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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
bTV 
 
√ Масово недоволство: Командировъчните в България не са променяни от 14 години 
След запитване на bTV от финансовото министерство отговориха, че ще предложат промени 
Масово недоволство заради парите, които се полагат на работниците в командировка. За България командировъчните не 
са актуализирани от 14 години, а командировъчните за чужбина не са променяни от 18 години. 
Когато работникът е в командировка в страната, работодателят му дължи най-малко 10 лева на ден. Ако остане да нощува 
- дневните са поне 20 лева. 
Сумите са определени в наредба, последно актуализирана през 2008 година. Ако командировката е в чужбина - за почти 
всички държави от Евросъюза размерът на дневните пари е 35 евро. Сумата не е променяна от 2004 година. 
След запитване на bTV от финансовото министерство отговориха, че ще предложат промени. Гергана Георгиева е общински 
служител в Хасково и често е в командировка в страната. 
"Стигат за едно кафе и за един сандвич за деня, знаете понякога може да е продължителен, смятам, че е крайно ниско като 
размер и трябва да се помисли може би в посока актуализация", заяви Гергана Георгиева, директор на дирекция 
"Администрация и правно-нормативно обслужване" в община Хасково. 
От последната актуализация на командировъчните за страната през 2008 г. досега - кумулативната инфлация при храните 
е близо 62 на сто, пресмятат от КНСБ. 
"Това означава, че минимум, за да бъдат адекватни тези суми за командировките, те трябва да бъдат увеличение минимум 
с този размер", каза Тодор Капитанов от КНСБ. 
Това означава сумата да нарасне на 18 лева на ден и на 35 лева на ден - ако работникът остане да нощува на другото място. 
Работодателите са съгласни, че актуализация е нужна. Даже казват, че може да е с повече. 
"Може би трябва да е и по-смело предложението на синдикатите за по-високо увеличение на размера на 
командировъчните пари, така че да се постигне адекватност на сумата", коментира Добрин Иванов от АИКБ. 
И синдикати, и работодатели са съгласни, че и дневните пари за командировките в чужбина също трябва да се увеличат. В 
наредбата за размера им е предвидена и процедура за актуализация. 
Тя се случва по предложение на финансовия министър след информация от министъра на външните работи за промени в 
равнището на живот в съответната държава с 10 или повече на сто. От 2004 г. досега обаче нито един министър не е 
приложил процедурата. 
"Командироват се лица и от държавната администрация. Тези увеличени размери не са разчетени в бюджетите на 
министерства и ведомства и всяко едно увеличение ще създава дефицити в техните бюджет. И това е главната причина 
държавата да не е съгласна да увеличава дневните при командироване", отбелязват от АИКБ. 
В отговор до bTV от социалното министерство заявиха, че считат, че е необходимо да се проведат дискусии за увеличаване 
на дневните пари. 
А от финансовото директно посочват, че ще предложат промени, които да влязат в сила от януари догодина. Какви точно - 
ще стане ясно при публикуването им за обществено обсъждане. 
За повече информация, вижте видеото. 
 
Novini.bg 
 
√ Командировъчните в България не са променяни от 14 години 
Масово недоволство заради парите, които се полагат на работниците в командировка. За България командировъчните не 
са актуализирани от 14 години, а командировъчните за чужбина не са променяни от 18 години. 
Когато работникът е в командировка в страната, работодателят му дължи най-малко 10 лева на ден. Ако остане да нощува 
- дневните са поне 20 лева. 
Сумите са определени в наредба, последно актуализирана през 2008 година. Ако командировката е в чужбина - за почти 
всички държави от Евросъюза размерът на дневните пари е 35 евро. Сумата не е променяна от 2004 година. 
От финансовото министерство отговориха, че ще предложат промени 
Гергана Георгиева е общински служител в Хасково и често е в командировка в страната. 
"Стигат за едно кафе и за един сандвич за деня, знаете понякога може да е продължителен, смятам, че е крайно ниско като 
размер и трябва да се помисли може би в посока актуализация", заяви пред БТВ Гергана Георгиева, директор на дирекция 
"Администрация и правно-нормативно обслужване" в община Хасково. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/masovo-nedovolstvo-komandirovachnite-za-balgarija-ne-sa-promenjani-ot-14-godini.html?fbclid=IwAR2S2wzeTlLDxUiWHSdzAVxZuOM41LAXreLHzpLepJtwpXO7q38s3cv8H2I
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От последната актуализация на командировъчните за страната през 2008 г. досега - кумулативната инфлация при храните 
е близо 62 на сто, пресмятат от КНСБ. 
"Това означава, че минимум, за да бъдат адекватни тези суми за командировките, те трябва да бъдат увеличение минимум 
с този размер", каза Тодор Капитанов от КНСБ. 
Това означава сумата да нарасне на 18 лева на ден и на 35 лева на ден - ако работникът остане да нощува на другото място. 
Работодателите са съгласни, че актуализация е нужна. Даже казват, че може да е с повече. 
"Може би трябва да е и по-смело предложението на синдикатите за по-високо увеличение на размера на 
командировъчните пари, така че да се постигне адекватност на сумата", коментира Добрин Иванов от АИКБ. 
И синдикати, и работодатели са съгласни, че и дневните пари за командировките в чужбина също трябва да се увеличат. В 
наредбата за размера им е предвидена и процедура за актуализация. 
Тя се случва по предложение на финансовия министър след информация от министъра на външните работи за промени в 
равнището на живот в съответната държава с 10 или повече на сто. От 2004 г. досега обаче нито един министър не е 
приложил процедурата. 
"Командироват се лица и от държавната администрация. Тези увеличени размери не са разчетени в бюджетите на 
министерства и ведомства и всяко едно увеличение ще създава дефицити в техните бюджет. И това е главната причина 
държавата да не е съгласна да увеличава дневните при командироване", отбелязват от АИКБ. 
В отговор от социалното министерство заявиха, че считат, че е необходимо да се проведат дискусии за увеличаване на 
дневните пари. 
А от финансовото директно посочват, че ще предложат промени, които да влязат в сила от януари догодина. Какви точно - 
ще стане ясно при публикуването им за обществено обсъждане. 
 
Varna24.bg 
 
√ Парите за командировка не са се променяли от години 
Масово недоволство заради парите, които се полагат на работниците в командировка. За България командировъчните не 
са актуализирани от 14 години, а командировъчните за чужбина не са променяни от 18 години. 
Когато работникът е в командировка в страната, работодателят му дължи най-малко 10 лева на ден. Ако остане да нощува 
- дневните са поне 20 лева. 
Сумите са определени в наредба, последно актуализирана през 2008 година. Ако командировката е в чужбина - за почти 
всички държави от Евросъюза размерът на дневните пари е 35 евро. Сумата не е променяна от 2004 година. 
От финансовото министерство отговориха, че ще предложат промени. 
Гергана Георгиева е общински служител в Хасково и често е в командировка в страната. 
"Стигат за едно кафе и за един сандвич за деня, знаете понякога може да е продължителен, смятам, че е крайно ниско като 
размер и трябва да се помисли може би в посока актуализация", заяви пред bTV Гергана Георгиева, директор на дирекция 
"Администрация и правно-нормативно обслужване" в община Хасково. 
От последната актуализация на командировъчните за страната през 2008 г. досега - кумулативната инфлация при храните 
е близо 62 на сто, пресмятат от КНСБ. 
"Това означава, че минимум, за да бъдат адекватни тези суми за командировките, те трябва да бъдат увеличение минимум 
с този размер", каза Тодор Капитанов от КНСБ. 
Това означава сумата да нарасне на 18 лева на ден и на 35 лева на ден - ако работникът остане да нощува на другото място. 
Работодателите са съгласни, че актуализация е нужна. Даже казват, че може да е с повече. 
"Може би трябва да е и по-смело предложението на синдикатите за по-високо увеличение на размера на 
командировъчните пари, така че да се постигне адекватност на сумата", коментира Добрин Иванов от АИКБ. 
И синдикати, и работодатели са съгласни, че и дневните пари за командировките в чужбина също трябва да се увеличат. В 
наредбата за размера им е предвидена и процедура за актуализация. 
Тя се случва по предложение на финансовия министър след информация от министъра на външните работи за промени в 
равнището на живот в съответната държава с 10 или повече на сто. От 2004 г. досега обаче нито един министър не е 
приложил процедурата. 
"Командироват се лица и от държавната администрация. Тези увеличени размери не са разчетени в бюджетите на 
министерства и ведомства и всяко едно увеличение ще създава дефицити в техните бюджет. И това е главната причина 
държавата да не е съгласна да увеличава дневните при командироване", отбелязват от АИКБ. 
В отговор от социалното министерство заявиха, че считат, че е необходимо да се проведат дискусии за увеличаване на 
дневните пари. 
А от финансовото директно посочват, че ще предложат промени, които да влязат в сила от януари догодина. Какви точно - 
ще стане ясно при публикуването им за обществено обсъждане. 
 
Днес News 
 
√ Бивш министър: Не е голяма драма, че няма бюджет, ще мине и тази зима 
Това, че няма бюджет, не е края на света. Просто ще продължи стария. Няма голяма драма, ще мине и тази зима. Това 
заяви бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски. 
Той критикува Корнелия Нинова заради противопоставянето й на купуването на нови бойни самолети. „Самолетите са 
инвестиция в бъдещето на внуците и пенсиите могат да почакат“, каза Севлиевски. 
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Според бившия зам.-министър на финансите Георги Кадиев при тази инфлация има нужда от мерки. „Нещо трябва да се 
направи, но не може да се преформатира целия бюджет“, каза той. 
Икономистът Евгений Кънев смята, че по-скоро ще продължи да работи стария бюджет. „Няма да има достатъчно време и 
дори усилие от страна на експерти да се прави нов бюджет“, каза той. 
„За нас това е единствения възможен вариант – да се удължи съществуващия бюджет. В настоящата политическа ситуация 
това е много рисковано и може да се разрази политически популизъм“, каза от своя страна Добрин Иванов от АИКБ . 
Севлиевски заяви, че политиката трябва да е полезна за хората. „Народното събрание работи, но бавно, все едно ще работи 
4 години. А не се знае дали ще изкара и 40 дни“. 
По думите на Кадиев сегашната социална политика е грешна. „Има хора, които нямат нужда от тези 25 ст. за литър гориво. 
Не всички родители например имат нужда от безплатни детски градини или безплатни учебници. Помощите трябва да са 
насочени так, където има нужда“, категоричен бе той. 
Икономистът Кънев се съгласи с Кадиев. „Най-лесно е да се дава на калпак. Хората виждат, че нещо се прави, а идват и 
избори“, аргументира се той. 
Според Иванов служебното правителство се държи по-адекватно и дава по-голяма сигурност с решенията си. „Намираме 
се в много важна ситуация – влизането в еврозоната. А тези преговори трябва да се проведат от редовно правителство“, 
каза той. 
Кадиев отговори, че няма да влезем в еврозоната през 2024 г., тъй като критериите са за 3% бюджетен дефицит, а той ще 
е по-висок. 
 
Zona News 
 
√ Икономистът Евгений Кънев: Има доста голяма откъснатост между социалните искания на синдикатите и дневния ред 
на политиците 
“Удължителен закон, с който да се продължи действието на настоящия бюджет е единственият възможен вариант, 
категоричен беше и Добрин Иванов" 
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 в VOVA 
TV разсъждаваха ще ускори ли социалното недоволство преговорите за правителство и какви са рисковете за парите ни, 
ако не се състави редовен кабинет? 
"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. 
 
Dnes.bg 
 
√ Севлиевски: Не е голяма драма, че няма бюджет 
По думите му НС работи бавно, сякаш ще издържи 4 години 
Това, че няма бюджет, не е края на света. Просто ще продължи стария. Няма голяма драма, ще мине и тази зима. Това 
заяви бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски в ефира на Нова телевизия. 
Той критикува Корнелия Нинова заради противопоставянето й на купуването на нови бойни самолети. "Самолетите са 
инвестиция в бъдещето на внуците и пенсиите могат да почакат", каза Севлиевски. 
Според бившия зам.-министър на финансите Георги Кадиев при тази инфлация има нужда от мерки. „Нещо трябва да се 
направи, но не може да се преформатира целия бюджет“, каза той. 
Икономистът Евгений Кънев смята, че по-скоро ще продължи да работи стария бюджет. "Няма да има достатъчно време и 
дори усилие от страна на експерти да се прави нов бюджет", каза той. 
„За нас това е единствения възможен вариант – да се удължи съществуващия бюджет. В настоящата политическа ситуация 
това е много рисковано и може да се разрази политически популизъм“, каза от своя страна Добрин Иванов от АИКБ . 
Севлиевски заяви, че политиката трябва да е полезна за хората. „Народното събрание работи, но бавно, все едно ще работи 
4 години. А не се знае дали ще изкара и 40 дни“. 
По думите на Кадиев сегашната социална политика е грешна. „Има хора, които нямат нужда от тези 25 ст. за литър гориво. 
Не всички родители например имат нужда от безплатни детски градини или безплатни учебници. Помощите трябва да са 
насочени там, където има нужда“, категоричен бе той. 
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Икономистът Кънев се съгласи с Кадиев. „Най-лесно е да се дава на калпак. Хората виждат, че нещо се прави, а идват и 
избори“, аргументира се той 
Според Иванов служебното правителство се държи по-адекватно и дава по-голяма сигурност с решенията си. „Намираме 
се в много важна ситуация – влизането в еврозоната. А тези преговори трябва да се проведат от редовно правителство“, 
каза той. 
Кадиев отговори, че няма да влезем в еврозоната през 2024 г., тъй като критериите са за 3% бюджетен дефицит, а той ще 
е по-висок. 
 
АИКБ 
 
√ Трето издание на Националния конкурс „Коледна звезда“ – деца помагат на деца 
Асоциация на индустриалния капитал в България е партньор на конкурса 
Вече започна подготовката на III-то издание на конкурса за детско творчество „Коледна звезда“, който събира над 2500 
талантливи българчета от цялата страна и чужбина. 
Конкурсът „Коледна звезда“ традиционно се провежда под патронажа на вицепрезидента на Република България – Илияна 
Йотова и е насочен към талантливи деца от училища, културни институции, школи; деца с изявени дарби в областта на 
изкуството от социално слаби семейства; деца от различни етноси и деца лишени от родителска грижа и подкрепа. 
Провежда се в три големи категории, целящи да открият, запалят и развият творческото начало в най-ранна възраст. 
Категориите на конкурса са следните: 

1. Конкурс за изработка на коледна картичка, рисунка, украшение или сувенир, сурвакница. 
2. Конкурс за литературна творба /проза или поезия/ на коледно-новогодишна тема. 
3. Конкурс за изпълнение на българска поп песен, фолклорна песен, песен на коледно-новогодишна тема. 

Първата категория на мероприятието се провежда с благотворителна цел и за кауза. Тя носи името „ДЕЦА ПОМАГАТ НА 
ДЕЦА“ . Изработените от децата материали се изпращат в читалището на с. Белица, което в края на месец декември 
организира благотворителен базар, на който се продават. Тази година има две каузи. Едната е да се подпомогнат децата 
от четата „По стъпките на Таньо войвода“ към Исторически музей гр. Тутракан, които имат нужда от нови облекла 
/четнически униформи/. Втората ни кауза е да се подпомогне финансово Анатолий Илиев от Тутракан, баща на две деца, 
в битката му с тежко онкологично заболяване. 
На инициативата откликват и  подават ръка различни институции и бележити български творци. През годините членове на 
журито в различните категории  са били проф. Недялко Йорданов, проф. Живко Жечев, Йорданка Христова, Мими Иванова, 
Аурел Стоянов, Евгени Будинов и др. 

