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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
БНР 
 
√ Сбърканият пазар носи свръхпечалби в енергетиката 
Бизнесът не може да се адаптира към високите цени на енергията, защото това означава той да затвори, да спре работа и 
да емигрира, това заяви в интервю за Радио Пловдив Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал. 
Той подчерта, че това ясно се разбира от ЕС и затова на 6 октомври тази година е  въведен регламент за спешна намеса за 
справяне с високите цени на енергията. 
„Този реглаамент се въвежда със закон и ние на два пъти обсъждахме приемането на такъв закон. Регламентът казва, че 
трябва да се обложат свръхприходите и свръхпечалбите, като за различните производители на енергия се определят 
различни прагове. Проблемът са появи, когато при повторното разглеждане тези прагове, вместо да бъдат намалени, бяха 
увеличени и така бяха орязани потенциалните приходи във Фонда за  сигурност на електроенергийната система, откъдето 
потребителите на енергия трябва да бъдат компенсирани за свръхвисоките цени“, посочи Васил Велев.. 
Той даде като пример прагът на въглищните централи, който е определен на 180 лева за Мв/ч плюс колкото струват квотите 
за емисии на CO2. "Нашено предложение, адресирано до КЕВР, беше да се намалят до 140 – 120 лева за Мв/ч. Вместо това 
в новото предложение виждаме цена 350 лева за Мв/ч. Т.е вместо да е намалена, цената е увеличена", каза Велев. 
Той беше категоричен, че подобно увеличение би намалило възможостите за компенсиране на свръхвисоките цени. "За 
ядрената централа това число 180 лева за Мв/ч. В ценовото решение на КЕВР цената на микса за бита е 61 лева за Кв/ч. 
Ние казваме нека да не е, да е 90 – 120 лева за Мв/ч, но 180 лева за Мв/ч е твърде висока.За ВЕИ-тата са предлага цената 
да е 320 лева за Мв/час, а трябва да е два пъти по- малка". 
Според Васил Велев всичко това са получава заради сбъркания пазар. "Пазарът се влияе от цената на най- скъпия 
производител и това са цените, базирани на производството на природен газ. Така цените се изравняват по най- скъпата 
цена независимо от стойността и рентабилността и нормата на печалба. 
„Това е все едно вятърът да е духнал и ваши вещи да са паднали у съседа и той да не иска да ви ги върне, защото смята, че 
са негови“, обясни Велеви добави, че така процедира в момента енергетиката. "Вятърът на сбъркания пазар им е довял 
едни свърхпечалби, които въобще не са техни. Това са едни изработени пари в предприятията, а енергетиката не иска да 
ги връща". 
Като пример той даде ЕС, където цената за електроенертийната индустрия е два пъти по- ниска отколкото у нас и то след 
компенсиране. "Нормално е предприятията да са на печалба. Печалбата е присъща и е норма за компаниите, иначе те не 
могат да върнат парите. Това не са помощи не е е подкрепа, а изправяне на изкривения пазар. Трябва да се разбере, че 
пазарът в ЕС е изкривен, не е така в САЩ. Там пазарът е регулиран и много повече прилича на пазара за бита". 
Васил Велев коментира и ръста на заплатите у нас, като подчерта, че те нарстват изпреварващо спрямо ръста на 
производителността и така е от години наред. "Тази година ръстът е 15%. За да се увеличават заплатите трябва да има 
добра бизнес среда, а сега тя е лоша. Колкото повече пари се плащат за енергия, толкова по-малко пари от добавената 
стойност остават за заплати" каза в заключение председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния 
капитал. 
За повече информация чуйте звуковия файл. 
 
БНТ 
 
√ Да се удължи ли действието на Бюджет 2022 - позициите на синдикати и работодатели 
Синдикати и работодатели на противоположни позиции относно намерението на служебното правителство да удължи 
действието на Бюджет 2022 и догодина вместо да предлага на Народното събрание нова план-сметка. 
В студиото на "Денят започва" Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" определи удължаването на действието на бюджета от тази 
година като "удобно извинение" да не се вдигат заплати и пенсии. 
"По-скоро ключово е това да се разберем помежду си като общество - трябва ли да се увеличат минималните 
плащания след 18,7% инфлация или да оставим хората с най-ниските доходи да платят цената на кризата - ето това 
е ключовият въпрос, а не трябва или не служебното правителство да прави политики през бюджета. Ако замразим 
социалните плащания, хората ще се доближат до линията на бедност - говорим за работещи хора", заяви Григорова. 
Според Добрин Иванов от Асоциация на индустриалния капитал в България удължаването на Бюджет 2022 е най-добрият 
вариант в сегашната ситуация. 

https://bnr.bg/plovdiv/post/101726590/dragomir-canev
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"Имайки предвид че Бюджет 2022 беше гласуван февруари и влезе в сила април, а през юни беше актуализиран, 
единственият възможен вариант за приемане, който няма да срути дължавата, е удължаването на Бюджет 2022", 
изтъкна той. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
News.bg 
 
√ Добрин Иванов: Удължаването на Бюджет 2022 няма да срути държавата 
Служебното правителство има подготвени 3 варианта на бюджет. При базисния вариант се финансират всички действащи 
политики. Бюджет 2022 бе гласуван през февруари и актуализиран през лятото. Единствения възможен вариант, който 
няма да срути държавата е удължаването му. Това заяви в ефира на БНТ Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
По думите му бюджета е финансовия план на държавата, който показва какви ще са политиките през следващата година. 
Той бе скептичен, че в сегашната ситуация ще се стигне до увеличение на минималната работна заплата. Променяйки 
минималната работна заплата, служебното правителство ще проведе политика по доходите. Те обаче се отказват да 
направят такова нещо, уточни Иванов. 
Той изрази мнение, че има опасност компенсациите за бизнеса могат да бъдат отменени през 2023 г. 
Планът за възстановяване и устойчивост (ПВУ) е голяма възможност за България. Той не е проектиран по най-добрия 
възможен начин. Драматично изоставаме от усвояването на тези средства, каза още Иванов. 
 
Flagman  
 
√ Бюджетът 2023 ще даде ли нов импулс на инфлацията? 
Банкерът Петър Илиев прогнозира, че ще има увеличение на доходите, но не на хората, които са на трудови договори в 
частния сектор. 
Новият бюджет - ако е със старите политики и нищо не бъде променено, ще има увеличение на доходите на почти всички 
нива, освен при хората, които са на трудови договори в частния сектор. Това ще доведе до нов импулс на инфлацията и 
най-бедните ще си останат, макар и с по-високи доходи, пак под границата на бедността. Това каза в „Здравей, България“ 
по Нова телевизия банкерът Петър Илиев. 
Според председателя на АИКБ Васил Велев доходите на хората растат. „В индустриите, които растат добре, доходите 
догонват инфлацията. По-големият проблем е, че се стопяват спестяванията на хората”, уточни той. 
Икономистът Владимир Сиркаров подчерта, че компенсациите за бизнеса са много важни и трябва да бъдат удължени. 
„Българският бизнес и частният сектор генерират стойността в икономиката. Ако бизнесът не работи, в крайна сметка не е 
добре и за социалната устойчивост”,  обясни той. 
Лъчезар Богданов, който е главен икономист в Института за пазарна икономика, държи на разумен бюджет.  
„Лесното е да кажем: „Дай да не пипаме пенсиите” и решаваме всички проблеми. Има много други разходи, които може 
да се орежат. За енергийните компенсации пък може да имат по-смислен модел”, каза още той. 
 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
БНТ 
 
√ Депутатите отново ще избират състав на парламентарните комисии 
В Народното събрание депутатите трябва да изберат състав и ръководства на постоянните комисии, след като вчера не 
можаха да се разберат и отложиха решението си за днес. 
Трябва да се изберат председатели на 24 комисии, след като вчера депутатите успяха да изберат единствено председател 
на бюджетната комисия - Петър Чобанов от ДПС. Създадена е и нова комисия по конституционните въпроси, която се 
очаква да бъде оглавена от "Демократична България". 
Без комисии 48-ото Народно събрание не може да започне работа. Спорът беше породен от липса на разбирателство за 
заместник-председателите на комисиите и дали да продължат избора днес или утре след председателски съвет. 
Комисиите ще бъдат общо 25, като се очаква разпределението на председателите да е следното: 7 за ГЕРБ, 5 за 
"Продължаваме Промяната", 4 за ДПС, по три за "Възраждане" и БСП, две за "Демократична България" и една за 
"Български възход". След спорове в пленарната зала заседанието вчера беше прекратено, а днес председателски съвет ще 
уточни заместник-председателските места в комисиите. 
Като втора точка в дневния ред е зададено решение за ускоряване на процеса по приемане на еврото до 1 януари 2024 г. 
По този въпрос ще бъдат изслушани управителят и управителният съвет на БНБ, които да кажат на какъв етап се намира 
България в момента. 
Днес в парламента ще бъде изслушан и служебният министър на енергетиката по теми, свързани с цената на 
електроенергията. България е застрашена да изгуби около 700 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, защото 

https://bntnews.bg/news/da-se-udalzhi-li-deistvieto-na-byujet-2022-poziciite-na-sindikati-i-rabotodateli-1211994news.html


3 

 

не прехвърля тока за бита на свободния пазар от 1 юли т.г. както е по план и както страната ни е обещала пред ЕК. 
Причината е, че ако това се случи, токът за крайните потребители ще поскъпне драстично. 
 
√ Удължават противоепидемичните мерки до 2 ноември 
Със заповед на министъра на здравеопазването противоепидемичните мерки у нас се удължават до 2 ноември. 
Остава изискването за носенето на предпазна маска в болниците и социалните домове като изключение се прави за децата 
до 6-годишна възраст. 
Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има 
струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м. 
Всички работодатели, органи по назначаване и ръководства на висши училища трябва да организират редовно 
проветряване и дезинфекция, недопускане до работните помещения и в помещенията на висшите училища на лица с 
прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други). 
При възможност и по преценка да се организира и дистанционна форма на работния процес (надомна работа/работа от 
разстояние) и/или работно време с променливи граници или работа на смени. 
Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, 
търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите трябва да организират дейността си по начин, който 
осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в 
помещенията и прилежащите към тях площи на открито, да осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта, както и 
да поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за 
задължението за спазване на физическа дистанция. 
Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани, да използват средствата на информационните и 
комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда. 
В социалните домове трябва да се провежда ежедневен филтър. 
 
