 
който наложи значителни ограничения в кампанията му - в най-активната й част той все още не беше възстановил 
говорните и слуховите си умения. 
Броенето на гласовете за Камарата на представителите продължава. Към момента разпределението на местата е 211 за 
Републиканците и 204 за Демократите при 218 гласа, необходими за мнозинство. Тук победа за Демократите изглежда 
твърде невероятна, но Републиканците не успяха да сбъднат прогнозите за силно преимущество. Очаква се обявяването 
на резултати в 20 изборни района в Калифорния, Аризона, Аляска, Мейн, Ню Мексико, Ню Йорк и Орегон. 
Забавянето в изборните резултати идва от особеностите на изборните правила в някои щати и растящия дял хора, които 
подават вота си по пощата. В Аризона например човек може да гласува рано, като това става и по пощата, и в специални 
изборни пунктове преди деня на изборите. Има обаче възможност "ранен" вот да се подаде и в деня на изборите. Този 
начин на гласуване стана особено популярен през пандемията, но тази година постигна исторически връх. В изборен район 
Марикопа например, където е и столицата Финикс и където са 60% от гласовете, 290 000 гласа бяха подадени като ранен 
вот в деня на изборите. Това означава, че всеки подпис на тези бюлетини трябва да се верифицира, след което всяка 
бюлетина се изпраща на двупартиен панел за преглед и одобрение и именно това отнема време. В Невада за валиден 
глас, подаден по пощата, е необходимо пощенското клеймо да е до деня на изборите, но сега щатът чака до четири дни 
след изборите (т.е. до 12 ноември), физическите пликове да пристигнат. Това също бави преброяването. 
ЗАДОВОЛСТВО 
"Фокусираме се сега върху Джорджия, доволни сме до къде стигнахме. Знам, че съм непреклонен оптимист, но не съм 
изненадан от този резултат и съм невероятно доволен. Това се дължи нашите кандидати, които се кандидатираха с една и 
съща програма", коментира изборните резултати президентът Джо Байдън, който принадлежи към демократите, цитиран 
от БНР(link is external). 
 
√ Великобритания и ЕС ще бойкотират Русия на срещата на Г-20 
ЕС и Великобритания смятат да бойкотират изявите на руската делегация на срещата на Г-20, която ще се проведе на о. 
Бали в Индонезия на 15 и 16 ноември, съобщи "Гардиън".  
Представител на службата за външни връзки на ЕС казва пред вестника, че международната общност иска по този начин 
да покаже какво мисли за "всички тези престъпления, злодейства и незаконни действия на Русия".  Това означава да 
убедим международната общност от срещи със Сергей Лавров или други членове на руската делегация. Ще призовем да 
се напуска залата, когато Русия се изявява, допълва представителят.  
Както е известно, Путин няма да отиде в Индонезия. Руската делегация ще бъде водена от външния министър Сергей 
Лавров. Страните ще призоват Русия да прекрати войната, отбелязвайки, че преговорите трябва да са според условия, 
приемливи за Украйна.  
"Войната в Украйна ще заеме централно място на срещата в Бали. Има шанс да се отправи послание за мир. Там ще се 
образува коалиция, а Русия ще бъде изолирана", казва източник от администрацията на френския президент.  
"Не е време за война, но разбрахме, че без Украйна не бива нищо да се прави. Украйна трябва да реши кога иска да води 
преговори", казва френският чиновник. Има опасения, че Китай и Русия ще действат, за да размият съвместно изявление 
на срещата на Г-20, което призовава за деескалация.  
В същото време Италия, Германия, Испания и Франция вероятно ще поддържат изолацията на Русия, Китай няма да го 
стори. Индия и Саудитска Арабия не се присъединиха към санкциите на Запада срещу Москва, а Турция се зае с ролята на 
посредник между Москва и Киев.  
 
3e-news.net 
 
√ Росен Христов: Над 200 зарядни станции ще бъдат изградени в близост до съоръжения на ЕСО 
Държавата ще подкрепи и изграждането на водородна зарядна инфраструктура 
Министърът на енергетиката Росен Христов обяви две национални програми, които пилотно ще стартират в Бургас. Първата 
е за изграждане на над 200 зарядни станции за електромобили в близост до съществуващите подстанции от мрежата на 
ЕСО. “Подстанциите осигуряват нужното напрежение, така че автомобилите да могат да се зареждат бързо, буквално за 
15-20 минути. Това е важна стъпка за стимулиране на използването на електрически автомобили”, обясни Христов. Втората 
програма е за изграждане на зарядни станции за водород за тежкотоварни камиони и автобуси на ключови места в 
страната. “Благодарение на активната роля на кмета Димитър Николов започваме от Бургас, като тук е предвидена и 
станцията за производство на зелен водород, така че да се затвори цикълът”, допълни министърът. По думите му ще се 
ползва опита на Осло, както и партньорството по Норвежката програма.  
Поводът за посещението на министър Христов в Бургас бе инспектиране и предсрочно пускане след ремонт на 
електропреносната мрежа, захранваща региона на града, която бе повредена от бурята през септември. Това наложи 

