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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Pariteni 
 
√ Увеличение на пенсиите, ако има правителство 
Бизнесът против предложенията за актуализация на пенсиите, ако не са обвързани с бюджета 
Промени, касаещи увеличение на пенсиите от следващата година, трябва да има, след изясняване на въпроса за 
управляващото мнозинство и неговата програма за управление за мандата на избрания парламент. Това става ясно от 
позиция на Асоциация на индустриалния капитал в България на трите законопроекта за промени в Кодекса за социално 
осигуряване. 
„Продължаваме промяната“ предлага пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, да се осъвременяват 
от 1 юли с целия процент на ръста на инфлацията или на осигурителния доход, в зависимост от това кой от двата  е по-
голям. 
От БСП пък искат ново преизчисляване на пенсиите догодина – един път от 1 януари и втори път от 1 юли. Промени в 
Кодекса за социално осигуряване, внесени от левицата в Народното събрание, предвиждат пенсиите, отпуснати до 24 
декември 2021 г. да се преизчислят от 1 януари 2023 г. с процент 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж. От 1 юли 
2023 г. да има още едно преизчисление на пенсиите, този път с осигурителния доход за 2021 година. 
От ДПС също искат промени, но в начина на определяне на стажа за пенсия. Те предлагат да се  допълни понятието 
„действителен стаж“, което касае хората, които се пенсионират при недостигащ стаж за пенсия, като за такъв се зачита и 
времето на редовната наборна военна служба. 
 
Строител 
 
√ Йоханес Любкинг, главен съветник на ръководителя на Работната група за възстановяване и устойчивост на ЕК: 
България може да получи 2,6 млрд. евро за преход в енергетиката по НПВУ 
Представители на ЕК се включиха в първото годишно събитие, което отчете прогреса на страната ни по реализиране 
на Плана 
„Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) работи с резултати, ще получаваме пари по него само ако 
постигаме заложените цели.“ Това заяви вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов по 
време на първото у нас годишно събитие, посветено на прогреса на България по реализиране на НПВУ. В него взеха участие 
ген. директор на Работната група за възстановяване и устойчивост на Европейската комисия (ЕК) Селин Гауер, Йоханес 
Любкинг, главен съветник на ръководителя на Работната група за възстановяване и устойчивост на ЕК, зам.-министърът на 
регионалното развитие и благоустройство Деница Георгиева, зам.-министърът на енергетиката Ива Петрова, зам.-
министърът на правосъдието Мария Павлова, Румен Радев, вицепрезидент на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ), директорът на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и 
растежа Илияна Илиева, Огнян Атанасов вицепрезидент на Конфедерацията на независимите синдикати в България. 
„Целта на Плана е да предостави финансова подкрепа за редица инвестиционни намерения и проекти, които да променят 
страната“, припомни Пеканов. Според него всички реформи и законодателни промени, заложени в НПВУ, са важни за 
България, но като приоритетни вицепремиерът открои върховенството на закона и изсветляването на обществените 
поръчки. Атанас Пеканов изтъкна, че България вече получи одобрение за първия превод на средства по НПВУ, и допълни, 
че второто плащане ще бъде свързано със сериозни предизвикателства, тъй като е необходимо реализирането на много 
мерки, част от които изискват санкцията на българския законодателен орган. „Планът освен пътна карта за инвестиции и 
реформи в България е и договор между българската държава и ЕК. Това е документ, който трябва да уважаваме и следваме 
и който ще допринесе за отключването на нашия потенциал“, посочи Пеканов. Той добави, че с европейските средства по 
НПВУ ще се направят важни вложения в сферите на образованието, науката, здравеопазването, декарбонизацията и други. 
Атанас Пеканов посочи, че сроковете за изпълнение на проектите са много кратки и ще има трудности, което налага „да се 
движим по-възможно най-бързия начин“. „Българският план за възстановяване и устойчивост е амбициозен“, заяви Селин 
Гауер. Тя подчерта, че България е достигнала до първото плащане, но в същото време има държави от ЕС, които вече са 
заявили трето искане за получаване на средства по националните си планове за възстановяване и устойчивост. 
Гауер посъветва страната ни да „ускори работата си, за да не акумулира забавяне и да не губи средства“. В своето изказване 
тя обърна специално внимание на важността на „зеления” преход и декарбонизацията. „Трудно е за България и за всички 
страни членки да се откажат от въглищата, но е задължително заради общественото здраве и конкурентоспособността“, 
посочи ген. директор на Работната група за възстановяване и устойчивост на ЕК. „Трябва да имаме кураж и политическа 
стабилност, за да реализираме всички необходими инвестиции в тази посока“, каза Селин Гауер. „България може да 
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получи 2,6 млрд. евро за преход в енергетиката по НПВУ. Тоест най-много средства от Плана ще са налични, за да се 
постигне тази ключова за Европа цел“, коментира Йоханес Любкинг. „С това финансиране ще могат да се реализират 
мащабни мерки за енергийно обновяване на сгради, за съхранение на енергия от индустрията, утрояване на инвестициите 
във ВЕИ, геотермална енергия, „зелен” водород, цифровизация на електропреносната мрежа и т.н. Но за да може България 
да се възползва максимално добре от финансирането от ЕС, трябва да подходи ефективно. Комисията отчита като сериозна 
стъпка създаването на Консултативния съвет за европейската Зелена сделка и Комисията за енергиен преход за 
подпомагане на изпълнението на Плана, но за нас са ключови трите елемента – реформи, инвестиции, декарбонизация“, 
каза той. Главният съветник на ръководителя на Работната група за възстановяване и устойчивост на ЕК поясни, че България 
извън Плана не е приела мерки за декарбонизация. Любкинг подчерта, че Румъния и Гърция предприемат конкретни 
стъпки в тази посока. Според него темата за декарбонизация и намаляване с 40% на емисиите до 2026 г. предизвиква най-
много спорове. „Министерството на енергетиката предложи на обществено обсъждане промени в Закона за енергията от 
възобновяеми източници, които въвеждат ускоряване, улесняване на процедурите и присъединяване. Изпълнява се 
инвестицията за дигитализация и на електроенергийната система, която да поеме 4500 мегавата ВЕИ към 2026 г.“, сподели 
Ива Петрова. По думите й до края на 2022 г. ще се вземат мерки за реализиране на схемите за батерии, за използване на 
ВЕИ при домакинствата, като 10 000 ще могат да сменят начина на отопление. „До края на годината ще тръгне и първата 
схема за енергоефективно осветление в общините, очакваме във всички, които ще бъдат финансирани, да се постигнат 
30% спестяване на енергия“, съобщи Петрова. Тя информира още, че Комисията за енергийна ефективност и енергийна 
бедност е на финала на работата си за избор на критерий за енергийна бедност. „Той ще бъде включен като изменение в 
Закона за енергетиката съвсем скоро“, подчерта Ива Петрова. Тя посочи, че Министерството на енергетиката работи и за 
инфраструктурата и междусистемната свързаност със съседните страни. 
Десислава Георгиева изтъкна, че още от този месец бизнесът и гражданите ще могат да подават заявления за финансова 
подкрепа на мерки за енергийна ефективност на нежилищни и жилищни сгради. „Чрез Националния план за 
възстановяване и устойчивост Министерството на регионалното развитие и благоустройството има отговорност по 
отношение повишаване на енергийната ефективност и подпомагане развитието на регионите в този аспект“, подчерта 
Георгиева и добави, че екипът й вече е на етап подготовка на финалния вариант на поканите за кандидатстване за 
финансиране. В момента ведомството е съсредоточило усилията си в активна информационна кампания за привличане на 
всички заинтересовани страни за обществено обсъждане, включително браншовите организации, с които разговарят 
непрекъснато, стана ясно от думите на заместник-министъра.  „Идеята е да дадем достатъчно информация на всички, 
които ще участват в процеса по обновяване на сградния фонд“, обясни още Десислава Георгиева и допълни, че в 
реализирането на мерките за енергийна ефективност важна роля ще има местната власт и ще се разчита на нейния 
административен капацитет. Зам.-министърът на регионалното развитие призова всеки, който има интерес към мерките, 
да се обръща към общинските администрации, които разполагат с информация и са готови да подпомогнат процеса – от 
структуриране на сдружения на собствениците през подготовката на обследвания и на заявления за кандидатстване. На 
форума тя информира отново, че обновяването на сградите за бизнеса и гражданите ще е свързано с интегриране на 
енергоспестяващи мерки и възобновяеми енергийни източници. Ще се разчита на амбициозност, постигане на енергиен 
клас „В”, прилагане на „зелени” обществени поръчки, екосъобразни материали. „Ново изискване, което Европейската 
комисия залага, е в посока много високи стандарти с принципа за ненанасяне на значителни вреди“, коментира още 
Георгиева и посочи, че МРРБ полага усилия да представя тези нови принципи, които са важни за българската икономика 
да стане по-„зелена”, и именно в този аспект МРРБ насърчава „зелените“ инвестиции и диалога с гражданите. „С гордост 
мога да заявя, че Министерството на правосъдието е изпълнило в цялост ангажиментите си по Националния план за 
възстановяване и устойчивост. Заложените в него реформи в областта на върховенството на правото имат за цел да 
продължат усилията за реформа в съдебната система. Същите са насочени и към гражданите и бизнеса“. Това заяви Мария 
Павлова. По думите й реформите, заложени в законопроектите, целят най-вече разширяване на достъпа до правосъдие 
чрез разширяване на обхвата и представителството на кръга на лицата. Освен това трябва да се постигне облекчаване на 
бизнеса и гражданите чрез цялостно въвеждане на електронното правосъдие, включително и по административни дела. 
С реформите ще се осигурят и условия за нови инвестиции чрез създаване на среда, нетолерантна към корупцията - през 
промени, които от Министерството на правосъдието предлагат в нов Антикорупционен закон. Той предвижда създаването 
на агенция, която да се занимава само с разследване на високите етажи на властта за корупция. Павлова подчерта още, че 
всички законопроекти, които са подготвени от ведомството, са минали през Министерския съвет, както и през широко 
обществено обсъждане, а някои от тях вече са разглеждани и в парламентарни комисии. Вицепрезидентът на АИКБ Румен 
Радев заяви, че инвестициите, реализирани чрез финансови инструменти и субсидии за съхранение на енергия, са 
прекрасен модел. Според него трябва да се наблегне на ускоряването на въвеждането на ВЕИ, подобряването на 
енергийната ефективност в битовата сфера, въвеждането на умни мрежи и на системи за съхранение на енергия по часове, 
по месеци, сезонни цикли, както и на развитието на електромобилността. „Без да имаме подходи за въвеждане на ВЕИ в 
мрежата, не може да кажем как ще извеждаме въглищните централи“, подчерта Радев. „Гърция затвори 4 от въглищните 
си централи и внася 350 мегавата от България, да внасяме и ние ли енергия? Затова настояваме от Националния план за 
възстановяване и устойчивост да отпадне 40% намаляване на емисиите до 2026 г. спрямо 2019 г.“, бе категоричен 
вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов. 
Той счита, че такова намаление няма как да се случи, без да бъдат затворени въглищни мощности в комплекса „Марица 
Изток”. Според него за постигане на въглеродна неутралност трябва бързо да се приеме Планът за климат и енергетика и 
енергийната стратегия до 2030 г., а Комисията за енергиен преход да излезе с доклад и незабавно да се пристъпи към 
одобрение от Народното събрание. „За първи път чрез НПВУ държавата ще финансира компании, получили знака „Печат 
за високи постижения“ (Seals of Excellence) на ЕК. Иновативните им идеи ще бъдат подкрепени с общо 118 млн. лв.“. Това 
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съобщи директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на 
иновациите и растежа Илияна Илиева. По думите й процедурата ще бъде обявена до дни за обществено обсъждане, след 
което компаниите ще могат да подават проектните си предложения. Кандидатстването ще е облекчено, тъй като 
дирекцията, която ръководи, ще се позове на оценката на ЕК. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БТА 
 
√ Парламентарната комисия по въпросите на Европейския съюз одобри на първо четене промени в Закона за 
обществените поръчки 
Парламентарната комисия по въпросите на Европейския съюз одобри на първо четене законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за обществените поръчки. Текстът, с вносител Министерски съвет, бе приет със 7 гласа „за“, а двама 
се въздържаха.  
В мотивите на законопроекта се посочва, че с него се предлагат промени, които могат да се обособят в три групи - 
привеждане на закона в съответствие с изискванията на европейското законодателство; изпълнение на ангажименти по 
Националния план за възстановяване и устойчивост; прецизиране на действащата нормативна уредба с оглед на 
преодоляване на констатираните проблеми в практиката на възложителите. 
Част от промените се отнасят до транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 за изменение на Директива 
2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, в частта относно обществените 
поръчки, се казва още в мотивите на законопроекта.  
По време на днешното заседание на комисията беше изслушан и служебният министър на енергетиката Росен Христов. 
Основно той говори за проекта за изграждане на батерии за съхранение на енергия у нас и рисковете за неговото 
изпълнение. 
 
√ От 18 на 100 млн. лева трябва да се увеличи бюджетът за реклама на туризма ни, заяви министър Димитров 
Туристическият бранш е може би най-невероятното нещо в страната, ние работим без реклама, заяви служебният 
министър на туризма Илин Димитров в ресорната парламентарна комисия, където представи Становище на ведомството 
относно Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г. и поиска 100 млн. лева (или над пет пъти от настоящото ниво, бел. ред) за национална реклама на 
туризма. С 18 млн. лева ние не можем да рекламираме туризма, Френската гимназия в София мисля, че има по-голям 
бюджет, обърна се министърът към членовете на комисията. 
Той изтъкна, че Гърция посреща около 35 млн. туристи, а бюджетът й за реклама е около 300 млн. лева, Турция приема 
около 40 млн. туристи с бюджет за реклама от 420 млн. лева, а България посреща 7 млн. туристи с бюджет за реклама от 
18 млн. лева. 
От тази сума 6 млн. лева са за участието ни в туристически борси. Имаме 12 млн. лева за реклама, разделете ги на 21 
пазара, разделете ги на 12 месеца и се оказва, че фирми, които продават лютеница, имат повече бюджет, отколкото 
Република България, заяви министърът. 
Той изтъкна, че въпросните сто милиона лева не са самоцелна сума, като подчерта, че те са нужни за партньорства с 
международни туристически борси, като изтъкна, че "едно партньорство е между един и два млн.евро", като визира 
борсите в Германия, Великобритания и Полша. Парите са нужни и за инфлуенсъри, блогъри и влогъри за масирана реклама 
на страната ни, за дигитализиране на сектора и други. 
Към момента бюджетът е 18 млн. лева, това, което предлагате, е близо 5,5 пъти увеличение и не знам до каква степен това 
е един реалистичен бюджет, който бихме могли да приемем в рамките за Закона за бюджета, коментира Владимир 
Табутов (ПГ "Продължаваме Промяната"). Той препоръча да бъде направена разбивка с различни варианти, с по-
минимално увеличение, което също може да е значително, но да получи по-широка подкрепа. 
Министър се съгласи и посочи, че ще бъде направен ревизиран вариант. Сметката беше проста – между десет и тринадесет 
лева на дошъл турист, за да има рекламен бюджет, обясни разчетите министърът. 
Красен Кралев (ПГ на ГЕРБ-СДС) изтъкна, че 100 млн. лева са минимум от средства, необходими за реклама, като 
препоръча, за да бъде убедително предложението, министерството да направи разбивка по пазари. 
Сред другите предложения на Министерството са за удължаване на мярката, по която ваучерите да се използват и за 
туризъм. Министърът предложи и при възможност да се заделят 300 млн. лева във ваучери,  които да бъдат само за 
туризъм. Той посочи, че така ще бъдат спестени на държавата над 2,1 млрд. лева, защото един лев, инвестиран в 
превенция, спестява 7 лева от лечение 
Девет процента ДДС за ресторантите е другата мярка, която според министъра е добре да бъде продължена и да стане 
постоянна, защото тя изсветлява сектора, дава му ликвидни средства, а освен това всички държави около България, с 
изключение на четири в ЕС, имат диференцирана ставка на ДДС в сектор "Туризъм". Ние сме единствата страна, която ще 
върне ставката на ДДС за ресторантите на 20 процента, изтъкна министърът. 
Министърът акцентира и върху необходимостта от подкрепа на държавните организации за управление на туристическите 
райони, които са недофинансирани, като за това направление се иска 7 млн. лева. Тези организации правят местна 
реклама, която се публикува в националните портали, както и организират събития.  

https://www.bta.bg/bg/news/economy/362044-ministerstvoto-na-energetikata-veche-tarsi-varianti-kak-stranata-ni-da-se-otkazh
https://www.bta.bg/bg/news/economy/362044-ministerstvoto-na-energetikata-veche-tarsi-varianti-kak-stranata-ni-da-se-otkazh
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По отношение на енергийните проблеми пред сектора министърът акцентира върху тези с природния газ, тока и нафтовите 
стопанства, като допълни, че много хотелиери се оплакват, че дизеловото гориво е много скъпо. 
Министърът поиска да се реактивира мярката "35 евро на седалка" (държавна помощ за всяка заета седалка за полети с 
капацитет не по-малко от 100 места). За да продължат плащанията по нея, е необходимо разрешение от ЕК, напомни 
Димитров и посочи, че ведомството вече е изпратило писмо с такова искане с мотив, че вече няма пандемична обстановка, 
но страната ни е близо до военните действия. В момента по тази мярка са останали около 15 млн. лева. Заместник-
министърът Ирена Георгиева уточни, че писмото до ЕК е пратено в края на август и в него страната ни пита дали мярката 
би била нотифицирана, без да има временна рамка за облекчаване на бизнеса, каквато съществуваше и по каквато мярката 
е нотифицирана за момента. 
 