√ Сърбия има ново правителство 
Сърбия най-накрая се сдоби с ново правителство, оглавено от Ана Бърнабич за трети пореден път, предаде „Данас“. 
В подкрепа на новото правителство гласуваха 157 от присъстващите 225 депутати, против – 68, въздържали се няма. 
То е съставено от 28 министри, трима от които са без портфейли. 
Министър на отбраната е Милош Вучевич, министър на финансите – Синиша Мали, министър за европейска интеграция – 
Таня Мишчевич, министър на вътрешните работи – Братислав Гашич. 
 
√ Русия може да преразгледа отношенията си със Секретариата на ООН 
За по-малко от два часа украинските военновъздушни сили са успели да унищожат 17 ирански дрона. Атаки са били 
неутрализирани в областите Одеса, Николаев и Виница, се казва в информацията на военното командване. 
Русия може да преразгледа отношенията си със Секретариата на ООН, ако започне разследване около дроновете, с които 
е атакувана Украйна. Това заяви постоянният представител на Москва в ООН Василий Небензя. Не става дума за 
прекъсване, но ще има ревизия на отношенията, добави той. 
Украйна и редица западни държави обвиняват Иран, че доставя дронове на Русия, които тя използва във войната. Това 
представлява нарушение на санкциите, наложени на Техеран заради ядрената му програма. 
Междувременно Сенатът на Полша прие резолюция, в която обяви Русия за терористичен режим и призова 
международната общност да подкрепи Международен наказателен съд, който да разследва военните престъпления в 
Украйна. 
В среднощното си обръщение президентът Зеленски каза, че на фронта най-тежко остава положението около Бахмут. 
"Като цяло укрепваме позициите си по цялата фронтова линия. Намаляваме способностите на окупаторите, 
разрушаваме логистичните им центрове и подготвяме добри новини за Украйна", заяви той. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев е на посещение в Молдова 
На 27 и 28 октомври българският държавен глава Румен Радев ще бъде на посещение в Република Молдова по покана на 
молдовския президент Мая Санду, съобщава пресцентърът на държавния глава. Визитата се провежда в контекста на 30-
годишнината от установяване на дипломатически отношения между България и Молдова, което двете страни отбелязват 
тази година. 
Сред темите на посещението ще бъдат последващото задълбочаване на търговските и икономическите отношения между 
България и Молдова, сътрудничеството в областта на европейската интеграция и регионалното партньорство в Югоизточна 
Европа. Акцент на срещите на президента Радев ще бъде поставен и върху условията за съхраняване на културата и 
националната идентичност на многобройната българска диаспора в страната. По официални данни общността ни в 
Молдова наброява над 50 000  души, като българите са шестата по численост етническа група там. 
На 27 октомври българският държавен глава Румен Радев ще бъде посрещнат от молдовската си колега Мая Санду в 
Президентския дворец в Кишинев. Двамата ще проведат среща „на четири очи“, след което ще ръководят пленарните 
разговори между официалните делегации на България и Молдова. Президентите Радев и Санду ще дадат изявления за 
медиите. 
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По-късно българският държавен глава ще проведе среща с председателя на парламента на Република Молдова Игор Гросу. 
В рамките на деня президентът Радев ще поднесе и цветя пред паметника на Щефан чел Маре - княз на княжество 
Молдова, станал известен в цяла Европа с упоритата си съпротива срещу Османската империя. 
На 28 октомври българският държавен глава ще посети град Тараклия и ще се включи в честванията по случай Деня на 
бесарабските българи – 29 октомври. Денят на бесарабските българи е сред най-значимите празници за българската 
общност в Молдова, като президентът ще отправи приветствие към присъстващите на церемония в Тараклийския 
държавен университет „Григорий Цамблак“. 
В сградата на учебното заведение българският държавен глава заедно с президента Мая Санду ще участва в двустранна 
среща, посветена на дейността и перспективите пред Тараклийския университет. 
В Тараклия президентът ще присъства и на откриване на пресклуб на Българската телеграфна агенция. 
В рамките на визитата си в Молдова българският държавен глава ще посети Български теоретичен лицей “Васил Левски” 
в Кишинев. Румен Радев ще отдаде почит и пред паметника „Шипка“ в молдовската столица. 
При посещението си в Молдова държавният глава Румен Радев ще бъде придружаван от съпругата си Десислава Радева. 
 
√ Последен ден на посещението на вицепрезидента Йотова в Хърватия 
В последния ден от посещението си в Хърватия вицепрезидентът Илияна Йотова ще посети Загребския университет и ще 
се разговаря със студенти, които изучават български език във висшето учебно заведение. 
Вицепрезидентът ще поднесе венец на паметника на Иван Вазов, разположен в така наречената „Алея на поетите“ в 
Загреб. Изграждането на бюста на Патриарха на българската литература е финансирано със средства от дарения, а идеята 
за поставянето му е свързана с дългогодишното приятелство на Вазов с хърватския новелист д-р Фран Гундрум-
Ориовчанин, който популяризира българската литература в родината си и превежда част от творбите на Вазов, 
включително романа "Под игото". 
Илияна Йотова ще посети и Загребския университет, който е най-старото висше учебно заведение в Югоизточна Европа. 
Историята му започва преди повече от 350 години, а два века по-късно е модерна академична институция. Философският 
факултет е най-старият в Загребския университет и предлага над 100 учебни програми. В него се изучава и български език. 
Миналата година беше създаден и отделен курс по български език за студенти от различни специалности. 
В края на посещението си в Загреб Илияна Йотова ще се срещне с хърватския президент Зоран Миланович. Очаква се 
двамата да обсъдят развитието на двустранните отношения между София и Загреб, рисковете за региона заради войната 
на Русия в Украйна, както и членството на България и Хърватия в Шенген.   
 
√ МФ предлага възможност за теглене на външен дълг в т.нар. удължителен закон за бюджета 
Възможност за теглене на външен дълг е залегнала в т.нар. "удължителен" закон за бюджета, предложен снощи от 
Министерството на финансите. 
Във вторник служебният министър на финансите Росица Велкова заяви пред парламента, че ще внесе именно такъв 
законопроект в Народното събрание, ако няма редовно правителство. 
С текстовете се запазват размерите на ключови параметри като минимален и максимален осигурителен праг за догодина, 
тъй като служебният кабинет не може да си позволи воденето на самостоятелна политика. 
Възможността за теглене на външен дълг по Средносрочната програма за дългови емисии на международните пазари е 
очакван ход, тъй като през март предстои погасяването на падеж по стари задължения. Министър Росица Велкова 
нееднократно обясни, че реално с нови емисии може да се финансира единствено старо задължение, ако няма приет нов 
бюджет през съответната година. 
В текстовете се регламентират трансферите към общините, както парите в държавното обществено осигуряване и 
Здравната каса. 
До приемането на бюджет догодина "на разделени или създадени бюджетни организации, чиито бюджети са част от 
държавния бюджет и ръководителите им са определени за първостепенни разпоредители с бюджет, Министерският съвет 
определя ежемесечни лимити за плащания, като съответният първостепенен разпоредител с бюджет води самостоятелна 
отчетност", е записано в законопроекта. 
Вноските към Европейската комисия и международните институции са по действащите споразумения. 26 милиона евро 
трябва да бъдат осигурени на Европейския съюз като макрофинансова помощ за Украйна, става ясно още от предложените 
текстове. 
Предвидена е възможност Българската банка за развитие да сключва нови заемни споразумения до 700 милиона лева. 
"Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" също имат възможности за нови задължения, според предложените текстове. 
 
√ Зърнопроизводителите получават субсидиране по третата кризисна мярка, свързана с войната в Украйна 
Зърнопроизводителите ще получат субсидиране по третата кризисна мярка, свързана с войната в Украйна. За да получат 
подпомагане, фермерите трябва да са отглеждали слънчоглед през тази и миналата година. 
До момента зърнопроизводителите не бяха включени  като получатели на кризисно подпомагане заради войната в 
Украйна  , въпреки че  улеснения внос на зърно от украинските производители , постави българските им колеги в неизгодни 
пазарни позиции. 
Липсата на финансова помощ провокира недоволство сред българските зърнопроизводители и те дори изкараха 
машините на протест в средата на септември.  Техните доводи тогава бяха, че  вносът на зърно от Украйна  се прави без 
нужния фитосанитарен контрол и въпреки че сектор Зърнопроизводство е важен сектор в селското стопанство у нас, той 
не е подпомогнат по никакъв начин.  Към момента браншът има информация от агроведомството , че ще получи 
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финансова  помощ при третата кризисна мярка , но допустими за подпомагане ще бъдат само  производителите на 
слънчоглед 
Помощта ще се изплаща на стопанство, като за първите 5 хектара се полагат 150 лв , от 5-до 10 хектара - 350 лв  ,  за 
хектарите  до 30 - 850 лв и от 30 до 100 хектара - 2800 лв 
Максималната сума за подпомагане по тази мярка е 15 000 евро. 
 