Предприети са необходимите действия, за да попадне 
конкурса в културния календар на МОН и да могат 
повече деца да бъдат отличени с едногодишни 
стипендии. За тази цел е необходимо присъствено 
издание, което сега ще се организира след 
предварителна онлайн селекция и ще се предостави 
възможност на най-ярките деца да покажат своя талант 
„на живо“. 
Във връзка с горепосоченото и с това, че като много 
малко читалище от с. Белица организаторите не могат 
да наградят подобаващо отличените деца, както и това, 
че без финансова подкрепа не могат да се справят с 
присъствено издание на конкурса, се обръщаме към 
Вас  с настоящата молба да подпомогнете финансово 
при възможност 3-то издание на конкурса. 
Сумата ще бъде използвана в по-голямата си част за 
еднократни стипендии за наградените деца и за 
разходи по пребиваването на журито в гр. Тутракан, 
където ще се проведе присъственото издание на 
конкурса. Планирани са 4 награди по 500 лв. или 8  /при 

близки резултати / по 250 лв. 
Вашата подкрепа за децата и културния сектор ще бъде много ценна за организаторите и за децата като участници, a 
тяхната признателност към Вас ще бъде отразена в специален раздел във фейсбук страница на конкурса, както и в 
тържественото награждаване на децата и при всички медийни партньори. 
Повече информация може да откриете в приложеният линк към фейсбук страницата на конкурса. На него може да 
разгледате подробно миналогодишните издания, както и да се запознаете как протича тазгодишното. 
Финансовата си подкрепа може да направите по банков път: 
БАНКА ДСК 
IBAN BG44STSA93000008097343 
BIC STSABGSF 
НЧ „ ХРИСТО БОТЕВ-1942‘‘. 
ЕИК: 000559662 

https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%A2%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD-105999871351142
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/11/Koledna-zvezda-2022.jpg
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Отговорно лица по договора за дарение: Димитричка Василева, Секретар на НЧ“ Христо Ботев-1942г“ , с. Белица, общ. 
Тутракан. 
При необходимост от допълнителна информация и възникнали въпроси, моля да се свържете с г-жа Антония Камбурова 
(худ. ръководител в НЧ „ Христо Ботев-1942 г.“) на телефон 0895 922 890 или на електронна поща: zvezdakoledna1@abv.bg 
 
√ Bulgaria Wants You отива в Русе 
Събитието от поредицата „Живот и кариера – защо в България? ще се състои на 25 ноември  
Медия платформата на Иван Христов и Андрей Арнаудов Bulgaria Wants You официално обяви, че организира последния 
за тази година кариерен форум в Русе. Събитието носи името „Живот и кариера – защо в България? и ще се състои на 25 
ноември (петък) в „Канев център“, Русенски университет. 
Присъствието е напълно безплатно, но изисква предварителна регистрация в сайта на платформата. 
„Щастлив съм, че само месец след голямото ни 
събитие в Мюнхен, идваме в Русе. В Германия 
близо 1000 българи посетиха кариерните щандове 
и лекции. Според допитване, което направихме на 
място, близо 70% от тях са склонни да се върнат в 
България при подходящи работни предложения. 
Надявам се в Русе хората да научат, че могат 
успешно да се развиват в България, вместо да 
емигрират, както от презентациите на гост-
лекторите, така и от различните предложения за 
работа. Регионални компании вече са заявили 
своето участие, но все още с нас могат да се 
свържат и други компании от Русе и региона, които 
искат да се включат като изложители в кариерния 
форум“, сподели ТВ продуцентът Андрей 
Арнаудов. 
Организаторите все още не са обявили имената на 
лекторите от специалния панел, но издават, че ще 
бъдат нови лица, част от които и с кариера в 
Холивуд. Традиционно лекторите във форума на Bulgaria Wants You са топ мениджъри, популярни и успели българи и хора, 
които са впечатлили със своите бизнес истории. Всички подробности около форума може да следите тук. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Радев: За България ПВУ не е само финансови средства, а възможност за реална модернизация на страната 
За България Планът за възстановяване и устойчивост не е само финансови средства, а възможност за реална модернизация 
на страната. Затова проектите, заложени в него, трябва да гарантират устойчивото развитие на българската икономика. 
Това заяви президентът Румен Радев по време на среща на "Дондуков" 2 с ръководителя на работната група за 
възстановяване и устойчивост в рамките на Европейската комисия Селин Гауер, която е на посещение у нас, съобщиха от 
прессекретариата на държавния глава. В срещата участие взеха заместник министър-председателят по управление на 
европейските средства Атанас Пеканов и министърът на енергетиката Росен Христов. 
Държавният глава открои значението на очакваните за България средства по Плана за възстановяване и устойчивост, които 
имат за цел да доведат до развитие в сфери от съществено значение като образование, здравеопазване и правосъдие. 
Реформата в българската правосъдна система, включително работата на прокуратурата, е необходима и за повишаване на 
предвидимостта и прозрачността на икономическата среда в страната, подчерта президентът. Във връзка с това той 
допълни, че служебното правителство разработи и внесе в Народното събрание законопроектите в областта на 
върховенството на закона, необходими от гледна точка на второто плащане по Плана. 
„България има амбицията да продължи да се утвърждава като енергиен център в нашия регион с внедряването на 
иновативни и екологични технологии“, посочи още Румен Радев. 
Държавният глава подчерта, че проектите, предвидени по Плана за възстановяване и устойчивост следва да допринасят 
за устойчив и социално справедлив преход като осигурят най-добрия национален енергиен микс и в същото време отчетат 
енергийната роля на България в региона. Затова от ключово значение е търсенето на дългосрочни решения за добив и 
съхранение на чиста енергия от възобновяеми източници. 
Като примери за използването на съвременни технологии в енергетиката, вече прилагани в други страни, президентът 
открои улавянето и съхранението на въглероден двуокис, възможностите за изграждане на фотоволтаична централа с 
голяма мощност за природосъобразно производство на електрическа енергия, както и за производство на зелен водород. 
За България е от ключово значение преходът към зелена икономика да води към запазването и развитието на заетостта на 

mailto:zvezdakoledna1@abv.bg
https://www.uni-ruse.bg/kaneff
https://bulgariawantsyou.com/
https://bulgariawantsyou.com/news/bulgaria-wants-you-otiva-v-ruse
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/11/Outdoor_RUSE_BWY.jpg
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работещите в енергийния комплекс и във въгледобивните региони на страната, подчерта още по време на срещата 
президентът Румен Радев. 
 
БНР 
 
√ Илияна Йотова: Служебното правителство вдигна много високо летвата 
Интервю на Георги Марков с Илияна Йотова в предаването ''Нещо повече'' 
При честата смяна на правителства и министри се загуби позицията на България за европейската енергийна политика и 
Зелената сделка. 
Това заяви пред БНР вицепрезидентът Илияна Йотова. 
"Когато си мълчим и когато след това сме принудени да изпълняваме решение, което мнозинството в ЕС е взело, никога 
няма да можем да отстоим своя национален интерес докрай. Ако България има своята стратегия и е изработила своя 
модел, който да бъде най-евтино за хората и в същото време и сигурно, и е успяла, ако не да го защити, то поне да каже 
мнението си в ЕС, такава позиция на всеки член на Съюза е уважавана. Когато си мълчиш, не казваш и чакаш някой друг да 
реши, няма как да ти бъде защитен интересът", коментира тя.  
Според вицепрезидента служебното правителство на Гълъб Донев е вдигнало много високо летвата, защото "много неща, 
които бяха изоставени през последните 7 месеца на редовния кабинет, се случиха": 
"И по отношение на стабилността на страната и нейните финанси, и по отношение на доставките (на природен газ - б.р.), и 
по отношение на интерконектора с Гърция, и по отношение на Плана за възстановяване".  
Илияна Йотова смята, че България е допуснала още през 2011 година техническите критерии за приемането на страната 
ни в Шенген да бъдат изместени от политически. 
"Едно от условията в договора е в момента, в който една страна стане част от Шенгенското пространство, всички останали 
страни правят всичко възможно да се укрепи още повече тази външна граница. Т.е. България ще получи допълнителна  
помощ от ЕС и от отделните страни. Влизането в Шенген не прави по-несигурна външната граница на ЕС, а точно 
обратното". 
По думите на вицепрезидента, ако България и сега, през декември, не бъде приета в Шенген, това ще увеличи броя на 
евроскептиците и ще даде глътка въздух на всички популистки националистически партии в Европа. 
"България, Румъния и Хърватия трябва да обединят дипломатическите си усилия, да съберем всяко лоби и да проведем 
тази битка за Шенген", подчерта Йотова. 
"Голям въпрос е обучението на децата с аутизъм. Кое е по-подходящо - дали да се вкарат в естествена среда с други деца, 
или да се занимават с тях специалисти в домашна среда. Разбира се, как да се финансира цялата тази система. Не може да 
стане на час по лъжичка. Трябва стратегия и перспектива как да се действа", каза вицепрезидентът Йотова, под чийто 
патронаж в Плевен се проведе международна конференция за аутизма. 
По думите ѝ разговорът за деца в неравностойно положение или деца с увреждания не трябва да бъде под общ 
знаменател, а те имат специфични нужди: 
"Колкото по-добре са идентифицирани и се съставят различни екипи, толкова по-резултатни ще са усилията в работата с 
тях".    
Интервюто на Георги Марков с Илияна Йотова в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Изтича срокът за предложения между двете четения на Изборния кодекс 
Днес изтича срокът за внасяне на предложения между двете четения на Изборния кодекс. На първо четене с гласовете на 
БСП, ДПС и ГЕРБ беше върнато смесеното гласуване  - с машина и с хартиена бюлетина. 
Какви поправки се очаква да внесат парламентарните групи преди второто четене на измененията в изборното 
законодателство? 
Предложението на БСП за връщане на хартиената бюлетина и в секциите с над 300 избиратели се очаква отново да срещне 
подкрепата на ДПС и ГЕРБ . Мая Димитрова от вносителите пояснява: 
"По този начин сме сигурни, че ще излязат много български граждани да гласуват." 
Председателят на правната комисия Радомир Чолаков от ГЕРБ мотивира подкрепата за връщането на хартиената 
бюлетина. 
"За нашите избиратели е важно да се върне алтернативната възможност за гласуване с хартиена бюлетина. Ние не 
разбираме защо те да бъдат лишени от това право." 
От ДПС се очаква да внесат промени, пряко свързани с въвеждане на машинно гласуване с нов тип машини, обяви 
депутатът Йордан Цонев. 
"Аз лично ще предложа да остане само хартиеното, при ясен ангажимент на държавата кога и в какви срокове ще се 
произведат машините, които сканират, които връщат невалидната бюлетина да се поправи и отчитат резултатите 
машинно." 
Подаването на бюлетината ще бъде на принципа на тото фиш, което според ДПС ще унищожи възможността за подаване 
на недействителни бюлетини. 
Всички предложения, които бяха отхвърлени на първо четене, "Възраждане" ще внесе отново и на второ четене – 
видеозаснемане през целия изборен ден в секционните комисии, включително и при преброяването на гласовете, броене 
на контролните разписки от машинното гласуване и промяна на състава на ЦИК, съотнесен към резултатите от последните 
парламентарни избори – съобщи лидерът Костадин Костадинов. 
"Нямаме представители – това е безспорна аномалия, която трябва да бъде поправена." 

https://bnr.bg/post/101736212/iliana-iotova
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И премахване на фирмата "Информационно обслужване" от изборния процес, като функциите да се изпълняват от ЦИК. 
Основното предложение на "Демократична България" се очаква да бъде създаване на преброителни центрове чрез 
специално подбрани комисии, които да броят гласовете от хартиените бюлетини в края на изборния ден. 
Депутатът Надежда Йорданова поясни: 
"Тяхното отваряне и преброяване на бюлетините ще става пред медиите. Второ, ще бъде изцяло прозрачно, проследимо". 
Идеята на ДБ получава предварителната подкрепа на "Продължаваме промяната" и "Български възход". 
"Демократична България" кани парламентарните групи, представители на ЦИК, на неправителствени организации и 
изборни експерти на дискусия за въвеждане на преброителни центрове. Публичното обсъждане на предложенията за 
промени в Изборния кодекс ще бъде от 13 ч. в зала "Изток" на Народното събрание. 
Божидар Божанов от "Демократична България" припомни: 
"Разбира се, план А е връщането на хартиените бюлетини за секциите над 300 избиратели да отпадне. Но то така или иначе 
вече има мнозинство, като се е заявило в зала - по-добрият вариант в този контекст е да има преброителни центрове, 
защото те ще елиминират лошите практики, включително и грешките, които правят секционните комисии". 
Крайният срок за внасяне на предложения между двете четения на Изборния кодекс е днес до 18 ч.  
 
√ Брифинг на министъра на земеделието за осигуряването на дърва за огрев 
Министърът на земеделието Явор Гечев днес ще даде информация за осигуряването на дърва за огрев на населението.  
Голяма част от домакинствата, които се отопляват на дърва, все още не са успели да си осигурят нужните количества за 
предстоящия зимен сезон. 
Годишно в България се отсичат близо 7 милиона плътни кубически метра дървесина, около 3 милиона от тях се изгарят в 
печките, сочи статистиката. 
През 2022 г. заради скока в цените на останалите енергоносители и заради газовата криза много домакинства се 
пренасочиха към отопление с дърва  и още в началото на управлението си служебното правителство отчете, че тази година 
у нас са добити 350 000 кубика дърва повече в сравнение с предходната. На места, изплашени от икономическата 
несигурност, семействата започнаха да се презапасяват, което предизвика недостиг на пазара, а цените на дървата за огрев 
започнаха да растат. 
Очаква се днес агроведомството да предостави информация за темповете на осигуряване на дърва предвид застудяването, 
като в насрочения специално за целта брифинг ще се включат и директорите на шестте държавни горски предприятия. 
 
√ Влиза в сила законовата разпоредба за използване на гуми, подходящи за зимни условия 
От днес всички автомобили задължително трябва да са оборудвани с гуми, подходящи за зимни условия. Санкциите 
варират от 50 до 200 лева в зависимост от степента на техническата неизправност.  
Мария Ботева от Главна дирекция "Национална полиция" обясни: 
"От 15 ноември влиза в сила законовата разпоредба за използване на гуми, подходящи за зимни условия или с дълбочина 
на протектора, не по-малка или равна на 4 мм за всички моторни превозни средства. Акцентът в дейностите на Пътната 
полиция ще бъде именно проверка на състоянието на зимните гуми". 
От Пътната полиция напомнят още на водачите на  велосипеди, мотоциклети и мотопеди, които също трябва да се 
погрижат за превозните си средства и да се движат по начин, който е безопасен за всички. От полицията отчитат ръст на 
санкционираните водачи с фишове. 
За първите 10 дни на месец ноември те са повече от 26 500, което е с 3000 повече в сравнение същия период на миналата 
година. 
 
√ Повишаване на индустриалното производство в ЕС през септември, но при спад в България 
Индустриално производство в еврозоната и в целия ЕС нарасна през септември за втори пореден месец, компенсирайки 
изцяло спад през юли, показват последни данни на Евростат. 
В рамките на България обаче производство се сви за пръв път от юни насам,  като на годишна база по-добър растеж беше 
отчетен в четири други страни членки на съюза. 
Индустриалното производство в ЕС се увеличи през септември с 0,9% спрямо август, когато нарасна с 1,5%, като в рамките 
на еврозоната също отбеляза растеж от 0,9% след скок с 2% месец по-рано и пазарни очаквания за доста по-умерено 
повишение с 0,3 на сто. 
Производството на недълготрайни потребителски стоки в ЕС и еврозоната отбеляза солиден растеж на месечна база 
съответно с 3,1% и с 3,6%, а на капиталови стоки - съответно с 1,7% и с 1,5%, докато производството на дълготрайни 
потребителски стоки се сви в ЕС с 0,6% и  в еврозоната - с 0,8%, а енергийното производство - съответно с 2% и с 1,1%. 
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Графики на индустриалното производство в ЕС и еврозоната 

 
 
Най-силен производствен скок на месечна база беше отчетен в Ирландия (с цели 11,99%), Белгия (със 7,1%), Унгария и 
Нидерландия (с по 1,6%), докато най-голям спад отбеляза производството в Литва (спад с 8,2%), Гърция (с 4,5%) и Естония 
(с 3,6%). 
Промишленото производство в България се понижи през септември с цели 1,7% спрямо август, когато нарасна с 0,2% и 
след повишение с 1,1% през юли, заличавайки растежа през предходните два месеца. Това представлява второто 
понижение след това с 0,7% през юни, когато индустриалното производство се сви за пръв път от пролетта на 2021 г. 
Седем други членки на ЕС отчетоха през септември по-голям производствен спад от нашата страната, показват данните на 
Евростат. 
Спрямо септември 2021 г. производството в еврозоната се увеличи с 4,9% след повишение спад с 2,5% през август, а в 
рамките на целия ЕС растежът на индустриалното производство се ускори през септември до 5,7% от 3,8% месец по-рано. 
На годишна база обаче растежът на индустриалното производство в България се забави през септември до 11,0% спрямо 
16,5% през август, като четири други страни членки на ЕС отчетоха по-солидно нарастване на производството през деветия 
месец на годината (Ирландия, Дания, Малта и Унгария). 
Най-голям спад на индустриалното производство на година база през септември беше отбелязан в Естония (понижение 
със 7,5%). 
 

Индустриално производство в ЕС през септември (спрямо година по-рано) 

 
 

√ Фон дер Лайен, Г-20: Руската инвазия в Украйна вреди на световната икономика 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви във вторник на срещата на върха на Г-20 в Индонезия, 
че ЕС възнамерява да се справи с кризата с храните и енергията, предизвикана от военната инвазия на Русия в Украйна. 
Фон дер Лайен каза, че единният блокът планира да създаде така наречените линии за солидарност, които ще помогнат 
за транспортирането на селскостопански хранителни продукти извън Украйна в допълнение към увеличаването на 
глобалната помощ за хранителна сигурност. 
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"Трябва да сложим край на тази война", каза тя, като нарече конфликта "не само неоправдан, непровокиран и незаконен", 
но и причината за "страдание в Украйна" и за "щета за световната икономика", съобщава Ройтерс. 
Председателят на ЕК повтори подкрепата си за поставянето на таван на цените на руския експортен газ, за да се спре по-
нататъшното повишаване на цените, отбелязвайки, че Русия "вместо да продава газ – предпочита да изгаря газ". 
 
√ Георгиева от МВФ призовава лидерите на Г-20 "да позволят на глобалната търговия да си свърши работата" 
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева предупреди лидерите на Г-20 да не 
позволяват търговският протекционизъм "да пусне корени" и каза, че фрагментирането на световната икономика в 
геополитически блокове значително ще навреди на икономическия растеж, предаде Ройтерс. 
Говорейки на започналата в Бали среща на върха на лидерите на страните от Г-20, Георгиева каза, че 345 милиона души в 
света сега страдат от хранителна криза в резултат на войната на Русия в Украйна, от високата инфлация и климатичните 
бедствия. Тя посочи, че страните от Г-20 трябва "да позволят на международната търговия да си върши работата". 
"Премахването на бариерите, особено по отношение на храните и торовете, може да допринесе много за 
противопоставяне на страданието на стотици милиони хора", каза Георгиева и добави: "Не трябва да позволяваме 
протекционизмът да пусне корени и светът да се раздели на отделни блокове". 
Шефът на МВФ отдавна предупреждава срещу фрагментирането на световната икономика на блокове, водени от 
Съединените щати и западните съюзници от една страна, и Китай и други управлявани от държавата икономики от друга, 
заявявайки, че това ще доведе до различни технологии и регулаторни стандарти и нарастващ търговски протекционизъм, 
напомня Ройтерс. 
МВФ е изчислил, че такъв разделен свят ще губи поне 1,5% от глобалния БВП годишно, като "цената ще бъде много по-
висока – два пъти по-висока или повече – за отворените икономики, тези, които зависят от международното 
сътрудничество", каза Георгиева. 
Според нея все още имаше време да се избегне тази ситуация и "да се предотврати сомнамбулизъм в свят, който е по-
беден и по-малко сигурен", добави тя. 
Георгиева също така повтори призива си към страните от Г-20 да ускорят усилията си за облекчаване на дълга на по-
бедните страни, засегнати от коронавирусната криза, от негативните странични ефекти на войната в Украйна и растящата 
инфлация. 
За 25% от нововъзникващите пазарни икономики и 60% от страните с ниски доходи това смазва способността им да се 
справят с хранителната и енергийната несигурност, каза тя и добави: "трябва да направим много, много повече". 
 