√ Експерти от КЕВР пред БТА: Средното повишение на комплексната цена на ВиК услугите през 2022 г. до момента е 
около 34 процента 
Средното повишение на комплексната цена на ВиК услугите (включваща доставяне на вода, отвеждане и пречистване на 
отпадъчни води) през 2022 г. спрямо действащите цени в разгледаните до момента бизнес планове е около 34 процента. 
Това заявиха в интервю за БТА членът на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в сектор "ВиК" Димитър 
Кочков и директорът на Дирекция "ВиК услуги" в регулатора д-р Ивайло Касчиев.  
КЕВР стриктно контролира дали цените на ВиК услугите са под прага на социална поносимост, което е законово изискване, 
допълват от регулатора. "Разбира се, при определянето на новите цени Комисията трябва да отчита и необходимостта ВиК 
дружествата да бъдат финансово стабилни, за да могат да продължат да предоставят на потребителите услуги с 
необходимото качество и непрекъсваемост. Това означава да бъде осигурено възстановяване на признатите им разходи и 
да се осигури икономически обоснована възвръщаемост на вложения капитал. Този баланс между интересите на 
потребителите и интересите на ВиК дружествата е сложен и КЕВР прави максималното, за да осигури достъпа на хората до 
вода", заявиха още от регулатора. 
Най-високо е увеличението на цените в област Бургас. Причината за това са предвидените от дружеството значителни 
инвестиции в язовирите "Порой" и "Ахелой", които бяха предадени за ползване от МОСВ като алтернативни 
водоизточници. Комисията направи всичко възможно за да намали това високо увеличение. Изпратено беше искане до 
МРРБ и "Български ВиК Холдинг" ЕАД с цел да бъде намерена възможност тези инвестиции да се финансират със заемни 
средства, такава възможност обаче не беше осигурена, според експертите.   
Сред регионалните /областните/ ВиК оператори най-ниско е увеличението на цените на ВиК услугите във Враца - 14,8 
процента и в Благоевград - 19,8 на сто. 
Една от основните причини за повишението на цените са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали 
и външни услуги, обясниха от КЕВР. Водещ фактор са драстично увеличените разходи за закупуване на електроенергия от 
свободния пазар, които нараснаха многократно в сравнение с цените от 2020-2021 г. Успоредно с това през изминалия 
регулаторен период бяха въведени в експлоатация много нови съоръжения, които изискваха допълнителни разходи – 
пречиствателни станции, помпени станции и др. 
Друго основание за повишението на цените на услугите е заложеното увеличение на работните заплати във ВиК сектора в 
резултат на подписаното споразумение между НБС "Водоснабдител" - КНСБ, Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ) и "Български ВиК холдинг" ЕАД. Съгласно споразумението те ще растат ежегодно с 15 процента.  
Трябва да се подчертае, че тази стъпка е абсолютно необходима, изтъкнаха от КЕВР. През последните години 
възнагражденията на ВиК специалистите изостанаха драматично по отношение на растящата средна работна заплата и 
към момента те са сред най-ниските в страната. 
Като воден регулатор ние не можем да допуснем дружествата да изпаднат в кадрова криза – да нямат необходимите 
специалисти, които да отстраняват аварии, да поддържат мрежата, да изграждат нови пречиствателни станции, да 
рехабилитират големи участъци от амортизираната с десетилетия водопреносна и канализационна мрежа. За да се добие 
представа за мащабите на дейността, трябва да се посочи, че общата дължина на водопроводната мрежа е 74,5 хил. км, а 
на канализационната мрежа е 12,5 хил. км. Дружествата експлоатират общо 7852 водоизточници, 3600 помпени 
водоснабдителни станции и над 130 пречиствателни станции за отпадъчни води. Следва да се има предвид, че ВиК 
операторите са натоварени с огромната отговорност да осигуряват непрекъсваема услуга по водоснабдяване 24 часа в 
денонощието, всеки ден от годината, тъй като съгласно Хартата на ООН достъпът до вода е основно човешко право. 
Усилията на регулатора са насочени към осигуряването на това право, защото това е и наша отговорност, допълниха Кочков 
и Касчиев. 
От 2022 г. във ВиК сектора започва новият регулаторен период. Във връзка с това още през средата на 2021 г. ВиК 
операторите изготвиха и представиха в Комисията проекти на своите бизнес планове и ценови заявления. Разглеждането 
на бизнес плановете беше забавено по няколко причини -  обсъжданите през лятото на 2021 г. промени в Закона за 
регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги /ЗРВКУ/, които предвиждаха отлагане на новия регулаторен 
период, а от друга страна - поради наложения в края на 2021 г. мораториум върху цените на ВиК услугите. През периода 
на мораториума, по указания на МРРБ, всички държавни ВиК оператори преразгледаха своите бизнес планове 
(включително и тези, които вече бяха представили изменени бизнес планове в КЕВР).  Това доведе до забавяне на процеса 
по разглеждане на бизнес плановете и той започна през 2022 г. 
Във връзка с увеличените цени на ВиК услугите и значителните загуби на вода в някои части на страната, от КЕВР 
отговориха, че общата тенденция в национален мащаб е за намаляване на загубите на вода. Всички ВиК дружества в 
страната залагат в бизнес плановете си мерки за понижаване на общите загуби на вода по мрежата, като най-голямо 
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намаление по този показател е планирано в областите Пловдив, Благоевград, Русе, Велико Търново, Плевен. През 
предходния период редица оператори подобриха този показател и това ще бъде отчетено от Комисията.  
Обективният анализ показва, че в резултат на настъпилите неблагоприятни фактори в международен мащаб – ковид 
пандемията и разразилата се енергийна криза, ВиК дружествата оперират във влошена икономическа среда. В резултат на 
тези фактори от 2021 г. насам значително се повишиха цените на редица материали, суровини и външни услуги, които ВиК 
операторите ползват, обясняват от регулатора. Според КЕВР това неизбежно се отразява на тяхната дейност. Промените в 
тези цени са отразени в бизнес плановете, в които са включени и средства за финансиране на предвидените инвестиции в 
публични ВиК активи и в корпоративни активи. Целта е дружествата да имат финансови възможности, за да постигнат 
целите, заложени в бизнес плановете им.  
"Важно е да се подчертае, че КЕВР разполага с механизъм, с който периодично отчита и отразява до каква степен 
утвърдените цени на ВиК услугите съответстват на поетите от ВиК операторите ангажименти да подобряват резултатите от 
своята дейност", заявиха Кочков и Касчиев. Комисията ежегодно осъществява контрол на дружествата за отчетените от тях 
нива на показателите за качество на ВиК услугите и на изпълнените от тях инвестиции. Съгласно нормативната уредба, 
след третата и след петата година на регулаторния период Комисията анализира постигнатите нива на показателите и 
изпълнените инвестиции и съответно коригира одобрените цени. Това вече беше направено от регулатора след първите 
три години на периода (2017-2019 г.), като изпълнението беше отразено в одобрените цени на ВиК услугите за 2021 г. В 
резултат на извършения анализ КЕВР намали цените на редица ВиК оператори, при които беше отчетено сериозно 
неизпълнение на заложените показатели за качество и ефективност и на изпълнените инвестиции.  
"Справедливо е да се отбележи, че ВиК секторът се развива неравномерно на територията на страната и причината за това 
са различните условия, в които отделните дружества оперират – брой на потребителите, географски условия, дължина на 
ВиК мрежата и др. Ръководствата на определени ВиК оператори проявяват по-голяма инициативност в търсенето на 
решения за повишаване на ефективността - осигуряване на сериозни инвестиционни ресурси, реализация на проекти по 
oперативни програми, цялостно подобряване на управленските процеси, внедряване на информационни системи, 
управление на водното стопанство, реализацията на мерки за енергийна ефективност.  
Мащабни инвестиции са заложени в редица области – в Смолян за 100 млн лв., Пловдив за 64 млн. лв., Бургас – 113 млн. 
лв., посочват от КЕВР. Постигнато е високо съответствие на показателите за качество на питейната вода в областите 
Пловдив, Благоевград, Враца, Велико Търново, Русе, Разград, Бургас, Силистра, Ловеч, Стара Загора. На много територии 
на ВиК оператори се въвеждат в експлоатация нови пречиствателни станции – в областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, 
Бургас, Ловеч.  
Оперативни програми с европейско финансиране за реконструкция на мрежите или за изграждане на воден градски цикъл 
реализират ВиК операторите в областите Стара Загора, Смолян, Ямбол, Варна, Видин, Враца, Силистра, Бургас, Кърджали, 
Сливен, Перник, Пловдив, Русе, Шумен. За съжаление целият одобрен проект за област Добрич беше отложен за 
следващия програмен период. 
Инициатива за енергийна ефективност, включително и чрез изграждане на фотоволтаични паркове за собствени нужди 
проявяват ръководствата на ВиК операторите в областите Хасково, Враца, Стара Загора.   
Регулаторът приключи проверките и за изпълнението на нивата на показателите за ефективност и изпълнените инвестиции 
за последните две години от периода – 2020 г. и 2021 г. Докладът с резултатите от тези проверки е публикуван на интернет 
страницата на Комисията в раздел ВиК/Информационна система. Резултатите от проверките предстои да бъдат отразени 
в одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. и по отношение на дружествата, които са показали недобра ефективност, ще 
бъде направена корекция на цените и те ще бъдат намалявани. 
След приключването на плановите проверки на дейността на ВиК операторите за 2021 г. КЕВР предстои да публикува в 
най-скоро време и Годишния доклад и Сравнителен анализ на ВиК сектора за 2021 г.     
Регулаторът полага всички усилия, за да може в максимално кратки срокове да приключи одобряването на всички бизнес 
планове за периода 2022-2026 г., коментираха от КЕВР. "Очакваме този процес да завърши до средата на 2023 г. Трябва да 
се отбележи, че за голяма част от дружествата, които все още нямат одобрени бизнес планове, причината е, че 
понастоящем те финализират своите предложения. В момента, в който финалните варианти за бизнес планове постъпят за 
разглеждане в КЕВР, регулаторът ще направи всичко възможно това да стане в ускорени срокове", посочиха Димитър 
Кочков и д-р Ивайло Касчиев. 
 
√ Борсовите индекси на БФБ остават на червена територия 
Основният индекс на Българската фондовата борса SOFIX вчера се понижи с 0,56 на сто до 588,89 пункта, а широкият 
измерител GBX40 се сви с 0,44 на сто до 136,03 пункта.  
На основния пазар на борсата имаше сделки за над 7,5 млн. лв като над от 7,2 млн. лева от оборота се дължи на продажба 
на акции на "Чайкафарма" АД. Те поевтиняха с 0,65 на сто до 15,40 лева. 
На пазара MTF BSE International, където се продават акции на световни компании, оборотът беше над 411 000 лева. 
Книжата на "Първа инвестиционна банка" АД спаднаха с 1,10 на сто и се продават по 1,80 лева, а тези на "Централна 
кооперативна банка" АД скочиха с 3,87 на сто до 1,61 лева. 
Акциите на "Софарма" се търгуват по 4,46 лева, а тези на "Химимпорт" АД паднаха с 2,08 на сто до 0,752 лева. 
Книжата на "Монбат" АД отстъпват с  2,98 на сто и се търгуват по 4,56 лева за брой. 
Котировките на "Алтерко" АД паднаха с 3,66 на сто до 19,75 лева. 
Акциите на "Еврохолд България" АД поскъпват с 2,78 процента до 1,85 лева. 
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√ Брюксел одобри минималният праг за регистрация по ДДС да бъде 100 хил. лв. 
Съветът на Европейския съюз разреши на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 
2006/112/ЕД относно общата система на данък върху добавената стойност (ДДС), съобщава министерството на финансите. 
По този начин се разрешава страната ни да освободи от ДДС данъчно задължените лица с  годишен оборот до 
равностойността в национална валута на 51 130 евро по обменния курс в деня на присъединяването. Срокът на действие 
на дерогацията е до 31 декември 2024 г., до когато държавите-членки трябва да транспонират Директива (ЕС) 2020/285 и 
съответно от 1 януари 2025 г. на държавите-членки ще бъде позволено да освободят от ДДС доставките на стоки и услуги, 
извършени от данъчно задължени лица, чиито годишен оборот не надвишава прага от 85 000 евро. 
Увеличаването на минималния праг за регистрация по ДДС от 50 000 на 100 000 лв. е мярка, която ще има положителен 
ефект в настоящата трудна икономическа обстановка и ще доведе до намаляване на административната тежест за бизнеса, 
особено за малките предприятия, посочват от МФ. 
Лицата, които са с облагаем оборот под 100 хил. лв. могат да останат доброволно регистрирани по ДДС.  
Искането за дерогация от чл. 287 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на 
данъка върху добавената стойност беше изпратено до ЕК чрез Постоянното представителство на Република България към 
ЕС на 13 май 2022 г. и получаването му е потвърдено от Комисията на 23 май 2022 година. 
Народното събрание през лятото прие промени в Закона за данъка върху добавената стойност (ДДС), с които се повишава 
минималният праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по ДДС от 50 хил. лв. на 100 хил. лв. от 1 януари догодина. 
Проектът беше внесен от Мартин Димитров и група народни представители от парламентарната група на "Демократична 
България". Очакваше се одобрение от Брюксел. 
 