√ Телемедицина – законодателство и нормативна регулация 
В България липсва регламент как се води здравен запис и медицинско досие 
Медицината от разстояние и провеждане на лекарска консултация онлайн изискват нуждата от споделеното медицинско 
досие. Обикновено дигиталният здравен картон съхранява и защитава информацията и дава възможност за споделяне при 
нужда за по-точно диагностициране. В много от страните по света телемедицината и електронният здравен картон отдавна 
са намерили своето активно приложение в здравната система. 
"Ние сме единствената европейска държава, в която няма никакъв регламент за това как се води здравен запис, какво е 
медицинско досие. Това поражда проблеми и за лекарите и за пациентите и не дава възможност да реализираме 
електронното здравеопазване. И тази негова част, която включва телемедицината", посочва  в "Нашият ден" Мария 
Петрова, адвокат по медицинско право. 
Често пациенти споделят, че в епикризите им пише не точна информация, за да се ползва определена клинична пътека, 
която дава достъп до определени изследвания или болничен престой. 
"Когато имаме такава опороченост на входните данни, няма как да искаме качество при изхода, за това няма добър анализ 
на нещата, които се случват в сферата на здравеопазването. Затова няма и адекватен бюджет, защото не знаем реално 
къде и за какво харчим пари", твърди Мария Петрова. 
Интернет магазин ли е телемедицината? 
Напредващото в технологиите общество и предизвикателствата, които пандемията ни донесе, трябва категорично да се 
замислим, че правната рамка трябва да обслужва обществения интерес. Една голяма част от услугите, които се предоставят 
от телемедицината, страдат от порока, че са абсолютно нерегулирани. 
"Такъв тип платформи и такъв вид предлагане на услуги, освен регулирани в закон, трябва да се регулират с изменения в 
Закона за здравето. Трябва да се доразвие нормативната уредба в една наредба, като подзаконов нормативен акт и там 
ясно и категорично да се опишат общите условия и правилата, при които ще се прилагат съответните видове услуги. Защото 
едно е да говорим за диагностика, друго е да говорим за рехабилитация, трето е да говорим за терапии и лечение или 
профилактика", посочва експертът по медицинско право. 
Целия разговор с Мария Петрова можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ ЕК обеща 500 млн. евро за подобряване на енергийната инфраструктура на Западните Балкани 
Председателят на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен представи в Скопие пакет с подкрепа за справяне с 
енергийната криза на Западни Балкани. 
Като част от балканската си обиколка, тя ще бъде в Тирана днес, а след това ще посети Косово, Босна и Херцеговина и 
Сърбия, а на 29 октомври ще бъде в Черна гора, предаде Франс прес. 
Европейската комисия обещава 500 милиона евро за подобряване на енергийната инфраструктура на Западните Балкани. 
Това заяви по време на посещението си в Скопие председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Според 
нея първоначално комисията ще предостави 80 милиона евро под формата на незабавна подкрепа за бюджета, за да може 
Северна Македония да се справи с влиянието на растящите енергийни цени. 500-те милиона евро, които са за целия 
регион, ще бъдат под формата на грантове за инвестиране в енергийна свързаност и ефективност, както и във 
възобновяема енергия. 
Посещението на Урсула фон дер Лайен е второто в Северна Македония за годината. През юли тя говори пред парламента 
на страната. 
 
√ ЕК предлага регламент, който позволява банков превод за 10 секунди 
Банковите преводи в ЕС ще отнемат само 10 секунди, ако се приеме законодателното предложение за регламент за 
незабавно плащане в евро на Европейската комисия. Това трябва да важи за всички граждани и бизнеси, които имат 
банкови сметки в ЕС и страните от Европейското икономическо пространство – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. 
То обаче няма да влезе в сила веднага. Последната дума има Съветът на ЕС. 
Незабавното плащане е много по-бързо в сравнение с традиционните кредитни трансфери, които се получават само в 
работно време и пристигат в сметката на получателя едва на следващия работен ден, а понякога това може да отнеме до 
три календарни дни. 
Едва 11 на сто от кредитните трансфери в евро в ЕС в началото на 2022 г. са били незабавни, сочат статистическите данни. 
 
√ Очаква се ЕЦБ да вдигне водещите лихви с нови 75 базисни пункта 
Очаква се Европейската централна банка да вдигне водещите лихви с нови 75 базисни пункта. Управителният съвет се 
събира днес на редовното си заседание след поредните данни за прекомерно висока инфлация, става въпрос за годишно 
изменение през септември от 9,9 на сто за валутния съюз. 
От юли насам ЕЦБ покачи лихвите със 125 базисни пункта. При депозитите лихвата в момента е 0,75 на сто, но това равнище 
е далеч от това, което се приема за "неутрално", а именно 1,5-2,0%. 
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Проучвания на "Ройтерс" и "Блумбърг" показват, че очакванията са водещите лихви да продължават да се покачват, 
включително да има нов скок през декември, докато не достигнат именно това "неутрално" ниво, коментират 
анализаторите. Според тях Франкфурт все повече влиза в темпото на Федералния резерв. 
Водещ мотив на ЕЦБ да продължава с все по-сериозното затягане на монетарната политика е ръстът на инфлацията. 
Именно нейното овладяване провокира и призива на управляващия директор на Международния валутен фонд 
Кристалина Георгиева централните банки да продължат в същия дух, но без прекомерно да пречат на икономическия 
растеж. 
Очаква се на заседанието в четвъртък членовете на ЕЦБ да започнат да обсъждат и намаляване на огромния финансов 
баланс на централната натрупан посредством покупките на еврооблигации през последните години с оглед на серията 
програми за "количествени облекчения", като същевременно бъдат затегнати условията по отпусканите от централна 
банка евтини заеми за търговските банки, познати като TLTRO операции. 
Тъй като по-високите лихви могат да доведат до проблем за най-задлъжнелите държави, повечето анкетирани експерти 
не смятат, че ЕЦБ ще прибегне до специално създадения инструмент за реакция в тази насока. 
 
√ ЕЦБ ще обсъди свиване на раздутия си баланс на фона на сътресенията на пазара на облигации 
Очаква се Европейската централна банка да започне деликатния процес на свиване на прекомерно раздутия си финансов 
баланса на заседанието си тази седмица, след като осем години на масирани покупки на еврооблигации и на щедро 
отпускане на банкови заеми увеличи повече от четирикратно общите й активи до цели 8,8 трилиона евро, съобщава 
"Файненшъл таймс", цитирайки свои източници. 
Промяната ще отбележи засилване на усилията на ЕЦБ за премахване на паричните стимули и ограничаване на растящата 
инфлация, която през септември достигна исторически връх в еврозоната от 9,9% или почти пет пъти повече от целевото 
ниво от 2 на сто. 
Централните банкери трябва да действат предпазливо или ще рискуват разпродажба на еврооблигации подобно на това, 
което стана в Обединеното кралство в края на септември и началото на октомври, което би увеличило икономическите 
проблеми, пред които е изправен регионът. 
"Това ще бъдат трудни шест месеца за ЕЦБ, в които много от потенциалните компромиси между инфлацията, 
икономическия растежа и финансовата стабилност могат да станат по-интензивни и трудни за управление", коментира 
Силвия Арданя, старши европейски икономист в банката Barclays. 
На срещата на управителния съвет на ЕЦБ във Франкфурт в четвъртък (27-и октомври) вероятно ще се постигне съгласие за 
ново агресивно повишение на лихвените проценти, като се очаква почти сигурно затягане на лихвите с 0,75 процентни 
пункта на второ поредно заседание. Това ще повиши лихвения процент по депозитите до 1,5 процента, което би било 
неговото най-високо ниво от януари 2009 г. 
Няколко членове на ЕЦБ, оглавявана от Кристин Лагард, заявиха, че също та планират да обсъдят начини за започване на 
свиване на финансовия баланс, който през последното десетилетие нарасна от около 2 трилиона евро до цели 8,8 трлн. 
евро, равняващо се на 70 процента от брутния вътрешен продукт на еврозоната. 
Ключовото решение, което се очаква от ЕЦБ тази седмица, е как да намали много изгодните свръх евтини банкови заеми 
за 2,1 трлн. евро, които тя предостави на търговски кредитори след началото на коронавирусната пандемия, известни като 
целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO). 
Тази схема позволи на търговските банки да продължат кредитните си политики по време на пандемията. Но сега ЕЦБ вече 
започна да повишава лихвените проценти стабилно над нулата, което ще позволи на банките да реализират безрискови 
печалби от 28 милиарда евро, като просто поставят парите, които са получили чрез TLTRO операциите обратно на депозит 
при Европейската централна банка, показват оценки на американската банка Morgan Stanley. 
Такъв финансиран от данъкоплатците тласък за банките е политически неприятен в момент, когато домакинствата и 
предприятията се борят с нарастващите разходи за заеми. 
Проучване на ЕЦБ сред кредиторите, публикувано във вторник, показа, че банките в еврозоната стават много по-
придирчиви при отпускането на заеми (затягат кредитните си стандарти), оттегляйки се от предоставянето на ипотечни 
кредити с най-бързия темп от финансовата криза през 2008 г. насам. 
Една от възможностите е да се променят условията на заемите със задна дата, но банките предупредиха, че това може да 
предизвика правни предизвикателства и да увеличи рисковите премии в някои страни. Друга възможност е да се променят 
правилата за олихвяване на резервите, като се плаща нулева лихва върху TLTRO заемите. Анализаторите очакват, че всяка 
една промяна в условията може да доведе до предсрочно изплащане на около 1 трилион евро заеми по програмата TLTRO 
през декември. 
ЕЦБ отказа да коментира тази информация, посочва "Файненшъл таймс". 
Централната банка също така може да сигнализира, че се готви да свие портфейла си от облигации на стойност 5 трилиона 
евро, който е натрупала през последното десетилетие чрез серията програма, известни като "количествени улеснения". 
Намаляването на размера на падежиращите ценни книжа, които ЕЦБ ще заменя от началото на следващата година – 
процес, известен като "количествено затягане" – ще доближи Европейската централна банка до Федералния резерв на 
САЩ и до Английската централна банка. 
Но икономистите предупреждават, че свиването на притежаваните от ЕЦБ облигации крие риск от засилване на 
сътресенията на дълговия пазар. 
Като се имат предвид белезите, оставени от кризата с държавния дълг в еврозоната преди десетилетие, когато 
спираловидните разходи за заеми за правителствата в Южна Европа доведоха еврозоната до ръба на колапса, ЕЦБ 
възнамерява да действа внимателно. 
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През миналата седмица управителят на централната банка на Франция Франсоа Вилроа дьо Гало препоръча пред 
"Файненшъл таймс" внимателен подход, отбелязвайки, че "нормализирането на финансовия баланс на ЕЦБ не трябва да 
бъде изцяло на автоматичен пилот - нека започнем ясно, но предпазливо и след това да ускорим постепенно". 
Само през последните две години ЕЦБ изкупи облигации за над 2 трилиона евро, натрупвайки повече от целия 
допълнителен дълг, емитиран от отделните правителства в еврозоната през този период. Тя спря да увеличава 
облигационния си портфейл едва през юли и продължава да купува ценни книжа за около 50 милиарда евро на месец, но 
само за да замени притежаваните от нея падежиращи книжа. 
Франсоа Вилроа дьо Гало каза, че предвижда ЕЦБ да вземе решение относно плановете за спиране на реинвестициите в 
най-големия си пул от облигации, а именно портфолиото за закупуване на активи на стойност 3,26 трлн. евро, още през 
декември с оглед на прилагането на промяната през първата половина на следващата година. 
Очаква се централната банка обаче да продължи да реинвестира отделно портфолио от 1,7 трлн. евро относно т.нар. 
програма за "пандемични покупки" (PEPP) най-рано до 2025 г. ЕЦБ може да съсредоточи реинвестициите по програмата 
PEPP в определени държави, осигурявайки първа линия на защита срещу всякакви сериозни разпродажби на пазарите на 
облигации на силно задлъжнели държави от еврозоната. 
 