√ Лондон вече не е водещ фондов пазар в Европа 
Лондон загуби позицията си на водещ фондов пазар в Европа, показват данни на Блумбърг. За първи път Париж изпреварва 
Лондон, откакто се води подобна статистика от 2003 година. 
Британският фондов пазар вече не е най-цененият в Европа, тъй като икономическият спад е тежко бреме за британските 
компании, показват данните. Франция заема първото място, защото комбинираната стойност на акциите на нейните 
компании е била подсилена от търсенето на френски луксозни стоки.  
Очаква се Великобритания да влезе в пълна рецесия тази година с повишаването на инфлацията. Общата стойност на 
британските акции сега е около 2,821 трилиона долара, докато тази на френските е на стойност около 2,823 трилиона, 
изчисляват от Блумбърг.  
Това бележи огромен обрат в съдбата на Лондонската фондова борса, чиято стойност беше с цели 1,4 трилиона долара 
повече от Парижката през 2016 година.  
Акциите на компаниите от среден калибър във Великобритания се движат особено зле тази година, тъй като потребителите 
намаляват разходите си, а бизнесът се бори с по-високи разноски. Британските фирми освен това са засегнати от спада на 
паунда след минибюджета на Лиз Тръс, който направи вноса на стоки и суровини по-скъп. Френската икономика също е 
под натиск, но еврото поевтиня не толкова рязко като паунда тази година. 
 
Икономически живот 
 
√ Планира се двугодишна информационна кампания за приемане на еврото 
Координационният съвет за подготовка на България за членство в еврозоната е приел Комуникационната стратегия за 
информация и публичност на присъединяването, съобщават от Министерството на финансите, публикувайки стратегията. 
Тя ще се проведе в три фази: 
Първа фаза – започва приблизително 12 месеца преди въвеждането на еврото и завършва 6 месеца преди датата на 
въвеждане на еврото. По време на тази фаза ще се проведат организационни и комуникационни дейности, имащи за цел 
запознаване на гражданите с общите аспекти на въвеждането на еврото. (Предвид плановете да въведем еврото на 1 
януари 2024 година, тази първа фаза трябва да започне след по-малко от два месеца) 
Втора фаза – Интензивен период (6 месеца преди въвеждането на еврото – 1 месец след въвеждането на еврото). През 
тази втора фаза дейностите в рамките на информационната и комуникационна кампания ще бъдат най-интензивни. 
Трета фаза – Окончателен период (един месец след въвеждането на еврото – 12 месеца след въвеждането на еврото). В 
тази фаза фокусът ще бъде върху оценяването на процеса на въвеждането на еврото, защитата на интересите на 
потребителите и провеждането на заключителни обществени проучвания за новата валута. 
В стратегията се изтъква, че целта й е да популяризира процеса на подготовка на страната ни за присъединяване към 
еврозоната, тъй като замяната на лева с евро ще засегне всеки човек, живеещ или пътуващ от и до България. 
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Информационната кампания ще бъде насочена към предоставяне на точна, достъпна, разбираема, навременна и 
всеобхватна информация за всички практически аспекти на въвеждането на еврото, в това число за готовността на България 
за приемането му и за процеса по замяната на лева с евро (курс, времеви периоди, цена, отговорна институция). Ще бъдат 
упоменати както промените в ежедневния живот на българските граждани, свързани с преминаването към единната 
валута, така и промените в българската парична политика и икономика. 
Предвижда се откриване на специална телефонна линия, която ще работи безплатно за обаждащите се, от понеделник до 
петък от 09 до 19 часа. 
Освен стандартните методи за информация – събития и медии, се предвижда още специално брандиран евромобил да 
пътува из страната в рамките на 100 дни преди въвеждането на еврото, с цел информация за евро валутата. Маршрутът 
може да включва както големите населени места, така и отдалечени/труднодостъпни места. Чрез него ще се предоставя 
бързо и по-качествено информация, както и рекламни материали. 
Освен това се планира всички домакинства да получат нелично адресирани 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. Към писмата ще има карти-калкулатори, чрез които всеки гражданин ще може 
нагледно да разбере как ще се извършва пресмятането на стойностите от лева в евро. 
Чрез мобилните оператори могат да се изпратят кратки съобщения до всички абонати с информация за предстоящото 
въвеждане на еврото в България и линк към официалната интернет страница за еврото. Това е един от бързите и лесни 
начини за достигане на целевата аудитория, изтъкват авторите на комуникационната стратегия. 
Стратегията включва и провеждане на кампания „Честен търговец“ с цел поощряване на коректните търговци. Тя ще се 
организира от Министерството на икономиката, съвместно с Комисията за защита на потребителите и представители на 
неправителствените организации, ще организира тази кампания. 
Тези от търговците/доставчиците на услуги, които спазват правилата за точно преобразуване на цените на 
продуктите/услугите си от лева в евро, както и за разбираемо и коректно обозначаване на цените по време на периода на 
двойното ценообразуване, ще получат стикер „Честен търговец“. 
Търговците, които умишлено нарушават правилата за преобразуване или закръгляване, ще бъдат санкционирани съгласно 
действащото законодателство, като техните имена ще бъдат посочени и в „черен списък“, който ще бъде публикуван на 
интернет страницата на Комисията за защита на потребителите, на страницата за еврото, както и чрез други 
информационни канали. 
Сред темите, които ще бъдат засегнати от комуникационната стратегия са: 

 Настоящата икономическа ситуация, точният момент за преминаване към еврото и икономическите перспективи 
след това; 

 Характеристики и защитни елементи на евробанкноти и монети; 

 Обменен курс на еврото и лева; 

 Безопасност на обмяната на пари в брой; 

 Влияние на приемането на еврото върху цените; 

 Защита на потребителите – двойно обозначение на цените, възможност за подаване на жалби срещу търговски 
обекти и фирми, които нарушават правилото за двойно обозначение или неправилно са конвертирали цените от 
лева в евро; 

 Времеви период и местата за обмяна на банкнотите и монетите от лева в евро. 
Посланията, които ще отправи кампанията трябва да обяснят, че присъединяването на България към еврозоната се 
очаква да отключи комплекс от положителни ефекти и въздействия в средносрочна и дългосрочна перспектива, сред 
които: 

 По-висок потенциален БВП и средногодишен темп на реален растеж; 

 По-висока производителност и потенциал за ускорено развитие и сближаване към средните нива на 
производителност и доходи в по-напредналите източноевропейски страни, балтийските страни и страните от 
еврозоната; 

 Подобряване на инвестиционната среда, активизиране на местните и чуждестранните инвестиции, със засилена 
инвестиционна дейност, която се очаква да подпомага заетостта; 

 Увеличаване на експортната насоченост и отключване на статистически значими положителни преки и косвени 
ефекти върху експортно ориентираните сектори и върху нетния износ на стоки и услуги; 

 Увеличаване на скоростта на конвергенция на производителността и доходите, съответно трайно изпреварващ 
номинален ръст на работната заплата спрямо инфлацията, намаляване на подоходното неравенство до нива, 
характерни за ЕС и еврозоната; 

 Повишаване на ефективността на пазара на труда, заетостта, високи нива на икономическа активност, трудова 
интеграция и доходи; 

 Подобряване на коефициента на заетост чрез високи нива на трудова интеграция и икономическа активност; 

 Спестявания на фирмите и домакинствата от нетни разходи за лихви и намаление на разходите за обмен на валута; 

 Ефекти върху прираста на населението и миграционните процеси – в страните, станали част от еврозоната през 
последните години, се наблюдава прираст на населението, който най-вероятно се дължи на обръщане на тренда 
на външната миграция. 

 
√ Преброяване ’21: Сериозни проблеми с безработицата и на Североизток 
Анализът на Адриан Николов е от бюлетина на Института за пазарна икономика 
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След като миналата седмица се спряхме на образователната структура на населението според данните от последното 
преброяване на населението, днес се фокусираме  върху основните изводи за състоянието на пазара на труда. Тъй като 
стандартната публикация на НСИ не включва подробни данни за общините, се съсредоточаваме върху детайлите за 
областите и различията между възрастовите групи. 
В унисон с общите негативни демографски процеси, икономически активното население (заетите и безработните) се свива 
през 2021 г., до 2 954 хиляди души – спад с над 350 хиляди спрямо десетилетие по-рано. В икономически план това поставя 
сериозни предизвикателства пред дългосрочния растеж и подчертава потребността от трансформация към производства 
и услуги с висока добавена стойност на фона на все по-големия очакван недостиг на работна ръка. 
При двата пола се наблюдава разнопосочна динамика – докато при мъжете има спад с 0,4 проценти пункта до 48,5% в 
дела на активните, при жените има ръст от 0,6 пункта до 42,3% в рамките на десетилетието. Това отразява най-вече 
промяната на структурата на пазара на труда и ръста на заетостта в услугите. И при двата пола, но особено при мъжете, 
активността е далеч под нивата от предишни преброявания, ако може разбира се да се вярва на акуратността на данните 
от социалистическия период на страната. В регионален план най-високата активност е в София (79%), най-ниската – в 
Кърджали (54%). 
Сходна е и структурата на заетостта на населението на 15-64 години, като и тук лидер е столицата (75%), следвана от 
Габрово (68%) и Варна (65%). Правят впечатление много големите разлики с оценките на Наблюдението на работната сила 
(LFS) за някои области – според него заетостта средно за 2021 г. във Велико Търново например е била 72%, според 
преброяването – 62%, с цели 10 пункта по-малко. Потвърждава се изводът, че преброяването значително подобрява 
качеството на данните, оттам и разбирането на процесите на пазара на труда. 
Преработващата промишленост продължава да е основният източник на заетост, с 474 хиляди заети към периода на 
преброяването. Търговията обаче се приближава, с 418 хиляди души. 
Преброяването регистрира коефициент на безработица от 10,1% за населението на възраст 15-64. Тези данни поставят под 
съмнение регистрираната както от Агенция по заетостта, така и от собственото Наблюдение на работната сила на НСИ, 
според които делът на безработните към същия период е почти два пъти по-нисък. Тази разлика най-вероятно е резултат 
от по-ниското регистриране на безработица сред младежите на 15-24 години, при които преброяването регистрират най-
високи дялове на безработните, както и спецификите на въпросника му. 
Потвърждава се изводът, че средното образование е ключово за реализацията на пазара на труда, като делът на 
безработните сред среднистите е три пъти по-нисък от този сред хората с основно  и четири пъти по-нисък от тези с начално 
и по-ниско образование. В регионален план има известно разместване в областите с най-сериозни проблеми с 
безработицата, като лидер остава Видин с малко над 20%, но на второто и третото място се нареждат Силистра и 
Търговище, с по 18%, което насочва към сериозни проблеми с квалификацията и уменията и в Североизточна България. 
Най-общо, представените в преброяването данни за икономическия статут на населението и участието в заетост 
пренареждат някои разпространени доскоро схващания. От още по-голяма полза обаче ще са и разбивките на общинско 
ниво, които ще позволят открояването на локалните икономически центрове и магнитите за заетост. 
 
√ Европа в готовност за нова търговска война със САЩ 
Европа казва, че е готова да изрови томахавката на войната срещу Съединените щати, заради субсидиите, които 
американското правителство отпуска за електрическите автомобили местно производство. На път ли са двата партньора и 
съюзници да подновят търговската война, анализира RFI*. 
„Европейците ще се обърнат към Световната търговска организация (СТО), ако е необходимо“, твърди комисарят по 
вътрешния пазар Тиери Бретон. СТО е инстанция, където битките обещават да бъдат дълги и скъпи. Вашингтон и Брюксел 
много добре знаят това, тъй като в продължение на петнадесет години водеха непрекъсната борба относно субсидиите, 
които и от двете страни на Атлантическия океан се предоставяха на съответните им водещи фирми в самолетостроенето. 
Тиери Бретон отива по-далеч: той размахва заплахата от репресии. 
Нека припомним фактите: в рамките на борбата си с инфлацията, Джо Байдън обяви през лятото широк план за помощ, 
който включва мярка пряко засягаща европейците. Става дума за данъчен кредит в размер до 7500 долара за закупуването 
на електрическа кола, при условие, че тя е произведена, включително и батерията, в американски завод. 
Протекционизъм 
Можем да говорим за протекционизъм, тъй като европейските автомобили на практика се оказват дискриминирани на 
американския пазар. За европейската автомобилна индустрия това е двоен удар: от една страна нейната продукция е 
неконкурентноспособна поради разликата в цената на енергията; а сега от друга страна тя ще бъде изхвърлена от пазара 
на електрически автомобили, който е най-перспективния сегмент на американския пазар. Това е още по-разочароващо за 
европейците, тъй като стимулът, който в Европа се предоставя за закупуването на електрически автомобил, се отнася за 
всички коли, независимо от страната им на произход. 
Дали това не е голямото завръщане към „America first“ (Америка на първо място)? 
Изглежда, че е точно така. Повярвахме прибързано, че лозунгът „Да направим Америка отново велика“ вече не е актуален 
след поражението на Доналд Тръмп на президентските избори, но идеите заложени в него продължават да са живи, 
включително и в рамките на Демократическата партия. С една голяма разлика: Доналд Тръмп обяви търговска война първо 
на Китай, след това и на Европа чрез увеличаването на митата, докато Джо Байдън предприема мярка, която не е 
нападателна, а по-скоро отбранителна, предназначена да подкрепи американската индустрия. 
Скритите мотиви на тази мярка имат определено електорален характер: да се спечелят сърцата и следователно гласовете 
на американските сини якички. Тези работници от „ръждивия пояс“ (областите от средния запад, където след 1980 г. 
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индустрията западна) и особено от Пенсилвания, се отвърнаха от демократите, за да гласуват за Тръмп преди шест години; 
днес на междинните избори се вижда промяна. 
Екологично измерение на проблема 
Вече много забележимото затопляне на планетата и скокът на цените на суровия петрол, породиха спешна нужда от 
разработване на алтернативни решения. Обширният американски план, обявен това лято, отговаря на тази спешност. 
Проблемът е, че Джо Байдън предпочете да продължи напред сам, а не колективно. 
Само съвместните действия на всички държави могат ефективно да допринесат за борбата с глобалното затопляне, 
заявяват ясно експертите, събрали се на COP27 в Египет. Ще бъде ли чуто това послание във Вашингтон? За да избегнат 
търговската война, която европейците са готови да активират, представителите на двете страни ще се срещнат през 
декември, за да обсъдят търговските въпроси. Коментира се, че резултатът от проведените междинни избори в САЩ ще 
има определящо влияние върху бъдещите разговори. 
 
√ Япония със стратегия да върне лидерството си в производството на чипове 
Япония ще инвестира първоначално 500 милиона долара в ново предприятие за полупроводници, ръководено от 
технологични фирми, включително Sony Group Corp и NEC Corp, като целта е да се наложи отново като водещ производител 
на модерни чипове, пише Ройтерс. 
„Полупроводниците ще бъдат критичен компонент за разработването на нови водещи технологии като AI, 
дигитални индустрии и в здравеопазването“, заявява министърът на икономиката, търговията и промишлеността 
Ясутоши Нишимура, цитиран от агенцията. 
Новата компания за чипове ще носи името Rapidus и има за цел да започне да произвежда чипове през втората половина 
на десетилетието, допълва министърът. 
Правителството на Япония вероятно ще инвестира още милиарди долари занапред и иска да привлече американски и 
европейски компании, свързани с чипове, към начинанието, сред които IBM и ASML Holdings, посочва представител на 
министерството на търговията и индустрията пред Ройтерс. 
Докато търговските търкания между Съединените щати и Китай се задълбочават и Вашингтон ограничава достъпа на Пекин 
до чувствителна полупроводникова технология, Япония бърза да съживи своята база за производство на чипове. Целта е 
да се гарантира, че производителите на автомобили и компаниите за информационни технологии няма да изпитват 
недостиг на ключовия компонент и че разполагат с усъвършенствана технология за чипове, необходима за поддържане на 
нови области като изкуствения интелект (AI). 
Япония, която някога е произвеждала повече от половината полупроводници в света, също е загрижена, че Китай може да 
се опита да поеме контрола над Тайван, настоящият глобален център за производство на модерни логически чипове, 
изтъква Ройтерс. 
За да съживи производството на чипове, правителството на Япония предложи финансова помощ, целяща да насърчи 
чуждестранните производители на чипове да строят заводи в Япония. Миналата година даде 400 милиарда йени, за да 
помогне на Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, водещият световен производител на логически чипове, да построи 
завод в префектура Кумамото, който ще доставя полупроводници на Sony и производителя на авточасти Denso Corp. 
През юли Япония предложи субсидия от 93 милиарда йени, за да помогне на производителите на чипове с памет Kioxia 
Corp и Western Digital Corp да разширят производството си в Япония. През септември компанията обеща да даде на 
американския производител на чипове Micron Technology 46,5 милиарда йени, за да може да добави производствен 
капацитет в своя завод в Хирошима. 
Новото предприятие за чипове представлява следващата фаза в полупроводниковата стратегия на Япония и е 
допълнителна индикация за задълбочаващото се сътрудничество в технологичното развитие със Съединените щати. През 
юли двете страни се споразумяха да създадат нов съвместен изследователски център за разработване на по-бързи и 
енергийно ефективни суб-2-нанометрови полупроводници от следващо поколение, който японското правителство 
планира да създаде до края на 2022 г. 
Други корпоративни инвеститори в Rapidus включват Nippon Telegraph and Telephone Corp, производителят на чипове с 
памет Kioxia Holdings, Softbank Corp, Denso, Toyota Motor Corp и Mitsubishi UFJ Financial Group. 
 