√ За първи път от 2 години и половина: Поръчките за германската промишленост спадат през септември 
Германските промишлени поръчки значително са намалели през септември, отбелязвайки първи подобен спад от две 
години и половина, сочат най-новите данни на федералната статистическа служба "Дестатис", цитирани от ДПА. 
През септември поръчки в промишления сектор на Германия са намалели с 0,9 на сто на месечна основа, показват данните, 
коригирани спрямо календарните и сезонни ефекти. 
"Това е първият път, когато запасът от поръчки намалява значително, след като се увеличаваше почти непрекъснато от май 
2020 г. до август тази година, като за същия период, кумулираният ръст на поръчките достигна 37,6 на сто", обясняват 
експертите на "Дестатис". Според федералната служба предприятия в промишления отрасъл са получили 4 на сто по-малко 
нови поръчки през септември в сравнение с август. Наред с други проблеми, броят на поръчките беше подтиснат от 
последиците от войната в Украйна и енергийната криза. 
По-рано силното търсене на промишлени стоки, съчетано с нарушени вериги за доставки, доведоха до липса на капацитет 
на компаниите, за да обработват те всичките си поръчки, в следствие на което новите поръчки продължаваха да се трупат. 
Към момента подобна тенденция не се забелязва, посочва федералната служба. През септември за първи път от май 2020 
г. номиналните входящи поръчки са по-ниски от оборота на фирмите, към които са отправени. Това означава, че са 
обработени повече поръчки, отколкото са получени. 
Въпреки забавянето запасът от поръчки "все още е на много високо ниво", каза експертът Нилс Янсен от Института за 
световната икономика И Еф Ве (IfW) в Кил, Германия. Според него германската промишленост все още има добър запас от 
поръчки, така че спадът във входящите поръчки засега няма да повлияе изцяло на промишленото производство. 
Натрупаният голям брой поръчки остава важна опора за германската икономика на фона на тежката глобална 
икономическа среда, добави още Янсен. 
 
√ Италианският търговски дефицит се е свил до 6,45 милиарда евро през септември 
Външнотърговският баланс на Италия е бил на дефицит през септември тази година, докато през септември 2021 г. бе на 
излишък. Това е в резултат на по-бързото нарастване на вноса в страната отколкото на износа, показват данни на 
италианския Национален статистически институт (Istat), цитирани от ДПА. 
Дефицитът по италианският търговски баланс през септември е бил 6,45 милиарда евро (6,7 милиарда долара) в сравнение 
с излишък от 1,44 милиарда евро през същия месец година по-рано. Това представлява свиване на търговския дефицит на 
Италия, тъй като през август страната отчете отрицателно външнотърговското салдо в размер на 9,51 милиарда евро. 
Италианският износ през септември се е покачил с 21,6 на сто на годишна база, след като регистрира увеличение с 24,4 на 
сто през август. За същия период износът към страните от Европейския съюз е бил със 17,1 на сто повече, а износът към 
трети страни е скочил с 27,2 на сто. Годишният ръст на вноса на стоки и услуги в Италия е бил 40,4 на сто през септември, 
което все пак е било забавяне спрямо августовското увеличение с 54,8 на сто. 
На сезонно коригирана база износът се е разширил с 1,6 на сто през септември спрямо предходния месец, докато вносът 
е намалял с 1,7 на сто. В резултат на това търговският дефицит се е свил до 6,06 милиарда евро, от 7,89 милиарда евро 
през август. Отново през септември данните показват, че цените на вноса са се повишили с 0,1 на сто на месечна база, 
докато на годишна база те са значително по-високи - с 20,3 на сто. 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев откри Фестивала на оперното и балетно изкуство в Стара Загора 
Необичаен спектакъл открива тазгодишния фестивал на оперното и балетно изкуство в Стара Загора. Операта "Фауст" 
получава нов прочит, в който умело се вплита модерна пластика и куклен театър. За откриването на фестивала в Стара 
Загора вчера пристигна и президентът Румен Радев. 
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Фестивалът за оперно и балетно изкуство се чака с нетърпение от публиката в Стара Загора. По традиция отриването е 
винаги с нова постановка на театъра - домакин. Изборът на заглавие тази година е много специален, защото операта 
"Фауст", не е показвана на старозагорска сцена повече от половин век. 
Режисьорът Огнян Драганов превръща историята за договора за душата на човека между дявола и доктор Фауст в модерна 
притча извън времето. 
"Най-голямото послание е, че никога не можем да подпишем договор с дявола, защото всъщност подписваме договор със 
своите предразсъдъци, като един оперен режисьор, заедно с тези кукли, създавайки този паралелен свят. Да, накрая си 
позволявам всъщност дяволът да бъде наказан", каза режисьорът Огнян Драганов. 
"Присъстват през цялото време четири кукловоди с четири големи кукли, които са между ангели и дяволи, но хайде да не 
издавам толкова много. И те сменят своята позиция, спрямо това, което се случва на сцената. И смятам, че това допълва 
по някакъв начин цялата не само визия, но и емоционалното въздействие на сцената", каза хореографът Ангелина 
Гаврилова. 
Освен присъствието на куклени актьори, постановката грабва и с новия прочит на най-известната балетна сцена 
"Валпургиевата нощ". Хореографът Ангелина Гаврилова е специалист в модерния танцов език и умело борави с него, за да 
изгради мащабно пластично внушение. Но безспорно най-важен за успеха е съставът от певци, сред които се открояват 
сопраното Беса Лугичи, басът Юлиан Константинов, тенорът Габриел Арсе в трите централни партии. 
 
√ Димитър Стоянов: Анализът за военната помощ за Украйна ще бъде готов до края на седмицата 
Анализът за военната помощ за Украйна ще бъде готов до края на седмицата и ще бъде внесен в Министерския съвет. Това 
заяви служебният министър на отбраната Димитър Стоянов, който участва в тържествената церемония по повод празника 
на Сухопътните войски във Военната академия. 
По повод падналата ракета в Полша той увери, че е в постоянна комуникация със съюзниците от НАТО и очаква резултатите 
от разследването. В момента не се налага повишаване на бойната готовност на армията. 
Предложението за колективна противовъздушна отбрана по източното крило на НАТО за придобиване на зенитно-ракетни 
комплекси е в начален и много суров вид, каза още служебният министър на отбраната. 
 
√ Републиканците поеха контрола над Конгреса в САЩ 
В Съединените щати републиканците си осигуриха мнозинство в Камарата на представителите, а 82-годишната Нанси 
Пелоси обяви, че няма да се кандидатира за лидер на демократите в долната камара на Конгреса. Републиканците ще 
разполагат с мнозинство през оставащите две години от мандата на президента Джо Байдън, което може да затрудни 
законодателните му инициативи. 
Демократите все пак си запазват контрола в Сената. При това разделение на властта нито една от от двете големи партии 
няма да може да приема проектозакони, а президентът Байдън ще бъде принуден да преговаря, за да избегне спиране на 
работата на федералната администрация. 
След две години пълен контрол на демократите над Конгреса, републиканците си върнаха Камарата на представителите. 
Републиканската партия издигна кандидатурата на Кевин Маккарти за председател на долната камара на мястото на Нанси 
Пелоси - третата най-важна фигура в политиката на САЩ след президента и вицепрезидента. 
"Казах ви, че ще се върнем, просто ни отне малко време. Горд съм да обявя, че ерата на еднопартийното управление 
на демократите във Вашингтон приключи", заяви Маккарти. 
Президентът Джо Байдън поздрави републиканците и се обяви за сътрудничество в името на американските граждани. 
"Готов съм да работя с републиканските колеги. Американският народ мисля, че ясно показа, че очаква 
републиканците да бъдат готови да работят и с мен", каза Байдън. 
Въпреки успеха, не се оправдаха прогнозите за "червена вълна". Републиканците ще разполагат с между 218 и 223 членове 
в 435-местната Камара на представителите - колко точно ще стане ясно след дни и дори седмици, тъй като броенето на 
гласовете продължава. 
По-слабият резултат може да усложни плановете на лидера на републиканците Кевин Маккарти да стане председател на 
долната камара заради вътрешнопартийни противоречия и взаимни обвинения какво се е объркало. Много вероятно е 
дясното крило на консерваторите да постави условия, преди да го подкрепи. През 2015 година малко не достигна на 57-
годишния конгресмен от Калифорния да застане начело на Камарата на представителите. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев удостои изявени спортисти с Почетния знак на президента 
Президентът Румен Радев удостои изявени български спортисти с Почетния знак на държавния глава. Бъдещето на всяка 
нация зависи от отношението към нейните герои, подчерта в словото си Радев. 
В Гербовата зала на „Дондуков“ 2 той отличи олимпийските шампиони по борба Боян Радев и Петър Киров, олимпийския 
шампион по стрелба Мария Гроздева, вицеолимпийския шампион по спортна гимнастика Красимир Дунев, волейболната 
легенда Цветана Божурина и генералния секретар на Българския олимпийски комитет Белчо Горанов. 
Отличията са за изключителните им заслуги в развитието на българския спорт, на олимпийското движение и за 
изграждането на млади таланти. През настоящата година всеки от наградените отбелязва своя кръгла годишнина, посочват 
от прессекретариата на държавния глава. 
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√ Правителството започва разговори с бизнеса и синдикатите за нов размер на минималната заплата 
Разговори за нов размер на минималната работна заплата през следващата година започва днес държавата  с бизнеса и 
синдикатите. Срещата е по инициатива на вицепремиера Лазар Лазаров и министъра на финансите Росица Велкова. 
Разговорите за нов размер на минималната заплата през 2023 г. се провеждат на фона на поредицата от протести 
организирани от синдикатите в цялата страна и с искане догодина тя да се повиши от сегашните 710 лева на  850 лева , 
това ще е половината от средната заплата за страната. 
Бизнесът обаче е против с аргумента, че все още няма приет механизъм за определяне на минималното възнаграждение, 
а ако се възприеме подходът половината от средната за страната, това ще ощети редица сектори в регионите с по ниски 
показатели. 
На практика правителството, макар и служебно, може да приеме нов размер на минималната заплата за догодина след 
консултации с работодателите и профсъюзите, за което е необходимо министерско постановление. 
Към момента обаче остава неясно дали то ще може да действа в условията на удължителен закон за тазгодишния бюджет 
или ще е необходимо в Народното събрание все пак да бъде приет нов бюджет на държавата за 2023 година. 
Въпросът ще се изясни до дни, но и президентът Румен Радев заяви, че повишение на минималната заплата ще има. 
 
√ Провален кворум в НС: В зала не влязоха депутатите от ГЕРБ-СДС, ДБ и ПП 
Неуспешна регистрация в начало на пленарното заседание. В залата влязоха само депутати от "Възраждане", ДПС, БСП и 
"Български възход" - общо 89.  
Нямаше ги депутатите от ГЕРБ-СДС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната". 
Причина за това е не само, че Борисов свика групата в централата на партията, но и заявката на ДБ и ПП от вчера да 
бойкотират парламента, докато лидерът на БСП Корнелия Нинова не оттегли законопроекта, с който на практика се връща 
смесеното гласуване.  
Кирил Петков заяви в неформален разговор с журналисти в кулоарите на парламента, че от ПП няма да влязат в зала, дори 
ако Бойко Борисов даде крачка назад с подкрепата за законопроекта на БСП. ПП настояват а за оттеглянето на 
законопроекта от БСП. 
 
√ НС прие декларация в подкрепа на усилията за членство в Шенген 
НС прие декларация в подкрепа на усилията за членство в Шенген   
Депутатите приеха декларация на БСП за присъединяването на България към Шенгенското пространство, която заявява 
пълна подкрепа за усилията на българското правителство да постигне решение на Съвета на ЕС за членство на България в 
Шенген до края на тази година. 
В документа се посочва, че страната ни е изпълнила критериите за присъединяване още през 2011 г. и готовността ѝ е 
потвърждавана многократно от европейските институции. 
Заключенията на мисията експерти на държавите членки под координация на ЕК тази година, потвърдиха готовността на 
България да прилага успешно последните достижения на правото на Шенген, пише още в декларацията.  
 
√ Енергийният министър: България не получава руски газ през Гърция 
Министърът на енергетиката Росен Христов заяви в Народното събрание, че природният газ, с който България се снабдява 
през Гърция, не е руски. Той поясни, че в момента страната ни получава синьо гориво, доставено във втечнена форма с 
норвежки танкер на гръцкия остров Ревитуса, където е регазифицирано. България търси гаранции, че при всички подобни 
доставки не става дума за руски газ, увери Христов: 
"Всички наши покупки на втечнен газ се извършват чрез така наречените суап сделки, тоест някой взема газта от танкера 
наведнъж, а прави равномерно подаване през целия месец според нашите нужди. Няма как ние да гарантираме тези 
молекули, но има как да гарантираме, че ние не плащаме за руски втечнен газ, като искаме сертификати за произход". 
Руският монополист "Газпром" е прекратил комуникацията си с България, обяви още министър Христов. Той потвърди 
позицията си, че не е в интерес на България да търси арбитражно решение за спрените от руска страна доставки. 
 
√ БДЖ отчита загуба от около 6 млн. лева, но и ръст на пътниците 
"БДЖ Пътнически превози" отчита загуба от порядъка на 5 милиона и 700 хиляди лева при планирани през миналата 
година 17 милиона лева, обясни заместник-министърът на транспорта и съобщенията Красимир Папукчийски по време на 
парламентарната транспортна комисия. 
Разликата от 10 милиона се компенсира от страна на държавата заради цената на електрическата енергия, обясни той: 
"Основно откъде идва компенсацията на тази загуба. Това е намаляването на инфраструктурните такси, от 
инфраструктурния оператор - 50% и компенсацията на държавата заради себестойността на ел. енергията. Но, тука държа 
да отбележа, че ръстът на пътниците спрямо миналата година е почти 39%, като вече сме възстановили параметрите 
отпреди Covid кризата. 
Загуби се отчитат и при "БДЖ Товарни превози" за над 3 милиона и половина лева. 
 
√ Дървообработващи компании работят с 50% от мощностите си, може да се наложи да съкращават хора 
Министърът Никола Стоянов алармира, че има криза в сектора на дървообработване заради недостиг на суровина 
За увеличаване на дърводобива, за да паднат цените, призова министърът на икономиката 
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За увеличаване на дърводобива, за да паднат цените на дървата за огрев на домакинствата и на дървесината за 
преработващата промишленост, призова служебният министър на икономиката Никола Стоянов. Това стана на среща с 
представители на дърводобивния бранш, неправителствения сектор и научни центрове. 
Министър Никола Стоянов обясни недостига в предлагането на дърва за населението и на суровина за промишлеността с 
ограничения добив и завишеното търсене вследствие на енергийната криза у нас. Затова - според него и експертите 
участници в срещата, е необходимо да се отмени заповед от преди година и половина на земеделския министър, която 
ограничава добива във вековните гори с 30%: "Това ще успокои всички, ще успокои и компаниите най-вече, ще доведе и 
до повече предлагане и по-поносими цени". 
Според министър Стоянов трябва да се мисли и за стимули за хората все по-малко да използват дърва за отопление. В 
същото време добавената стойност при използването на дървесината в промишлеността е много по-голяма, посочи 
служебният министър и съобщи: "Дървопреработващите компании – някои от тях казаха, че вече работят на 50% 
мощностите им, може да се наложи съкращаване на хора. Дори обмислят, ако така продължат нещата, и да напускат 
България". 
 