https://bnr.bg/horizont/post/101735636/baidan-dovolen-ot-rezulatite-ot-izborite-za-senat
https://bnr.bg/horizont/post/101735636/baidan-dovolen-ot-rezulatite-ot-izborite-za-senat
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използването на алтернативни трасета, което обаче създаваше несигурност за зимния период. “Поемаме ангажимент в 
инвестиционната програма на ЕСО да включим и обновяване на цялото трасе, което е от важно значение за региона, тъй 
като монтираните сега стълбове са по най-новите стандарти и са проектирани да издържат на тежки атмосферни влияния”, 
подчерта Христов. Изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев обясни, че основното захранване на подстанцията се 
пуска 15 дни преди предвидения краен срок за завършване на ремонта. По думите му възстановяването на аварията е на 
стойност малко над 1 милион и 400 хиляди лева.  
В Бургас министърът на енергетиката и кметът на общината посетиха детска ясла, където в в ход реализирането на проект 
за геотермално отопление и охлаждане, финансиран по Норвежката програма, управлявана от Министерството на 
енергетиката. 
 
√ МИР: Отваряме третата процедура по Плана за възстановяване – за ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия 
за бизнеса 
До дни ще бъде обявена за обществено обсъждане и мярката за ВЕИ от 200 млн. лв., съобщи в ефира на Радио Фокус 
Калин Маринов, зам.-главен директор в МИР 
„До дни Министерство на иновациите и растежа (МИР) ще обяви за обществено обсъждане най-чаканата, трета процедура, 
от Плана за възстановяване и устойчивост - за ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия с бюджет от 200 млн. лв.“ 
Това съобщи Калин Маринов, зам.-директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД 
ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа (МИР) във второто издание на предаването „Пари има: Говори 
министерството на иновациите и растежа“ в радиоверигата „Фокус“. 
По думите му, има изключително засилен интерес към мярката за ВЕИ от страна на малките и средни предприятия. Това 
ще ги направи енергийно независими, а половината от инвестицията ще се плаща от Плана за възстановяване. Фирмите 
ще могат да си монтират ВЕИ-панели, както и батерии за съхранение на енергията, която няма да се връща в енергийната 
системата, а ще се ползва от тях за производствени нужди, обясни Маринов. 
„В момента достъпна за кандидатстване е втората процедура от ПВУ за „ИКТ решения и киберсигурност“ за 30,6 млн. лв., 
по която проекти се приемат до 19 декември. До момента са подадени над 3 000 предложения от фирмите за близо 60 
млн. лв.“, обяви Маринов. Той допълни, че по тази мярка дигитализацията, мерките за киберсигурност и информационните 
технологии ще бъдат плащани 100 % от ПВУ, без нужда от съфинансиране на фирмите. 
По думите му, до края на годината Министерството на иновациите ще обяви списъците на всички фирми, които ще получат 
финансиране по първата отворена процедура от ПВУ – „Технологична модернизация“ с бюджет 260 млн. лв. за нови 
машини и съоръжения в малките и средните фирми. По нея се кандидатстваше до края на септември. „Вчера завърши 
първата фаза на оценката на всички 2537 подадени проектни. Към финалната фаза продължават над 2000 от тях“, обяви 
Маринов. И подчерта, че това ще бъдат първите фирми в страната, които ще получат финансиране от ПВУ, защото само 
МИР има отворени процедури по него. Зам.-директорът каза още, че кандидатстването е максимално улеснено, тъй като 
става изцяло онлайн в системата ИСУН 2020, без подаване на документи на хартия. 
До края на годината ще бъде отворена и четвърта процедура по ПВУ – за развойни дейности и интелектуална собственост 
за 120 млн. лв. „Тя е за всички предприятия, които имат печат за върхови постижения, но не са получили шанс за 
финансиране поради изчерпване на ресурс в предходния програмен период. Сега ще получат втори шанс за финансова 
подкрепа“, допълни още Маринов. 
По отношение на Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с бюджет 
от 2.14 млрд. лв. Калин Маринов обяви, че се очаква одобрението й от Европейската комисия в следващите седмици. „Тя 
е нова  за България и ще съкрати пропастта между българския бизнес и научните организации. Тя ще финансира дигитални 
решения и научни разработки както в бизнеса, така и в публичните организации и ще се изпълнява, освен от МИР, но и от 
министерствата на образованието и електронното управление. Предвидена е подкрепа за Центровете за върхови 
постижения и Центровете за компетентност в размер на 142 млн. евро, както и 70 млн. евро финансиране за дигитални и 
иновационни хъбове в България, както и ваучерна схема на стойност 25 млн. евро за внедряване на научни разработки в 
предприятията“, добави Маринов. 
Предаването на МИР „Пари има“ се излъчва в ефира на радио „Фокус“ всеки петък от 15:15 ч. и разяснява 
кандидатстването по Плана за възстановяване и новите европейски програми. 
 