3e-news.net 
 
√ Цените на бензина и метана в България се понижават, дизелът и пропан-бутанът вървят нагоре 
Спад на цената на бензина и на метана, но ръст на стойността на дизела и пропан-бутана са новите тенденции на пазара 
на горива в страната ни. Докато при дизела тенденцията е за поскъпване при метана е за поевтиняване. Нагоре се очаква 
да върви цената на пропан-бутана, а на бензина е в застой, сочат данните на fuelo.bg. Това се случва на фона на 
поскъпването на гьзьола, лекия спад на сорт Brent и понижението под 100 евро за MWh на цената на природния газ на 
борсата ICE Futures. 
Цени на горивата на родния пазар 
Бензинът А95 през последния месец е поевтинял с 2 стотинки – от 2.96 лв. за литър до 2.94 лв. за литър. За последните три 
месеца намалението е по-чувствително – с 31 стотинки (0.31 лв. за литър) или със значителните 9.54 %. Тогава (14 август 
т.г.) А95 е струвал 3.25 лв. или с    Въпреки това спрямо година по-рано бензин А95 е по-скъп с 20.99 % или с 0.51 лв. за 
литър. Или казано иначе, на 13 ноември 2021 г. това най-масово използвано гориво е струвало 2.41 лв. за литър. 
Тенденцията е застой на цената. 
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Дизелът продължава да се движи нагоре, като само за последния месец поскъпването е със 7 стотинки за литър (0.07 лв/л) 
или с 2.12 %. Така, ако на 14 октомври литър от това гориво е струвало 3.30 лв., то на 12 ноември вече е 3.37 лв. за литър. 
За тримесечен период обаче има поевтиняване, макар и слабо – с 2 стотинки или с 0.59 %. Тоест, ако на 14 август литър 
дизел е струвал 3.39 лв. за литър, то на 14 ноември намалява до вече посочените 3.37 лв. за литър. 
Според данните на специализираното онлайн издание, поскъпването през последните шест месеца обаче се запазва и то 
е с 4.01% (3.24 лв./л към 13 май т.г.), като се наблюдават съответните върхове и спадове. Така например в този период от 
време дизелът е бил най-скъп през периода юни-юли, когато литър е струвал 3.55 – 3.56 лв. За една година поскъпването 
достига съществените 36.44%. Така например, през миналата година, на 13 ноември литър дизел е бил доста под 
настоящата цена от 3.37 лв. за литър – 2.47 лв. Тенденцията е за поскъпване на дизела. 
На този фон цената на пропан-бутана остава доста ниска – 1.16 лв.за литър към 13 ноември тази година, но и тук през 
последния месец се наблюдава тенденция в посока към повишение – с 2 стотинки  (1.75% или от 1.14 лв. за литър до 1.16 
лв. за литър ). При сравняване на данните за последните три месеца, няма как да не се отчете поевтиняването със 7.20 % 
или с 9 стотинки (1.25 лв. за литър на 14 август). Още по-съществено е понижението за периода от шест месеца – (минус) с 
27.95% или с 45 стотинки (1.61 лв. за литър към 14 май 2022 г.). Спадът се запазва и на годишна база – (минус) с 16.55 % 
(1.40 лв. за литър на 13 ноември 2022 г.), но тенденцията е за поскъпване. 
Що се отнася до метана, данните сочат за съществен спад през последния месец и то с цели 32.75 % или с 1.68 лв. за 
килограм (кг). Така, ако на 14 октомври 1 кг метан е струвал 5.13 лв., то към 13 ноември е 3.45 лв. Поевтиняването за 
последните три месеца е още по-съществено – (минус) 35.63 % или с 1.91 лв. за килограм, но спрямо шест месеца по-рано 
то е само с 6 стотинки или с 1.71%. На годишна база обаче поскъпването на метана остава значително – (плюс) 42.56 %, или 
казано иначе, ако на 13 ноември миналата година килограм метан е струвал 2.42 лв., то към 13 ноември тази година вече 
е 3.45 лв., но добрата новина е, че тенденцията е за поевтиняване. 
Пазарът на петрол 
С наближаването на датата 5 декември, когато се очаква влизане в сила на ембаргото на ЕС за превозите на руски петрол 
по море ситуацията на петролния пазар се изостря. Все още не е ясно кога страните от G7 ще въведат таван на цените на 
петрола, така както заявиха по-рано. Механизмът предвижда европейските компании да могат да транспортират и 
застраховат руски петрол, доставян до трети страни, но при условие, че той ще се продава по фиксирана цена като опит за 
ограничаване на приходите на Русия като по този начин се визира намаляване на възможността за отделяне на средства 
за войната в Украйна. 
Междувременно цените на петрола сорт Brent в началото на ноември се върнаха на нивото от август, достигайки 98.57 
долара за барел, въпреки че в края на миналата седмица се върнаха до 95.99 долара. 
Стойността на руския сорт Urals в началото на миналата седмица струваше 80 долара за барел в сравнение с 97 на сорт 
Brent. През достатъчен период от годината Urals се търгуваше с голяма отстъпка в диапазон от 30 долара. През последните 
три месеца обаче тази разлика намалява, отчитат анализатори. Това се случва на фона на вече почти приключилото 
пренасочване на руските доставки от суров петрол към азиатските пазари и в частност Индия. От G7 продължават да 
убеждават индийската страна да се присъедини към таван на цените, но на този етап данните са, че страната ще се 
придържа към максимата – осигуряване на по-евтини горива за своите поданици. 
Данните на компаниите за анализи на движението на корабите пък сочат, че доставките на руски петрол по море са се 
увеличили до най-високото ниво от юни – 3.6 млн. барела на ден. Освен това е регистриран престой на кораби в морето в 
очакване на яснота по решението на G7. Най-обезпокоени и изправени пред неясноти са застрахователните компании, 
които по последни данни все още не разполагат с важни детайли от механизма на ЕС за въвеждане на ембарго върху 
руския петрол, превозван по море. Сега експертите се опитват да разчетат решението на американското финансово 
министерство за продължаване на разрешението за всички сделки за енергоносители с големите руски банки и 
централната банка на Русия до 15 май 2023 г. 
На този фон компанията за анализи WoodMackenzie, цитирана от агенция Bloomberg прогнозира, че в началото на пролетта 
Северозападна Европа ще бъде застигната от най-лошата дизелова криза, когато запасите ще спаднат до най-ниското ниво 
за последните 12 години. Запасите ще се натрупват през декември и януари, след което ще има рязък спад. През месец 
март, според очакването ще са най-ниски, спрямо който и да е от месеците, за които са събирани данни от 2011 г. досега. 
Това е така, защото в началото на февруари (5 февруари) влиза в сила вторият етап от европейското петролно ембарго – 
забраната за превоз по море на руските петролни продукти. Както е известно, Русия все още е най-големият доставчик на 
дизелово гориво за европейския пазар. Дали ще има реакция от руската страна и дали ще спази заявената си по-рано 
позиция за спиране на доставките за всяка една страна въвела таван на цените ще стане ясно много скоро. Засега топката 
все още е в полето на G7 , а и на всяко от националните правителства. Движението в тези „петролни“ води е сложен казус 
и той не е свързан само с „тупане в гърдите“ за запазване на национални интереси или такива на потребителите, тъй като 
има юридически и застрахователни процедури, които са познати само на тясно специализирани експерти. 
При всичко това няма как да не се отчете увереността на Европейската комисия във водената политика, изразена най-
добре в есенната икономическа прогноза. В нея водещите експерти намаляват очакването си за цената на петрола сорт 
Brent до 101.8 долара за барел спрямо предишното очакване от 108.2 долара за барел. За 2023 г. и 2024 г. оценките са още 
по-оптимистични – 85 и 78 долара за барел съответно. 
Пазарът на българските горива е в пряка зависимост от международните пазари. Включително и от доставките на руски 
петрол. Страната ни има предимството с работеща петролна рафинерия и попада под изключение от европейското 
ембарго за доставки на руски суров петрол по море. Засега. Влизането в сила на европейското ембарго за петрола от 5 
декември, а впоследствие за нефтопреработващите продукти от 5 февруари ще промени значително ситуацията на пазара. 
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През последните месеци около нефтопреработващия завод в Бургас (Лукойл Нефтохим Бургас) отново се завъртяха 
спорове. Първо около цените на горивата, от които потребителите получиха отстъпка от 25 стотинки на литър (без 
фирмите), а сега отново се повдига въпросът за т.нар. „левче“. Досега препирните остават повече на ниво „политическо 
говорене“. Практически от тях остават изключени експертните оценки и независимите анализи. На всички е ясно, че 
производителят печели. На всички е ясно, че и търговците печелят. На всички е ясно, че цените на горивата на фона на 
съседните пазари са по-ниски. Излиза, че някъде по веригата на препирни обаче има нещо сбъркано, което засега изглежда 
като „коз“ в ръцете на политиците. Тъй като никой не е оповестил независим експертен анализ, може да се окаже 
обратното и това да наклони везните към неизгодна национална позиция. 
Изключително важно е в каква ситуация ще се окажат международните пазари след европейското петролно ембарго, а и 
след един „таван“ на цените на G7. Всички са наясно, че отмяната на санкции е почти толкова трудно, колкото въвеждането 
им, което означава подготовката за пазар, който ще остане несигурен за дълъг период от време. 
 
√ Юлиан Попов пред 3eNews: Политически за Зеления преход се прави страшно много, има неяснота колко емисии ще 
ни спестят технологиите 
България може да се справи по-добре от Египет като домакин на Световната среща за климата 
27-мата Световна среща на ООН за климата е едно от най-значимите събития световен мащаб и най-голямото за 
смекчавания на климатичните промени и адаптация, в което участват почти всички световни лидери. То събира всяка 
година между 30 000- 50 000 души. Тази година се провежда в Шарм Ел Шейх, Египет. Тази година президентът Румен 
Радев обяви официално, че България предлага домакинство на този международен форум за 2024 година. Това се случи 
няколко месеца след като бившият министър на околната среда пръв анонсира тази важна новина, която изцяло би 
направила България разпознаваема. Това е изключителна икономическа и политическа възможност, от която България 
трябва да се възползва максимално. Какво коментирахме по този повод с Юлиан Попов, политически съветник за 
Централна и Източна Европа на Европейската климатична фондация и бивш министър на околната среда и водите, който 
беше на място в Шарм Ел Шейх и сподели с нас впечатленията си от първата седмица на преговорите за климата в Египет. 
Г-н, Попов, как оценявате възможността България да бъде домакин на Световната среща за климата през 2024 година. 
Това не е ли твърде голямо предизвикателство, което трудно ще изпълним? 
Това, което мога да кажа е щом Египет може, можем да го направим и ние. В България ще я организираме по-добре. 
Мерките за сигурност трябва да са безкомпромисни. На такива големи срещи винаги има неразбории с храна, вода, 
комуникации, транспорт, това бяха част от проблемите и сега, което остава лош спомен в участниците. Тази конференция 
събира повече от 30-40 000 души, а по предварителни данни са се регистрирали 55 000 души. В София нямаме толкова 
голяма конферентна база, НДК не може да побере толкова много хора, но имаме много конгресни центрове. Но такива 
бази се изграждат, всички зали в Египет бяха изградени временни павилиони, такава беше организацията и в Париж при 
подписването на Парижкото споразумение през 2015 година. Подразделението на ООН, което се занимава с тези неща 
помага логистично и експертно по всякакъв начин. Но би трябвало да мобилизираме не само София, а и цялата държава, 
защото това събитие е изключителна възможност за България. Дългосрочните икономически, политически и социални 
ползи ще са огромни. Предстои формална процедура да се получи съгласието на Източноевропейската група в ООН. 
Коя структура в държавата би трябвало да поеме организацията? 
Това е изключително висок ранг събитие и то трябва да бъде организирано от най-висок ранг в държавата. Това е 
организация, която изисква изключително голям финансов, политически, организационен ресурс. Събитието е редно да се 
организира от правителството. Но е много важно правителството, всички политически партии, институции включително 
президентството да бъдат въвлечени. Необходимо е да се включат всички бизнес организации като бизнес асоциациите 
например, туристически сектор, конгресен туризъм. На практика парите, които ще изхарчим за едно такова събитие и 
ресурсът, който ще вложим е нищожен в сравнение с публичността в световен мащаб, която България ще спечели. По 
принцип Министерството на околната среда и водите е отговорно по преговорите за климата, но няма как Министерството 
на околната среда и водите да организира нещо подобно. Трябва да се направи експертна работна група, която да е 
междуведомствена и да влизат Министерството на околната среда и водите, Министерство на енергетиката, Министерство 
на икономиката, Министерство на туризма, целият Министерски съвет. 
Трябва да бъдем много откровени, в Египет не бяха откровени. Искат всичко сами да организират, а трябва много добре 
да се прецени, какво ние може да направим и какво не можем да направим. Не може да организираме подобно събитие 
по начина, по който редим паветата в София. Не става въпрос за корупция, а за стандарти. Ако има организация, която 
може да организира нещо подобно, добре, но ако няма, тогава е от полза за всички, включително и конгресния сектор, да 
бъдат включени външни експерти и външни компании. 
Един голям проблем в Египет първите дни от конференцията беше намирането на вода например. Трябва да чакаш на 
опашка от един час да вземеш една бутилка вода. Те реагират на тези неща, но реагират бавно. Вече са докарали вода, 
има вода навсякъде, но това става на четвъртия ден от началото на конференция и след като всички най-високи участници 
са си тръгнали. Хората се редяха на опашки и за храна. 
Затова организацията на събитието трябва да се управлява много добре. При всички случаи UNFCCC ще се включат, защото 
имат голям ресурс, те осигуряват средства и експерти. Много е важно да има добра координация. Не трябва да се гледа на 
това събитие като възможност да се извлекат директно пари. Един голям проблем навсякъде, включително в Египет е, че 
хотелите вдигат цените невероятно и стаи струват по 1000 долара на вечер. Трябва тези неща толкова добре да се 
управляват, че да се избегне подобна ситуация. Те създават негативен образ и остават неприятни спомени от самата 
организация. 
Какви са шансовете на България да бъде одобрена? 
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Засега не се очертават други кандидатури. Австралия искаше, но тя има шанс само ако Източноевропейската група в ООН 
няма кандидат, но при положение, че България се заявява, техните шансове са минимално. Източноевропейската група се 
състои от над 30 страни. Те трябва да излъчат България като кандидат. Доколкото разбирам има желание, няма друга 
заявена кандидатура. Има подкрепа за българското домакинство, така че ако не се изпокараме вътре вкъщи ще може да 
спечелим това събитие. 
Какво се случи през първите дни на Световната среща за климата в Шарм Ел Шейх, Египет? Какви са първите 
впечатления? 
Първите впечатления са очаквани, Световната среща за климата протича според планираното и няма неочаквани нови 
позиции и завяване на нови политики. Лидерите на практика заявиха амбициите и ангажираността на страните за справяне 
с климатичните промени. По време на първите два дни от конференцията – 7 и 8 ноември, се проведе срещата на върха, 
при която оглавяващите делегациите на страните отправиха изявления по основните проблеми и потенциални решения. 
На практика те зададоха тона на конференцията. Структурата на тези конференции е, че те започват с т.н висок сегмент. 
Първи и втори ден са глави на правителства, президенти, министър-председатели, които се изказват, участват в двустранни 
срещи, но те не вземат решения. Те заявяват амбициите и заангажираността на страните. Както излезе министър-
председателя на Великобритания и каза, че страната твърдо подкрепя идеята за въглеродна неутралност до 2050 година. 
Идеята на този висок сегмент е да даде мандат на преговарящите да бъдат по-амбициозни, да имат определен подход и 
фокус. Високият сегмент не ражда резултати. Това очакваме да се случи последните дни на конференцията, която 
продължава до 18 ноември. 
Реализираха ли се очакванията за по-амбициозни цели и кои държави бяха по-амбициозни особено в Европа? 
Картината е доста очаквана, има държави, които публично заявяват ясно, че това е наш приоритет. Полша заявява 
например, че сега сме в криза и трябва да внимаваме. Това се дължи на техния много голям въглищен сектор, но също 
защото позицията на Полша винаги е такава, малко наопаки на основната позиция на ЕС. Но тя не се противопоставя, има 
различни нюанси. Някои държави са за по-внимателна политика, защото сега има енергийна, хранителна криза, инфлация, 
икономическа криза. Други страни са за запазване на амбициозните политики въпреки енергийната криза, предизвикана 
от  войната в Украйна. Не съм слушал всички изказвания. Но са важни някои конкретни сигнали, както е изказването на 
българския президент, в което той заяви, че България е готова да бъде домакин на COP29 през 2024 година. Това 
предизвика новина веднага, защото до този момент не е обявявано официално пред такава голяма трибуна. 
САЩ и Китай какви намерения заявиха? Имаше коментари защо техните лидери не са се появили през първите дни на 
конференцията? 
Няма неочаквани заявки, САЩ затвърди позицията си за въглеродна неутралност до 2050, а Китай до 2060 година. Но оттук 
нататък, това което е важно последни дни на практика е какви ще са националните ангажименти, които ще се поемат. Тези 
национални ангажименти бяха заявени в Париж 2015, миналата година в Глазгоу се затвърдиха и затегнаха, защото на 
всеки пет години тези конференции, трябва да ревизират ангажиментите от предходните пет години. В Глазгоу 
ангажиментите бяха увеличени, има още довършителна работа от Глазгоу, която трябва да се проведе в Египет и това става 
в преговорите между различните страни. 
За метана и за обезлесяването ли са тези останали въпроси от Глазгоу? 
Основният ангажимент е за парниковите емисии, те се изчисляват във въглероден диоксид. Той не е единственият 
парников газ. Метанът също се изчислява на тон въглероден диоксид. Той е отделен сегмент, който е част от общия 
ангажимент. На него се обръща специално внимание, което досега не се е случвало. Но той е част от общия ангажимент. 
Сериозно внимание се отделя на почвите на горите, на биоразнообразието, на селското стопанство и хранителния сектор. 
Храната е част от цялата верига. Египет заявява, че изхвърля много храна, но всички изхвърляме много храна, това води до 
разхищение и по-високи емисии. Всяка конференция има акценти, които се появяват. Основният ангажимент е 
намаляването на въглеродните емисии. 
Казахте, че ангажиментът е затвърден, но изготвянето на тези национални планове беше забавено с COVID-19 и все още 
много от държавите не са подготвили такива конкретни планове, България има ли свой план? 
България е в един блок с ЕС, ние представяме пред ЕК собствен план и ЕС изготвя общ план. България е представила своя. 
Въпросът е как тези планове да се затегнат и да намалят допълнително количеството парникови газове, които 
правителствата се ангажират да намалят. 
Какво ограничение може да се постигне повече от 55% до 2030 година и въглеродна неутралност до 2050 година? 
Това ограничение е доста амбициозно и Европа участва с него, има други страни, които трябва да ревизират своята 
политика. Освен тези ограничения, отделни държави заявяват по-амбициозни позиции. При едно преизчисление може да 
се постигне по-голямо намаление. Има неяснота какво може да осигурят технологиите. Бурното развитие на ниско 
въглеродните технологии в много случаи осигуряват рязко намаляване на емисиите, което се случва например страхотно 
разрастване на соларната енергия в момента. Но също вятърната енергия, напредък на производството на зелен водород. 
Възможности има и това е смисъла на тези петгодишни обновявания. В рамките на тези пет години всяка държава или 
блок може да намери допълнителен потенциал, освен това технологиите се развиват по начин, който може да осигури 
икономически и целесъобразно намаляване на емисиите и това нещо вече се случва. 
Как ще се осигури постигането на резултати? Последният доклад на ООН подчертава, че повечето от заявките и 
постиженията са по-скоро greenwashing отколкото реално постигнати резултати? 
Разбираемо е политически фигури и активисти говорят в такива катастрофални и апокалиптични картини, защото 
ситуацията е тревожна. В същото време трябва да отчитаме какво се прави, прави се много. През 2015 г. преди Парижкото 
споразумение, никой не очакваше, че ще се стигне до споразумение, което да споменава 1,5 градуса и половина. Това не 
е просто желание, то се изчислява, колко емисии се отделят в атмосферата и колко е реалистичното ограничение на 
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емисиите, за да поддържаме тази температура. Парижкото споразумение е изключително постижение за това, че се 
спомена 1,5 градуса по Целзий. В Глазгоу мината година беше голямо постижение, че престана да се споменават 2 градуса, 
всичко е съсредоточено върху 1,5 градуса. Разликата между 1,5 градуса и 2 градуса по Целзий е огромно от гледна точка 
на ангажимент за емисии. 
Политически се прави страшно много. Ангажиментът на държавите от една страна, обещаните политики и реално 
придвижване трябва да се съберат в най-амбициозната крива, за да говорим за реално постижение. 
Движим се в тази посока, но не с достатъчна амбиция и достатъчната свиване на емисиите. Това е смисъла на преговорите, 
които текат сега и ще текат още няколко дни. Отделните държави ще спорят, за да достигнат до конкретни резултати. В 
самия край на конференцията ще се появи една цифра. Тогава ще може да се каже, стигна се дотук, съгласни са за постигане 
на 1,5 градуса по Целзий, сегашните ангажименти са за 1,8 градуса по Целзий, а пък ангажиментите за нови политики 
трябва да достигнат 1,5 градуса по Целзий. 
Какво ще се случи с другата важна тема за „загуби и щети“, борбата между бедните и богати страни, ще се стигне ли до 
отпускане на 100 млрд. долара годишно за уязвимите на климатичните промени страни? 
Това е интересен въпрос, защото също има много измерения и нюанси. Този въпрос 100 млрд. долара годишно да започнат 
да се дават на бедните страни още не е постигнат изцяло. По този въпрос се заговори през 2019 г., когато технологиите 
бяха много скъпи, а сега възобновяемата енергия е много евтина. Възниква въпроса защо богатите страни трябва да дават 
на бедните страни пари, за да изберат по-евтината технология, която няма нужда от толкова стимули както преди, да 
изберат по-евтината вместо по-скъпата технология. В същото време възниква въпросът дали тези средства да не се 
пренасочат в голяма степен към адаптация. Третият момент е мониторинга на тези процеси. Богатите страни винаги се 
притесняват, че парите ще бъдат прахосани и няма да бъдат употребени както трябва. Там тече една непрекъсната битка 
и борба. Бедните страни настояват за тези финанси. От богатите страни някои са по-щедри, други се дърпат. Според 
последно изследване САЩ и Великобритания са най-стиснати по отношение на този фонд. Вероятно в голяма степен 
заради това, че тези средства ще бъдат изразходвани по начина, по който биха искали. 
Преди COP27 участвах в среща с над 100 африкански депутати, с които обсъждах тези въпроси. В Африка и в Южна Азия се 
развиват страшно много нови възобновяеми мощности. Те се развиват просто защото са много евтини. Въпросът е как да 
се развиват по-бързо, по-координирано, по-адекватно и цялата картина е много променена. Но разбира се те имат нужда 
от помощ, не само от финансова подкрепа, но също от законодателна подкрепа, от технологична експертиза. 
Имате предвид технологични компании, които да въвеждат нови технологии точно в тези държави? 
Да, например цялото движение за т.н мини гридове за селища, които нямат електричество. Компании влизат в африкански 
села, правят електричество, но го продават страшно скъпо. Как да се направи, че това електричество да струва евтино 
каквото би трябвало да бъде е въпрос на организация, на политика, но и на технология. Германия и други страни имат 
много развити технологии, свързани с управление на микромрежи и това е сфера, в която може да се помогне. Друга сфера 
пък са големите електрически мрежи, които са хиляди километри, за които може да се пренася възобновяемо 
електричество от една точка на друга на далечно разстояние. Африка има голям потенциал за производство, но няма тази 
технология. Въпросът е как тези технологии да влязат в тези страни, дали чрез инвестиция, дали чрез обучение, дали чрез 
чужди компании, които просто да вземат концесии. Това е много интересен въпрос и предоставя страхотни възможности 
за български компании, които работят в соларния бизнес, има много такива. Всъщност има много български компании, 
които работят в Африка и Азия, в Латинска Америка, Западна Европа. Но ако направим тази конференция 2024 г. това ще 
има много голям ефект върху развитието на потенциала на българските компании, които ще бъдат въвлечени. Целият 
високо технологичен сектор, целият аграрен сектор, ще бъдат въвлечен в този глобален процес и зависи от отделните 
компании дали ще проявят тази амбиция. 
 