√ Регионалният министър не видя напредък по довършителните дейности по интерконектора 
Служебният министър на регионалното развитие Иван Шишков ще поиска конкретни срокове от изпълнителя на газовата 
връзка с Гърция за довършителните дейности. Той инспектира напредъка по допълнителните етапи на газоизмервателната 
станция край Стара Загора. При посещението си на обекта край старозагорското село Малко Кадиево служебният 
министър  констатира, че липсва напредък по довършителните дейности. По-специално Иван Шишков отбеляза липсата на 
допълнителен път към газоизмервателната станция. Той не отчете напредък и по противоревизионните мерки, с които 
изпълнителят на интерконектора е натоварен. Служебният министър подчерта, че констатираните липси нямат отношение 
към функционирането на газовата връзка, но отбеляза, че държавата държи допълнителните етапи да бъдат изпълнени, 
поради което ще бъде приет ясен график.  
Във вторник се очаква да бъде проведена среща в Министерството на регионалното развитие, в рамките на която Иван 
Шишков ще постави конкретни срокове на частната фирма. "Ще са такива, които да не ги притискат, но същевременно с 
това държим всичко да бъде свършено", отбеляза министърът.  
Иван Шишков увери, че ще настоява пътищата в околните села, повредени в резултат на тежката техника, ангажирана с 
изграждането на интерконектора, да бъдат възстановени.  
 
√ Проект: Студентите да не представят уверения пред държавни институции 
Учащите да не представят уверения, че са студенти или докторанти пред държавни институции, общински администрации 
или техни структури. Това предвижда проект на наредба на Министерството на образованието и науката, публикуван за 
обществено обсъждане на сайта на МОН. 
Отпадането на уверенията става възможно след обединяването на Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти 
и докторанти с този на завършилите. След приемането на наредбата ще започне да действа общ регистър на всички 
действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти, по степени на обучение и по професионални направления. 
Чрез изцяло нов модул в регистъра  студентите и докторантите ще могат при нужда лесно и бързо да доказват пред трети 
лица статута си на учащи, както и други необходими данни, свързани с тяхното обучение. 
Автоматизираните процеси на регистъра ще позволят на висшите училища много по-лесно, бързо и точно да въвеждат 
данните за студентите и докторантите и да извличат справочна информация. Новият регистър е свързан с този на висшите 
училища и с останалите бази данни, поддържани от министъра на образованието и науката. Значително се намалява и 
административната тежест върху студентите и висшите училища. 
 
√ От работещите без договор 7% са в сферата на селското стопанство 
Главната инспекция по труда отчита, че 7 процента от установените да работят без трудови договори са от сектора "Селско 
стопанство". Този отрасъл всяка година подлежи на засилен контрол. 
Към 31 октомври, когато приключва активния земеделски сезон, Инспекцията по труда отчита над 3700 проверки в 
селското стопанство и установени над 12 500 нарушения. 
Общо установени в страната да работят без трудов договор са 2807 души. 211 от тях са от селското стопанство и по-
конкретно 47 от животновъдството. 
От Трудовата инспекция напомнят, че земеделците могат да ползват еднодневните трудови договори при обработка и 
прибиране на реколтата. 
От януари до октомври използваните образци на тези договори са над 250 000, най-много от лозопроизводителите, 
производители на череши, ягоди и маслодайна роза. 
 
√ От вчера електрическите автомобили са със зелени регистрационни номера 
Репортаж на Николай Христов 
От вчера автомобилите с електрически двигатели ще бъдат ясно разпознаваеми, защото ще бъдат със зелени 
регистрационни табели. 
До вчера регистрираните електрически превозни средства са 8435 броя, обясни пред БНР инспектор Бранимир Андонов 
от "Пътна полиция". "3290 от тях са регистрирани от 1 януари до настоящия момент. Явно е повишен интереса". 

https://bnr.bg/post/101737692/avtomobili
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До момента електрическите автомобили се регистрираха както всички останали, напомни той. "Единствената разлика сега 
е, че имат единен национален код, който ще започва е ЕА. Ще включва пореден номер и серия. Графичните знаци са 
изразени със зелен цвят". 
За електрическите мотопеди и мотоциклети единният код е ЕМ, обясни инспектор Андонов в предаването "Преди всички". 
Собствениците на електрически превозни средства, които имат вече регистрирани автомобили, могат да заявят 
пререгистрация на превозното средство и да получат зелени табели с регистрационен номер, обясни още той. 
"Това се извършва в звената по регистрация към Столична дирекция на вътрешните работи. Прави се само по желание на 
собственика и няма задължителен характер", допълни Андонов. 
Причините за появата на новите табели за електрически превозни средства са много, посочи инспекторът: "Те могат да 
паркират безплатно в синя и зелена зона". 
 
√ НСИ: Понижаване на безработицата и увеличаване на заетостта през третото тримесечие 
Националният статистически институт отчита намаляване на безработица и увеличаване на заетостта в нашата страна през 
третото тримесечие на 2022 г. спрямо второто и спрямо година по-рано. 
През периода юли-септември 2022 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години се повишава 
до 3,2156 милиона от 3,121 милиона през второто тримесечие и нараства с 2,6% спрямо третото тримесечие на 2021 г. 
Общо 2,0079 милиона от заетите работят през третото тримесечие в сектора на услугите (или 62,4% от всички заети лица), 
в индустрията са заети 975,0 хиляди (или 30,3% от всички заети лица), а в селското, горското и рибното стопанство - 232,7 
хиляди (или 7,2%). 
Броят на безработните през третото тримесечие на 2022 г. е 122,5 хиляди, като намаляват спрямо 152,2 хиляди през 
второто тримесечие и с 28,1 хиляди (с 18,7%) спрямо третото тримесечие на 2021 г. 
Коефициентът на безработица през третото тримесечие се понижава до 3,7% от 4,6% точно година по-рано. 
НСИ отчита, че най-малък процент безработни през третото тримесечие на настоящата година е този на хората с висше 
образование (14,5% от всички безработни), следвани от тези с основно и по-ниско образование (30,9% от всички 
безработни) и лицата със средно образование (54,7% от всички безработни). 
Коефициентът на безработица сред висшистите е едва 1,6%, сред лицата със средно образование е 3,6%, а сред хората с 
основно и по-ниско образование коефициентът на безработица достига 9,4 на сто. 
Близо 72% е коефициентът на заетост на населението през третото тримесечие на годината, сочат данните на НСИ. Спрямо 
същия период на миналата година има намаление с 2,4 процентни пункта. Над 3,2 милиона души са заети към третото 
тримесечие. Малко над 1,7 милиона от тях са мъже, а под 1,5 млн - жени. Най-много хора са заети в сектора на услугите, 
следван от индустрията, селското, горското и рибното стопанство. Малко на 39 на сто от неактивните са заети с обучение 
или образование и това е причина да не работят. 
 
√ Изтича срокът за фермери да поискат помощ заради войната в Украйна 
Днес е последният срок, в който фермерите могат да кандидатстват в допълнителния прием на помощта заради войната в 
Украйна. 
Държавен фонд "Земеделие" напомня, че финансовото подпомагане е насочено само към стопаните, които не са успели 
да кандидатстват за тази помощ по време на първия прием през септември. 
Утвърденият бюджет за цялата схема е 426 млн. лева,  като през септември близо 36 000  фермери получиха над 350 
милиона лева. Остатъкът от близо  76 милиона ще бъде разпределен при този прием, а парите ще бъдат изплатени преди 
Коледа. 
За улеснение на земеделците документи за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие. 
Експертите припомнят, че право на тази помощ за преодоляване на негативното икономическо въздействие от войната в 
Украйна имат животновъди, пчелари, тютюнопроизводители, лозари и градинари, отглеждащи и плодове и зеленчуци. 
Финансова помощ е предвидена и за оранжерийните производители, които пострадаха сериозно от  газовата криза. 
 
√ Повечето компании планират коледни подаръци, но не и 13-а заплата 
Повечето компании у нас планират коледни подаръци и партита, но не и 13-а заплата за своите служители. Това показват 
данните на една от компаниите-лидери в управлението на човешките ресурси у нас. Наблюдението е проведено сред 
повече от 100 български и международни компании от секторите ИТ, аутсорсинг, телекомуникации, финанси, търговия и 
производство. 
Много малко от компаниите предвиждат паричен бонус за своите служители и той ще бъде в размер до 1/3 от трудовото 
възнаграждение. 
Тенденцията е бонусите да се плащат за постигнати резултати и за добро представяне, което се планира за следващата 
финансова година. 
Масова практика за родните работодатели тази година ще бъде празничният подарък или ваучер за стоки и услуги на 
еднаква стойност за всички служители. 
Паричната равностойност на тези подаръци варира според икономическия сектор, като компаниите от IT индустрията 
отделят най-големи бюджети. 
За първи път от началото на пандемията обаче се възстановяват корпоративните коледни партита и събития, които през 
последните две години липсваха. Така практиката на изплащане на 13-ата заплата по Коледа отстъпва за сметка на 
празничните придобивки. Според експертите обаче инфлацията през последната година вероятно ще накара 
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работодателите да преразгледат и актуализират своите политики за парични и нематериални бонуси, които да планират 
за следващата година, така, че да задържат своите служители в компаниите. 
 
√ СЖББ с усилия и награди за равнопоставеност и многообразие в бизнеса 
От Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) в началото на тази седмица организираха за пръв път форум, на който 
бяха отличени организациите и постиженията у нас, които осигуряват многообразна и приобщаваща работна среда, не 
допускат дискриминация и изграждат едно по-добро и устойчиво обществото. 
За престижните отличия бяха номинирани 45 инициативи. 
На официалната церемония присъстваха и подкрепиха финалистите и победителите над 100 бизнес лидери, членове, 
партньори и приятели на СЖББ, включително и посланици от държави на няколко континента, разказа пред Радио 
София Гергана Манолова от организацията. И отбеляза: 
"Има много причини да подкрепяме равнопоставеността и многообразието, но най-важната е, че тяхното наличие и добре 
за бизнеса. Според изчисления, ако жените участваха наравно с мъжете в икономиките на света, БВП би нараснал с 26%. 
Категориите на раздадените награди са няколко, всичките за вдъхновяващи инициативи. 
На събитието са представени резултатите от Национално представително проучване за равнопоставеност, многообразие 
и приобщаване, проведено през септември т.г. от социологическа агенция „Тренд“ по инициатива на СЖББ. 
 

 
 
Пред Радио София за тях разказа социологът Евелина Славкова. 
Проучването показва:  

• 49% от участниците смятат, че мъжете и жените в България не са равнопоставени в професионално отношение 

• 46% усещат разлика в разлика в заплащането между жените и мъжете на сродни позиции  

• 39% отговарят, че няма достатъчно жени предприемачи в България  

• 66% виждат необходимостта жените в България да бъдат насърчавани да създават собствен бизнес  

• 69% вярват, че фирмите в България трябва да има програми подкрепящи равнопоставеността  

• 73% са убедени, че трябва в България да има програми, насочени към млади момичета, които да ги насърчават да 
се развиват кариерно или да бъдат предприемачи  

• Над 40 на сто от анкетираните смятат, че на работното място хората от малцинствата и с различна сексуална 
ориентация се приемат лошо 

• 69% са категорични, че трябва в България да има програми, насочени към приобщаване на хора с различия  
Манолова съобщи, че СЖББ обявява първата в страната сертификационна академия за „Разнообразие, равнопоставеност 
и приобщаване“. Цялостната концепция и обучителната програма са плод на ползотворното партньорство между 
организацията и Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 
Академията е естествено продължение и на учредените от Съвета първи Национални награди за „Вдъхновяващи 
постижения за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“.  
Чуйте целия разговор на Катя Василева. 
 
√ Красен Станчев: Бюджетът няма особено отношение към доходите 
"НС има възможност да направи добри корекции във внесения удължен бюджет" 
Интервю на Георги Марков с Красен Станчев в предаването ''Нещо повече'' 
"Държавният бюджет няма особено отношение към доходите. Поне 75% от доходите се формират извън бюджета. Да се 
прави бюджет, за да се увеличат доходите на хората, не виждам как това ще стане. Доходите биха се увеличили, ако се 
намалят определени данъци - примерно корпоративният данък, т.нар. данък "Печалба". Увеличаването на минималната 
работна заплата (МРЗ) е увеличаване със закон на доходи, което се плаща от някой друг, ако не е от бюджета".  
Това каза пред БНР икономистът доц. Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика. 

https://bnr.bg/post/101737390/saveta-na-jenite-v-biznesa
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По думите му с увеличаването на МРЗ се увеличават потенциално доходите на работещите на минимална заплата, но се 
блокира възможността за работа на онези, които искат да работят под МРЗ - на временен или на почасов трудов договор: 
"Усложнява се доста икономиката и около 1,5 млн. души, които работят за себе си и не някой друг им плаща работната 
заплата, ще си останат там, където са в момента. А това е групата хора, които за последните 10 години имат най-малко 
увеличение на доходите. Те са и тези, които решават изхода при изборите, защото те са недоволните, те са тези, които 
нямат доверие на политиците и т.н. Онези, които са готови да започнат работа за възнаграждение под МРЗ, независимо за 
колко часа на ден работа става въпрос, те няма да могат да си намерят работа и има предположение, че те няма да спазват 
закона и ще работят за онова, което им се дава на ръка, което означава, че няма да се финансират т.нар. спестовни фондове 
в икономиката - това са пенсионните фондове, образованието и здравеопазването ".  
Според доц. Станчев парламентът има възможност да направи корекции във внесения проект за удължаване на бюджета 
за 2022г.: 
"Част от тези корекции се оформят добри. ... Могат да се сложат различни акценти в капиталовите разходи, т.е. в 
правителствените инвестиции и да се финансират само проекти, които носят допълнителен доход. Да се направят 
промени, така че следващата финансова година, която е доста рискова, да изглежда относително добре". 
Икономистът подчерта, че по-добре да няма увеличаване на разходите, отколкото нов бюджет, който увеличава 
разходите, без да се знае откъде идват приходите. 
Интервюто на Георги Марков с Красен Станчев в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Лъчезар Богданов: Какво ще стане с българската икономика, ако еврозоната навлезе в рецесия? 
Въпреки войната и инфлацията 2022 година се оказва добра 
"Българският бизнес се адаптира към по-високите енергийни цени, включително и шокът от началото на войната в Украйна, 
който размести доста бизнес отношения. Можем да кажем, че определени сектори се възползват от тази ситуация. 
Заместват се бизнеси, които работеха в Беларус, Украйна и Русия. В частния сектор, продължават да растат доходите в  
номинално изражение, но този ръст е изяден от повишението на цените". Това заяви в "Нашият ден" главният икономист 
на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов. 
И допълва, че от доста време има замръзване на покупателната сила за голяма част от хората в частния сектор. За хората в 
публичния сектор, където нямаше увеличение на заплатите, има реално обедняване. 
"Частния сектор може да си позволи в тази ситуация да увеличи заплатите със 16%- 18% в различните сектори. Това не 
води, нито до увеличение на безработицата, нито на загуба на конкурентоспособност. Виждаме рекордни нива на 
индустриалното производство и износ. Българската икономика е много отворена към света. Много важно  е да успява са 
продава на външни пазари. Притеснителното е, какво ще стане с българската икономика и до колко тя ще се адаптира, ако 
големите икономики в еврозоната навлязат в рецесия и сериозно забавят растежа си", посочи той. 
Според Лъчезар Богданов 2022 година е ясна икономически, тя не носи изненади в момента, въпреки войната и 
инфлацията се оказва добра. 
"Предизвикателството за 2023 г. няма да е инфлацията, а напротив ще бъде свиване на стопанската активност и забавяне 
на инвестиции и потребление", казва икономистът. 
 Според него, трябва да има ясна рамка за дефицит и удържането му в разумни граници без да има редовен бюджет. 
Трябва да се стигне до отключване на междупартийния възел. Дори служебното правителство за внесе бюджет и 
макрорамка, с които ни уплашиха в по-ранни периоди за дефицити от над 11 млрд. и то за три години поред. С дългове 
от  45 млрд. за три години. Трябва да се предложи бюджетна рамка, която отговоря на базови принципи на фискалните 
правила, дефицит под 3% и контролиран растеж на разходите.  
Вчера Институтът за пазарна икономика представи изследване на социалното и икономическото състояние на областите в 
България. От него става ясно, че пандемията оказала своето влияние върху регионалната карта на стопанското развитие 
като през 2020 г. в поне 10 области се отчита свиване на икономиката в номинално изражение. Брутният вътрешен продукт 
на София-столица остава почти непроменен - малко над 51 млрд. лв., която е 43% от цялата икономика. Областите в 
страната имат различен икономически профил, който предопределя и различната им траектория на развитие - сред 
областите с добри показатели са най-вече тези с развита индустрия и силно проникване на дигиталните услуги. 
Целия разговор с Лъчезар Богданов можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Частично недопустим е искът на ЕК заради Директивата за атмосферния въздух у нас 
Второто основание обаче е допустимо 
Искът на Европейската комисия за установяване на неизпълнение от страна на България на решение на Съда на 
Европейския съюз за нарушение на Директивата за качеството на атмосферния въздух е частично недопустим. Поради това 
на страната ни не следва да се налага еднократна глоба или дневна периодична имуществена санкция.   
Заключението е на генералният адвокат Джулиан Кокот по иска, заведен през 2021 г.   
С решение от 2017 г. Съдът е установил, че България не е изпълнила задълженията си по Директивата и че във всички зони 
и агломерации пределно допустимите стойности за прахови частици са системно и постоянно нарушавани. Според Съда, 
компетентните органи не са създали планове за качество на въздуха, достатъчни за преустановяване на това 
нарушение. След решението България многократно предоставя информация за изпълнението му.  
През ноември 2018 г. Комисията изпраща официално уведомително писмо, в което посочва, че превишаването на 
пределно допустимите стойности е продължило през 2015 и 2016 г. и кани България да представи ново становище. В това 
писмо Брюксел упреква София и че не е представила нови планове за качество на въздуха, както и че почти никоя от 
обявените национални мерки все още не е изпълнена. 