√ Млечните продукти са поскъпнали с 40% за една година 
През отминалите пет работни дни (7-11 ноември) цените по стоковите тържища са се повишили с 1.14% за седмица, 
а за една година са нараснали с 31.93 на сто 
Млечните продукти, които се търгуват на стоковите тържища в страната са поскъпнали средно с 40%, а в пазарни цени на 
едро увеличението средно е с 10.34 лева. Това показват обобщените данни от седмичните бюлетини на Държавната 
комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). 
Най-много е поскъпнало кравето сирене (+49.21% или с 3.78 лв./кг спрямо цените на едро към 11 ноември 2021 година), 
следвано от кашкавала „Витоша“ (+44.72% или с 5.34 лв./кг), киселото мляко в кофичка от 400 грама (+41.57% или с 0.37 
лв./литъра), пакетчето масло 125 грама (+37.93% или с 0.77 лв./броя), а най-слабо са нараснали цените на едро на прясното 
мляко с масленост над 3% (+21.58% или 0.41 лв./литъра). 
През втората работна седмица на ноември (7-11) храните на едро по стоковите тържища са поскъпнали за седма поредна 
седмица, след като преди това поевтиняваха пет поредни седмици, показват данните ДКСБТ. Най-дългият период на 
непрекъснато седмично (8 поредни) поскъпване на храните от началото на годината е регистрирано през февруари и март. 
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Разликата на цените по области продължава да се задълбочава и достига 9.20 лева при сиренето, 8.15 лева при кашкавала 
„Витоша“ и 3.90 лева при каймата смес. 
Седмичната равносметка 
показва, че през отминалите пет работни дни от включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ 34 хранителни продукти, 23 
са поскъпнали, 8 са поевтинели и 3 са без промяна в цената. От млечните и месните храни и варивата най-много са 
нараснали цените на едро на замразеното пиле, а най-много е поевтиняло слънчогледовото олио; при плодовете са 
поскъпнали само ябълките, а най-много са поевтинели лимоните; при зеленчуците най-много са нараснали цените на едро 
на оранжерийните домати, а са спаднали само на зелето. 
Индексът на тържищните цени на едро (ИТЦ), който се поддържа от ДКСБТ към 11 ноември е 2.219 пункта спрямо 2.194 
пункта към 4 ноември или седмично нарастване с 1.14%, а за две седмици от началото на ноември храните на едро са 
поскъпнали с 1.82 на сто. 
През първата седмица на октомври храните на едро поскъпнаха с 1.38%, през втората – с 0.75%, през третата – с 1.16%, а 
през четвъртата – 0.60 на сто. Така през целия отминал месец цените са нараснали с 3.89 на сто. 
Месечната равносметка 
от началото на годината показва, че през осем от месеците храните на едро са поскъпвали, а  през два са спадали. Най-
голямо месечно повишение на цените на едро е отчетено през март (+6.42%), а най-голямо поевтиняване през юни (-
6.18%). 
Общо от началото на годината до 11 ноември цените на храните на едро са се повишили с 24.74 на сто, а на годишна база, 
спрямо 11 ноември 2021 година ИТЦ е нараснал с 31.93% (от 1.682 пункта), сочат данните от бюлетините на ДКСБТ. 
 

 
Базовото ниво на индекса от 1.000 пункта е от 2005 година. 

 
Разликата на цените по области продължава да нараства значително 
и през втората работна седмица на ноември за 10-те основни храни, които се наблюдават от ДКСБТ в 19 области на 
страната. Както вече посочихме, най-голяма е разликата от 9.20 лева при кравето сирене (от 7.00 лв./кг в Сливен до 16.20 
лв./кг в София), при кашкавала разликата е 8.15 лева (от 12.85 лв./кг в Благоевград до 21.00 лв./кг в Пловдив), 3.90 лева е 
разликата при каймата смес (от 6.00 лв./кг в Плевен до 9.90 лв./кг в Силистра), при зрелия фасул разликата е 2.80 лева (от 
3.20 лв./кг във Враца и Сливен до до 6.00 лв./кг в Ямбол), 2.50 лева е разликата при замразеното пиле (от 4.50 лв./кг в 
София до 7.00 лв./кг в Силистра и Шумен), при слънчогледовото олио разликата е 2.34 лева (от 3.60 лв./литъра в Хасково 
до 5.94 лв./литъра в Силистра), 1.67 лева е разликата при ориза (от 2.00 лв./кг в Стара Загора и Смолян до 3.67 лв./кг в 
Силистра), при захарта разликата е 1.05 лева (от 1.65 лв./кг в Бургас до 2.70 лв./кг в Благоевград, Смолян и София), 0.68 
лева е разликата при брашното тип 500 (от 1.02 лв./кг във Враца и Добрич до 1.70 лв./кг в София), при яйцата разликата е 
0.12 лева (от 0.26 лв./броя в Силистра, Шумен и Ямбол до 0.38 лв./броя във Враца и София). 
При основните месни, млечни храни и варивата 
от всичките 20 включени в бюлетина на ДКСБТ, на седмична база поскъпналите са 14, поевтинелите са 3, без промяна в 
цената също са 3, като трендът е в нормални граници – от минус 2.4% до плюс 4.4 на сто, което е характерно за сезона за 
тази група хранителни продукти. 
Най-много е поскъпнало, както вече посочихме замразеното пиле (+4.4% до 6.12 лв./броя), следвано от пилешките 
кренвирши (+2.0% до 4.99 лв./кг), пакетчето масло 125 грама (+1.8% до 2.80 лв./кг), кашкавала „Витоша“ (+0.9% до 17.28 