√ Покана до заинтересовани страни за участие във финална конференция по проект STRIDE и пета международна 
конференция по електроника и енергетика 
Проект STRIDE финансиран по Транснационална програма Дунав в насочен към подобрено енергийно планиране чрез 
интегриране на концепции за интелигентни енергийни мрежи в Дунавския регион. Проектът се ръководи от местна 
енергийна агенция Spodnje Podravje (LEASP) и се изпълнява заедно със седем партньора и осем асоциирани партньора от 
Словения, Германия, Австрия, Чехия, Унгария, Хърватия, България, Босна и Херцеговина. 
През последните две години проект STRIDE предостави, чрез трансфер на знания и разработване на инструменти за 
планиране, цялостна подкрепа на регионални и местни власти за подобряване на енергийното планиране. В рамките на 
проекта, партньорите разработиха регионални анализи и стратегии, планове за действие, методологии, ръководство за 
добри практики и платформа за сътрудничество, за да подпомогнат и ускорят интегрирането на концепции за 
интелигентни мрежи в регионалните и местните политики. 
За да научите повече за споделените по-горе разработки, Ви каним да се присъедините във финалната конференция по 
проект STRIDE на 21-ви ноември 2022 г., която ще започне като част от Пета международна конференция по електроника 
и енергетика, организирана от Институт на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) в гр. Будапеща, Унгария. 
Участието в събитието на проект STRIDE, като част от международната конференция на IEEE, е безплатно, но е 
задължителна предварителна регистрация на линка по-долу и предварително уведомление на екипа на БЕМФ на телефон 
+359898650847, на който може да получите подробна информация за събитието. 
Линк за регистрация: 
https://www.eventbrite.co.uk/e/guidance-to-the-danube-smart-grid-implementation-tickets-440360599407 
Линк  към събитието: 
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7845 

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/stride
https://energy-stride.com/
https://www.eventbrite.de/e/guidance-to-the-danube-smart-grid-implementation-tickets-440360599407
https://www.eventbrite.de/e/guidance-to-the-danube-smart-grid-implementation-tickets-440360599407
http://conf.uni-obuda.hu/Kando2022/
http://conf.uni-obuda.hu/Kando2022/
https://www.eventbrite.co.uk/e/guidance-to-the-danube-smart-grid-implementation-tickets-440360599407
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7845
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√ Делът на ВЕИ в преносната мрежа към 13 ноември расте с 26.10 %, а в разпределителната – с 15.74 на сто 
Участието на базовите централи в енергийния баланс на страната запазва висок положителен дял от 11.87 
процента 
Производството на електроенергия продължава да държи положителен дял, но потреблението се свива. Салдото (внос-
износ) на електроенергия остава на плюс. Добро ниво на участие запазват, както базовите централи, така и 
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Водноелектрическите централи 
остават на минус. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на страната, изготвена от 
Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 13 ноември (01.01.2022 г. – 13.11.2022 г.) спрямо 
аналогичното време на предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия от началото на януари до тринадесетия ден на месец ноември тази година се увеличава 
с (плюс) 8.28 % и достига до обем от 43 443 211 MWh (плюс 8.57 % отчетени седмица по-рано за сравнявания период до 6 
ноември). За сравнение, през същото време на миналата година производството на електроенергия производството на 
електроенергия е било от порядъка на 40 121 992 MWh. 
Потреблението на електроенергия за посочения сравняван период намалява (минус) с 1.61 % до обем от 32 547 923 MWh 
(минус 1.57 % преди седмица). Година по-рано за същото време от началото на годината до тринадесетия ден на 
единадесетия месец на годината е възлизало на 33 080 330 MWh. 
Салдото (износ-внос) на електроенергия все още държи доста добър положителен дял – плюс 54.73 % (плюс 56.99 % 
отчетени за сравнявания период седмица по-рано) като достига до обем от порядъка на 10 895 288 MWh. Година по-рано 
за същия отчитан период салдото (износ-внос) е достигало до 7 041 662 MWh. За отбелязване е, че и тук, както и при 
другите показатели движението в посока надолу продължава, но има и признаци за забавяне на темпа на свиване. 
Базовите централи запазват положителното си участие и от първи януари до тринадесети ноември тази година спрямо 
аналогичния период на предходната 2021 г. то нараства (плюс) с 11.87 % и достига до 36 693 188 MWh (седмица по-рано – 
плюс 12.27 %). За сравнение, година по-рано делът на базовите централи, според данните на системния оператор е 
достигал до обем от 32 798 948 MWh. 
Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) запазват висок положителен дял, както в преносната, така и в 
разпределителните мрежи. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания отчитан период се повишава с 26.10 % или до обем от порядъка на 
1 386 645 MWh (плюс 26.21 % отчетени седмица по-рано). През аналогичния период от началото на годината до 
тринадесети ноември на предходната 2021 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа е възлизало на 1 099 616 MWh. По-
добрите данни за сравнявания период от настоящата година в частност се дължат на увеличението на дела на вятърните 
(плюс 8.70 %) и фотоволтаични (плюс 59.91 %) централи, а също така и на биомасата (плюс 5.46 %). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посоченото време от първи януари до тринадесети ноември тази година, 
според оперативната справка на системния оператор нараства с 15.74 % и достига до обем от 1 977 932 MWh (плюс 16.17 
% отчетени преди седмица за сравнявания период до 6 ноември). За сравнение през същото време на 2021 г. ВЕИ са 
участвали в разпределителната мрежа със обем от 1 708 966 MWh. В частност, положителният дял за сравнявания период 
от настоящата 2022 г. се в резултат на по-добрия дял на вятърните (плюс 12.30 %) и фотоволтаични (плюс 22.41 %) и въпреки 
спада при биомасата (минус 18.32 %). 
Делът на водноелектрическите централи продължава да остава на минус. Така за посочения сравняван период участието 
им спада (минус) с 25.01 % до обем от 3 385 446 MWh (минус 25.00 седмица по-рано). Година по-рано за времето от първия 
ден на януари до тринадесети ноември участието на ВЕЦ е достигало до обем от 4 514 462 MWh. 
Както става ясно от бързия прочит на данните, продължава да се наблюдава промяна на всички показатели, което от една 
страна се дължи на смяната на сезона, задържането на по-топлото време, но и на липсата на достатъчно валежи. 
 
√ Скок с 24.2%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 502.54 лв. за MWh с ден за доставка 15 ноември 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 502.54  лв. за MWh с ден за доставка 15 ноември 2022 г. и обем от 77 972.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
увеличение с 24.2 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 581.04 лв. за MWh, при количество от 40 820.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (37 152.00 MWh) е на цена от 424.05 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 362.59 лв. за MWh и количество от 3240.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 320.56 лв. за MWh (3393.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 706.05 лв. за 
MWh при количество от 3124.3 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 428.85 лв. за MWh при обем от 2870.9 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 404.70 лв. (170.97 евро) за MWh за 14 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 15 ноември 2022 г. се повишава до 502.54 лв. за MWh ( ръст от 24.2 %) по данни на БНЕБ или 256.95 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 14 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 734.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 445.98 лв. за MWh. 

https://ibex.bg/
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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     32,33%    2157.35 
Кондензационни ТЕЦ   48,91%    3263.43 
Топлофикационни ТЕЦ   4,62%    308.56 
Заводски ТЕЦ    1,73%    115.57 
ВЕЦ     4,13%    275.59 
Малки ВЕЦ    0,91%    60.56 
ВяЕЦ     0,80%    53.7 
ФЕЦ     5,84%    389.66 
Био ЕЦ      0,72%     47.78 
Товар на РБ         4649.33 
Интензитетът на СО2 е 428g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Гърция, България и Румъния са с най-високи цени на електроенергията за 15 ноември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 256,95 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 259,16 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 256,95 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 15 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 297,08 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 216,81 евро/мвтч. Най-високата цена от 361,00 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 
163,90 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 73 376,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 15 ноември ще бъде 259,16 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 128,73 гвтч. Максималната цена ще бъде 361,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. 
Минималната цена ще бъде в 3 ч и тя ще бъде 179,68 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цена за електроенергия в 
този сегмент на пазара за цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 15 ноември е 255,24 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 293,45 евро/мвтч. Най-високата цена от 355,05 евро/мвтч ще бъде в 17 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 3 ч и тя ще бъде 162,72 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 76 853,1 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 15 ноември на Словашката енергийна борса е 246,30 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 17 ч и тя ще е 344,07 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 132,87 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 208,14 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 297,31 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 103,64 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 15 ноември е 237,98 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
263,62 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 62 693,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 286,94 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 179,68 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 177,29 евро/мвтч на 15 ноември. Пиковата цена ще бъде 
212,13 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 421 697,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 16 ч 
и тя ще достигне 224,68 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 110,15 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 15 ноември ще се продава за 253,02 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Студеното време връща цените на европейските електроенергийни борси към нивото от 200 евро за MWh 
Производството на електроенергия към средата на ноември расте значително и причината е застудяването. Заедно с него 
се завръща и по-високото участие на природния газ в производството на електроенергия. В процентно отношение ролята 
на ядрената енергия също расте, но в случай внимание заслужава високото производство от водноелектрически централи 
(ВЕЦ). Именно този добър микс и по-балансираната роля на фосилните горива изглежда са причина цените на 
електроенергийните борси да не скочат рязко. 
Завръщането на синьото гориво заслужава особено внимание. Все още е рано да се оцени влиянието върху ценовите нива, 
тъй като ситуацията ще продължи да се развива.  Факт е обаче, че развитието на стойностите, постигнати в сегмента „ден 
напред“ на европейските електроенергийни борси сочи, че поскъпването е неизбежно. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 45-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на 68 734.64 GWh във 
вечерни часове на 13 ноември 2022 г. преди окончателния отчет (47 661.78 GWh след коригиране и допълване на данните 
за предходната 44-та седмица). 
Що се отнася до седмичното нетно производство на електроенергия в страните от ЕС  за 45-та седмица, то достига до обем 
от 63 649.28 GWh (42 590.24 GWh след корекцията в края на 44-та седмица), според данните на energy charts, базирани на 
ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията. 
От това общо производство на фосилните горива  се пада дял от 23 967.28 GWh или 37.66 % преди корекция (15 326.95 
GWh или 35.99 % окончателните допълнени данни за седмицата по-рано) . От тях през 45-та седмица - на кафявите въглища 



19 

 