√ Слабо подобрение на експортните очаквания в Германия през октомври 
Нагласите сред германските износители се повишиха леко през октомври, въпреки че цялостната ситуация остава трудна 
поради напрегнатите енергийни пазари и слабата световна икономическа среда, отчита институтът Ifo в последно 
проучване, публикувано в сряда. 
Индексът на експортните очаквания се повиши през октомври до -5,3 пункта от -6,0 пункта през септември. Положението 
сред германските износители обаче остава трудно, като високото ниво на несигурност предизвиква нежелание сред 
международните клиенти да правят нови поръчки, отчита институтът Ifo. 
Единствено индустрията за напитки и производителите на електронно оборудване очаква значителен растеж на износа, 
показва проучването. В същото време автомобилните производители не очакват никакъв ръст в задграничния си бизнес. 
Силно енергоемките сектори, включително производството на химикали, стъклени изделия и метали, също остават в 
трудна ситуация. 
Ден по-рано институтът Ifo отчете известна стабилизация на бизнес нагласите в Германия през октомври, като те се 
влошиха по-сдържано от очакваното спрямо септември благодарение на слабо повишение на очакванията на компаниите 
за следващите месеци, но въпреки това настроенията в германската икономика продължават да са мрачни. 
Анализатори отдадоха тази частична стабилизация на обявените от германското правителство мерки за до 200 млрд. евро 
за ограничаване на високите цени на енергията. 
 

Графика на индекса на експорните очаквания в промишлеността 

 
 

√ Полският сенат обяви Русия за терористичен режим 
Сенатът на Полша прие резолюция, в която обяви Руската федерация за терористичен режим и призова международната 
общност да подкрепи Международния наказателен съд в разследването на лицата, отговорни за военните престъпления 
в Украйна. 
В подкрепа на документа гласуваха всички сенатори, присъствали на заседанието в горната камара. В текста се заявява, че 
"на 24 февруари въоръжените сили на Руската федерация са отприщили чудовищна война срещу Украйна". 
"Нашествениците тероризират населението на украинските градове, бомбардират граждански обекти, бандити в 
униформи измъчват и убиват военнопленници и цивилни в окупираните територии. Отвличат украински деца, за да ги 
отгледат като еничари. Изселват, преселват и изпращат украински граждани в най-отдалечените краища на Русия", се казва 
в полската резолюция. 
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√ Еврото се върна над нивото на паритет с долара на фона на обща слабост на зелените пари 
Еврото поскъпна вчера обратно над нивото на паритет (1,0000) спрямо долара за пръв път от шест седмици насам с оглед 
на общата слабост на зелените пари поради очакванията, че Федералният резерв на САЩ ще се наложи да забави 
досегашното агресивно темпо на повишаване на лихвите с оглед на постъпващите слаби данни за американската 
икономика. 
В същото време се очаква на днешното си заседание ЕЦБ да повиши за второ пореден път основните си лихви с цели 75 
базисни пункта до най-високи нива от 2009 г. насам в опит да ограничи рекордната инфлация в еврозоната от 9,9% на 
годишна база, отчетена през септември. 
Очаква се на заседанието в четвъртък членовете на ЕЦБ да започнат да обсъждат и намаляване на огромния финансов 
баланс на централната натрупан посредством покупките на еврооблигации през последните години с оглед на серията 
програми за "количествени облекчения", като същевременно бъдат затегнати условията по отпусканите от централна 
банка евтини заеми за търговските банки, познати като TLTRO операции. 
Към 18.30 часа българско време вчера еврото поскъпва с над 1% до 1,0070 долара, достигайки най-високо ниво от 14-ти 
септември насам. 
 

Графика евро/долар 

 
 
Индексът на долара спрямо останалите шест водещи валути също се помижава с над 1% към 109,73 пункта - най-ниско 
негово ниво от 20-ти септември насам. 
Британската лира пък поскъпва с 1,4% към 1,1620 долара - най-високо ниво от средата на септември насам, тъй като 
инвеститорите продължават да приветстват избирането на Риши Сунак за премиер на Обединеното кралство. 
Доларът отслабва с над 1% и спрямо японската йена с оглед на проведените преди дни неофициални интервенции от 
Японската централна банка в защита на местната валута. Доларът се търгува около 146.60 йени, отстъпвайки от 32-
годишния връх точно под 152,00 йени, достигнат на 21-ви октомври (най-слабо ниво за японската валута от юни 1990 г.). 
 
√ Обстановката в Херсонска област остава сложна, най-тежки са боевете около Бахмут и Авдеевка в Донбас 
Обстановката в Херсонска област остава сложна, продължават руските атаки на градовете Бахмут и Авдеевка в Донбас 
Русия е концентрирала в Херсонска област значителни военни сили, които трудно могат да бъдат победени, каза 
украинският президентски съветник Олексий Арестович. Още шест батальонно-тактически групи са пристигнали в района, 
като общият им брой е около 30, уточни Арестович. 
Според началника на украинското военно разузнаване Кирило Буданов руското отстъпление ще бъде ускорено, когато под 
украински контрол се окаже язовирът в Нова Каховка. Части на украинската армия се насочват натам и към областния 
център. 
Населението на Херсонска област от десния бряг на Днепър може да се върне обратно, след като фронтовата линия бъде 
отдалечена, каза от своя страна Кирил Стремоусов от проруската местна администрация, цитиран от РИА Новости. По-рано 
регионалният ръководител Владимир Салдо посочи, че над 70 000 души от региона са били евакуирани. 
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че най-тежките боеве в Донецка област са около Бахмут и Авдеевка, 
но продължават активните действия и в други направления.  
Руските сили са нанесли удар в една от общините в Киевска област. Избухнал е пожар, но не се съобщава за пострадали. 
Нанесени са щети в предградие на Запорожие при руски обстрел. 
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√ Босфорът е затворен заради мъгла 
Гъста мъгла стана причина за временното затваряне на Босфора тази сутрин, съобщи телевизия ТРТ1, позовавайки се на 
информация от бреговата охрана на Турция. 
От 04:35 ч. движението на корабите в двете посоки временно е преустановено. Видимостта в Босфора и Мраморно море 
не надвишава 500 метра, отбелязва телевизионният канал. 
Според информацията на ТРТ, движението на кораби през Босфора се очаква да бъде възстановено след 09:00 часа. 
 
√ МАЕ: Търсенето на природен газ ще достигне пик до края на десетилетието, а на петрол - към 2035 г. 
Глобалните емисии на изкопаеми горива, водещи до изменението на климата, ще достигнат своя връх до 2025 г. 
Международната агенция по енергетика (МАЕ) публикува в четвъртък своята "Световна енергийна перспектива за 2022 г.", 
в която прогнозира за пръв път в историята на моделирането на енергийните пазари от страна на агенцията, че глобалното 
търсене на изкопаеми горива ще достигне пик или плато през текущото и следващото десетилетие. 
Глобалните емисии на изкопаеми горива, водещи до изменението на климата, ще достигнат своя връх до 2025 г., тъй като 
използването на въглища трябва да "намалее през следващите няколко години", докато търсенето на природен  газ ще 
остане без съществена промяна (ще се поддържа плато) до края на настоящото десетилетието, а потреблението на петрол 
ще спадне към средата на следващото десетилетие (към 2035 г.), "преди леко да спадне до средата на века". 
"Един от ефектите от действията на Русия е, че ерата на бързо нарастване на търсенето на природен газ наближава своя 
край“, каза МАЕ, посочвайки нарастване на глобалното търсене на газ с по-малко от 5% между 2021 г. и 2030 г. 
Относно Русия, МАЕ заяви, че страната, която е най-големият износител на изкопаеми горива в света, никога няма да си 
възвърне дела от глобалния енергиен микс, който имаше преди инвазията си в Украйна, тъй като Европа спира да ги внася, 
като руският дял от международно търгуваните петрол и газ ще намалее наполовина до 2030 г. 
Доставката на Русия на международно търгувана енергия ще спадне до 13% до 2030 г. от около 20% през 2021 г., 
прогнозира МАЕ. 
"Руската инвазия в Украйна подтиква цялостно преориентиране на глобалната енергийна търговия, оставяйки Русия с 
много намаляваща позиция“, се посочва в доклада на МАЕ. 
Спадът в руския износ на изкопаеми горива след нахлуването на Москва в Украйна тази година ще трансформира 
глобалния енергиен пейзаж за десетилетия и може да помогне за ускоряване на прехода към зелена енергия, посочи още 
Международната агенция по енергетика. 
Годишният доклад на МАЕ за световната енергийна перспектива отбелязва икономическия удар от намалените доставки 
на руски нефт, природен газ и въглища, но запазва най-добрия екологичен сценарий, при който не са необходими 
инвестиции в нови проекти за изкопаеми горива. 
В доклада на МАЕ се казва, че глобалната енергийна криза причинява дълбоки и дълготрайни промени, които могат да 
ускорят прехода към по-устойчива и сигурна енергийна система. 
"Енергийните пазари и политики се промениха в резултат на нахлуването на Русия в Украйна, не само за момента, но за 
десетилетия напред", каза изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол, предаде Ройтерс. 
"Енергийният свят се променя драматично пред очите ни. Отговорите на правителствата по света обещават да превърнат 
това в историческа и окончателна повратна точка към по-чиста, по-достъпна и по-сигурна енергийна система", добави той. 
Краткосрочните дефицити, създадени от намаляването на доставките на изкопаеми горива от Русия, ще трябва да бъдат 
запушени от другаде. Най-силните кандидати са проекти с "кратки срокове за изпълнение", които бързо да осигурят 
доставки на петрол и газ на пазара, без да бъдат вкарани в зависимост. 
Агенцията също така каза, че пикът на емисиите на въглероден диоксид ще бъде достигнат през 2025 г., но в същото време 
МАЕ предупреждава, че настоящите глобални политики ще доведат до намаляване само с 13% на годишните емисии до 
2050 г., което "далеч не е достатъчно, за да се избегнат тежки въздействия от променящия се климат". 
Очаква се глобалните инвестиции в чиста енергия да нараснат до над 2 трилиона долара годишно до 2030 г., което е 
наполовина повече от настоящите нива, докато "международните енергийни пазари претърпяват дълбока преориентация 
през настоящото десетилетие, докато страните се приспособяват към разрива по отношение на енергийните потоци между 
Русия и Европа", посочва МАЕ. 
Миналата година МАЕ смая енергийната индустрия, като каза, че по-ниското търсене и увеличаването на горивата с ниски 
емисии правят новите нефтени и газови находища след 2021 г. ненужни в най-благоприятния за климата сценарий с нулеви 
нетни емисии на агенцията. 
Целият доклад на МАЕ може да видите ТУК. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Твърде много газ: изненадващият проблем на Европа насред енергийната криза 
Рисковете все още предстоят: много зависи от времето и рязко застудяване бързо ще накара Европа да посегне към 
запасите си 
Европа изведнъж има повече газ, отколкото може да използва. 
Откъсната от руския внос, на който дълго време разчиташе, Европа се втурна да внася втечнен природен газ от цял свят, за 
да запълни хранилищата си. Сега комбинация от необичайно топло време и успешно наддаване за товари означава, че 
съоръженията са почти пълни, преди европейците дори да са увеличили термостатите. Цените на газа също са спаднали 
рязко и са по-малко от една трета от летния си пик. 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/7e42db90-d8ea-459d-be1e-1256acd11330/WorldEnergyOutlook2022.pdf
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Рисковете все още предстоят: много зависи от времето и рязко застудяване бързо ще накара Европа да посегне към 
запасите си. Правителствата също са на ръба относно заплахата от повече саботажи на енергийни активи, които биха могли 
да обърнат пазара. Но в края на октомври континентът е в по-добра форма, отколкото политиците смееха да се надяват. 
Доставките на газ от Русия се свиват от миналата година. Потоците по ключовия тръбопровод "Северен поток" бяха спрени 
това лято, преди няколко взрива да повредят връзката миналия месец. Мекото време засега помага за ограничаване на 
търсенето, но европейските политици се притесняват, че по-ниските цени на газа - в сравнение с летния скок - ще 
стимулират по-високо потребление, когато температурите паднат. 
„Пренасищането с газ в Европа се очаква да продължи поне до декември“, каза Джакомо Масато, водещ анализатор и 
старши метеоролог в италианската енергийна компания Illumia. „Малко вероятно е Европа да стане свидетел на 
продължително студено време през ноември.“ 
Газът е близо до най-ниското ниво от юни, въпреки че опасностите все още са в ценообразуването на пазара. Февруарските 
фючърси се търгуват с 44% премия спрямо ноември, а разходите за следващата зима също са по-високи, което показва, че 
се очаква проблемите с доставките да продължат. 
 