21 

 

лв./кг), захарта (+0.8% до 2.54 лв./кг), киселото мляко в кофичка от 400 грама (+0.8% до 1.26 лв./броя), брашното тип 500 
(+0.7% до 1.44 лв./кг), прясното мляко над 3% масленост (+0.4% до 2.31 лв./литъра), кравето сирене (0.2% до 11.46 лв./кг). 
Без промяна в цената са лещата (4.03 лв./кг), яйцата (0.34 лв./броя) и малотрайните колбаси, вкл. и шунка (5.87 лв./кг). 
Най-много е поевтиняло слънчогледовото олио (-2.6% до 4.50 лв./литъра), следвано от ориза (-2.4% до 2.86 лв./кг), зрелия 
фасул (-1.4% до 4.08 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че на годишна база с изключение на малотрайните колбаси, всички млечни, месни и други 
храни, вкл. и варивата са поскъпнали, а с над 1 лев са се повишили цените на 6 продукта, като най-голяма е разликата при 
кашкавала „Витоша“ (+5.34 лева), кравето сирене (+3.78 лева), варено-пушения салам (+2.10 лева), замразеното пиле (1.54 
лева), пилешките кренвирши (+1.04 лева) и слънчогледовото олио (+1.02 лева). 
При плодовете 
които са  регистрирани в седмичния бюлетин на ДКСБТ, повечето са поевтинели, като трендът при тях по това време на 
годината е в умерени граници - от минус 7.1% до плюс 1.5 на сто. 
Поскъпнали са само ябълките (+1.5% до 1.32 лв./кг), а най-много е поевтиняло гроздето (-7.1% до 1.97 лв./кг), следвано от 
лимоните (-5.9% до 2.70 лв./кг), портокалите (-3.7% до 2.35 лв./кг) и бананите (-1.7% до 2.86 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че по същото време на миналата 2021 година всички плодове са били по-евтини спрямо 
цените към 11 ноември 2022 година, като най-голяма е разликата на цените при лимоните, бананите и портокалите. 
При зеленчуците 
на седмична база почти всички са поскъпнали, като за тази група храни трендът е в широки граници за сезона - от минус 
2.1% до плюс 10.1 на сто. Най-много са поскъпнали оранжерийните домати (+19.0% до 3.25 лв./кг), следвани от зеления 
пипер (+10.1% до 1.85 лв./кг), доматите от внос (+8.6% до 3.04 лв./кг), оранжерийните краставици (+6.1% до 2.60 лв./кг), 
картофите (+4.5% до 1.16 лв./кг), морковите (+3.0% до 1.03 лв./кг), червения пипер (+3.0% до 2.38 лв./кг) и зрелия кромид 
лук (+0.9% до 1.12 лв./кг). 
Поевтиняло е само зелето (-2.1% до 0.93 лв./кг). 
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От таблицата по горе е видно, че на годишна база почти всички зеленчуци са поскъпнали, с изключение на зелето. Най-
голяма е разликата на цените при оранжерийните домати (1.10 лева), доматите от внос (1.01 лева), червения пипер (0.69 
лева) и оранжерийните краставици (0.43 лева). 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg 
 
√ Повишение с 21.0%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 404.70 евро за MWh с ден за доставка 
14 ноември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 404.70  лв. за MWh с ден за доставка 14 ноември 2022 г. и обем от 79 670.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
ръст с 21.0 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 461.73 лв. за MWh, при количество от 42 820.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (36 850.00 MWh) е на цена от 347.67 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 270.84 лв. за MWh и количество от 2926.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 234.25 лв. за MWh (2869.2 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 586.75 лв. за 
MWh при количество от 3468.9 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 338.61 лв. за MWh при обем от 3317.1 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 334.38 лв. (170.97 евро) за MWh за 13 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 14 ноември 2022 г. се повишава до 404.70 лв. за MWh ( ръст от 21.0 %) по данни на БНЕБ или 206.92 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 13 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 105.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 327.06 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     36,07%    2158.88 
Кондензационни ТЕЦ   48,53%    2904.42 
Топлофикационни ТЕЦ   5,05%    302.39 
Заводски ТЕЦ    2,02%    120.64 
ВЕЦ     0,22%    13.03 
Малки ВЕЦ    1,10%    65.89 
ВяЕЦ     0,01%    0.64 
ФЕЦ     6,20%    371.05 
Био ЕЦ      0,80%     47.58 
Товар на РБ         4206.54 
Интензитетът на СО2 е 439g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ръст в цените на електроенергията по борсите за понеделник 14 ноември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 207,05 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 212,45 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 207,05 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 14 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 236,34 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 177,76 евро/мвтч. Най-високата цена от 300,00 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 
119,77 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 71 602,7 мвтч. 