се падат 4038.71 GWh или 6.35 %, както и на каменните – 4.86 % (3096.42 GWh). Газът държи дял от 24.53 на сто или 
15 614.02 GWh (17.69 % за 44-та седмица или 7534.00 GWh). 
Участието на ядрената енергия е изчислено за 45-та седмица на 10 008.05 GWh или 15.72 % спрямо 9943.93 GWh или 23.35 
% след корекцията за 44-та седмица на 2022 г. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) през 45-та седмица) e от порядъка на 29 673.95 GWh или 46.62 % 
(според уточнените коригирани данни за 44-та седмица – 17 319.36 GWh или 40.67 %). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 7570.37 GWh (11.89 %), а офшорните – 1345.07 GWh или 2.11 %. 
Делът на електроенергията от слънчеви електроцентрали е 1876.04 GWh или 2.95 %. Що се отнася до хидроенергията, то 
делът й е от порядъка на 23.19 %, а от помпени станции – 3.56 %. Редно е да се отбележи и делът на биомасата – 2.38 %. 
Цените 
Цените на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ през изминалата седмица тръгнаха полека в 
посока към повишение. Връщането към нивото от 200 и над 200 евро за MWh вече е реално. Основно заради навлизането 
в зимния отоплителен сезон, но и заради разнобоя по мерките за справяне с високите цени на енергията. От една страна 
те изглеждат подредени, но определено има детайли, които прибавени към картината извън политическото говорене 
показват тревожност. Самият факт за твърде широките граници, до които достигат ценовите нива трябва да е достатъчен 
сигнал. 
След увеличението в понеделник, съпроводено с малки изключения, точно противоположно, с ден за доставка 8 ноември 
цените в сегмента „ден напред“ останаха разнопосочни като на повечето от европейските електроенергийни борси беше 
регистрирано понижение. Покачване бе отчетено  на девет от борсите, при това в широк  диапазон – от 1.2 % (159.87 евро 
за MWh) в Швейцария и 7.5 % в Полша (133.86 евро за MWh) до 16.5 % (96.36 евро за MWh) в Белгия и 25.0 % (95.15 евро 
за MWh) в Германия, както и 34.2 % (156.78 евро за MWh) в Австрия. 
Спадът също варираше от 2.6 % в Гърция (200.45 евро за MWh) и 8.7 % (113.98 евро за MWh) във Франция до 27.4 % (164.80 
евро за MWh) и 28.3 % (163.95 евро за MWh) в Унгария, както и 28.8 % (160.52 евро за MWh) в Словения. Близо до тази цена 
остана, въпреки понижението с 11.8 % стойността на италианската GME – 163.83 евро за MWh. 
Понижението със 7.1 % на IBEX (БНЕБ) и с 13.2 % на румънската OPCOM свали цената до 188.40 евро за MWh. 
На Иберийския пазара (Португалия и Испания) понижението с 6.2 % доведе до цена от 113.40 евро за MWh. 
Всички европейски електроенергийни борси, включително и извън континента (Великобритания, Ирландия и Северна 
Ирландия) се върнаха към покачване с ден за доставка 9 ноември. В процентно отношение най-ниско бе покачването на 
гръцката HENEX – с 3.5% (207.42 евро за MWh). Доста по-високият скок от 28.1 % на италианската GME вдигна цената до 
209.88 евро за MWh. Още по-силният ръст с 32.0 на електроенергийната борса в Нидерландия вдигна стойността до 118.73 
евро за MWh, а този с 33.2 % в Германия – до 126.72 евро за MWh. На електроенергийната борса в съседната й Франция 
при скок 21.9 % - до 138.90 евро за MWh. 
При ръст от 7.0 % стойността на IBEX (БНЕБ) скочи до 201.65 евро за MWh, докато на румънската OPCOM ръстът с 8.4 % 
доведе до ниво от 204.30 евро за MWh. 
Повишението с 16.9 % вдигна до 132.52 евро за MWh стойността и на Иберийския пазар (Португалия и Испания). 
С ден за доставка 10 ноември понижение в сегмента ден напред бе отчетено единствено на електроенергийните борси 
извън континента. Така стойността на борсата във Великобритания при спад с 9.6 % се установи на ниво от 112.00 евро за 
MWh, а в Ирландия и Северна Ирландия до 78.82 евро за MWh при понижение с 33.0 %. 
Затова пък на останалите европейски електроенергийни борси покачването продължи и то с по-високи темпове, но 
разликите между отделните пазари останаха съществени. Така при ръст със 8.3 % цената в Германия се увеличи до 137.25 
евро за MWh, а в съседната й Франция при покачване с 13.3 % - до 157.32 евро за MWh. 
Ръстът с 18.7 % доведе до цена от 242.27 евро за MWh на унгарската HUPX, а скокът с 21.7 % до 245.28 евро за MWh в 
Словакия. 
Покачването с 20.3 % на IBEX вдигна стойността до 242.63 евро за MWh, а в Румъния стойността стигна 244.55 евро за MWh 
при повишение с 19.7 %. 
Най-високи се оказаха постигнатите ценови нива на електроенергийните борси в Гърция – 261.30 евро за MWh (увеличение 
с 26.0 %) и Италия – 261.72 евро за MWh (плюс 24.7 %). 
По-високите стойности не подминаха и Иберийския пазар, въпреки че там повишението бе едва с 1.7 % - до 134.78 евро за 
MWh. 
С наближаването на почивните дни, очаквано трендът се обърна и с ден за доставка 11 ноември европейските 
електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ регистрираха спад. Разбира се, с изключение на четири от тях, от които 
две извън континента (ръст с 13.3 % на борсите в Ирландия и Северна Ирландия до 89.34 евро за MWh). Така  при ръст с 
0.2 % стойността на електроенергийната борса в Швейцария се увеличи до 192.51 евро за MWh, а в Австрия повишението 
от 1.1 % вдигна нивото до 207.36 евро за MWh. 
Спадът 12.0 % във Франция върна стойността до 138.47 евро за MWh, а по-слабото понижение с 8.7 % в съседна Германия 
– до 125.38 евро за MWh. 
Въпреки спадът с 15.4 % стойността на електроенергийната борса в България (БНЕБ, IBEX) спадна до 204.30 евро за MWh. 
На това ниво се установи и нивото на съседната румънска OPCOM при понижение с 16.5 %. 
Ценовите нива на гръцката HENEX и италианската GME, въпреки спада с 18.3 % и 18.7 % останаха отново най-високи – 213.45 
евро за MWh и 212.79 евро за MWh съответно. 
Спадът с 10.1 % свали стойностите на Иберийския пазар до 121.18 евро за MWh. 
Слаба разнопосочност беше наблюдавана в сегмента ден напред с доставка 12 ноември като повишението се върна на 
осем от европейските електроенергийни борси при това в широк диапазон – от 10.6 % (153.22 евро за MWh) във Франция 
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и 29.4 % (162.25 евро за MWh) в Германия до 42.5 % (153.17 евро за MWh) в Белгия и 44.0 % (161.96 евро за MWh) в 
Нидерландия. 
Понижението също остана в широк диапазон – от 1.0 % (173.07 евро за MWh) в Чехия и 3.8 % (185.29 евро за MWh) в 
Швейцария до 16.5 % (175.66 евро за MWh) в Сърбия. 
Спадът с 11.6 % на българската енергийна борса (IBEX) и гръцката OPCOM свали цената до 180.63 евро за MWh. Стойността 
остана близо да регистрираната в на унгарската HUPX 181.90 евро за MWh, както и на хърватската електроенергийна борса 
– 180.51 евро за MWh 
На Иберийския пазар понижението  с 12.3 % свали ценовото ниво до 106.22 евро за MWh. 
Точно обратно, с ден за доставка 13 ноември, повишение на цената в сегмента ден напред бе отчетено само на Иберийския 
пазар и то с 24.0 % до 131.69 евро за MWh. 
На останалите европейски електроенергийни борси движението в посока надолу продължи. Така при спад с 3.2 % 
стойността във Франция намаля до 148.26 евро за MWh, а в Германия до 144.88 евро за MWh (минус 10.7 %). 
Понижението с 4.2 % свали нивото на гръцката HENEX до 176.50 евро за MWh. Стойността на италианската GME остана по-
ниска при спад  с 4.9 % - 171.36 евро за MWh. 
На близко ниво останаха и постигнатите стойности на българската IBEX и румънската OPCOM при понижение с 5.3 
%  -  170.97 евро за MWh, докато по-значителното движение в посока надолу (минус 8.0 %) доведе до цена от 166.13 евро 
за MWh в Хърватия, както и до 166.59 евро за MWh в Унгария (минус 8.4 %). 
Европейските електроенергийни борси стартират новата седмица със значително повишение и ценовите нива се връщат 
на нива в диапазона 160 - 180 – 200 евро за MWh. Така постигнатата стойност при увеличение с 31.7 % във Франция е 195.20 
евро за MWh, а в съседната й Германия при ръст с 11.0% - 160.80 евро за MWh. 
При повишение с 21.0 %  стойността на IBEX се връща на нивото от 206.92 евро за MWh, а по-високия ръст с 21.1 % на 
румънската OPCOM – до 207.05 евро за MWh. 
Отново най-високи са стойностите, отчетени в посочения сегмент на гръцката HENEX – 212.45 евро за MWh (плюс 20.4 %) и 
италианската GME – 214.00 евро за MWh (плюс 24.9 %). Но лидерството остава за сръбската SEEPEX – 227.87 евро за MWh 
(плюс 31.3 %). 
Стойностите, както и преди остават доста по-ниски на Иберийския пазар – 139.80 евро за MWh при ръст с 6.2 %. 
Средна месечна и средна годишна цена към 13 ноември 
Средната месечна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ прeкъсва движението в посока 
надолу е се връща към ръст. При всички случаи значение има застудяването, но връща и въпроса за значението на 
борсовата цена на газа. 
На IBEX (БНЕБ) средната месечна стойност се връща на ниво от 185.47 евро за MWh, а на румънската OPCOM остава малко 
по-висока – 187.02 евро за MWh (171.58 евро за MWh, и  174.01 евро за MWh на румънската OPCOM към 6 ноември) 
За другите европейските електроенергийни борси стойността в посочения сегмент се движи от 192.42 евро за MWh в 
Гърция и 172.48 евро за MWh в Италия, както и 138.15 евро за MWh във Франция. 
Отново по-ниска и с много слаба промяна спрямо седмица по-рано остава цената за Португалия и Испания – 124.87 и 124.82 
евро за MWh съответно (124.08 и 123.97  евро за MWh съответно преди седмица). 
В Германия, средната месечна стойност е 116.73 евро за MWh, а в Австрия – 162.47 евро за MWh. В Унгария изчисленията 
сочат за ниво от 181.49 евро за MWh, а за Полша – 135.09 евро за MWh. 
Средната годишна цена намалява темповете на спад като със сигурност се отразява и понижението, отчетено заради по-
топлото време през предходните седмици. Сега въпросът е в каква посока ще тръгне. Така средната годишна цена към 13 
ноември на БНЕБ е 254.00 евро за MWh (255.23 евро за MWh седмица по-рано) и остава по-ниска, както от тази в Румъния 
(267.6 евро за MWh), Унгария (273.33 евро за MWh), така и от тази в Гърция (281.26 евро за MWh) и съседна Сърбия (277.98 
евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 306.54 евро 
за MWh в Италия и 177.42 евро за MWh в Испания и Португалия (177.91 евро за MWh) до 240.8 евро за MWh в Нидерландия 
и 234.49 евро за MWh в Германия, както и 278.25 евро за MWh във Франция и 164.26 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Облекчаването на ограниченията за COVID в Китай, който е най-големият потребител на петрол и данните за инфлацията 
в САЩ през изминалата седмица предотвратиха спадът на цените на петрола. Сорт Brent успя да се върне към нивата от 96 
– 97 долара за барел, въпреки поевтиняването спрямо седмица по-рано с 2.6 %. Все още има много новини, които пазарът 
очаква, но ако Китай наистина започне да сваля ограниченията и това съвпадне с времето на влизането в сила на 
европейското ембарго върху руските доставки на петрол по мера, то тогава може да се очаква покачване на ценовите нива. 
Важно е също така и дали и кога страните от G7 ще обявят „ценови таван“ върху руския петрол и как ще се задействат при 
този сценарий застрахователните компании. Елементите за нареждане на пъзела се увеличават, ако се вземе предвид и 
прогнозата на EIA, която намали очакването си за ръст на производството на суров петрол в страната  със значителните 21 
%. 
Случайно или не, но по време въвеждането на европейското петролно ембарго съвпада и с поредното заседание на ОПЕК+, 
което ще се проведе на 4 декември. На този фон няма как да не се помни и заканата на Русия, че при въвеждането на 
„таван на цените“ от G7 доставките на руски петрол ще секнат за всяка страна, присъединила се към това ограничение. 
Пазарът на природен газ от своя страна е в очакване на поредното заседание на европейските министри на енергетиката. 
Страните членки са раздвоени между двете предложения – „таван на цените“ и „ценови коридор“. Еврокомисарят по 
енергетиката Кадри Симсон през миналата седмица в своя публикация в Twitter съобщи, че „Европейската комисия се 
стреми да реализира ефективен механизъм за ограничаване на високите цени на газа в съответствие с предложенията от 
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18 октомври“. Обещанието за представяне на мерки „по механизма за коригиране на газовия пазар, а скоро след това и 
законодателно предложение“. 
През миналата седмица газовите фючърси по индекса TTF на борсата ICE останаха в диапазона 109.68 – 118.14 – 97.85 евро 
за MWh. Спадът на ценовите нива се оказа добре дошло за производителите на електроенергия от природен газ, но както 
се оказва за сметка на потреблението на домакинствата. Предвид настъпилото застудяване очакването е за повишение на 
потреблението на синьо гориво и от бита. 
След спирането на руските газови доставки, Европа не е преставала да бъде изправена пред опасността от дефицит и за 
2023 г. и за 2024 г. Признанието за очакван недостиг от 30 млрд. куб м вече е официално. 
На този фон цените на газовите фючърси към момента са за около 130 евро за MWh за следващата 2023 г., което е пет пъти 
над средните нива отпреди кризата и 150 % над стойностите преди войната в Украйна. 
Що се отнася до цените на емисиите (CO2) по индекса ICE EUA, през миналата седмица те се върнаха към по-поносимите 
нива до около 75 евро за тон, след старта на 7 ноември от 77.49 евро за тон. Това в никакъв случай не ги прави ниски. 
Подобно на цените на електроенергията и газа, цените на СО2 остават много високи. 
Тенденции 
Илюзия на успеха. Така може да се определи настоящата оценка на политическото говорене за енергийния пазар в Европа. 
В устата на политиците той изглежда спокоен и овладян. Сега на ход е изземването на свръхпечалбите от енергийните 
компании. В името на популизма е следващият ход с обещанието – подпомагане на домакинствата. Лобизмът е впрегнат 
до краен предел. 
Четенето на отчетите на енергийните компании сочи точно обратното -енергийният пазар не е спокоен. Несигурността 
заради войната с Украйна и доставките на природен газ остава да движи пазарите. Явно е, че приходите трябва да се четат 
по друг начин. 
Очакването на всички, участващи във веригата на енергийните цени е какво ще е съдържанието на понятието „ценови 
коридор“, което се очаква да бъде и решението на ЕК, вместо „таван на цените на газа“.  Това ще открехне и вратата към 
бъдещето на електроенергийния пазар на Европа, а съответно и на очакването за борсовите нива. 
 
√ Борсовите цени на газа се повишават с 20.07 % 
Цените на природния газ в Европа, които през миналата седмица отбелязаха сериозен спад до ниво от малко над 97 евро 
за MWh в първия ден от търговията се връщат към ръст, сочат данните. 
Фючърсите за газа по индекса TTF на борсата ICE Futures в понеделник, 14 ноември стартираха от нивото от 99.75 евро за 
MWh. Веднага след старта ценовите нива тръгнаха нагоре и в обедните часове газовите фючърси вече достигаха до 109.65 
евро за MWh. Повишението продължи и се засили значително  около два часа преди затварянето на търговията, 
достигайки до 117.50 евро за MWh, което представлява ръст от 20.078 % спрямо стойността от предходната сесия. 
Наблюдателите на пазара свързват покачването с настъпилото застудяване, както и с повишението на използването на газ 
за производството на електроенергия. Пазарите освен това са в очакване на крайните постановки, които Европейската 
комисия трябва да предложи за газовия пазар. Последните новини са за отказ от „таван на цената на газа“, въпреки 
протестите на пет от държавите-членки и за установяване на „ценови коридор“, в рамките на който ще се съобразява всяка 
отделна страна от ЕС. 
 