bnr.bg/post/101737370/krasen-stanchev-budjetat-nama-osobeno-otnoshenie-kam-dohodite
https://bnr.bg/post/101737708/lachezar-bogdanov
https://bnr.bg/post/101737708/lachezar-bogdanov
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През 2021 г. Комисията завежда иск. С първото основание тя твърди, че след решението от 2017 г.  пределно допустимите 
стойности за прахови частици в страната ни продължават да са превишени. С второто основание - че дори след 
постановяване на решението България продължава да не изпълнява задълженията си по Директивата и не гарантира 
създаването на планове за качество на въздуха, които да посочват подходящи мерки, така че периодът на превишаване да 
бъде възможно най-кратък. 
Според генералния адвокат обаче тя не е изтъкнала превишаване на пределно допустимите стойности след 
постановяването на решението на Съда. Този период не е обхванат от решението и няма как за него да се носи 
отговорност. За сметка на това е допустимо второто основание. Посоченото в него нарушение е изтъкнато достатъчно ясно 
в писмото на Комисията. 
 
√ България - първа, а Испания - предпоследна в ЕС по ръст на заплатите 
Испания е на предпоследно място в ЕС по ръст на заплатите до октомври месец през настоящата година, показва доклад 
на ЕК за макроикономическите прогнози. След нея се нарежда само Словения, а на първо място е България. 
Според доклада в Испания увеличението на заплатите е 2.6 % като след нея се нарежда Словения с 2.2 на 100.  
На първо място по ръст на възнагражденията е България с 15.4 %, следвана от Унгария с 14.5%.  
По средата остават Франция и Германия. Средния ръст в еврозоната е 4.2 на 100, при 4.6 % в целия ЕС. В Испания през 
октомври е регистрирана инфлация от 8.8 %, което означава, че тя изпреварва повече от три пъти темпото на увеличение 
на заплатите.  
Докладът на ЕК прогнозира, че през 2023 година цените ще започнат да падат, а възнагражденията да се вдигат, особено 
на базата на ниското ниво на безработица в еврозоната, въпреки състоянието на икономиката.  
За Испания прогнозираният ръст на заплатите е 4.9 % през 2023 година и 2.7 на 100 през 2024-та, когато вече ще надхвърли 
инфлацията. На фона на неяснотата кога испанците ще възстановят покупателната си способност от преди пандемията, 
преговорите между правителството, работодателите и синдикатите за увеличение на работните заплати остават в застой. 
 
√ Ръст на годишната инфлация в ЕС с 11,5% през октомври, инфлацията в България се забавя до 14,8% 
В седем страни членки на ЕС инфлацията през октомври е по-висока от българската 
Инфлацията в Европейския съюз отбеляза нов рекорд през октомври от 11,5% на годишна база, а в еврозоната - от 10,6%, 
показват данни на европейската официална статистика Евростат. 
В същото време хармонизираната инфлация в България се забави през октомври до 14,8% от 15,6% през септември, 
като по-висока инфлация е отчетена в седем други страни членки на съюза (Естония, Литва, Унгария, Латвия, Нидерландия, 
Полша и Чехия). 
Инфлацията в еврозоната нарасна през октомври с 1,5% спрямо месец по-рано и се ускори на годишна база до 10,6% от 
9,9% през септември. Въпреки, че това представлява слаба низходяща ревизия спрямо предварителните данни за 
нарастване на потребителските цени с 10,7%, това е най-високата инфлация откакто европейската статистика разполага с 
този тип данни от 1991 г. насам. 
В рамките на целия ЕС индексът на потребителските цени (CPI) нарасна през октомври с 1,4% на месечна база, като 
инфлацията на годишна база се ускори до 11,5% от 10,9% през септември. 
Трябва да се има предвид, че година по-рано инфлация в ЕС и еврозоната беше на нива съответно от 4,4% и от 4,1 на сто. 
 

Графики на потребителската инфлация в ЕС и еврозоната 

 
 
Най-ниска годишна инфлация през октомври беше отчетена във Франция (7,1%), Испания (7,3%) и Малта (7,4%), докато 
най-висока инфлация беше отчетена в Естония (22,5%), Литва (22,1%) и Унгария (21,9%). 
В 12 от 27-те членки на ЕС годишната инфлация през октомври е по-ниска от средното ниво от 11,5%, докато в останалите 
15 членове на съюза тя е над средното за съюза ниво. 
Според данните на Евростат хармонизираната потребителска инфлация в България нарасна през октомври с 0,6% спрямо 
предходния месец, но се забави на годишна база до 14,8% от 15,6% през септември, потвърждавайки данните на НСИ от 
по-рано този месец. 
По-висока от инфлация в нашата страна беше отчетена през октомври в Естония (22,5%), Литва (22,1%), Унгария (21,9%), 
Латвия (21,7%), Нидерландия (16,8%), Полша (16,4%) и Чехия (15,5%), като малко по-ниска инфлация спрямо тази в 
България беше отчетена в Словакия (14,5%), Румъния (13,5%) и Белгия (13,1%). 
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Инфлация на годишна база през септември в отделните държави членки на ЕС 

 
 
√ Нарастване на строителството в ЕС през септември, слабо понижение в България 
Продукцията в строителния сектор на ЕС и в частност на еврозоната се повиши слабо през септември, докато 
строителството в България се сви за четвърти пореден месец, показват данни на Евростат. 
Строителството в ЕС нарасна през септември с 0,2% спрямо август, когато отбеляза спад с 0,9%, докато в еврозоната 
продукцията в строителството отбеляза още по-слабо повишение с 0,1% след понижение с 1,0% месец по-рано. 
Най-силен спад през октомври отбеляза строителството в Полша (понижение с 5,8%), следвана от Португалия (с 2,7%) и 
Австрия (с 2,6%). В същото време най-силно повишение на продукцията в строителството беше отчетено Румъния (скок с 
3,2%), Швеция (с 2,8%) и Унгария (с 2,2%). 
Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС се повиши през септември 2022 г. с 1,4% след повишение 
с 2,3% през август, докато в рамките на еврозоната строителството нарасна с 1,0% след повишение с 2,0% през предходния 
месец, отбелязвайки най-слаб растеж от декември 2021 г. 
Най-силен растеж на годишна база в строителството през август беше отчетен в Румъния (скок с цели 26,2%), следвана от 
Словения (с 26,1%) и Австрия (с 6,3%), докато най-силен спад беше отчетен в Испания (понижение с 12,3%), Чехия (с 3,7%) 
и Германия (с 2,6%). 
Според същото проучване на Евростат строителството в България през септември 2022 г. се понижи за втори пореден месец 
с 0,1%, като това представлява свиване на строителната продукция за четвърти пореден месец. 
Продукцията в българското строителство на годишна база пък се понижи през септември с 1,2% (спрямо септември 2021 
г.) след стагнация през август. 
В рамките на третото тримесечие строителството в ЕС се понижи спрямо предходните три месеца с 0,7%,  в еврозоната - с 
0,8%, а в България - с 1,2% (първо понижение в нашата страна на тримесечна база за тази година). 
Спрямо година по-рано строителната продукция през периода юли - септември нарасна в ЕС с 2,2%, в еврозоната - с 1,9%, 
докато в България се сви с 0,7 на сто. 
 
√ ЕК призова Съвета на ЕС да приеме решения за присъединяване на България, Румъния и Хърватия в Шенген 
Европейската комисия призова Съвета на ЕС да вземе необходимите решения без допълнително забавяне, за да позволи 
на България, Румъния и Хърватия да участват пълноценно в Шенгенското пространство. Еврокомисарят по вътрешните 
работи Илва Йохансон заяви: 
"България, Румъния и Хърватия са готови да се присъединят към Шенген. ЕС е готов да ги приеме. Очаквам ЕС да вземе 
това важно историческо положително решение - момент на върховна гордост за гражданите на тези страни - най-важно - 
решения в интерес на всички нас". 
Кандидатурите на България и Румъния за влизане в Шенген ще бъдат гласувани отделно от тази на Хърватия, съобщи още 
еврокомисарят за вътрешните работи Илва Йохансон, като се позова на информация от чешкото председателство на 
Съвета на ЕС. 
 
√ ЕЦБ може да забави темпото на повишаване на лихвените проценти през декември 
Представителите на Европейската централна банка могат да забавят темпото на повишаване на лихвените проценти до 
увеличение от 50 базисни пункта на заседанието през декември, съобщава агенция Блумбърг, цитирайки източници, 
запознати с въпроса. 
Първоначалните дискусии предполагат липса в момента на желание за още едно вдигане на лихвите със 75 базисни пункта, 
посочиха източници, които отказаха да бъдат назовани, тъй като обсъжданията на Управителния съвет са тайни. С 
изключение на нов изненадващ скок на инфлацията, консенсусът може да е в полза на по-малко агресивната стъпка на 
затягане на лихвите, казаха те. 
Сред цитираните причини са увеличаващите се рискове от икономическа рецесия, възможността натискът върху 
потребителските цени да отслабне и перспективата, че повишаване на лихвите с 50 базисни пункта, с което депозитната 
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лихва на ЕЦБ ще достигне ниво от 2%, което ще бъде близо до така нареченото "неутрално ниво", което нито стимулира, 
нито вреди на икономиката. Цитирана е и необходимостта от обсъждане на началото на намаляване на огромния 
финансов баланс на ЕЦБ, който беше силно раздут със серията програми за "количествени улеснения" през изминалите 
години. 
Говорител на ЕЦБ отказа коментар на информацията на Блумберг. 
Тъй като остават четири седмици преди окончателното решение на ЕЦБ на заседанието на 15-и декември, централните 
банкери все още имат достатъчно време да вземат решение. На фона на пазарните очаквания за увеличение с 50 базисни 
пункта, редица от членовете на ЕЦБ не се опитват много да противодействат на това мнение, настоявайки за трето поредно 
увеличение със 75 базисни пункта. 
Гуверньорът на австрийската централна банка Роберт Холцман, който досега беше поддръжник на агресивното вдигане на 
лихвите, на този етап не говори много за размера на следващото увеличение, както и президентът на германската 
Бундесбанк Йоахим Нагел. 
Техните естонски и латвийски колеги, в регион, страдащ от най-голямата инфлация в еврозоната, посочиха като 
възможности вдигане на лихвите с 50 или със 75 базисни пункта, но без все още да изразят предпочитание. 
Шефът на централната банка на Франция Франсоа Вилроа дьо Гало прогнозира по-рано тази седмица, че ЕЦБ вероятно ще 
повиши лихвата до "диапазон на нормализиране" от около 2% през следващия месец, което предполага, че това поредно 
затягане на лихвите ще бъде с 50 базисни пункта. 
Следващите данни за инфлацията в еврозоната, които се очаква на 30 ноември, "ще бъдат от значение" за решението през 
декември, предположи пред Блумбърг вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос. Той обаче отказа да изрази мнение 
относно размера на следващото вдигане на лихвите. 
Последните дискусии на Управителния съвет на ЕЦБ бяха на 9 ноември. По-слабите от очакваното данни за инфлацията в 
САЩ, публикувани на следващия ден, може да са насърчили служители на ЕЦБ, а някои техни колеги от Федералния резерв 
казаха, че сега може би е дошло времето да се смекчи политиката на затягане на лихвите от страна на самия Фед. 
Въпреки това, при годишна инфлация в еврозоната от 10,7%, тя остава рекордна в историята на региона на единната валута. 
Луис де Гиндос предупреди, че инфлацията ще остане "висока" през първата половина на 2023 г. 
Междувременно ръстът на цените в Обединеното кралство беше по-бърз от очакваното, достигайки през октомври 41-
годишен връх от 11,1 на сто. 
Следващата среща на Управителния съвет на ЕЦБ ще съвпадне с публикуването на данните за ноемврийската инфлация в 
еврозоната на 30-ти ноември. Две седмици по-късно е последното редовно заседание на ЕБ за настоящата година. 
 
√ Полша е склонна да позволи на Украйна да участва в разследването за падналите ракети 
Полша вероятно ще позволи на Украйна да участва в разследването на експлозиите във вторник, когато ракета отне живота 
на двама души на полска територия. Полският президент Дуда заяви в сряда, че става дума за изолиран случай и няма 
пряка заплаха за сигурността на Полша. А в освободената в Украйна Херсонска област следователи откриха тела със следи 
от изтезания. 
Разследването на експлозиите на полска територия се води от съвместен полско-американски екип. 
"Не виждам причина двете държави да откажат участието на украински специалисти, както поиска Киев", заяви 
външнополитическият съветник на полския президент Анджей Дуда. 
Според първоначалните анализи ракетата е изстреляна от Украйна в опит да неутрализира руска ракета. Украинският 
президент Володимир Зеленски отрича тази версия и настоява страната му да участва в разследването. 
В Украйна следователи са открили доказателства за изтезания в наскоро освободената Херсонска област. 
"След руското изтегляне са намерени 63 тела със следи от изтезания", съобщи украинският вътрешен министър Денис 
Монастирски. Според него са установени над 430 случая на военни престъпления по време на руската окупация. Той 
съобщи още, че са открити 11 места, в които са били задържани хора, а в 4 от тях са били извършвани изтезания. 
Москва отрича нейните войски умишлено да са атакували цивилни или да са извършвали зверства в окупираните райони. 
Масови гробове бяха открити в други части на Украйна, окупирани преди това от руските войски, като сред телата бяха 
установени и такива на цивилни със следи от изтезания. 
 