https://business.dir.bg/pazari/mlechnite-produkti-sa-poskapnali-s-40-za-edna-godina
https://ibex.bg/
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На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 14 ноември ще бъде 212,45 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 122,45 гвтч. Максималната цена ще бъде 300,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 139,33 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 14 ноември е 206,06 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 233,92 евро/мвтч. Най-високата цена от 288,50 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 119,60 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 74 673,2 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 14 ноември на Словашката енергийна борса е 205,08 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 17 ч и тя ще е 288,50 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 120,02 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 180,74 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 18 ч и 
тя ще е 268,92 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 115,35 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 14 ноември е 204,09 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
234,59 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 59 456,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя 
ще достигне 264,37 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 117,93 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 160,80 евро/мвтч на 14 ноември. Пиковата цена ще бъде 
187,35 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 421 726,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч 
и тя ще достигне 254,18 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 93,88 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 14 ноември ще се продава за 214,00 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Най-високите цени на електроенергията за небитови потребители са в Гърция и Италия за първата половина на 2022 
г. 
Цените на електроенергията за небитови клиенти (с потребление между 500 MWh и 2 000 MWh) през първата половина 
на 2022 г. са най-високи в Гърция (0,3042 евро за кВтч) и Италия (0,2525 евро за кВтч). Най-ниските цени се наблюдават във 
Финландия (0,0808 евро за кВтч) и Швеция (0,1117 евро за кВтч). 
Цените за електроенергия за същата група небитови потребители в България са се повишили значително от 0.0962 
евро/кВтч през първото полугодие на 2021 до 0,1736 евро/кВтч (+80,5%). Тази цена би била далеч по-висока ако не 
съществуваше програмата за компенсации, а именно над 0,23 евро/кВтч . 
Средната цена в ЕС през първото полугодие на 2022 г. е била 0,1833 евро за кВтч. 
Обобщените данни са среднопретеглени стойности като се взема предвид средното потребление във всяка група. 
 

 
 
Дял на невъзстановимите данъци и такси в цените на електроенергията 
През първата половина на 2022 г. делът на данъците е най-висок в Полша, следвана от Латвия и Кипър, където 
невъзстановимите данъци и такси съставляват съответно 36,5 %, 32,1 % и 30,3 % от общата цена. Делът на данъците за ЕС 
е 12,6 %. 
От другата страна с отрицателен дял на данъците се подреждат България (-36,6%), Гърция (-21,5%), Португалия (-12,4%) и 
Унгария (-7%). 
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Дял на разходите за пренос и разпределение в мрежовите разходи при небитовите потребители на електроенергия 
Разходите за пренос и разпределение се отчитат само веднъж годишно, в края на второто полугодие. Този параграф се 
отнася до данни за 2021 г.  Идентично с битовите потребители, разходите за разпределение имат най-голям дял в 
сравнение с разходите за пренос. Това е нормално за всички видове мрежи, включително и за електроенергийната 
система. Преносната мрежа се използва за пренос на големи количества енергия на големи разстояния. 
Разпределителната мрежа обикновено е мястото, където се свързват потребителите. Разпределителната мрежа е по-гъста 
от преносната, поради което се очаква делът ѝ в разходите да бъде по-висок. 
Държавите с по-малка гъстота на населението се нуждаят от по-обширна преносна мрежа, за да посрещнат нуждите си. 
Разходите за нея са по-високи в сравнение със страните с по-висока гъстота на населението. По-малките страни с по-гъсто 
население използват предимно разпределителната си мрежа. 
Някои небитови потребители обаче могат да бъдат директно свързани към преносната мрежа или да използват част от 
разпределителната мрежа (само средно напрежение). Следователно делът на разходите за пренос може да бъде по-висок 
в сравнение с битовите потребители, както е случая с България. 
През 2021 г. Чешката република, Швеция и Австрия са имали най-висок дял на разходите за разпределение в мрежовите 
разходи, съответно 91,2 %, 88,3 % и 84,1 %. От друга страна, през 2021 г.  в Дания, Белгия и Италия разходите за пренос 
формират най-голям дял в мрежовата компонента- съответно 58 %, 57,5 % и 56,4 %. 
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√ Домакинствата са помогнали на Европа да намали потреблението на газ с 22% 
Европа през миналия месец успя да ограничи потреблението на газ, тъй като домакинствата не включваха  отоплението си 
заради топлото време, а в резултат  пазара успя да си отдъхне в преддверието на  зимата. 
Правителствата призоваха потребителите да намалят потреблението на газ, след като заради рязкото намаляване на 
доставките от Русия за региона възникна въпроса за въвеждане на нормиране с настъпването на студовете. Меката есен 
помогна да се икономиса гориво, но електроцентралите горят все повече, за да осигурят осветление. 
По данни на платформата за анализи на Engie SA, EnergyScan, през октомври общото търсене на газ в Западна Европа е 
спаднало с 22% в сравнение с миналата година основно поради по-малкото потребление от обитателите на жилищните 
сгради, бизнеса и малките промишлени предприятия, пише в своя материал Bloomberg. Енергийният сектор е увеличил 
потреблението с 14%. 
Освен топлото време, търсенето е спаднало заради резкия ръст на цените и много от малките промишлени потребители 
са намалили обема на работа, за да оцелеят. Този спад, заедно с притока на големи обеми от LNG и препълнените 
газохранилища са в основата на спада на опасенията по повод това, че на правителствата ще се наложи да ограничат 
доставките за потребителите през следващите месеци. 
„Появяват се признаци на промяна на поведението в плановете за използването на отопление“, отбелязва Жулиен Хоарау, 
директор на отдела за анализи към EnergyScan. По думите му, това е оказало „силен натиск в посока към понижение на 
спот цените на газа в цяла Европа и ще помогне на континента да балансира газовата система през тази зима“. 
Въпреки че базисните цени, както и преди са три пъти по-високи от средното ниво за последните пет години, те вече са 
спаднали с над 60% в сравнение с августовския пик. 
Несигурността се запазва 
По данни на EnergyScan, през октомври търсенето на газ от страна на жилищния сектор, компаниите и малките 
промишлени потребители е спаднало с 33%, а потреблението от страна на големите промишлени предприятия се е свило 
с 27%. Високото търсене от страна на енергийния сектор е компенсирал общия спад, тъй като на държавите се е наложило 
да изгарят повече газ на фона на спиранията на атомните електроцентрали във Франция и намаляването на мощностите 
на хидроенергийните централи в други страни. 
В сравнение с миналата година използването на газа за производство на електроенергия във Франция се е увеличило над 
два пъти като в същото време и съседните страни са увеличили използването на енергия, произвеждана от газ. В някои от 
случаите тази промяна се дължи на неотдавнашното понижение на цените, което е повишило привлекателността на газа в 
сравнение с въглищата. През миналия месец Германия е използвала например, с 40% повече газ за производството на 
електроенергия. 
Перспективите за следващите седмици обаче остават неясни поради несигурността, тъй като е трудно да се предвиди какво 
ще се случи с търсенето и предлагането. 
 