 
 
Всичко това означава, че намаляването на употребата, въпреки примамката на по-ниските цени, остава от съществено 
значение. Според Timera Energy намаляването на търсенето на газ през 2022 г. се оценява на около 7-9%, „основно 
предизвикано от затварянето на големи промишлени потребители“. „Това обаче е под целта на ЕС от 15%. 
„Способността на Европа да се справи с паралелна енергийна и газова криза през следващите две години зависи силно 
от способността ѝ да намали търсенето“, казаха анализатори от Timera в блог. „Смятаме, че кризата далеч не е 
приключила." 
Усилията на Европа да натрупа запаси означават, че европейските хранилища са пълни на 93,6%, а Германия е на 97,5%, 
според Gas Infrastructure Europe. Въпреки че това осигурява известно удобство на пазара, в Германия е достатъчно само да 
отговори на търсенето за два месеца по-студено време, така че Европа ще трябва да продължи да привлича товари от LNG. 
Но времето изглежда ще остане по-меко от обичайното до ноември, според метеорологичния модел на Bloomberg. 
Засега корабите продължават да пристигат. Северозападна Европа е напът да получи 82 танкера LNG този месец, с 19% 
повече в сравнение със септември. Повече кораби остават по-дълго в състояние на така нареченото "плаващо хранилище" 
в очакване на по-високи цени и на фона на ограничен капацитет за получаване на горивото, според корабните брокери 
Fearnleys A/S. Тази ситуация може да продължи до средата на януари, според Oystein Kalleklev, главен изпълнителен 
директор на LNG корабособственика Flex LNG Ltd. в Осло. 
Индексът на Bloomberg за натоварени танкери на вода в продължение на 20 дни или повече се повиши до най-високото 
си ниво поне от 2017 г. Миналата седмица испанската Enagas SA предупреди, че може да се наложи да ограничи броя, тъй 
като има малко място за поемане на излишния внос. 
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Докато цените падат в момента, търсенето от Азия може да се повиши и Русия все още може да прекрати потоците от газ, 
които преминават през Украйна, целенасочено или чрез увреждане на инфраструктурата, докато боевете там 
продължават. И двете биха увеличили натиска върху цените и също така биха затруднили пълненето на складовете през 
следващата година. 
Междувременно европейските енергийни министри също обсъждат временно ограничение на референтните цени на газа. 
Един от основните аргументи срещу мярката е, че тя може да затрудни Европа да продължи да привлича LNG, от който се 
нуждае тази зима. 
„Когато температурите започнат да падат и складовете да се изпразват, пазарната реалност на несъответствието между 
предлагането и търсенето ще означава по-високи цени, което ще доведе до допълнителен инфлационен натиск“, каза Катя 
Яфимава, старши научен сътрудник в Оксфордския институт за енергийни изследвания. „Този проблем вероятно ще стане 
по-остър през следващата зима.“ 
 
√ Времето на Европа да приеме мерки за природния газ преди зимата изтича 
Плановете за таван на цените остават затънали в технически детайли и политически спорове 
Европейските министри постигнаха труден успех, който през юли беше определен като чудо  от един дипломат, когато им 
отне само шест седмици да се споразумеят да ограничат търсенето на природен газ. Оттогава сроковете на блока се 
изпълняват и сега изглежда малко вероятно ключови нови мерки да бъдат въведени навреме за зимата, пише Bloomberg. 
Министрите си поставиха още един краен срок, когато се срещнаха във вторник. Сега те имат за цел да постигнат 
споразумение по последната група от предложения за намаляване на цените на енергията до 24 ноември – което е напред 
в отоплителния сезон. Дори и да успеят, ключови мерки като нов пазарен бенчмарк няма да влязат в сила до пролетта. 
Плановете за таван на цените остават затънали в технически детайли и политически спорове. 
Междувременно пазарът предостави глътка въздух на политиците: в момента има пренасищане на газ в Европа, тъй като 
усилията за внасяне на втечнен природен газ (LNG) с кораби съвпаднаха с необичайно топлото време. Тъй като рискът от 
пълномащабна енергийна криза намалява, намалява и импулсът за действия. 
„Комисията трябва да осигури останалите части от пъзела“, заяви Йозеф Сикела, министър на промишлеността и 
търговията на Чехия, настоящ европредседател на ротационен принцип. „Играта не е приключила и тъй като играта не е 
приключила, трябва да имаме спешна мярка, независимо от настоящото ни място“, добавя той. 
През юли, когато Москва сви доставките на газ, което доведе до преосмислянето на европейската енергийна политика, 
блокът се споразумя за доброволна цел от 15% за намаляване на търсенето с опция това да стане задължително, ако е 
необходимо. Оттогава ЕС реши да позволи на правителствата да ограничават печалбите и приходите на енергийните 
компании и да насочват тези средства към потребителите. 
Това бяха лесните мерки. По-трудните – с потенциално по-голямо въздействие – все още остават заключени в 
дипломатически дискусии, докато страните членки обвиняват Европейската комисия в забавяне. 
Ключовият въпрос сега е дали блокът може да предложи таван на цените на газа. Еврокомисарят по енергетиката Кадри 
Симсон сигнализира, че е възможно да има предложение относно тази мярка преди срещата на 24 ноември. Това би било 
само началото на процес, който ще продължи няколко седмици. 
„Комисията ще работи бързо по подробностите“, заяви тя на пресконференция във вторник. 
Друго предизвикателство е ограничаването на цените на газа, използван при производството на електроенергия – мярка, 
която редица страни членки подкрепят. Комисията обаче публикува документ по-рано тази седмица, в който се 
подчертават множество трудности пред поставянето на такъв таван – например как да се преустанови стимулирането на 
търсенето на газ и електричеството, което тече към страни извън ЕС. 
Някои дипломати смятат, че не е възможно и двата вида ценови ограничения да бъдат приложени едновременно. В 
рамките на няколко срещи сред страните членки на блока дори определението за таван на цените беше умишлено 
оставено неясно и някои държави все още не могат да се споразумеят какво трябва да означава. 
„Има около 15 държави членки, които преди време спориха заедно за по-силна намеса на пазара, въпреки че 15-е имат 
различни идеи, когато става въпрос как точно да се направи това“, посочва холандският министър на енергетиката Роб 
Йетен. „Трябва да избягваме прибързаните решения“, добави той. 
 
√ Мерките на Макрон отправят предизвикателство към паричната политика на ЕЦБ 
Франция демонстрира, че повече разходи за защита на домакинствата могат да ограничат общата инфлация, без да 
предизвикат сътресения на пазара 
Когато правителствените разходи се сблъскат с повишаването на лихвените проценти на централните банки в условията 
на бурна инфлация, пазарите се плашат. Това е урокът за министър-председателя на Обединеното кралство Риши Сунак 
след имплозията на базуката от енергийни помощи и намаляване на данъците на неговия предшественик 
"Тръсономиката". Предстои период на по-сериозни икономии, пише Лионел Лоран в рубриката Bloomberg Opinion. 
Еврозоната избегна тези сътресения, което дава представа за това къде се намират истинските икономически радикали в 
наши дни. Но и там се очертава противопоставяне на тема инфлация, тъй като правителствата изразяват недоволство от 
затягането на политиката на Европейската централна банка. Френската "Макрономика" предполага, че това недоволство 
не е лишено от аргументи. 
На теория Франция би трябвало да бъде пример за разхлабени разходи, което кара пазарите да се паникьосват от 
дефицитите. Страната излезе от пандемията със съотношение на дълга към БВП от 113% и бюджетен дефицит от 7%, по-
висок от средния за еврозоната, след като направи всичко възможно, за да защити работните места. В желанието си да 
избегне повторение на протестите на Жълтите жилетки от 2018 г. заради по-високите разходи за живот, администрацията 
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на френския президент Еманюел Макрон похарчи 24 млрд. евро от края на 2021 г. насам, за да ограничи сметките на 
потребителите за енергия. Те ще бъдат удължени и до края на 2023 г. ще достигнат 45 млрд. евро. 
Въпреки това базисната инфлация във Франция от 6% понастоящем е най-ниската в еврозоната. За сравнение – в Германия 
тя е 10%, а в Обединеното кралство - 10,2%. Разбира се, инфлацията от 6% все още е обективно висока и намалява 
покупателната способност, но мозъчният тръст OFCE смята, че държавната енергийна подкрепа ще намали инфлацията с 2 
процентни пункта през тази година, което ще доведе до увеличение на БВП с почти 1%. Международният валутен фонд 
очаква през следващата година икономиката на Франция да нарасне по-бързо от тези във Великобритания и Германия. 
Доходността по френските облигации не е скочила като тази по британските, отчасти заради ниската политическа 
непредсказуемост. 
 