√ Европейските фондови пазари започват новата седмица със стабилен ръст 
С най-висок дневен ръст затвори британският индекс FTSE 100, а с най-слабо повишение приключи общият европейски 
индекс STOXX 600 
Основните борсови индекси на страните от Западна Европа се повишаваха по време на търговията в понеделник, 
продължавайки ралито, започнало миналата седмица след данните за инфлацията в САЩ, които показаха забавяне на 
ръста на потребителските цени. Това накара много инвеститори да очакват забавено покачване на основата лихва от 
Федералния резерв на САЩ, което може да накара и други големи банки в Западна Европа по направят същото, въпреки 
че вместо да се забавя инфлацията в Германия и Франция се ускорява през октомври. 
Затова много от пазарните участници очакват данните на „Евростат“ за инфлацията в еврозоната през октомври, които ще 
бъдат обявени в четвъртък. 
Пазарите в региона получиха допълнителна възходяща инерция в понеделник от новината, че Китай е подготвил план за 
подкрепа на сектора на недвижимите имоти. Планът включва множество мерки, включително решаване на проблемите с 
ликвидността на строителните компании и облекчаване на изискванията за първоначална вноска при покупка на 
недвижим имот, пише „Блумбърг“, позовавайки се на достоверни източници. Новите мерки са още един знак, че 
китайското правителство е фокусирано върху икономическото възстановяване, посочва агенцията. 
Миналата седмица китайските власти също разкриха редица мерки за коригиране на политиката си срещу коронавируса, 
включително обявяване на намаляване на масовото тестване на хора за коронавирус, както и разпускане на „карантинните 
лагери“. В събота властите в страната заявиха, че планират по-нататъшни постепенни промени, които ще направят Ковид 
ограниченията по-фокусирани, но не и по-меки за засегнатите райони. 
Междувременно член на борда на управителите на Федералния резерв на САЩ (Фед) Кристофър Уолър смята за 
"прекомерна" реакцията на финансовите пазари към данните за забавяне на инфлацията в САЩ. Уолър предупреди 
инвеститорите да не бъдат прекалено оптимистични, отбелязвайки, че Фед все още има много работа. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.15%, а от националните 
индекси на „сините чипове“ с най-висок ръст беше британският FTSE 100 (+0.41%), следвано от италианския FTSE MIB 
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(+0.37%), френският CAC 40 (+0.31%), германския DAX (+0.25%)и испанския IBEX 35 (+0.21%). Следобед възходящият тренд 
се запази, като за повечето индекси се ускори. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен ръст затвори британският индекс FTSE 100, а с най-слабо повишение 
приключи общият европейски индекс STOXX 600. 
От секторните индекси начело излезе измерителят на технологичните акции, който затвори с нарастване от 2.1%, докато 
акциите на финансовите услуги и пътуванията и развлеченията паднаха съответно с 1.9% и 1.3 на сто. 
Лидер по растежа сред компонентите на Stoxx 600 е германската Uniper SE, чийто акции поскъпнаха със 17.45, след като в 
един момент дори прекрачиха 30 процента дневен ръст. 
Книжата на Rheinmetall AG се повишиха с 6.72% на борсата във Франкфурт. Германската военно-промишлена компания 
обяви, че се е съгласила да закупи испанския производител на боеприпаси Expal Systems SA за 1.2 млрд. евро. 
Цената на акциите на Orange SA нараснаха с 0.74%. Френският телекомуникационен оператор придоби две швейцарски 
компании за киберсигурност, тъй като се стреми да засили позициите си в индустрията. 
Акциите на швейцарската фармацевтична компания Roche Holding AG спаднаха с 3.98%, тъй като на Фаза 3 за изпитване 
на лекарство срещу Алцхаймер не успяха да постигнат ключови крайни резултати. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха книжата на шотландската петролна и газова компания Harbour Energy, които се понижиха 
с 8.28%. 
 
Мениджър 
 
√ МОН: Най-високи заплати взимат висшистите по информатика. Безработицата сред медиците е най-ниска 
Поне две са положителните тенденции във висшето образование за 2022 година - по-добра реализация на завършилите и 
увеличен брой на научните публикации, включително на международно разпознаваемите. Това обясни образователният 
министър проф. Сашо Пенов при представянето на новото издание на Рейтинговата система на висшите училища.  
Рейтинговата система сравнява представянето на 52 висши училища в рамките на 52 професионални направления на 
основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, 
предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както 
и реализацията на завършилите на пазара на труда. Тя е изготвена по поръчка на МОН от консорциум „ИОО-С”, съставен 
от Институт „Отворено общество“ и „Сирма Солюшънс“. Изследването е достъпно на български и на английски език ТУК. 
"Независимо от негативните икономически ефекти, свързани с COVID пандемията и войната в Украйна, делът на 
регистрираните безработни сред българските граждани, завършили през последните 5 години висше образование в 
страната, спада до рекордно ниско равнище от 2% при нива от 3,5% през миналата година. Това е най-ниската регистрирана 
безработица сред завършилите откакто съществуват данни за този индикатор в Рейтинговата система, която за първи път 
беше публикувана през 2011 година", отбеляза проф. Пенов.  
Намалява броят на зрелостниците, които избират да учат в чужбина, а се увеличава делът на чуждестранните студенти в 
България. Образователният министър подчерта, че е много важно да се изгради ефективна връзка между образованието, 
науката и бизнеса.  
Почти всички студенти, които завършат медицински специалности, се реализират на пазара на труда. Безработицата 
сред дипломиралите се по професионални направления „Медицина“, „Фармация“ и „Стоматология“ е около и под 1%. 
Толкова е делът на безработните и сред завършилите „Военно дело“ и „Математика“. Най-висок е той в направление 
„Социални дейности“ 3,7%. 
Средният осигурителен доход на завършилите също нараства, достигайки до 1647 лева през 2022 г. при 1520 лева през 
миналата година и едва 867 лева през 2014 година. Най-високи са възнагражденията на висшистите с диплома по 
„Информатика и компютърни науки“ - 3456 лв. осигурителен доход. Следват завършилите „Математика“ (2771 лв.), 
„Комуникационна и компютърна техника“ (2731 лв.), „Медицина“ (2711 лв.), „Обществено здраве“ (2703 лв.). 
На ниво конкретно висше училище най-високи облагаеми доходи получават завършилите „Информатика и компютърни 
науки“ в Софийския университет (5592 лв.), следвани от завършилите „Администрация и управление“ в Американския 
университет (4568 лв.) и „Информатика и компютърни науки“ в Нов български университет (4333 лв.). 
В сравнение с миналата година най-голямо увеличение на броя на действащите студенти се отчита в направленията 
„Педагогика“ (709) и „Педагогика на обучението по …“ (366). Най-голямо намаление има в направление „Икономика“ 
(1098). Въпреки това то продължава да е най-масовото в България с 28 223 действащи студенти. Следват го „Педагогика“ 
със 17 083 обучаващи се и „Медицина“ с 13 271. 

https://rsvu.mon.bg/
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В стандартизираните класации на Рейтинговата система за 2022 година СУ „Св. Климент Охридски“ се класира на първо 
място в 21 професионални направления от общо 28, с които участва в класациите. Техническият университет в София се 
класира на първо място в 6 професионални направления от общо 9, с които участва в класациите. Медицинският 
университет в София е първи в четири направления от общо 5 в класациите. 
„Св. Климент Охридски“ е университетът с най-много действащи студенти -19 999. Следват го Пловдивският университет 
„Паисий Хилендарски“ с 16 9334 и УНСС с 14 610 студенти. В 13 висши училища в страната броят на обучаваните студенти 
е под 1000, включително в три от тях броят на обучаваните студенти е под 100.  
 
√ ЕК ще отпусне €225,6 млн. на Германия за придобиването на дъщерното дружество на Газпром 
В подкрепа на бившата германска структура на Газпром, SEFE GmbH, Европейската комисия (ЕК) одобри финансова помощ 
в размер на 225,6 милиона евро за Германия. ЕК смята, че тази сума ще позволи на германското правителство да изкупи 
100% от акциите на SEFE и да завърши процеса на национализация на компанията. 
„Тази мярка ще позволи на германската държава да стане 100% собственик на SEFE GmbH, заменяйки OOO Gazprom Export, 
руска държавна компания с контролен дял“, се казва в прессъобщение на уебсайта на ЕК. 
В текста се пояснява, че отпускането на финансова помощ е в съответствие с разпоредбите на Договора за 
функционирането на Европейския съюз и е спешна мярка в контекста на икономическата криза в ЕС. През август 
управляващият директор на бившия германски филиал на Газпром обяви, че компанията се нуждае от 5 милиарда евро, 
за да замени недоставения газ от Русия. От 1 април "Газпром" не контролира германската структура, поради което 
германското правителство въведе външен контрол върху SEFE.  
 
√ Европейските борси започват седмицата с повишения 
Европейските акции регистрираха повишения в ранната търговия в понеделник, но инвеститорите подходиха предпазливо, 
тъй като висш ръководител на Федералния резерв предупреди, че централната банка на САЩ няма да „омекоти“ борбата 
си с инфлацията, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,33 пункта, или 0,08%, до 432,59 пункта. Индексът е близо до 11-
месечен връх, след като в петък записа най-доброто си седмично представяне от осем месеца насам. 
Немският показател DAX се повиши с 30,66 пункта, или 0,22%, до 14 255,52 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 записа ръст от 28,35 пункта ,или 0,39%, до 7 346,39 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 16,13 пункта, 
или 0,24%, до 6 610,75 пункта. 
Ръстът на индексите обаче бе ограничен, след като членът на управителния съвет на Фед Кристофър Уолър каза в неделя, 
че пазарите сега трябва да обръщат внимание на „крайната точка“ на повишаването на лихвените проценти, а не на 
темпото на всяко увеличение, като крайната точка вероятно все още е „далеч“. 
„Фед се опитва да съобщи на пазарите, че няма да промени посоката на своята политика. Той комуникира, че забавянето 
на темпото на повишаване на лихвите не означава непременно, че крайната точка ще бъде по-ниска“, каза Жил Коглан, 
главен пазарен анализатор в HYCM в Лондон. 
От началото на годината STOXX 600 се е понижил с 11,2%, което е малко по-добро представяне от това на американски му 
аналог S&P 500, чиито спад е 16,2%. Но дори и при тези занижени нива, анализаторите отбелязват, че европейските акции 
не са толкова привлекателни, колкото американските. 
„Войната в Европа (между Русия и Украйна) никога не е добра за бизнеса. Така че, ако имате този постоянен риск, не мисля, 
че той (STOXX 600) предлага стойност, особено с идването на зимата, която носи още по-несигурност“, отбеляза Коглан. 
Данните за еврозоната също рисуват мрачна картина за икономиката, като Европейската централна банка се придържа 
към бързи повишения на лихвените проценти, за да се пребори с инфлацията, дори с риск да насочи блока към рецесия. 
Акциите на Roche Holding AG поевтиняха с 3,53%, след като кандидат лекарство за Алцхаймер на компанията не можа да 
докаже значително забавяне на прогресията на деменцията в две изпитвания. 
Цената на книжата на производителя на военно оборудване Rheinmetall се повиши с4,30%, след като в неделя германската 
компания се съгласи да купи испанския производител на експлозиви и боеприпаси Expal Systems за 1,2 милиарда евро. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в петък, като S&P 500 записа най-доброто си седмично 
представяне от месец юни насам на фона на данните, че темпото на ръст на инфлацията в САЩ се е забавило, което даде 
на инвеститорите надежди,  Федералният резерв ще увеличи лихвите с по-малък размер на заседанието си през декември, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст 32,49 пункта, или 0,1%, до 33 747,86 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 36,56 пункта, или 0,92%, до 3 992,93 пункта, което донесе на индекса седмичен ръст от 
5,9% - най-добрият от 24 юни тази година.  Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 209,18 пункта, 
или 1,88%, до 11 114,15 пункта. 
В петък технологичните акции в петък се отърсиха от спада на криптовалутите. Дигиталните валути се сринаха рязко тази 
седмица и отново бяха подложени на натиск в петък, след като FTX подаде молба за защита от фалит в САЩ и главният 
изпълнителен директор на крипто борсата Сам Банкман-Фрайд подаде оставка. 
Технологичният сектор в S&P 500 се повиши с 10% през седмицата, което е най-доброто му седмично представяне от април 
2020 г. Акциите на Amazon поскъпнаха с 4,31%, докато тези на Alphabet скочиха с 2,63%. 
Dow скочи с повече от 1200 пункта в четвъртък на фона на по-слабото от очакваното покачване на потребителските цени 
за месец октомври, давайки надежда на инвеститорите, че инфлацията може да се охлади. S&P се повиши с 5,5%, а Nasdaq 
Composite скочи с около 7,4%. Това беше най-добрият ден от 2020 г. насам и за трите индекса. 
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Доходността по американските държавни ценни книжа се срина в четвъртък на фона на доклада за инфлацията, като в 
петък пазара на облигации остана затворен по случа Деня на ветераните. 
„Тъй като заплахата от много по-високи лихвени проценти вече не надвиснала над пазара на облигации се очаква 
насрещните ветрове срещу него да намалеят“, коментираЕ манюел Ко, ръководител стратегии „европейски капиталов 
пазар“ в Barclays 
Всички индекси на Уолстрийт регистрираха печеливша седмица. Dow се повиши с 4,1% на седмична база, докато Nasdaq 
Composite напредна с 8,1%. 
Загуби в Азия 
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в понеделник, 
като борсата в Токио поведе загубите заради поевтиняването на акциите на Softbank, предаде Си Ен Би Си 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира спад от 300,1 пункта, или 1,06%, до 27 963,47 пункта. 
Цената на книжата на SoftBank се срина с 12,73%, след като инвестиционния фонд на компанията Vision Fund отчете загуба 
от 1,38 трлн. йени (9,88 млрд. долара) за тримесечието, завършило на 30 септември. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 3,89 пункта, 0,13%, 3 083,4 пункта, докато индексът 
Shenzhen Composite отчете спад от 5,15 пункта, или 0,26%, до 2 012,81 пункта.  Хонконгският индекс Hang Seng отчете ръст 
от 294,05 пункта, или 1,7%, до 17 619,71 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi се понижи с 8,51 пункта, или 0,34%, до 2 474,65 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 записа спад от 11,7 пункта, или 0,16%, до 7 146,3 пункта. 
По-късно тази седмица се чакат данните за брутния вътрешен продукт, инфлацията и търговията на Япония, докато Alibaba 
и JD.com ще представят финансовите си отчети за последното тримесечие. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 2,26 пункта, или 0,38%, до 598,69 пункта. BGBX40 се повиши с 0,39 пункта, или 0,28%, до 137,74 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,75 пункта, или 0,10%, до 720,25 пункта. BGREIT записа ръст от 0,19 пункта, или 0,11%, до 179,84 пункта. 
 
√ Цените на петрола продължават да се понижават на фона на ситуацията с COVID-19 в Китай 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия във вторник, тъй като нарастващия брой на заразените с COVID-19 в 
Китай предизвикаха страхове за по-ниско потребление на гориво от най-големия вносител на суров петрол в света, предаде 
Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,26 долара, или 0,28%, да 92,88 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,51 долара, или 0,9%, до 85,36 долара за барел. Предходната сесия двата 
петролни еталона поевтиняха съответно с 3% и 3,5% 
Докато инвеститорите приветстваха изявленията на Китай миналата седмица, че ще ограничи въздействието на стриктна 
политика за нулево разпространение на COVID, за да стимулира икономическата активност и търсенето на енергия, 
анализаторите казаха, че локдауните и растящият брой случаи на инфектирани с COVID-19 продължават да бъдат ключов 
негативен риск. 
„Постоянните блокирания в гъсто населените райони в Китай вредят мобилността и търсенето на петрол дори повече, 
отколкото на икономическата активност“, посочи в бележка Стивън Инес, управляващ партньор в SPI Asset Management. 
Междувременно Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) намали своята прогноза за растеж на 
глобалното търсене на петрол през 2022 г. за пети път от април, позовавайки се на нарастващи икономически 
предизвикателства, включително висока инфлация и увеличаването на лихвени проценти. 
Сега организацията очаква търсенето на петрол през 2022 г. да нарасне с 2,55 млн. барела на ден, което е със 100 хил. 
барела дневно под предишната прогноза. 
Промяната в очакванията идва, след като Международният валутен фонд заяви в неделя, че глобалната икономическа 
перспектива е станала по-мрачна от прогнозираното през миналия месец, позовавайки се на постоянно влошаване на 
индексите на мениджърите по поръчките (PMI), които измерват активността в секторите производството и услугите. 
На 5 декември пък трябва да влезе в сила ембаргото на ЕС върху вноса на руски петрол, прието в отговор на инвазията на 
Русия в Украйна. Забраната ще бъде последвана от спиране на вноса на петролни продукти през февруари. 
 
√ Грешните изчисления на визионерите от Силициевата долина ще струват скъпо на работниците 
В първите месеци на пандемията Facebook придоби още по-централна роля в живота на стотици милиони души по света. 
Мерките срещу разпространението на коронавируса накараха безброй хора да пазаруват, общуват и работят във Facebook 
и други онлайн платформи, пише Катрин Торбеке за Си Ен Ен. Както каза главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг 
през март 2020 г., употребата беше толкова висока, че компанията „просто се опитваше да запази светлините включени“. 
На този фон компанията на Зукърбърг направи забележителен удар по наемане на служители. Facebook, която по-късно се 
преименува на Meta, премина от 48 268 служители през март 2020 г. до повече от 87 000 към септември тази година. С 
други думи, компанията назначи служители, достатъчни за още един Facebook. По всичко личеше, че компанията ще 
запази това темпо на назначаване на служители в подкрепа на амбициозните си планове за изграждане на така наречената 
„метавселена“. 
Миналата сряда, обаче, Зукърбърг обърна курса и уволни повече от 11 000 служители, осъществявайки най-значимите 
съкращения в историята на компанията. В писмо до персонала Зукърбърг каза някои от най-трудните думи в английския 
език: „Направих грешка и поемам отговорност за това“. 

https://edition.cnn.com/2022/11/10/tech/tech-layoffs-analysis/index.html?fbclid=IwAR1Rs66J1R7TxBRN6GPyw9pRQqytFooxgG8KXlC3q01fhYiK28A-1gdQBsQ


25 

 