Мениджър 
 
√ МВФ: Глобалната икономическа перспектива става все по-мрачна 
Глобалната икономическа перспектива вече е дори по-мрачна от прогнозираното миналия месец, каза Международният 
валутен фонд, цитиран от Ройтерс. 
Организацията приписа това развитие на затягането на паричната политика в отговор на устойчиво високата и 
широкообхватна инфлация, слабия импулс на икономически растеж в Китай, както и продължаващите проблеми с веригата 
на доставки и продоволствената несигурност, причинени от инвазията на Русия в Украйна. 
Миналият месец МВФ понижи прогнозата си за глобалния икономически растеж през 2023 г. от 3% на 2,7% 
В блог, подготвен за срещата на върха на лидерите на Г-20 в Индонезия, МВФ посочи, че последните високочестотни 
индикатори „потвърждават, че перспективите са по-мрачни“, особено в Европа. 
Институцията заяви, че последните данни за индексите на мениджърите по поръчките (PMI), които измерват активността 
в секторите производството и услугите, сигнализират за слабост в повечето големи икономики от Г-20, като 
икономическата активност се свива, докато инфлацията остава упорито висока. 
„Индикаторите в нарастващ дял от страните от Г-20 са спаднали от експанзионна територия по-рано тази година до нива, 
които сигнализират за свиване. Предизвикателствата, пред които е изправена световната икономика, са огромни, като тези 
влошаващи се индикатори носят допълнителни предизвикателства“, посочи МВФ, като добави, че настоящата политическа 
среда е „необичайно несигурна“ 
Влошаваща се енергийна криза в Европа би навредила сериозно на растежа и би повишила инфлацията, докато 
продължителната висока инфлация може да предизвика по-големи от очакваните скокове на лихвените политики и 
допълнително затягане на глобалните финансови условия. Това от своя страна създава „нарастващи рискове от криза на 
държавния дълг за уязвимите икономики“, каза МВФ. 
Все по-тежките метеорологични явления също ще навредят на растежа в целия свят, посочва организацията. 
 