 
 
Смисълът тук не е да се възхвалява контролът върху цените на енергията във Франция. Те не са безплатен обяд и се 
финансират от държавния бюджет. Администрацията на Макрон се опитва да ги насочи по-ефективно и планира да 
увеличи тавана на цените от 4% на 15% през следващата година. 
Но Франция демонстрира, че повече разходи за защита на домакинствата могат да ограничат общата инфлация, без да 
предизвикат сътресения на пазара. Тя също така подсказва, че лихвените проценти може да не са най-ефективният начин 
за справяне с инфлацията, движена от енергията. Макар че базисната инфлация, изключваща енергията, се повишава, 
Никола Гьотцман, стратег във Financiere de la Cite, казва, че високите цени на енергията ясно ще се отразят на пазар, но с 
пет-шестмесечно закъснение. 
Ето защо Макрон отправя необичайно гласовито послание към ЕЦБ, която е на път да отново да увеличи лихвите със 75 
базисни пункта. В интервю за Les Echos той предупреди паричните власти да не "разрушават търсенето", за да овладеят 
инфлацията. А след срещата си с Макрон новият италиански министър-председател Джорджа Мелони предприе свой 
собствен удар срещу Франкфурт, като нарече предстоящите повишения на лихвите "прибързан избор". 
Никой не иска конфликтът между фискалните и паричните власти да ескалира, особено след хаоса предизвикан от 
Тръсономиката. Но има основание да се твърди, че централните банкери ще се сблъскат със собствените си ограничения 
при инфлационен шок, предизвикан от енергийни източници. 
Икономиката на Европа не прегрява като тази на САЩ. Двуцифрената инфлация в Обединеното кралство предполага 
комбинация от влошаване на условията на търговия и въздействието на Брекзит върху пазара на труда; докато в Германия 
мащабът на рецесията е такъв, че се работи по широкообхватен план за енергийна помощ. Не е ясно дали по-високите 
лихвени проценти биха решили този проблем без да нанесат съкрушителен удар върху търсенето и да предизвикат 
последици за финансовата стабилност. 
Въздействието на понижаването на инфлацията в еврозоната от почти 10% до 2% чрез затягане на лихвените проценти от 
страна на централните банки е нещо, към което пазарите все още не са се приспособили, казва анализаторът от Carmignac 
Майкъл Михаелидес. 
Европа има по-голяма нужда от истинска координация, отколкото от агресивно повишаване на лихвените проценти. 
Вместо да очакват всички страни да тестват готовността на пазара да финансира плановете за енергийна подкрепа, 
членовете на Европейския съюз трябва да вземат съвместни заеми и да инвестират в целева помощ за уязвимите от 
високите цени на енергията, както и в инфраструктурни проекти, които ще стимулират растежа и ще увеличат енергийните 
доставки. Мартин Морисън, икономист в DWS, казва, че дори след сътресенията на „Тръсономиката“, повече съвместни 
инвестиции на ЕС в енергетиката биха се изплатили. 
Това ще означава постигане на по-голяма координация между правителствата и централните банки. Всъщност тази 
седмица шефът на Испанската централна банка Пабло Ернандес де Кос призова за повече инвестиции с помощта на 
пандемични фондове за възстановяване и реформи на фискалните правила. „Тръсономиката“ се провали, но истинското 
изпитание за инфлацията започва сега. 
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√ Фед губи милиарди и изтри приходите, които финансираха множество публични разходи 
Загубите на централните банки не пречат на провеждането на парична политика, но могат да имат други последици 
Печалбата и загубите обикновено не се смятат за значими за централните банки, но бързо трупащите се оцветени в червено 
цифри рискуват да се превърнат в нещо повече от счетоводен проблем за Федералния резерв и други централни банки.  
Облигационният пазар претърпява една от най-сериозните разпродажби от поколение насам. Те бяха предизвикани от 
ускорената инфлация и агресивното увеличаване на лихвите от страна на централните банки. Спадащите цени на 
облигациите пък означава, че намалява стойността на огромните баланси, които Фед и други централни банки натрупаха 
по време на извънредни кампании в последните години. 
Нарастването на лихвите означава и че централните банки плащат по-високи лихви върху сумите, които търговските банки 
държат при тях. Това означава, че Фед вече работи на оперативна загуба и прогори дупка, която финансовото министерство 
ще трябва да запълни чрез емитиране на дълг. Британското финансово министерство вече се готви да компенсира загубите 
натрупани от Английската централна банка. 
Тази мярка подчертава коренната промяна в много страни, при която централните банки вече не допринасят значително 
за приходите на държавата. Американското финансово министерство отчита „зашеметяващ обрат“. Миналата година в 
хазната са постъпили 100 млрд. долара от Федералния резерв, а тази година загубите може да достигнат 80 милиарда 
долара, според Amherst Pierpont Securities LLC. 
 

 
 
Счетоводните загуби заплашват да подкрепят критиките към програмите за изкупуване на активи, които бяха започнати, 
за да спасят пазарите и икономиките. За последно това се случи, когато Covid-19 блокира почти всички сектори на 
световната икономика в началото на 2020 година. 
Този период съвпада с резкия скок на инфлацията, който също може да подсили призивите за ограничаване на свободата 
на паричните власти или да ограничи полето им за действия при бъдещи кризи.   
"Проблемът със загубите на централните банки не са самите загуби - те винаги могат да бъдат рекапитализирани - а 
политическата реакция, с която централните банки вероятно ще се сблъскват все по-често", казва Жером Хегели, главен 
икономист в Swiss Re, който преди това е работил в централната банка на Швейцария. 
Следващите цифри илюстрират обхвата на оперативните загуби или балансовите загуби от пазарна оценка, които сега се 
материализират: 
Сумите, които Федералният резерв дължи на Министерството на финансите на САЩ, достигнаха отрицателна стойност от 
5,3 млрд. долара към 19 октомври - рязък контраст с положителните стойности, наблюдавани до края на август. 
Отрицателното число е равносилно на облигационен заем, който ще бъде изплатен чрез всеки бъдещ доход. 
Резервната банка на Австралия отчете счетоводна загуба в размер на 36,7 млрд. австралийски долара (23 млрд. щатски 
долара) за 12-те месеца до юни, което означава отрицателна капиталова позиция от 12,4 млрд. австралийски долара. 
Управителят на нидерландската централна банка Клаас Кнот предупреди миналия месец, че очаква общи загуби от около 
9 млрд. евро през следващите години. 
Швейцарската национална банка отчете загуба в размер на 95,2 млрд. франка (95 млрд. долара) за първите шест месеца 
на годината, тъй като стойността на валутните ѝ резерви се понижи. Това е най-слабият резултат за първото полугодие от 
създаването ѝ през 1907 г. 
При една развиваща се страна загубите в централната банка могат да подкопаят доверието и да допринесат за общо 
изтичане на капитали, подобен проблем с доверието е малко вероятен за богата държава. 
Както казва Сет Карпентър, главен глобален икономист на Morgan Stanley и бивш служител на Министерството на 
финансите на САЩ: 
"Загубите нямат съществен ефект върху способността им да провеждат парична политика в краткосрочен план". 
Заместник-управителят на Австралийската централна банка Мишел Бълок заяви в отговор на въпрос миналия месец за 
позицията на австралийската централна банка с отрицателен капитал, че "не смятаме, че това изобщо е повлияло на 
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способността ни да работим". В края на краищата "ние можем да печатаме пари. Точно това направихме, когато купихме 
облигациите", отбеляза тя. 
Но все пак може да има последствия. Централните банки вече се превърнаха в политически натоварени институции, след 
като, по тяхно собствено признание, не успяха да предвидят и да действат бързо срещу зараждащата се инфлация през 
последната година или повече. Понасянето на загуби е още една причина за критика. 
Последици за ЕЦБ 
За Европейската централна банка потенциалът за нарастване на загубите се увеличи след години на покупки на държавни 
облигации, извършвани въпреки резервите на консервативни служители, които твърдяха, че те размиват границите между 
паричната и фискалната политика. 
Тъй като инфлацията е пет пъти по-висока от целевата стойност на ЕЦБ, нараства натискът за освобождаване от 
притежаваните облигации - процес, наречен количествено затягане, за който ЕЦБ в момента се подготвя, въпреки че 
икономическите перспективи се влошават. 
"Независимо че не съществуват ясни икономически ограничения за централната банка да трупа загуби, съществува 
възможност те да се превърнат по-скоро в политическо ограничение за ЕЦБ", заявиха икономистите от Goldman Sachs 
Group Inc. Джордж Коул и Саймън Фрейсене. Особено в Северна Европа това "може да подхрани дискусията за 
количествено затягане". 
Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард не е дала никакви индикации, че решението на ЕЦБ за количествено затягане ще 
бъде обуславяно от перспективата за отчитане на загуби. Миналия месец тя заяви пред законодателите в Брюксел, че да 
генерират печалба не влиза в задълженията на централните банки и настоя, че борбата с инфлацията остава "единствената 
цел" на политиците. 
Що се отнася до Фед, в миналото републиканците са изразявали несъгласие с практиката на банката да плаща лихви върху 
прекомерните банкови резерви. Конгресът предостави това правомощие през 2008 г., за да помогне на Фед да контролира 
лихвените проценти. Тъй като сега Фед търпи загуби, а републиканците могат да поемат контрола над поне една камара 
на Конгреса на междинните избори през ноември, дебатът може да се възобнови. 
 