„В началото на пандемията от COVID-19 светът бързо се пренесе онлайн и скокът на електронната търговия доведе до 
огромен ръст на приходите“, написа Зукърбърг в писмото до служителите. „Много хора прогнозираха, че това ще бъде 
постоянно ускорение, което ще продължи дори след края на пандемията. Аз бях сред тези хора и че взех решение да 
увелича значително нашите инвестиции. За съжаление нещата не се случиха по начина, по който очаквах“, добави той. 
Силициевата долина е изградена върху множество митове, като сред водещите е идеята за основателя като визионер, 
който предсказва ключови тенденции през идните години и дори десетилетия. Но Зукърбърг само част от растящия списък 
с видни технологични лидери, които намаляват разходите и пишат извинителни писма, след като не успяха да предвидят 
камшичен удар на пазара между 2020 г. и 2022 г. 
Технологичната индустрия, която вече изглеждаше непобедима в началото на 2020 г., само стана по-доминираща по време 
на пандемията, докато други части на икономиката бяха парализирани. Потребителите прехвърлиха разходите си онлайн. 
Федералният резерв поддържаше почти нулеви лихвени проценти, давайки на технологичните компании по-лесен достъп 
до капитал. А оценките на частния и публичния пазар за технологичните компании изглежда само се повишиха. 
С отварянето на икономиките по света обаче много потребители се върнаха към своя „офлайн живот“. Междувременно 
високата инфлация и страховете от задаваща се рецесия намалиха разходите на потребителите и рекламодателите, 
нанасяйки щети върху основния бизнес на много от най-големите имена в технологиите след години на бърз растеж. 
Сега индустрията съкращава хиляди работни места. 
Миналия месец компанията за домашни фитнес уреди Peleton, която се радва на изключително внимание от 
инвеститорите по време на пандемията, претърпя своя четвърти кръг от съкращения през 2022 г. Миналата седмица 
гигантът за обработка на плащания Stripe заяви, че освобождава 14% от своя персонал. Twitter наскоро обяви масови 
съкращения на работни места, след като новият му собственик Илон Мъск купи социалната мрежа за 44 милиарда долара, 
набрани отчасти чрез дългово финансиране. 
Докато Мъск избягваше да коментира масовите съкращения, съоснователят на Twitter Джак Дорси, който управляваше 
компанията до края на 2021 г., написа в социалната мрежа, че поема отговорност за ситуацията. „Разширих размера на 
компанията твърде бързо. Извинявам се за това“, написа Дорси. 
Главният изпълнителен директор на Stripe Патрик Колисън каза на служителите на компанията, че ръководството поема 
отговорност за грешните изчисления от епохата на пандемията, които доведоха до настоящата загуба на работни места. 
„За тези от вас, които си тръгват: много съжаляваме, че предприемаме тази стъпка и Джон и аз сме изцяло отговорни за 
решенията, довели до нея“, написа Колисън. „Бяхме твърде големи оптимисти за краткосрочния растеж на интернет 
икономиката през 2022 г. и 2023 г. и подценихме както вероятността, така и въздействието на по-широко забавяне“, добави 
той. 
Други големи технологични компании, включително Amazon, Apple и Google, спират или забавят наемането на нови 
служители на фона на опасения от рецесия след вълна от експанзия. A 
„Никой не е имунизиран“ 
Въпреки че през годините в Силициевата долина имаше не малко съкращения, последната вълна от свиване на разходите 
изглежда засяга всеки ъгъл на индустрията, включително инженерите и програмистите, които често се смятаха за 
недосегаеми. Технологичният балон може и да не се е спукал, но балонът върху балона със сигурност издиша. 
Зукърбърг каза, че съкращенията в Meta ще засегнат цялата компания, включително подразделението Reality Labs, което е 
натоварено да с изграждането на метавселената. 
С Мъск начело, Twitter съкрати половината от персонала си, включително голяма част от екипите за маркетинг и 
комуникация, търсене и обществена политика. 
Роджър Лий, основател на стартъп, базиран в Сан Франциско, следи отблизо съкращенията в технологичната индустрия от 
началото на пандемията чрез своя уебсайт Layoffs.fyi. Първоначално целта му беше неофициално да следи съкращенията 
на персонала, за да помогне в търсенето на потенциални кандидати, които да наеме за собствената си компания, 
дигитален доставчик 401к планове за малки предприятия. В крайна сметка съкратените работници започнаха да изпращат 
свои собствени данни и да съставят електронни таблици за неговия уебсайт, за да привлекат вниманието на специалистите 
по подбор на персонал. 
„За съжаление не предвидих степента, до която съкращенията ще се увеличат“, каза Лий пред Си Ен Ен. Въз основа на 
неговите данни броят на уволнените служители в технологичният сектор през 2022 г. вече е надхвърлил 100 хил. 
Лий каза, че някои от най-ясно изразените тенденции, които вижда напоследък, са големи загуби на работни места в 
екипите за набиране на персонал, човешки ресурси и продажби. „Докато „инженерите все още се намират в по-добра 
позиция в сравнение с другите роли, данните показват, че и тези роли са претърпели съкращения през последните 
месеци“, каза той. 
Вече има ясна промяна в настроенията в индустрията. Blind, популярен онлайн форум, който позволява на служителите в 
големи компании да общуват анонимно, за да споделят съвети за интервюта и да се хвалят с пакети за обезщетение, се 
превърна в отрезвяващ форум, където хората публикуват информация за своите съкращения, вместо за работата си. 
Въпреки че някои компании може да са по-добре подготвени да устоят на бурята от други, става ясно, че нито една 
компания не е напълно незасегната, каза Николай Русанов, професор по финанси в бизнес училището Уортън към 
Университета на Пенсилвания 
„Технологиите понесоха толкова големи щети именно защото се мислеха за имунизирани срещу колебанията в реалната 
икономика, но в крайна сметка никой не е имунизиран“, каза Русанов. „И това осъзнаване, според мен, е важно и може би 
то е допринесло за бързото падане на изключително високите оценки на тези фирми“, добави той 
Пазарната капитализация на Meta падна от връх от над 1 трлн. долара миналата година до по-малко от 300 млрд. долара. 
Междувременно Amazon отбеляза спад на пазарната си капитализация с 1 трлн. долара от пика миналото лято. 
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Русанов каза, че сегашните страхове от рецесия не са неоправдани, но в много отношения „има малко самореализиращ се 
характер“. „Тъй като тези страхове стават все по-разпространени, те забавят потреблението на хората и фирмените 
инвестиции“, добави той. 
Това, което се случва в момента в технологиите, е може би признак за това, което тепърва предстои другаде, каза Русанов. 
 
√ Световната корабоплавателна индустрия е изправена пред нов проблем – твърде много контейнери 
Въпреки, че имаше недостиг на контейнери в разгара на пандемията, световната икономика сега е изправена пред 
проблем от противоположно естество – контейнерите вече са твърде много, пише Су-лин Тан за Си Ен Би Си. 
В допълнение към спадащите тарифи за товари, данните показват, че депата за контейнери - използвани за съхранение на 
контейнери след разтоварването им, са пълни или почти запълнени. 
Това се приема за признак за спадащо глобално търсене и предстоящо забавяне на икономиката. 
Търговците и спедиторите твърдят, че спадът на глобалното потребителско търсене не е знак, че глобалната икономика се 
нормализира след неистово нарастване на потреблението след премахването на локдауните от периода на пандемията в 
редица страни по света., а знак за спад на „потребителския апетит“. 
„Няма достатъчно място в депото, за да се поберат всички контейнери“, каза главният изпълнителен директор на 
платформата за онлайн контейнерна логистика Container xChange Кристиан Рулофс  тази седмица. 
Главният изпълнителен директор на италианското контейнерно депо Sogese Андреа Монти каза пред Container xChange, 
че неговите депа са пълни. 
„Каквото и да влизаше и излизаше, нашето депо в Милано беше блокирано. Обемът на контейнерите в депата се увеличава 
до такава степен, че връщаме някои заявки за споразумения за обслужване на депо. Ние сме в ситуация, в която не можем 
да приемем нови клиенти за някои местоположения”, добави той. 
Монти каза на Container xChange, че пиковият сезон на доставките на стоки, с наближаването на коледните и 
новогодишните празници, „технически не се е случил тази година“. 
„Търговците на дребно са предпазливи по отношение на високото ниво на запасите, които имат“, каза Монти. 
„Това, което се случи сега, е, че товарът отново идва „навреме“ и следователно ще видите забавяне на новите поръчки, 
тъй като компаниите се приспособяват към по-ефективно време за доставка на товари през океана“, добави той. 
За да се борят с пълните и препълнени депа, пристанища като това на Хюстън започнаха да налагат такси за празни 
контейнери, престояли в терминалите повече от седем дни, казва националния морски мениджър на глобалния доставчик 
на искове Sedgwick Дарин Милър. 
„Това, което мнозина не осъзнават, е, че през повечето време контейнерите в депата са празни“, каза той пред CNBC. 
„Често оставени на едно място седмици наред, големият брой контейнери на корабите или в пристанищата ни оставя с 
недостатъчно складово пространство, което само изостря нашата продължаваща криза във веригата за доставки, тъй като 
оказва влияние върху препозиционирането и движението на контейнерите“, добави Милър. 
Потребителите могат да очакват търговците на дребно да предлагат отстъпки, за да изчистят инвентара, каза още той 
Милър. 
Миналата седмица най-голямата компания за морски товарен транспорт Maersk предупреди, че цените на товарите са 
достигнали своя връх на фона на облекчаването на задръстванията по веригата за доставки и спадащото търсене. 
Компанията каза на инвеститорите да очакват по-ниски печалби от морския транспорт. 
Близо 60% от 200-те спедитори, търговци и изпращачи, с които Container xChange разговаря в проучване миналия месец, 
са казали, че са изправени пред геополитически, икономически и политически рискове, които са наложили натиск за 
намаляване на потреблението и следователно за търсенето на контейнери. 
„Вече знаем, че пазарът е в низходящ ход по отношение на потребителското търсене поради множество фактори, като 
например страхове от рецесия и инфлационни рискове“, каза говорител на Container xChange пред CNBC. 
„Така че, разбира се, има значителен спад в потребителското търсене, което след това води до по-малко търсене на товари 
и следователно до пропорционално намаляване на търсенето на контейнери в световен мащаб“, добави той. 
Доставчиците раздават контейнери, за да намалят струпването в депата, докато много от тях са прибягнали до курсове без 
товар, добави Container xChange. 
 
√ Компании сключиха сделки за 73 млрд. долара на търговско изложение в Китай 
Сделки за 73,52 млрд. долара е резултатът от тазгодишното Международно изложение за внос в Китай (CIIE), което 
приключи миналия четвъртък, съобщава радио Китай. Сделките са с 3,9 % повече от предишното издание на изложението. 
В настоящия форум участваха 2800 компании от 145 страни и международни организации, които представиха 438 вида 
нови продукти, технологии и услуги. 
Към момента Китай е търговски партньор на близо 140 държави и за пета поредна година е най-голямата търговска страна. 
Пекин обяви, че ще създаде условия всички да споделят възможностите на огромния му вътрешен пазар, ще задълбочи 
институционалното отваряне и ще засили международното сътрудничество. Това ще позволи на повече държави, особено 
най-слабо развитите, да се възползват от развитието на Китай, съобщава радиото. 
„На фона на глобалния икономически спад и нарастващия протекционизъм, редица мултинационални компании за 
производство на чипове се представиха на тазгодишното издание на Международно изложение за внос в Китай (CIIE) и 
това показва тяхната увереност в потенциала на Китай и решимостта им да продължат да работят на неговия пазар“, заяви 
междувременно на редовната пресконференция говорителят на Външно министерство Джао Лидзиен. 

https://www.cnbc.com/2022/11/11/global-shipping-industry-faces-a-new-problem-too-many-containers.html
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Коментарът му бе по повод информации в някои западни медии, че забраната на САЩ за продажба на чипове в Китай е 
причинила огромна загуба на приходи за големите компании в сектора и те продължават да се надяват нещата да се 
подобрят. Затова на тазгодишното изложение са такива пазарни играчи като Intel, AMD, Qualcomm и ASML. 
„Изложението в Шанхай привлече редица мултинационални компании, включително големи американски, и по цялата 
производствена верига като оборудване за производство на чипове, производство на пластини, дизайн и 
полупроводникови материали“, каза Джао Лидзиен, добавяйки, че фирми като Tesla, Microsoft, Meta, Ericsson и Siemens 
също демонстрират най-новите си продукти и оборудване, като се фокусират върху авангардни технологии като 
метавселената, изкуствения интелект и роботиката. 
След закриването организаторите съобщиха, че на търговските срещи в рамките на настоящото изложение са подписани 
инвестиционни намерения за 4 милиарда долара. Редица транснационални компании планират да открият фабрики и 
изследователски центрове в Китай. Например, на тазгодишното изложение за първи път се събраха 15-те най-големи 
фармацевтични компании в света и 10-те най-големи за медицинско оборудване. 
Тао Лин, представител на Siemens Healthineers счита, че Китай вече е център за научноизследователска и развойна дейност 
на високо ниво. Изложението дава възможности не само на високите технологии, но и на продукти за ежедневна употреба 
да влязат на китайския пазар. Това е доказателство за практиката за изграждане на общност на споделена съдба и показва, 
че икономическото „разделяне“ е неосъществимо, а отварянето и сътрудничеството е правилният път за развитие. 
До този момент 60 предприятия и институции вече са подали заявления за участие в 6-ото Международно изложение за 
внос в Китай през 2023 г. С това продължава практиката на Китай за „споделяне на по-прекрасно бъдеще“. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- Способна ли е държавата да се противопостави на войната по пътищата и какви законови мерки срещу пияните и 
дрогираните шофьори са необходими; Гости: Пътният експерт Илия Тодоров и адвокат Людмил Рангелов. 

- Пети ден в неизвестност. Възможните версии и ходовете на разследващите при издирването на детето в Перник; 
Гост: Криминалистът Ботьо Ботев. 

- Терорът в Турция. Фактите и неизвестните около атентата в Истанбул; Гости: Анализ на журналистите Мехмед 
Юмер и Мохамед Халаф. 

- Ще се роди ли коалиция след консултациите при президента и какъв е изходът от политическата криза; Гост: 
Преподавателят по конституционно право доц. Наталия Киселова. 

бТВ, „Тази сутрин" 
- Какви са шансовете ни за Шенген; Гост:  правосъдният министър Крум Зарков. 
- Парите за пенсиите; Гост: Националният омбусман Диана Ковачева. 
- Има ли грешки при търсенето на малкият Александър от Перник. 

НТВ, „Здравей, България" 
- Колко ще продължи служебното управление и в задънена улица ли е съставянето на редовно правителство; Гост: 

Говорителят на кабинета „Донев". 
- Защо пострадалите от потопа в Карловско не са получили нищо от даренията. 
- Шестокласник е със счупена ръка след спречкване в класната стая. Какви са причините за агресията между 

ученици. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  – Битка за клиенти свали цената на задължителната “Гражданска отговорност” за автомобила 
в. Труд  - Математици и медици с над 2700 лв. заплата 
в. Телеграф - Застраховат за 790 хил. лева слънчевото бунгало на Тато 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Новото издание на рейтинга на университетите показва: Спад до 17% на висшистите, които "изтичат" в чужбина 
в. 24 часа - Хартиената бюлетина няма да е невалидна само с едно драсване 
в. Труд  - Търсят нови кметове за вота 
в. Труд  - Безплатните ваксини за грип свършиха 
в. Телеграф - Даниел Митов пред Телеграф: Не изключваме правителство на малцинството 
в. Телеграф - Академията на МВР втора по архитектура 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Илин Димитров, министър на туризма: Европа вече си омръзна - пазарите в туризма се преразпределят и е 
време красотите на България да не са най-добре пазената тайна в света 
в. Труд - Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС пред "Труд News": Слагаме висока бариера за новите педагогически 
специалности 
в. Телеграф  - Цанко Бачийски, председател на АЯР: Разработихме сценарии за авария в Запорожката АЕЦ 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Храмът на Мелпомена не е арена 
в. Труд  - Защо Буяр Османи дойде в София? 
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в. Телеграф  - За парното с любов и изневяра. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 15.00 часа държавният глава Румен Радев ще удостои с орден "Мадарски конник" първа степен посланика на 
Федерална република Германия в България Кристоф Айххорн. 

- От 11:00 ч. в сградата на Министерството на земеделието служебният министър Явор Гечев ще даде брифинг за 
осигуряването на дърва за огрев на населението. 

- От 14.00 ч. служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов ще открие конференция "Училище 
без агресия за сигурна училищна среда" в Гранд хотел София. 

- От 12.00 ч., след заседание на Специализирания съвет за контрол над лекарствоснабдяването ще се проведе 
брифинг за медиите пред сградата на Министерството на здравеопазването. 

- От 11.00 часа в Съюза на българските журналисти, ул. "Граф Игнатиев" № 4, ет. 1, /Клуб "Журналист, ще бъде 
представено българско изобретение - екологична добавка към горивата, която помага за опазване на околната 
среда и здравето, като снижава не само разхода на гориво, но и вредните емисии на бензиновите и дизеловите 
автомобилни двигатели. 

- От 15.00 часа в зала 19 на ИЕФЕМ-БАН ще започне поредица срещи-дискусии, в които ще бъдат представени 
резултатите от изследванията по проект "Потопеното наследство. 

- От 16.00 часа в Огледална зала, Народно събрание, "Продължаваме промяната" ще проведе публични разговори 
с "Възраждане" във връзка с Бюджет 2023. 

- От 16.00 часа в ДЗИ, Милениум Център, бул. Витоша 89Б, ет. 24, ще бъде представено представянето на 
приложението за здравословен начин на живот на ДЗИ - kaksi. 

- От 18.30 часа в Младост IV, ул. "Васил Радославов" 6 ще бъде представена книгата "Световните първенства в 100 
истории" 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа в хотел "Рослин Димят Варна" Медицински университет - Варна и Центъра за кариерно развитие 
(ЦКР), отново организират Кариерна борса - открито кариерно изложение в сферата на здравеопазването. Това е 
вторият отворен кариерен форум в рамките на годината, който среща директно студентите по медицина и здравни 
грижи с потенциални работодатели в областта на здравеопазването. 

*** 
Велико Търново. 

- От 11:00 часа в Дома за стари хора "Венета Ботева" представители на Ротари клуб, Общината и Регионалния 
исторически музей ще връчат грамоти и свидетелство за дарение на дядо Гено, който дари щика за "Майка 
България". 

*** 
Видин. 

- От 10.00 часа кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков ще се срещне в кабинета си с треньори от школата на 
"Реал Мадрид". 
От 14 до 18 ноември двамата специалисти са във Видин и провеждат обучение на местни треньори. 

*** 
Кюстендил. 

- От 18.00 часа в читалище "Братство" ще бъде представена книгата "Светец и цар" на Владо Каперски. 
*** 
Сливен. 

- От 14.00 часа ще се проведе брифинга на областния управител на Сливен. Основна тема: Осигуряването на дърва 
за отопление на местното население в община Котел. 

*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 часа в Културен център "Стара Загора" ще се състои театрална постановка "Моята голяма френска сватба", 
с участието на Герасим Георгиев - Геро. 

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