√ Цените на петрола започват седмицата на червена територия 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, въпреки че започнаха деня с ръст на фона на 
информацията, че Китай ще облекчи някои от строгите си мерки срещу разпространението на COVID-19, подхранвайки 
надеждите за възстановяване на икономическата активност и търсенето при най-големия вносител на суров петрол в света, 
предаде Ройтерс. 
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Към 8:45 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,48 долара, или 0,50%, да 95,51 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,52 долара, или 0,58%, до 88,44 долара за барел. Предходната сесия 
двата петролни еталона поскъпнаха съответно с 1,1% и 2,9% 
Цените на суровините се повишиха в петък, след като Националната здравна комисия на Китай коригира своите мерки за 
превенция и контрол на COVID. През уикенда обаче новите случаи на заразени с COVID-19 в страната се повишиха . 
„Пазарът беше твърде оптимистичен. Вирусът ще се разпространи по-бързо през зимата и бързият растеж на случаите 
прави невъзможно за китайското правителство да коригира политиката за нулев COVID“, каза Леон Ли, базиран в Шанхай 
анализатор на CMC Markets. 
„Освен това ще отнеме известно време от представяне на политиката до нейното прилагане, така че пълната 
либерализация на Китай може да трябва да изчака до първото тримесечие на следващата година, което означава, че 
възстановяването на цените на петрола миналия петък е неустойчиво“, добави той. 
Облекчаването на ограниченията в Китай, най-големият вносител на суров петрол в света, включваше намаляване на дните 
карантина за близки контакти на заразени и пристигащи пътници с два дни, както и премахване на наказанието за 
авиокомпаниите, които транспортират заразени пътници. 
„Последното облекчаване на карантинните изисквания със сигурност е стъпка в правилната посока, но пазарът вероятно 
ще трябва да види по-нататъшно облекчаване, ако искаме този скорошен ентусиазъм да се запази“, посочи ING в бележка. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
 БНТ, „Денят започва" 

- Мащабната операция за 12-годишния Александър в Перник - как ще продължи издирването и разследването по 
случая с изчезването на момчето. 

- Въпросите в земеделието; Гост: Явор Гечев - служебен министър на земеделието. 
- След взрива в Истанбул - отваря ли се още повече темата за сигурността по границите в Европа. 
- За решенията след смъртта на граничния полицай край Елхово; Гост: Йордан Божилов - бивш зам.-министър на 

отбраната. 
- Между обвиненията и нападките в управлението на енергийния сектор; Гост: Александър Николов - бившият 

енергиен министър. 
- Ще се вдигнат ли доходите и какви средства за това има в бюджета; Гост: Димитър Манолов - президентът на 

„Подкрепа". 
бТВ, „Тази сутрин" 

- Три дни без следа от Александър. 
- Кой стои зад взрива в центъра на Истанбул. 
- Какви са рисковете, ако започнем новата година със стария бюджет; Гост: Петър Чобанов - депутат от ДПС. 
- Ще получи ли страната ни F-16, ако изпрати изтребителите ни на Украйна; Гост: Ивайло Мирчев - депутат от 

„Демократична България". 
- Сигнали за още случаи на пропадане в необезопасени шахти в Пловдив. 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Издирването на Александър продължава. 
- Протест, след като пиян помете с колата си дете в Бузовград. 
- Спасиха мъж, стоял заклещен 12 часа в тръба в Пловдив. 
- Пари и политика. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Вицепрезидентът Илияна Йотова: Чакаме документите за Десислава Иванчева 
в. Телеграф  - Софийско и Плевенско с най-лоши пътища; 
в. Труд - Грипът се завръща по-яростен 
в. Труд  - Бизнесът иска да остане 9% ДДС за заведенията 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - Българско сирене се прави в Полша с мляко от Косово 
в. 24 часа - Спор за 3 числа в бюджета решава вадят ли от фризера пенсии и заплати 
в. 24 часа  - Хиляди търсят Сашко от Перник около водоеми и в дворове на къщи, 3 дни няма следа от детето 
в. 24 часа - Заради 85 общини отлагат за шести път устройствените планове 
в. Телеграф  - Нинова: Върви имитация на преговори; 
в. Телеграф  - Работещите се стопиха € 350 000 
в. Телеграф  - ТИР нацели бус с деца; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Росица Велкова, служебен министър на финансите: Хората и парите да са разумни - предизборните обещания 
се плащат с нови данъци, или с нов дълг 
в. Телеграф  - Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета: Не бива да се 
връщаме към времето с един учебник за всички; 
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в. Труд  - Доц. Григор Сарийски, Институт за икономически изследвания на БАН, пред "Труд NEWS": Еврозоната ще отвори 
за България широко вратата към гръцкия сценарий 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Рут Колева клекна патриотически 
в. Телеграф - Колко смелост е нужна, за да тръгнеш на път; 
в. Труд - Кой и защо иска "президентска република" 
в. Труд - Жалкият плач Иванчева да бъде помилвана обезмисля борбата с корупцията. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 09.00 часа Селин Гауер, генерален директор и ръководител на Работната група за възстановяване и устойчивост 
на Европейската комисия, ще посети База София на Националния STEM Център (бул. "Драган Цанков" 21А) заедно 
със заместник-министъра на образованието и науката Надя Младенова и вицепремиера по управление на 
европейските средства Атанас Пеканов. На място ще бъдат направени кратки изявления за медиите. 

- От 10.00 часа в залата на 7-ми етаж в Министерство на образованието и науката ще бъде представено новото 
издание на Рейтинговата система на висшите училища в България. 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: "Вродени сърдечни малформации при 
възрастни - проблеми и решения" 

- От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: "ФГУ и Столична община в диалог с 
гражданите". Представяне на Алгоритъм за организиране и провеждане на обществени обсъждания. 