√ Британската икономика ще остане под нивата от преди Covid пандемията до края на 2024 г. 
Рецесията започна от третото тримесечие на 2022 г. 
Икономиката на Обединеното кралство ще се върне към нивата отпреди Covid пандемията в края на 2024 г., заяви Службата 
за бюджетна отговорност (OBR), фискалният надзор на Обединеното кралство, представяйки своята мрачна перспектива 
за икономиката. 
Дотогава икономиката ще бъде с 5% по-ниска от предишните оценки на OBR, направени през март. 
Покачващите се цени ще подкопаят реалните заплати и ще намалят стандарта на живот със 7% през двете финансови 
години до фискалната 2023/24 г., което ще заличи растежа от предходните осем години, въпреки допълнителната 
държавна подкрепа за повече от 100 милиарда паунда. 
Безработицата ще нарасне с 505 000 от 3,5% до пик от 4,9% през третото тримесечие на 2024 г., след което да се понижи 
до 4,1%. 
Натискът върху реалните доходи, нарастващите лихвени проценти и падащите цени на жилищата ще натежат върху 
потребителските разходи и инвестициите, за да насочат икономиката към рецесия, която ще продължи повече от година, 
започвайки от третото тримесечие на 2022 г. Според OBR британският БВП ще нарасне с 4,2% през тази година, но ще се 
свие с 1,4% през 2023 г., след което ще нарасне с 1,3%, с 2,6% и с 2,7% през следващите три години. 
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OBR прогнозира, че при вече стартиралата рецесия брутният вътрешен продукт ще стане с 2 на сто. 
Службата за бюджетна отговорност (OBR) прогнозира, че цените на жилищата на острова ще спаднат с 9% между 
четвъртото тримесечие на 2022 г. и третото тримесечие на 2024 г., като този спад ще бъде воден до голяма степен от по-
високите лихви по ипотечните кредити и по-обширния икономически спад. 
Средният лихвен процент по непогасените ипотеки ще достигне връх от 5% процента през втората половина на 2024 г. - 
най-висока стойност от 2008 г. насам и с 1,8% над прогнозния през март пик, съобщи Службата за бюджетна отговорност. 
След това средният процент ще падне обратно до 4,6 на сто, добави OBR. 
Поради сравнително големия дял на ипотечните кредити с фиксиран лихвен процент, по-високите лихвени проценти по 
новите ипотечни кредити отнемат време, за да се премине към по-високи средни ипотечни лихвени проценти. 
След като икономиката започне да се възстановява, цените на жилищата ще нарастват малко по-бързо от номиналните 
доходи от 2025 г. нататък - с 2,6% годишно, прогнозира OBR, предупреждавайки, че несигурността около тази оценка е по-
висока от необичайното. 
Домакинствата в Обединеното кралство пък ще бъдат "по-бедни", тъй като търговските шокове удариха икономиката и 
тласнаха инфлацията до 41-годишен връх, като същевременно доведоха до исторически спадове на реалния разполагаем 
доход, посочи още OBR. 
Реалният разполагаем доход на домакинство на човек, мярка за стандарта на живот, се очаква да спадне с 4,3% през 
фискалната 2022/23 г., което ще бъде най-големият спад от началото на събирането на тази информация през 1956/57 г., 
каза Службата за бюджетна отговорност. 
Това ще бъде последван от вторият най-голям в историята спад на доходите през фискалната година до април 2024 г. от 
2,8% и ще представлява третият път от 1956-57 г. насам, когато разполагаемият доход на човек спада за две 
последователни фискални години. Последният път това се случи след световната финансова криза преди повече от 
десетилетие. 
Кумулативният спад на разполагаемия доход със 7,1% от фискалната 2021/22 г. до 2023/24 г. ще бъде достатъчно голям, за 
да отведе средния доход на всеки един британец до най-ниското ниво от 2013/14 г. 
До 2027/28 г. разполагаемият доход на човек ще възстанови нивото си от 2021/22 г., но ще остане с повече от 1% под нивата 
преди пандемията, прогнозира още OBR. 
 
√ Брекзит и Covid-19 имат негативно въздействие върху икономиката на Великобритания 
Великобритания се представя по-зле икономически от нейните конкуренти заради Брекзит и резкия спад на работната 
сила след пандемията от Ковид-19, каза директорът на Английската централна банка Андрю Бейли. Той направи това 
изявление в Камарата на общините в навечерието на дългоочакваното обявяване на новия бюджет по-късно вчера от 
министъра на финансите Джеръми Хънт.  
Служейки си със символика, Андрю Бейли изтъкна, че комбинация от "насрещни ветрове" е попречило на икономиката да 
се възстанови до нивата отпреди пандемията, като същевременно предупреди, че ще отнеме време на правителството да 
поправи щетите, нанесени на международната репутация на Великобритания от катастрофалния мини бюджет на бившия 
премиер Лиз Тръс. Думите на Бейли идват на фона на най-високата инфлация от 11,1% от октомври 1981 година насам, 
която оказва натиск върху банката да продължава да увеличава лихвените проценти.  
В доста песимистична оценка пред депутатите в парламентарната финансова комисия преди изявлението на Джеръми 
Хънт вчера, управителят на Английската централна банка каза, че се страхува, че "не може да разкаже приказка". Бейли 
заяви, че брутният вътрешен продукт на Обединеното кралство остава с около 0,7% под нивото си отпреди пандемията в 
сравнение с много по-силното възстановяване в еврозоната и в Съединените щати.  
На въпрос дали Брекзит допринася за слабото представяне на страната, банкерът отговори, че напускането на ЕС има ефект, 
включително за дългосрочния спад на нивото на производителността. "Като държавен служител съм неутрален по 
отношение на Брекзит сам по себе си, но не съм неутрален, като казвам, че отрицателните последици се дължат до голяма 
степен на Брекзит", каза Бейли. 
 
√ Британският финансов министър предложи мащабни увеличения на данъците и съкращения на разходите 
Британският министър на финансите Джеръми Хънт представи в есенното бюджетно изявление в четвъртък пакет от 
увеличения на данъците и съкращения на публичните разходи на обща стойност 55 милиарда паунда, настоявайки, че 
фискалната дисциплина ще помогне за задържане на галопиращата инфлация, съобщават Ройтерс и "Файненшъл таймс". 
Мерките представляват промяна в политиките на консерваторите в сравнение с мащабните данъчни съкращения на 
предишното правителство, които предизвикаха сътресения на пазарите на британски облигации. 
Той посочи, че хората са притеснени от "безпрецедентни глобални насрещни ветрове", които са довели до бързо 
покачване на цените. 
Джереми Хънт също така отбеляза, че след отказа от т.нар. "мини бюджет" неговия предшественик Куази Куартенг, паундът 
се е засилил и доходността на британките дългосрочни облигации е спаднала. 
"Доверието не може да се приема за даденост. Вчерашните данни за инфлацията показват, че трябва да продължим 
безмилостната борба, за да я намалим .... включително чрез ангажимент за възстановяване на нашите публични финанси". 
Финансовият министър обаче обеща да защити уязвимите, дори когато изложи "трудните си решения" за публичните 
финанси. "Ние сме честни за предизвикателствата и сме справедливи в нашите решения", каза той. 
Хънт определи високата инфлация като най-голямото предизвикателство за икономиката, идваща толкова скоро след 
коронавирусната пандемия, която се случва веднъж на едно поколение. 
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Той каза, че МВФ очаква една трета от света да бъде в рецесия през следващите месеци, но настоя в днешното си 
изявление, че задаващата се рецесия в Обединеното кралство ще бъде по-плитка в резултат на неговите фискални 
решения. 
Въпреки че се запазват основните данъчни ставки, Хънт посочи, че ще бъде намален прага, при който най-високата данъчна 
ставка от 45 процентни пункта става платима - от досегашните 150 000 паунда на 125 140 британски лири. 
От 1 януари 2023 г. до март 2028 г. Обединеното кралство ще увеличи данъка върху неочакваните печалби ("свръхпечалби") 
за енергийните компании от 25% на 35%, както и данък от 45% върху производителите на електроенергия с ниски 
въглеродни емисии, за да може държавната хазна да събере 14 милиарда паунда през 2023 г., като Хънт подчертава, че 
тези данъци трябва да бъдат "временни и да не възпират инвестициите". 
Той също така разкри целта си за намаляване на търсенето на енергия в страната с 15%, включвайки 6 милиарда паунда 
финансиране за изолация и енергийна ефективност. В тази връзка Хънт ще създаде работна група за енергийна 
ефективност. Обединеното кралство ще продължи с изграждането на атомната електроцентрала Sizewell C. 
В същото време таванът на енергийните сметки за британските домакинства ще остане 2500 паунда до април догодина, 
след когато ще се повиши до 3000 паунда. 
Минималната заплата пък ще се повиши с 9,7% до 10,42 британски лири на час, докато държавните пенсии, обезщетения 
и данъчни кредити ще бъдат увеличени с 10%, за да се противодейства на инфлацията. 
Данъчните прагове за доходите на физическите лица, националното осигуряване и върху наследството ще бъдат 
замразени до април 2028 г. Необлагаемата надбавка върху подоходния данък и прагът от 40 пункта ще бъдат замразени 
до април 2028 г., ход, който ще събере милиарди лири в хазната. 
Надбавките за национално осигуряване и данък върху наследството също ще бъдат замразени за същия период, за да се 
съберат повече пари за хазната. 
"Дори и след това все още ще имаме най-щедрия набор от данъчни облекчения от всяка друга страна от Г-7“, каза Хънт. 
Финансовият министър също така обяви, че надбавката за дивидент ще бъде намалена от 2000 на 1000 паунда през 
следващата година, след което и до 500 паунда от април 2024 г. Годишното освобождаване за капиталовите печалби ще  
бъде намалено от 12300 на 6000 британски лири през следващата година, след което до 3000 паунда от април 2024 г. 
Електрическите превозни средства вече няма да бъдат освободени от автомобилен данък от 2025 г., за да се компенсират 
спадащите приходи от бавното намаляване на бензиновите и дизеловите автомобили преди постепенното спиране на 
продажбите им в края на десетилетието, посочи от британският финансов министър. 
Хънт каза, че ще отпусне допълнително безвъзмездно финансиране за социални грижи за възрастни в размер на един 
милиард паунда през следващата година и 1,7 милиарда паунда година по-късно. Той посочи, че ще накара Националната 
служба по здравеопазване (NHS) да създаде "независимо проверен план" за увеличаване на броя на медицинските 
специалисти, необходими след пет, 10 и 15 години. Финансовият министър каза, че ще увеличи бюджета на NHS с 3,3 
милиарда паунда през всяка от следващите две години. 
Джеръми Хънт обяви и пакет от облекчения за бизнес тарифите в размер на 13,6 милиарда паунда, за да се противопостави 
на увеличението на таксата за стотици хиляди компании, което трябва да стане през април следващата година. 
Правителството ще инвестира допълнителни 2,3 милиарда паунда в образованието, като Хънт се аргументира, че 
Консервативната партия остава ангажирана с подкрепата на сектора. 
Джеръми Хънт каза, че предприеманите мерки ще осигури "балансиран път към стабилност", отбелязвайки в същото 
време, че Службата за бюджетна отговорност (OBR) е потвърдила, че Обединеното кралство сега е в рецесия. 
Хънт каза, че OBR прогнозира, че нивото на инфлация в Обединеното кралство ще бъде 9,1% тази година, последвано от 
7,4% през следващата година. "От OBR потвърждават, че днешните ни действия помагат на инфлацията да спадне рязко от 
средата на следващата година. Те също така смятат, че Обединеното кралство, подобно на други страни, сега е в рецесия. 
Като цяло тази година все още се прогнозира икономиката да нарасне с 4,2 процента", каза той. 
Според него OBR твърди, че по-високите цени на енергията са допринесли за по-голямата част от низходящата ревизия на 
кумулативния икономически растеж от март насам. 
"OBR също така очакват повишаване на безработицата от днешно ниво от 3,6% до 4,9% през 2024 г., преди да спадне до 
4,1%“, каза той. 
Финансовият министър също така потвърди, че ще бъдат въведени две нови фискални правила: 
"Първото е, че основният дълг трябва да спадне като процент от БВП до петата година от текущия петгодишен период. 
Второто е, че заемите на публичния сектор за същия период трябва да бъдат под 3 процента от БВП". 
Службата за бюджетна отговорност, фискалният надзорен орган, изчисли, че съотношението на основния дълг към брутния 
вътрешен продукт, или количеството пари, взети назаем във времето спрямо размера на икономиката, ще нарасне до 
97,3% до фискалната 2027/28 година. През фискалната 2025/26 г. този процент се оценява на 97,6%, доста над прогнозата 
на OBR от март за 80,9%. 
 
√ Турция е продала стоки за над $3.76 млрд. в България тази година 
Само през първите 9 месеца на тази година турският износ в страните от Балканите се е увеличил с 21.8 % и е достигнал 
рекордните $17.28 млрд. 
Най-много стоки са внесени в Румъния - за $ 5.2 млрд. В България вносът на турски продукти е достигнал сумата от $3.76 
млрд., сочат данните на Съюза на турските износители. Сумата от $17.28 млрд. се отнася за България, Румъния, Албания, 
Черна гора, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Сърбия, Словения, РСМ и Гърция. 
Нам-голям скок във вноса на турски стоки има в Черна гора. 
За същия период миналата година турският износ на Балканите е възлизал на $14.188 млрд. 
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Информацията е на БГНЕС. 
 
√ Ердоган: САЩ и Русия няма да използват ядрени оръжия 
Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че е бил информиран след преговорите между САЩ и Русия, проведени по-
рано тази седмица в Анкара, че нито една от страните няма да използва ядрени оръжия. В коментар, направен на връщане 
от срещата на Г-20, Ердоган каза, че двете страни трябва да се срещат често, за да може да бъде предотвратена нова 
световна война. Връзките между Вашингтон и Москва се влошиха до най-лошото си ниво от десетилетия, откакто Русия 
започна инвазията си в Украйна през февруари. Заплахите на руския президент Владимир Путин за използване на ядрени 
оръжия във войната в Украйна подхраниха опасенията за ескалация. 
Междувременно падна първият сняг за сезона в Украйна, която е подложена на прекъсвания на тока след руските удари 
по енергийната инфраструктура в цялата страна. Засегната от планирани и необявени прекъсвания на електричеството е и 
столицата Киев.  
По-рано тази седмица областният управител предупреди, че ситуацията може да стане „трудна“ и че температурите може 
да паднат до минус 10 градуса по Целзий. 
 