 
 
Този обрат може да се окаже особено забележителен за Федералния резерв. След като през 2021 г. изплати до 100 млрд. 
долара на Министерството на финансите, той може да се сблъска със загуби от над 80 млрд. долара на годишна база, ако 
политиците повишат лихвените проценти със 75 базисни пункта през ноември и с 50 базисни пункта през декември, както 
очакват пазарите, смята Стивън Стенли, главен икономист на Amherst Pierpont. 
Без приходите от Фед Министерството на финансите трябва да продава повече дълг на населението, за да финансира 
държавните разходи. 
"Тези процеси може и да са твърде загадъчни, за да попаднат в полезрението на обществеността, но някой популист би 
могъл да завърти историята по начин, който няма да се отрази добре на Фед", написа преди дни Стенли в бележка до 
клиенти. 
 
√ Икономиката на Китай се забавя през октомври, а бизнес доверието спада 
Докато поръчките за износ се повишиха, свиването на местните компании предполага по-слабо търсене в Китай 
Икономиката на Китай се забави през октомври, тъй като продажбите на автомобили и недвижими имоти отслабнаха, а 
световната търговия и доверието в малкия бизнес се свиха, сигнализирайки, че повишаването на активността от миналия 
месец не е достатъчно, за да промени мрачната икономическа картина на страната. 
Това е перспективата, базирана на обобщения индекс на Bloomberg от осем ранни индикатора за този месец. Общият 
показател беше 4, което показва спад в импулса след три месеца подобрение. 
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Доверието на малкия бизнес се сви този месец за първи път от май, когато Шанхай и други градове бяха в разгара на 
блокирането заради Covid. Индексът на очакванията се забави и почти всеки друг индикатор за условията за по-малките 
компании беше отрицателен, според проучване сред повече от 500 фирми от икономисти на Standard Chartered Plc. 
Докато поръчките за износ се повишиха, свиването на местните компании предполага по-слабо търсене в Китай, пишат 
икономистите. Индикатор за производствения сектор спадна до най-ниското си ниво от февруари 2020 г., докато индексът 
за настаняване и ресторантьорство беше на най-ниското ниво поне от май 2020 г., подчертавайки как ограниченията на 
политиката за нулев Covid тежат върху икономиката. 
„Подиндексите на представянето на производството и услугите паднаха в свиваща се територия“, пишат икономистите 
Хънтър Чан и Динг Шуанг. „Възраждането на Covid и по-слабото търсене вероятно са пречки“, пишат те. Едноседмичният 
национален празник също не изглежда да е увеличил значително разходите, като икономистите нарекоха ефекта му 
„незначителен“. 
 

 
 
Ежедневният брой случаи на Covid в Китай се движи около 1000 от началото на август, въпреки засилените усилия за 
ограничаване на огнищата и много по-строгите ограничения за пътуване и движение преди току-що приключилия конгрес 
на Комунистическата партия. Тези проверки спряха експоненциалното увеличение на случаите за сметка на частното 
потребление, което нарасна само с 2,5% през септември спрямо година по-рано. 
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Нямаше никакви индикации от конгреса на партията, че правителството планира промени в стратегията за нулев Covid, 
добавяйки към срива на фондовия пазар в понеделник, който беше най-стръмният от 2008 г. насам. Този спад донякъде 
обърна курса във вторник, въпреки че референтният индекс на борсовите акции все още губи повече от една четвърт от 
стойността си тази година. 
Епичната разпродажба обаче беше почти напълно игнорирана от китайските държавни медии, които вместо това 
посветиха по-голямата част от първите си страници на официални новинарски статии за президента Си Дзинпин. Новините 
и дискусиите в социалните медии също бяха цензурирани. 
Securities Times, който се управлява от Комунистическата партия, публикува доклад за това как пазарът на жилища може 
да се възстанови през това тримесечие от продължилото повече от година свиване. 
Въпреки този оптимизъм, продажбите на жилища в четирите най-големи града в Китай намаляха с почти 30% през първите 
три седмици на месеца в сравнение с година по-рано, а сделките с имоти се сринаха с почти 40% по време на дългите 
празници по-рано през месеца, което е обикновено време на оживени продажби. 
 

 
 
Спадът на жилищния пазар намали търсенето на всички видове стоки, използвани в строителството, включително стомана 
и цимент. Докато запасите от стоманена арматура продължават да спадат, общите запаси от стомана нараснаха този месец, 
докато дневното производство на сурова стомана спадна спрямо по-рано през октомври. Това накара цената на желязната 
руда да падне до най-ниското си ниво от ноември. Цените на други метали също паднаха през последните месеци поради 
замъглените перспективи за глобален растеж. 
 
3e-news.net 
 
√ България вече има стратегия и план за действие за прехода към кръгова икономика 
Министерският съвет прие Стратегия и План за действие за преход към кръгова икономика на Република България за 
периода 2022-2027 г. Изготвянето на Стратегията и Плана на действие за преход към кръгова икономика на Република 
България за периода 2022-2027 г. е с цел постигане на ресурсна ефективност чрез прилагане на йерархията при управление 
на отпадъците, предотвратяване на образуването им, насърчаване на повторната употреба и оползотворяването им чрез 
рециклиране, намаляване на депонирането и ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве. 
В проекта на стратегията са формулирани три стратегически цели: зелена и конкурентноспособна икономика; по-малко 
отпадъци и повече ресурси; икономика в полза на потребителите. За тяхното постигане са обосновани конкретни мерки, 
които са залегнали като конкретни дейности в плана за действие към стратегията, като при прилагането на плана се залага 
основно на коригиране на дисбалансите и преодоляване на пречките пред постигането на целите на стратегията за кръгова 
икономика. 
В проекта на Плана за действие са включени три вида мерки, съобщават от пресслужбата на Министерски съвет. 
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На първо място това са краткосрочни мерки, необходими като условия, за да се изпълнят средносрочните мерки. 
Краткосрочните мерки са с хоризонт на изпълнение 2022-2023 г. и включват: Анализ, разработване и приемане на секторни 
законодателни актове; Секторни анализи и проучвания; Повишаване на осведомеността и организиране на 
информационни кампании; Създаване на платформа за обмен на информация и добри практики. 
На второ място са средносрочните мерки, които са и реалните стимули. Те са с хоризонт на изпълнение 2024- 2027 г. и 
включват: Финансиране въвеждането на технологии за ресурсна ефективност; Финансиране на МСП от преработвателната 
промишленост за въвеждането на екодизайн; Създаване на центрове за повторна употреба и за подготовка за повторна 
употреба; Обучение за придобиване или усъвършенстване на професионалната квалификация на хора от уязвимите групи, 
свързани с ремонтна дейност. 
Третият вид мерки са тези с постоянен характер. Това са мерки, които ще се изпълняват през целия период на Плана за 
действие и включват: Привличане на частния сектор при постигане на целите за рециклиране на битови отпадъци; 
Дейности по предотвратяване, повторна употреба, разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на 
отпадъци;  Прилагане на нови технологии за сепариране, обработка и третиране на отпадъците; Засилване на контрола 
върху нерегламентираното изхвърляне/обезвреждане на отпадъците от строителство и разрушаване; Подпомагане на 
фирмите ангажирани с ремонтни дейности да присъстват в центрове за повторна употреба в градовете. 
Изпълнението на Стратегията и Плана за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 
2022-2027 г. ще осигури прехода към кръгова икономика, в изпълнение на една от водещите политики на ЕС. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 27 октомври се повишава със 7.71% 
 

 
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 27 октомври е 134.64 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 12 573 MWh. 
Стойността нараства със 7.71 % спрямо отчетените 125.00 лв. за MWh с ден за доставка 26 октомври и изтъргуван обем от 
2 197 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 26 октомври изтъргуваният обем е 405 MWh. 
Постигнатата цена е 133.00 лв. за MWh и се повишана с 26.67 % спрямо регистрираните 105.00 лв. за MWh на 25 октомври 
при изтъргуван обем от 460 MWh. 
Референтната цена е 134.64 лв. за MWh. 
 
√ Понижение с 1.2 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 349.91 лв. за MWh с ден за доставка 27 
октомври 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 349.91  лв. за MWh с ден за доставка 27 октомври 2022 г. и обем от 54 845.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
спад с 1.2 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 392.50 лв. за MWh, при количество от 28 748.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (26 097.10 MWh) е на цена от 307.33 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 292.04 лв. за MWh и количество от 2127.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 204.17 лв. за MWh (2338 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 744.98 лв. за 
MWh при количество от 2687.7 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 289.6 лв. за MWh при обем от 1757.6 MWh. 
(https://ibex.bg/) 