- От 18.00 часа в Литературен клуб "Перото" в НДК, Бюрото на Европейския парламент организира дискусия на тема 
"Нерешеният казус на демокрацията: изборна умора". Събитието се организира в рамките на кампанията "Заедно 
за ЕС" на Европейския парламент, която цели изграждането на паневропейска общност, насърчаваща 
гражданското общество да участва в демократичния процес. 

- От 18.00 часа Evolution Engineering Ви кани на откриване на футуристичната изложба "Аrt behind Evolution", 
представяща творчество, включващо графичен дизайн, анимация и други визуални подходи. Съвременното 
изкуство ще бъде изложено в уникалната по рода си Галерия +359. 

- От 18.30 часа в пространство Swimming Pool на покрива на емблематична за модернизма сграда на арх. Васил 
Василев ще се състои прожекцията на новите епизоди, съпътствана от дискусия с режисьорите Андрей Гетов и Яна 
Алексиева и водещите експерти в областта на архитектурния модернизъм д-р арх. Любинка Стоилова и Васил 
Макаринов. Събитието ще се излъчва онлайн на живо на страниците на Моно Колектив в YouTube и Facebook. 

*** 
Варна. 

- От 09.30 часа пред Областна администрация Варна (ул. Преслав 26) ще се проведе протестен перформънс срещу 
изгарянето на отпадъци и участниците в срещата ще коментират плановете за нови инсталации за горене на 
отпадъци и отражението им върху качеството на въздуха. 

- От 11.30 часа на народните представители от ПГ на ГЕРБ /СДС Павел Христов, Красен Кралев, Славена Точева и адв. 
Бранимир Балачев в централен офис на ПП ГЕРБ - Варна на ул. "Сан Стефано" 22 . Темите са актуалната политическа 
ситуация, питания на варненските депутати до служебния 
кабинет, както и последните решения на ОбС за важни проекти на Варна. 

- От 13.30 часа в пресклуба на БТА в гр. Варна сдружение "Граждани +" ще проведе пресконференция, в която ще 
представи работата си по проекта "Новите граждани на България". Проектът цели да подпомогне реалното 
въвличане на украинските бежанци в обществения живот, да ги насърчи и овласти да се чувстват равностойни и 
полезни участници в социалния и културен живот на населените места и региони, където пребивават. 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа, в Бизнес залата на Община град Добрич, ет. 1, екипът на ОИЦ - Добрич ще проведе информационно 
събитие за проактивна работа с медиите. По време на събитието ще бъдат анонсирани Общата кампания на 
Мрежата от ОИЦ за 2022 г., посветена на новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 
2021-2027 г. и предстоящи информационни срещи в общини в област Добрич. 

- От 09.40 часа в Зала 4 на Младежкия център започва клас по музициране - "Ние и музиката" 
- От 11.15 часа в Интерактивната зала на Регионална библиотека "Дора Габе" е началото на Литературна викторина 

"Какво знаем за Пипи Дългото чорапче и нейната създателка?" по повод 115 години от рождението на Астрид 
Линдгрен /1907-2002/ с участието на възпитаници на СУ "Петко Р. Славейков" 

- От 12.00 часа в Зала 3 на Младежкия център ще се проведе неформално обучение на тема "Кариерно 
ориентиране" по проект "Младежки център Добрич - Вашето днес", финансиран от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

- В Регионална библиотека "Дора Габе" в сектор "Книгозаемане" до 18 ноември може да бъде разгледана витрина 
по повод 100 години от рождението на Кърт Вонегът, американски писател, романист и сатирик /1922 - 2007/ 

- Във фоайето на Младежкия център е подредена благотворителна изложба на рисунки със спрей, дарени от 
младежи за Кампанията в помощ на Емо Ангелов 

*** 
Карлово. 
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- От 12.30 часа в комплекс "Старинно Карлово" ще се състои откриваща пресконференция, на която ще бъде 
представен проекта "Калиграфия.бг". 

*** 
Плевен. 

- От 09.30 часа в хотел "Ростов", гр. Плевен, сдружение "Аутизъм днес" организира Трета международна 
конференция за аутизма и Форум на качеството на социалните услуги в България, под патронажа на 
Вицепрезидента на Р България - г-жа Илияна Йотова. 

*** 
Русе. 

- От 09.00 часа в сградата на Съюза на слепите на ул. Митрополит Григории ще се правят безплатни кръвни 
изследвания за диабет и специализирани часовници за хора с увредено зрение е поредното дарение на дамите 
от Лайънс клуб "Сексагинта приста" към членовете на Съюза на слепите-Русе. 

*** 
Смолян. 

- От 09.30 до 14.00 часа в сградата на РЗИ, по повод Световен ден за борба с диабета - 14 ноември, Регионалната 
здравна инспекция и сдружение "Ръка за ръка срещу диабета" организират безплатно измерване на нивото на 
глюкоза в кръвта. Изследването ще се проведе на самия ден с глюкомер, а резултатът ще бъде отчетен веднага. 

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