√ Солиден ръст на продажбите на дребно в САЩ през октомври 
Продажбите на дребно в САЩ нараснаха през октомври по-силно от очакваното благодарение на увеличени покупки на 
автомобили и на други стоки, което предполага, че потребителските разходи могат да помогнат за укрепване на 
американската икономиката през четвъртото тримесечие на годината. 
Продажбите на дребно в САЩ през октомври скочиха с 1,3% спрямо септември, когато останаха непроменени спрямо 
предходния месец, показват данните на Департамента по търговия, публикувани в сряда, докато осредните прогнози бяха 
за слабо повишение с 1,0 на сто. Това е най-силното увеличение на търговията на дребно от януари насам. 
Солидните продажби бяха подкрепени от по-високите цени на бензина, които вдигнаха приходите в бензиностанциите. 
Еднократното възстановявания на данъци в Калифорния, при което някои домакинства получиха до 1050 долара под 
формата на стимули, също помогна за растежа на продажбите. В допълнение, Amazon проведе втора промоция на т.нар. 
Prime Day през октомври. 
Огромните спестявания, натрупани по време на пандемията от Covid-19, и силните увеличения на заплатите на фона на 
затегнатия пазар на труда като цяло помогнаха на потребителите да издържат на по-високите цени и разходи по заемите. 
И все пак голяма част от увеличението на разходите през последната година се дължи на инфлацията. Продажбите са се 
увеличили с 8,3% през последните 12 месеца срещу увеличение със 7,7% на разходите за живот. 
Изключвайки автомобилите и частите за тях, продажбите на дребно се повишиха през октомври с 1,3% след повишение с 
едва 0,1% месец по-рано. 
В същото време продажбите на дребно, без тези за автомобили, бензин, строителни материали и хранителни услуги, 
отбелязаха растеж от 0,7% след повишение с 0,6% през септември, докато осреднените очаквания бяха за по-слабо тяхно 
повишение с 0,3 на сто. Именно този показател, известен като "контролирана група" при продажбите на дребно, се 
използва при калкулиране на данните за БВП на САЩ, като днешните данни предполагат добър икономически старт на 
третото тримесечие. 
Националната федерация на търговците на дребно в САЩ прогнозира този месец, че продажбите през предстоящи 
празничен сезон ще нараснат между 6% и 8% тази година. Въпреки че това би било стъпка надолу от скока с 13,5%, 
отбелязани през 2021 г., това би било доста над средното ниво от 4,9% през последните 10 години. 
Трябва обаче да се има предвид, че Федералният резерв желае да види намаляване на потребителското търсене, което да 
помогне за контролиране на все още високата инфлация. Ако икономиката на САЩ не се забави, американската централна 
банка може да повиши лихвените проценти дори по-агресивно, отколкото планира. 
 
√ JPMorgan очаква "мека" рецесия в САЩ през 2023 г. заради повишаването на лихвите от Фед 
Икономистите на JPMorgan Chase прогнозират, че САЩ ще навлязат в "мека" рецесия през следващата година заради 
повишаването на лихвените проценти, като според голямата американска банка това може да коства работата на повече 
от един милион американци, а Федералният резерв ще се ориентира към намаляване на лихвите през 2024 г. 
Фед вероятно ще повиши своя референтен лихвен процент с 50 базисни пункта през декември и с по 25 базисни пункта на 
всяко едно от първите заседания през 2023 г., за да достигне целеви диапазон на федералната фондова лихва от 4,75% до 
5%, преди да направи пауза, посочиха икономистите на JPMorgan - Майкъл Фероли и Даниел Силвър, предаде Блумбърг. 
Според тях инфлацията ще се забави достатъчно, за да позволи на централната банка да започне да намалява лихвите с 50 
базисни пункта на тримесечие, започвайки от второто тримесечие на 2024 г., като федералната фондов лихва достигне 
3,5% до края на същата година. 
"Също така очакваме забавяне на съвкупното търсене, което в крайна сметка да доведе до слабост на пазара на труда и 
очакваме, че можем да загубим над един милион работни места до средата на 2024 г.“, пишат те. "Тази слабост на пазара 
на труда ще убеди Фед, че е генерирал достатъчно дезинфлационен импулс, за да може да започне да облекчава 
политиката към по-неутрална позиция". 
По-дълбок икономически спад обаче може да накара Фед да намали по-агресивно лихвите по заемите, например ако бъде 
подтикнат за това от битка в Конгреса на САЩ относно лимита на федералния дълг, който създава риск от технически фалит, 
казаха Фероли и Силвър. 



19 

 

По-рано този месец икономисти, анкетирани от Блумбърг, оцениха на 65% вероятността за рецесия в САЩ през следващите 
12 месеца, като в същото време очакват основната лихва на Фед да достигне връх от 5% през 2023 г., след което да спадне 
до 3% до края на 2024 г. 
 
√ АФП: Руската икономика е в рецесия 
Руската икономика е навлязла в рецесия, тъй като брутният вътрешен продукт е спаднал с четири процента през третото 
тримесечие, според първите оценки, публикувани от националната статистическа агенция "Росстат", цитирани от "Франс 
прес". 
Спадът следва подобно четирипроцентно свиване през второто тримесечие, тъй като западните санкции смазват руската 
икономика след офанзивата на Москва в Украйна, коментира агенцията. 
 
√ Делът на "приятелските" валути на руския валутен пазар нарасна до 31% през октомври 
Руснаците обаче продължават да купуват активно т.нар. "токсични" валути като долари и евро 
Делът на валутите на така наречените "приятелски" държави, главно китайския юан, се повиши до 31% от търговията на 
руския валутен пазар, а делът на търговията долар/рубла падна до историческо дъно през октомври, заяви в четвъртък 
Руската централна банка, предаде Ройтерс. 
През септември търговията с "приятелски" валути - или тези валутите, чиито държави не подкрепят западните санкции 
срещу Русия - беше 27%. 
Дневният обем на търговия на валутната двойка юан/рубла е нараснал с цели 22,1% само в рамките на октомври спрямо 
предходния месец. 
Делът на търговията на валутната двойка щатски долар/рубла пък е спаднал до 42% от общия търгуван обем на руския 
валутен пазар, което представлява спад от 46% през септември на фона на повишени геополитически рискове и по-високи 
вътрешни лихви по заеми, посочи още Руската централна банка. 
"Пренасочването на експортните операции на фона на рисковете от санкции продължи към сетълменти във валути на 
приятелски държави", се казва в изявление на централната банка, като се добавя, че китайският юан е спечелил най-много 
от това. 
В същото време обаче руските граждани продължават "да разграбват" определените от централната банка като "токсични" 
валути (главно долари и евро), купувайки от тях през октомври за 70,9 млрд. рубли (около 1,2 млрд. долара) в сравнение 
на покупки на китайски юани за едва 2,9 млрд. рубли. 
 
√ Петролът и природният газ продължават да поевтиняват 
Петролните фючърси и европейските газови фючърси продължава да поевтиняват за втора поредна сесия на търговия с 
оглед на прогнозите за по-високи температури в Европа и влошаващите се глобални икономически перспективи. 
Декемврийските фючърси на нидерландския газов хъб TTF поевтиняват през късната следобедна европейска търговия с 
5% към 108 евро за мегаватчас, задълбочавайки спада с 8% в сряда, тъй като метеорологичните прогнози сочат за по-
високи от обичайните температури на стария континент, сигнализирайки, че началото на активния отоплителния сезон в 
региона може да бъде отложен за по-късно. 
По-топло време се очаква в Скандинавия, докато над температури над нормалните се очакват през следващата седмица 
за югозападна Европа, се казва в доклад на компания за космически технологии -  Maxar Technologies. 
Търговците следят отблизо метеорологичните тенденции, тъй като газовите хранилища в Европа са почти пълни, което 
трябва да служи като буфер за студените зимни месеци. Мекото време и силните потоци на втечнен природен газ 
облекчиха опасенията за доставките през последните седмици, но запасите могат бързо да бъдат изчерпани, ако внезапно 
застудяване увеличи търсенето. 
Няколко анализатори прогнозират, че Европа ще може да премине през първата си зима с ограничени руски доставки, ако 
времето остане меко. Но нестабилността остава и цените на газа все още са повече от три пъти над средните за последните 
пет години. Експерти и редица европейски власти продължават да призовават населението да пести енергия. 
"Намираме се в по-добра ситуация, но това не означава, че трябва да се отпуснем", каза в четвъртък Катрин Макгрегър, 
главен изпълнителен директор на Engie, по време на икономически форум на Блумбърг в Сингапур. "По отношение на 
цените може да се очаква продължителна нестабилност", добави тя. 
Междувременно Европейският съюз продължава разговорите за начини за ограничаване на скоковете в цените на газа 
преди срещата на енергийните министри следващата седмица. Точните параметри за задействане на т. нар. "пазарен 
коригиращ механизъм" при търговията на нидерландския газов хъб TTF ще бъдат фиксирани предварително, за да се 
избегнат дългите процедури за вземане на решения, според документ на Европейската комисия, споделен с държавите 
членки във вторник. 
Към 16,30 часа българско време декемврийските TTF газови фючърси се понижават с близо 5% към 108 евро за мегаватчас, 
като по-рано през деня дори удариха часово дъно от 102,30 евро. 
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Графика на декемврийските газови TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
В същото време петролът също поевтинява за втори пореден ден на търговия, тъй като перспективите за отслабване на 
търсенето заради опасенията от глобална рецесия отново заеха централно място. Инвеститорите се притесняват от 
мрачните икономически перспективи, като голямата банка JPMorgan прогнозира, че САЩ ще навлязат в "мека" рецесия 
през следващата година поради бързото покачване на лихвите. 
Китай пък продължава да се бори с нарастващите случаи на Covid, които влошават перспективите за търсенето от страна 
на най-големия вносител на суров петрол в света. 
Цените на петрола също така се понижиха с оглед на известното отслабване на геополитическото напрежение относно 
падналата ракета на полска територия, след като НАТО изглежда не счита, че тя е руска, разсейвайки по този начин 
страховете от ескалиране на военния конфликт в Украйна и към останалата част на Европа. От страна на доставките 
потоците през нефтопровода "'Дружба", който пренася руски петрол за Унгария, бяха възобновени в сряда след кратко 
прекъсване на доставките. 
Все пак търговците остават предпазливи по отношение на перспективите за петролните доставки, тъй като Европейският 
съюз се подготвя да забрани морските потоци на руски суров петрол от декември, докато ОПЕК се очаква да поддържа 
ограничени доставки на важната енергийна суровина. 
Към 16.30 часа българско време януарските фючърси на петрол Брент поевтиняват с 1% към и малко под 92 долара за 
барел, като по-рано през деня дори удари триседмично дъно около 91 долара за барел, докато декемврийските фючърси 
на американския лек суров петрол се понижават с 1,8% към 84 долара за барел за пръв път от 25-и октомври насам. 
 

Графиката на фючърсите на петрол Брент (в долари за барел) 

 
 
 
√ ООН публикува първи неофициален проект на климатично споразумение от срещата COP27 
Агенцията на ООН за климата публикува в четвъртък първи проект на това, което може да бъде всеобхватното 
споразумение от продължаващата в Египет среща на върха за климата, известна като COP27, съобщава Ройтерс. 
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Документът, обозначен като "неофициален документ", което показва, че все още е далеч от окончателната версия, повтаря 
целта от миналогодишния Пакт за климата от Глазгоу за "ускоряване на мерките за постепенно намаляване на въглищната 
енергия и постепенно премахване и рационализиране на неефективните субсидии за изкопаеми горива". 
В документа не се призовава за постепенно намаляване на всички изкопаеми горива, както поискаха Индия и Европейският 
съюз. 
Текстът също така не включва подробности за стартирането на фонд за загуби и щети, ключово изискване от най-уязвимите 
към климата страни като островните държави. В документа по-скоро "се приветства" фактът, че страните са се съгласили 
за първи път да включат "въпроси, свързани с договореностите за финансиране в отговор на загуби и щети" в дневния ред 
на срещата. 
Той не включва график за вземане на решение дали трябва да бъде създаден отделен фонд или как трябва да изглежда 
този фонд, като дава време на преговарящите да продължат да работят по спорната тема. 
Документът "подчертава колко е важно да се положат всички усилия на всички нива за постигане на температурната цел 
на Парижкото споразумение за задържане на повишаването на средната глобална температура доста под 2°C над 
прединдустриалните нива и да се полагат усилия за ограничаване на повишаването на температурата до 1,5°C над 
прединдустриалните нива". 
Неофициалният документ се основава на искания, които делегати от близо 200 държави са настояли да бъдат включени в 
окончателната сделка. Той ще предостави основа за преговори през следващите дни, които вероятно ще усъвършенстват 
и преработят съществено текста, посочва Ройтерс. 
 
3e-news.net 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 18 ноември спада с 13.95 % 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 18 ноември е 176.84  лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 31 932 MWh. 
Стойността се понижава със значителните 13.95% % спрямо отчетените 205.51 лв. за MWh с ден за доставка 17 ноември и 
изтъргуван обем от 2 100 MWh. 
С ден за доставка 19 и 20 ноември, според данните на борсовия оператор първоначалните данни от търговията са за спад 
на цената с още 2.17 % до 173.00 лв. за MWh при изтъргуван обем от 500 MWh за всеки от двата дни. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 17 ноември изтъргуваният обем е 8 140 MWh. 
Постигнатата цена е 170.61 лв. за MWh и спада с 13.83 % спрямо постигнатите 198.00 лв. за MWh на 16 ноември при 
изтъргуван обем от 1000 MWh. 
Референтната цена е 176.84 лв. за MWh. 
 
√ Спад 9.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 436.63 лв. за MWh с ден за доставка 18 ноември 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 436.63 лв. за MWh с ден за доставка 18 ноември 2022 г. и обем от 88 359.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
спад с 9.6 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 474.58 лв. за MWh, при количество от 47 254.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 104.20 MWh) е на цена от 398.69 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
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Борсата стартира при средна цена от 400.36 лв. за MWh и количество от 3523.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 289.64 лв. за MWh (3054.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 17 часа – 577.91 лв. за 
MWh при количество от 3783.7 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 348.31 лв. за MWh при обем от 3698.3 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 482.96 лв. (246.93 евро) за MWh за 17 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 18 ноември 2022 г. се понижава до 436.63 лв. за MWh ( спад с 9.6 %) по данни на БНЕБ или 223.25 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 17 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 112.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 461.12 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                     MW 
АЕЦ      34,25%   2155.45 
Кондензационни ТЕЦ    47,83%   3009.94 
Топлофикационни ТЕЦ    5,29%   332.99 
Заводски ТЕЦ     1,81%   114.09 
ВЕЦ      0,16%   9.9 
Малки ВЕЦ     1,34%   84.43 
ВяЕЦ      3,67%   230.98 
ФЕЦ      4,96%   312.15 
Био ЕЦ       0,69%    43.18 
Товар на РБ         4623.4 
Интензитетът на СО2 е 549g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Лек спад в цените по електроенергийните борси за петък 18 ноември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 240,56 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 222,62 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 240,56 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 18 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 277,26 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 203,85 евро/мвтч. Най-високата цена от 295,50 евро/мвтч ще бъде в 11 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 
148,09 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 74 537,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 18 ноември ще бъде 222,62 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 124,89 гвтч. Максималната цена ще бъде 286,22 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. 
Минималната цена ще бъде в 12 ч и тя ще бъде 162,46 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 18 ноември е 239,81 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 276,94 евро/мвтч. Най-високата цена от 295,59 евро/мвтч ще бъде в 11 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 147,45 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 74 903,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 18 ноември на Словашката енергийна борса е 230,91 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 17 ч и тя ще е 296,05 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 130,16 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 199,07 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 8 ч и тя 
ще е 267,05 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и в 5 ч и тя ще бъде 110,00 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 18 ноември е 243,07 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
278,12 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 68 531,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и в 
10 ч тя ще достигне 295,10 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 157,27 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 171,03 евро/мвтч на 18 ноември. Пиковата цена ще бъде 
205,89 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 415 855,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 10 ч 
и в 11 ч и  тя ще достигне 228,56 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 1 ч тя ще бъде 113,02 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 18 ноември ще се продава за 249,14 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще бъде и най-високата цена за електроенергия в този сегмент на пазара за цяла Европа. 
 
√ Пазарите на акции регистрират загуби в четвъртък, притеснени от новия бюджет на Обединеното кралство 
С най-висок дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а единствен с нарастване приключи германският 
измерител DAX 
Повечето европейски фондови индекси спадаха за втори пореден ден в четвъртък, въпреки отслабването на 
геополитическите рискове. Инвеститорите са притеснени от новия бюджет на Обединеното кралство. 
Отслабването на геополитическите рискове беше подкрепено от изявленията на генералния секретар на НАТО Йенс 
Столтенберг, че причината за експлозията в Полша близо до границата с Украйна очевидно е била ракета на украинската 
система за противовъздушна отбрана. По-рано в полските медии се появи информация, че ракетата може да е била 
изстреляна от Русия. 

https://ibex.bg/
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Украйна заяви, че иска да участва в съвместно разследване на случилото се и да види доказателства, че нейните собствени 
сили стоят зад удара, който уби двама полски граждани. 
В Обединеното кралство министърът на финансите Джеръми Хънт обяви последния си вариант за бюджетни промени, 
който включва 30 милиарда британски лири (35.3 милиарда долара) съкращения на разходите и 25 милиарда британски 
лири повишаване на данъците. Хънт се опитва да погребе неуспешния бюджетен експеримент на бившия премиер Лиз 
Тръс чрез съкращаване на разходите и повишаване на данъците, противно на политиката на нефинансирани данъчни 
намаления, обещана от Тръс, която засегна британските финансови пазари, според CNBC. 
Хънт каза, че това е опит да се възстанови икономическото доверие на Великобритания и да се даде „увереност на света в 
способността ни да плащаме дълговете си“, след като предишния широко осъден минибюджет разтърси финансовите 
пазари. Независимата служба за бюджетна отговорност на Обединеното кралство прогнозира, че реалният разполагаем 
доход на домакинствата ще спадне с 4.3% през 2022-23 г., което е най-големият спад за една година откакто се отчитат 
тези данни през 1956-57 година. 
Пазарните участници продължават да оценяват тримесечните отчети на компаниите и поредната богата група от 
статистическите данни. 
Окончателните данни за инфлацията в еврозоната показват ускоряване с 10.6% през октомври 2022 г. спрямо 9.9% през 
септември, което не беше изненада за инвеститорите. 
Продажбите на автомобили в Европейския съюз през октомври са нараснали с 12.2% на годишна база - до 745.855 хиляди, 
според статистическите данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA). Покачването е 
регистрирано трето пореден месец, като преди това показателят се понижаваше 13 месеца подред. 
За първи път от 2 години и половина поръчките за германската промишленост спадат през септември, сочат данните на 
федералната статистическа служба Destatis. През септември поръчки в промишления сектор на Германия са намалели с 
0.9 на сто на месечна основа, показват коригираните спрямо календарните и сезонни фактори данни. Според 
Destatis,  предприятия в промишления отрасъл са получили 4 на сто по-малко нови поръчки през септември в сравнение с 
август. Наред с други проблеми, броят на поръчките е подтиснат от последиците от войната в Украйна и енергийната криза. 
"Това е първият път, когато запасът от поръчки намалява значително, след като се увеличаваше почти непрекъснато от май 
2020 г. до август тази година, като за същия период, кумулираният ръст на поръчките достигна 37,6 на сто", обясняват 
експертите на Destatis. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 1.26%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям спад испанският IBEX 35 (-0.59%), следван от британския FTSE 100 (-0.56%), 
френския CAC 40 (-0.54%) и италианският FTSE MIB (- 0.3%), единствен германският индекс DAX се повиши с 0.2%. Следобед 
низходящият тренд се запази и за някои индикатори се ускори, но германският основен измерител остана единствен в 
зелената зона. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а единствен с нарастване 
приключи германският измерител DAX. 
Секторният индекс на технологичните акции добави 1.2%, а всички останали сектори бяха или без промяна, или на 
отрицателна територия. Измерителят на акциите на минно-добивните акции водеха губещите индекси със спад от 2.6 та 
сто. 
Нетната печалба за четвъртото финансово тримесечие (юли-септември) на най-голямата индустриална компания в 
Европа – германската Siemens AG - се е увеличила повече от два пъти поради ръста на приходите и продажбата на активи 
и възлиза на 2,91 милиарда евро спрямо 1,33 милиарда евро за същия период година по-рано. Според прессъобщение на 
германската компания приходите са се увеличили с 18% до 20,57 млрд. Евро, а обемът на поръчките нараства с 14% и 
достига 21,82 млрд. евро. В резултат цената на акциите на Siemens AG са поскъпнаха с 6.98% и се изкачиха на върха на Stoxx 
600. 
Книжата на акциите на собственика на British Gas компанията Centrica се възстановиха, след като се понижиха след 
новината, че Обединеното кралство ще увеличи данъка върху неочакваните печалби върху енергийните фирми от 25% на 
35%. В крайна сметка книжата затвориха с повишение от 3.93% на фондовата борса в Лондон. 
Акциите на британската Burberry Group Plc, един от водещите световни производители на луксозни стоки, също е сред 
печелившите (+1.79%), след като компанията обяви, че през 1-вата финансова половина на годината е увеличила печалбата 
и приходите преди данъци, а също така потвърди средносрочните си прогнози за повишаване на печалбата. 
Акциите на ThyssenKrupp AG спаднаха с 2.11%. Германската индустриална група, най-големият производител на стомана в 
страната, увеличи нетната си печалба през 4-то финансово тримесечие с 3.4 пъти и обяви изплащането на дивиденти за 
първи път от четири години. 
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Лидер по спад сред компонентите на индекса Stoxx Europe 600 са книжа на британския онлайн търговец на дребно Ocado 
Group PLC, които се понижиха със 7.58%, след прогнозата на анализаторите от консултантската компания Kintbury Capital 
за спад до 50% за акциите. 
Сред губещите са и книжата на доставчика на храна на базираната в Берлин фирма HelloFresh, които се понижиха с 6.41%. 
 
√ Регистрациите и фалитите на компании в ЕС са се увеличили през третото тримесечие на 2022 г. 
Фалитите са нараснали с 16.3% спрямо второто тримесечие, докато новите бизнеси са се увеличили с 2.6 на сто, 
отчита „Евростат“ 
Регистрациите на нови компании в ЕС са нараснали с 2,6 на сто през третото тримесечие на 2022 година спрямо 
предходното тримесечие след незначителен спад през първите две тримесечия на текущата година, отчита Евростат. 
Подадените декларации за обявяване на фалит са се увеличили отново, за пето поредно тримесечие, следвайки спада от 
9,6 на сто през второто тримесечие на 2021 година спрямо първото тримесечие на 2021 година. Последните данни сочат, 
че през третото тримесечие на 2022 година декларациите за фалити са се увеличили значително - с 16,3 на сто спрямо 
второто тримесечие на 2022 година. 
 

 
 
През третото тримесечие на 2022 година спрямо предходното тримесечие регистрациите на нови фирми са се увеличили 
значително в секторите "промишленост" (+8,1 на сто), "информационни и комуникационни технологии" (+2,3 на сто) и 
"транспорт и съхранение" (+1,8 на сто). 
Броят на регистрациите на компании през първите три тримесечия на 2022 година е бил по-голям, отколкото през 
предпандемичния период на 2019 година. Спрямо същия период на 2019 година през третото тримесечие на 2022 година 
е отчетено увеличение от 6,2 на сто на регистрациите на нови бизнеси.  
Спрямо предходното тримесечие секторът "транспорт и съхранение" е бил единственият, който е регистрирал спад на 
фалитите (-5,4 на сто) през третото тримесечие на 2022 година, а всички останали дейности са регистрирали растеж. Най-
голямото увеличение на фалитите е отчетено в "настаняване и хранителни услуги" (+24 на сто), "финансови и 
застрахователни дейности" (+17,8 на сто) и "промишленост" (+16,2 на сто). Най-малък растеж е отчетен в сектора на 
"информационните и комуникационни технологии" (+1,6 на сто) 
Най-голям спад при фалитите, ако се сравнят третото тримесечие на 2022 година и периодът преди пандемията  (същото 
тримесечие на 2019 година), е регистриран в "строителството", "промишлеността" и "информационните и 
комуникационни технологии". 
 
Мениджър 
 
√ Цените на петрола се повишиха на фона на поевтиняването на долара 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък на фона на поевтиняването на долара, предаде Ройтерс. Те 
обаче продължават да вървят към рязък седмичен спад поради опасенията, свързани с отслабването на търсенето в Китай 
и по-нататъшното повишаване на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,32 долара, или 0,36%, до 90,10 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,47 долара, или 0,58%, до 82,11 долара за барел. За седмицата Брентът 
е поевтинял с близо 6%, а WTI – с повече от 7%. 
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Доларовият индекс, който следи хода на американската валута спрямо кошницата от шест основни конкурентни валути, се 
понижи днес, което прави петрола по-евтин за купувачите, притежаващи други валути. 
Анализаторите казаха, че опасенията относно потенциалните локдауни в Китай за ограничаване на ръста на новите случаи 
на заразени с коронавирус, които достигнаха най-високото си ниво от април, и притесненията, че повече повишения на 
лихвените проценти ще докарат икономиката на САЩ в рецесия, хвърлят сянка върху пазара. 
Коментари от служители на Федералния резерв на САЩ тази седмица и по-силни от очакваното данни за продажбите на 
дребно попариха някои надежди за забавяне на агресивното повишаване на лихвените проценти в Съединените щати. 
Очаква се Федералният резерв да повиши лихвите с 50 базисни пункта през декември след четири последователни 
повишения със 75 базисни пункта, показва проучване на Ройтерс. 
„В близко бъдеще настроението вероятно ще остане негативно предвид влошаващата се макро картина и признаците на 
физическа слабост“, каза Уорън Патерсън, ръководител на стратегията за суровини в ING. 
Китай, най-големият вносител на петрол в света, отчете 25 353 нови инфекции с COVID-19 на 17 ноември спрямо 23 276 
нови случая ден по-рано, съобщи Националната здравна комисия в петък. 
„Политиката в град Гуанджоу в Южен Китай, където случаите на COVID-19 нараснаха значително, ще бъде важна за 
наблюдение“, каза анализаторът на Commonwealth Bank Вивек Дар в бележка. Гуанджоу, ключов производствен център в 
Китай, е дом на 19 милиона души. 
Притесненията относно рецесията доминираха пазарните нагласи тази седмица, дори след забраната на Европейския съюз 
за руския суров петрол, която се задава на 5 декември, и Организацията на страните износителки на петрол и техните 
съюзници, заедно известни като ОПЕК+, се готвят да затегнат доставките. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- След скандалите в парламента около изборните правила - позициите „за" и „против" връщането на хартиените 
бюлетини. 

- За разделителните линии и пресечните точки между партиите след маратона в правната комисия в парламента; 
Гости: Анализ на политолозите Антоанета Христова и доц. Петър Чолаков. 

- Между издирването, разследването, детектора на лъжата и версиите за изчезването на малкия Сашко; Гост: Иван 
Савов. 

- Каква ще е съдбата на въглищните ни централи и има ли риск за енергийната сигурност на страната; Гости: Анализ 
на Мартин Владимиров и бившия екоминистър Емил Димитров. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- За водата в сиренето. 
- Недостиг на дърва: Властта с мерки срещу липсата на дървесина. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ударна ревизия на Изборния кодекс. Ще се върне ли хартиената бюлетина и защо от „Продължаваме Промяната" 

и „Демократична България" обявиха бойкот на парламентарните заседания; Гости: Радостин Василев и Ивайло 
Мирчев. 

- Представящи се за полицаи нахлуха в апартамент и пребиха мъж в София. Защо нападателите все още не са 
задържани. 

- Защо видеоклип с поп фолк певица, качена на църковна камбанария, разгневи Софийската митрополия. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. Сега – Бог иска ГЕРБ да подкрепи промяната? 
в. 24 часа – Всичко се счупи 
в. Труд  - Цените на цигарите ще стигнат 10 лева 
в. Телеграф  - Шофьори съдят кат за криене в храстите 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – След цените на жилищата и наемите удариха тавана 
в. 24 часа  - За 2 г. - 6 пъти повече невръчени глоби на джигити 
в. Труд  - Поправят поправките в Изборния кодекс 
в. Труд - България е №1 по ръст на продажбите на нови коли 
в. Телеграф - Хартиеният вот взриви парламента 
в. Телеграф  - Хванаха сирене рекордьор с 87% вода 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Величкият епископ Сионий, игумен на Бачковския и на Троянския манастир: Българите стават по-вярващи - 
дори младежи, нарочени за невъзпитани чакат с часове пред иконите на Божията майка 
в. Труд - Владислав Горанов, бивш финансов министър ред "Труд news": Бюджетната сметка за 2023 г. започва от 11 млрд. 
лв. дефицит и 15 млрд. лв. дълг 
в. Телеграф  - Валентин Чамбов, зам.-министър на земеделието: Половината ни дърва изгарят в печките 
Водещи анализи 
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в. Сега  – Варварството на ГЕРБ ще докара изборите до катастрофа 
в. Сега – България падна в обятията на Външно министерство 
в. Сега  – Ремонтът на жълтите павета - един не чул, друг не разбрал, всички невинни 
в. 24 часа  - Да, Костов е виновен за всичко! 
в. Труд  - Вещерите се хранят от несигурността 
в. Телеграф  - Сиренето с вода - опасно за здравето. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 16.00 часа в сградата на Националния исторически музей министър-председателят Гълъб Донев ще връчи 
годишната държавна награда "Св. Паисий Хилендарски" на акад. Людмил Стайков. 

- От 9.30 часа в Министерство на правосъдието министър Крум Зарков ще даде брифинг във връзка с обновения 
след становище на Венецианската комисия пакет от промени в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за 
съдебната власт. 

- От 10.30 часа в сградата на МВнР ще се състои редовен брифинг за медиите на заместник-министъра на външните 
работи и говорител Костадин Коджабашев. 

- От 10.30 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери готовността за зимно почистване на територията 
на Столична община. 

- От 12.30 часа председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев заедно с общински съветници ще 
дадат пресконференция за приоритетите за инвестиране на 5 600 000 лв., които СОС гласува за общинските 
лечебни заведения. 

*** 
Петрич. 

- От 14.00 ч. Министърът на правосъдието Крум Зарков ще присъства на началото на строителни дейности, с които 
стартира изграждането на арест и пробационна служба в Петрич. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа с военен ритуал ще бъде отбелязана 125-та годишнина от създаването на Военноморска база Варна, 
ще бъде издигнат военноморския флаг на моторен влекач "Мизар" от състава на дивизион кораби със 
спомагателно назначение. 

*** 
Бургас. 

- От 18.00 часа в НЧ " Пробуда 1880" Бургас ще се проведе "Раклата на баба" - фолклорно състезание на тема: 
"Есенни делници и празници" 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне моноспектакълът "Мариус 50" 
- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне постановката "Ревност" 
- От 19.00 часа в Държавна опера Бургас ще започне Симфоничен концерт 

*** 
Кюстендил. 

- От 18.00 часа в читалище "Братство" ще се състои празничен концерт, посветен на Деня на християнското 
семейство и младеж. 

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