https://ibex.bg/
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Спрямо стойността от 354.25 лв. (181.13 евро) за MWh за 26 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 27 октомври 2022 г. се понижава до 349.91 лв. за MWh ( спад с 1.2 %) по данни на БНЕБ или 178.91евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 26 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 679.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 360.74 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     25,59%    1075.24 
Кондензационни ТЕЦ   48,97%    2057.99 
Топлофикационни ТЕЦ   5,18%    217.9 
Заводски ТЕЦ    1,73%    72.74 
ВЕЦ     0,85%    35.75 
Малки ВЕЦ    1,44%    60.32 
ВяЕЦ     0,51%    21.62 
ФЕЦ     15,31%    643.38 
Био ЕЦ      0,42%     17.59 
Товар на РБ         3586.69 
Интензитетът на СО2 е 441g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ България и Румъния ще бъдат с най-скъпа електроенергия на пазар "Ден напред" на 27 октомври 
Румънската OPCOM затвори при цена от 178,91 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 167,28 евро/мвтч за базова 
енергия 
България и Румъния ще са с най-високи цени на електроенергията в цяла Европа на сегмента „Ден напред“ за 27 
октомври, става ясно от данните за търговията 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 178,91 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 27 oктомври 2022 г. Като същата ще бъде цената и у нас. Цената за пиковата енергия е 200,68 
евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 157,14 евро/мвтч. Най-високата цена от 380,90 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска 
ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 104,39 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 59 880,5 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 27 октомври ще бъде 167,28 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 123,40 гвтч. Максималната цена ще бъде 256,69 евро/мвтч и тя ще бъде в 8 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 128,50 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 27 октомври е 169,86 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 190,85 евро/мвтч. Най-високата цена от 355,86 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 3 ч тя ще бъде 103,85 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 62 734,2 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 27 октомври на Словашката енергийна борса е 165,32 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 19 ч и тя ще е 349,15 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 103,26 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 140,83 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 8 ч и тя 
ще е 211,30 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 101,00 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 27 октомври е 129,48 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
135,23 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 50 174,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 177,25 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 101,00 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 124,69 евро/мвтч на 27 октомври. Пиковата цена ще бъде 
133,71 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 471 275,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 177,25 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 1 ч тя ще бъде 91,91 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 27 октомври ще се продава за 161,81 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Пазарите на акции в Западна Европа затвориха с печалби в сряда в очакване на решения на ЕЦБ за лихвите 
С най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а I с най-слабо повишение приключи италианският 
измерител FTSE MIB 
По време на вчерашната борсова сесия в Западна Европа фондовите индекси преобладаващо бяха на червена територия 
до обед, но следобед трендът се обърна, тъй като търговците оценяваха поредната порция корпоративни отчети, повечето 
от които бяха печеливши и изненадаха инвеститорите. 
Пазарните участници очакват с повишено внимание утрешното заседание на Европейската централна банка (ЕЦБ), тъй като 
се появиха прогнози, че регулаторът на еврозоната може да забави увеличаването на трите си лихви, но въпреки това 
преобладават мненията на инвеститори и анализатори, че ЕЦБ ще повтори увеличението на лихвите с 0.75 процентни 
пункта, колкото и през септември. 
Новият премиер на Великобритания Риши Сунак обяви след първото заседание на ръководеното от него правителство, че 
отново връща забраната за фракинг, която беше наложена в програмата на Консервативната партия през 2019 г. 
Управляващата партия обеща, че „няма да подкрепя фракинга, освен ако науката не покаже категорично, че може да се 
направи безопасно“, но бившият премиер Лиз Тръс отмени забраната. Това беше възприето от пазарите като сигнал, че 
новият премиер ще се придържа към политиката на консерваторите от времето, когато лидер беше Борис Джонсън (през 
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2019 г. той спечели изборите и стана премиер). В изявление за медиите, след срещата си с крал Чарз III, Сунак заяви, че ще 
се опита да оправи бъркотията, оставена от неговия предшественик, да възстанови вярата в политиката и да се справи с 
"дълбоката икономическа криза", но предупреди страната, че ще има трудни решения. 
Другата новина от „Даунинг стрийт“ 10 е, че обявяването на плана за разходите на Обединеното кралство се отлага за 17 
ноември, след като първоначално беше обявен до 31 октомври. Бюджетът ще съдържа средносрочен икономически план 
на страната за „намаляване на публичните разходи на устойчива база, намаляване на дълга и възстановяване на 
стабилността“, според изявление на министъра на финансите след заседанието. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.1%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше британският FTSE 100 (-0.49%), следван от италианския FTSE MIB (-
0.32%), испанския IBEX 35 (-0.09%), френския САС 40 (-0.06%), германският DAX се покачи с 0.39%. Следобед настъпи пълен 
обрат и всички основни национални индекси затвориха в зелената зона, а Stoxx 600 нарасна с 0.66%, достигайки най-
високото си ниво от 19 септември насам. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-слабо повишение 
приключи италианският измерител FTSE MIB. 
От секторните индекси измерителят на акциите на търговията на дребно скочиха с 2.9%, за да излезе начело по ръст, 
какъвто имаха и останалите секторни индекси, с изключение на акциите на производителите на храни и напитки, който 
спадна с 0.7%. 
Акциите на германския производител на автомобили Mercedes-Benz Group AG поскъпнаха с 1.10%, след като губеха до 
обед с 0.33%. Компанията обяви, че нетната печалба се е удвоила за третото тримесечие до 3.923 милиарда евро от 1.868 
милиарда евро за същия период на миналата година. Продажбите на леки автомобили през третото тримесечие се 
увеличават с 38% - до 530.414 хиляди, а на лекотоварни автомобили се увеличават с 18% и достигат 103.978 хиляди. 
Mercedes-Benz повиши някои цели за 2022 г. Сега се очаква приходите и печалбата да бъдат доста над миналогодишните 
цифри, пише в съобщението на компанията до фондовата борса в Германия. 
Цената на акциите на германския производител на спортни стоки Puma SE се повишиха с 0.41%, след като компанията 
обяви, че през юли-септември печалбата се е увеличила с 1.8% до 146.4 милиона евро от 143.8 милиона евро за същия 
период на миналата година. Приходите на Puma са нараснали с 24% до 2.35 милиарда евро от 1.9 милиарда евро година 
по-рано. Анкетирани от FactSet анализатори очакваха печалба от 163 милиона евро при приходи от 2.3 милиарда евро. 
Книжата на нидерландската пивоварна компании Heineken се понижиха на борсата в Амстердам, след като обяви, че 
приходите за третото тримесечие са нараснали с 27.6% до 9.415 млрд. евро спрямо 7.38 млрд. евро за същия период година 
по-рано, но обемът на продажбите е под прогнозите на самата компания. Отрицателни фактори са слабият ръст на 
продажбите в Африка, Близкия изток, Европа и Америка, казаха от компанията. Междувременно в Азиатско-тихоокеанския 
регион продажбите са скочили почти 2 пъти, с 89.6%. В същото време продажбите на първокласни марки бира във 
физическо изражение са се увеличили с 15% през последното тримесечие, включително на флагманската марка Heineken 
- с 11.5%. 
Акциите на шведската Spotify Technology спаднаха с 10.3% на борсата във Франкфурт и слязоха на дъното на Stoxx 600. 
Операторът на едноименната услуга за стрийминг на музика увеличи приходите си през 3-то тримесечие на 2022 г. с 21%, 
но отчете нетна загуба спрямо печалбата година по-рано. 
Сред губещите бяха и акциите на британската банка Barclays Plc, които се понижиха с 1.2% до обед, но следобед трендтъ 
се обърна и търговията завърши с повишение на книжата с 0.35%. Един от големите британски кредитори отчете 10% 
увеличение на нетната печалба през третото тримесечие на 2022 г., което надмина очакванията на анализаторите. 
Същото се случи и с книжата на Deutsche Bank AG, които спаднаха с 1.3% до обед, но завършиха търговията с ръст от 1.20%, 
след като най-голямата банка в Германия рязко е увеличила нетната си печалба и приходите през 3-то тримесечие на 2022 
г., надминавайки очакванията на анализаторите. 
Котировките на акциите на испанската Banco Santander S.A се понижиха с 3.27%, въпреки че нетната печалба на испанската 
банка, една от най-големите в еврозоната, през третото тримесечие надмина очакванията на анализаторите, като се 
повиши с 11% в сравнение със същия период на миналата година. 
Другата голяма британска банка Standard Chartered PLC също отчете увеличение на печалбата преди данъци през 3-то 
тримесечие с 32%, но в същото време увеличи и загубите по кредитите, което беше определено от наблюдатели за 
основната причина цената на акциите да се понижи с 3.09%. 
В същото време пазарната стойност на една от най-големите италиански банки UniCredit S.p.A. се увеличава с431%, след 
като кредиторът обяви през борсата в Милано увеличение на нетната печалба през третото тримесечие, което е по-силно 
от очакванията на експертите, и подобри годишната си прогноза. 
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Книжата на германския химически концерн BASF SE, най-голямата химическа компания в света, се понижиха с 0.97%, след 
като до обед бяха в зелената зона, защото обяви спад на нетната печалба за третото тримесечие. Според публикуваните 
чрез фондовата борса във Франкфурт финансови резултати, нетните приходи на BASF са спаднали с 27% през тримесечието 
до 909 милиона евро от 1,25 милиарда евро през същия период на миналата година. Приходите са се увеличили с 12% до 
21,95 млрд. евро. Еднократният EBIT намалява с 517 милиона евро до 1,3 милиарда евро. Тримесечните резултати на BASF 
съвпаднаха с предварителните оценки, публикувани от компанията на 12 октомври. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на Skanska, които поскъпнаха с 8.31%, след като шведската строителна компания 
представи финансов отчет, който надмина очакванията за печалба за третото тримесечие. 
 
√ Кристалина Георгиева: Централните банки да продължат да повишават лихвите 
За да се борят с инфлацията, докато достигнат "неутрално" лихвено ниво, което повечето още не са направили, 
препоръча управляващият директор на Международния валутен фонд 
Централните банки трябва да продължат да повишават лихвените проценти, за да се борят с инфлацията, докато достигнат 
"неутрално" лихвено ниво, което повечето още не са направили. Това заяви в интервю за Ройтерс Кристалина Георгиева, 
управляващ директор на Международния валутен фонд, цитирана от БТА, само ден преди срещата на Европейската 
централна банка, на която се очаква лихвите да бъдат повишени със 75 базисни пункта (0,75 на сто). 
Според Георгиева, обаче, ще отнеме време - до 2024 г. - за да се усети положителният ефект от вдигането на лихвите в 
световен мащаб. ЕЦБ от месеци заявява готовността си да повиши лихвените проценти до достигането на неутрални 
стойности. 
Неутралният или още познат като реален лихвен процент предоставя еталон за лихвения процент, при който 
икономическата активност достига пълния си потенциал и инфлацията се стабилизира. Отклонението на лихвените 
проценти от този неутрален лихвен процент определя дали предприетата парична политика е на затягане или разхлабване, 
обяснява на сайта си Световната банка. 
Все повече се чуват и мнения, че сега ЕЦБ трябва да предприеме по-агресивни действия, като отиде по-далеч, за да укроти 
инфлационния натиск. 
Централните банки трябва да повишат лихвите, защото "когато инфлацията е висока, това подкопава растежа, и засяга най-
тежко най-бедните части от населението", е препоръчала Георгиева. 
Запитана колко дълго очаква централните банки да продължат с лихвените увеличения, директорът на МВФ прогнозира, 
че "до 2024 г. ще достигнем до момента, в който централните банки ще видят отражението на своите действия (...) Ползите 
ще дойдат, но те не са мигновени, това изисква малко търпение от обществото". 
 
√ Добивът на петрол и кондензат в Русия е нараснал с 1,5 % през септември, на газ е намалял с 12,1 на сто, но не и на 
LNG 
Добивът на петрол и кондензат в Русия се е увеличил, но на природен газ и въглища е намалял. Промяна има и при 
производството на втечнен природен газ (LNG).  
Петрол 
Добивът на петрол, в това число и на кондензат в Русия през септември е намалял с 1,9% спрямо август - до 44,2 милиона 
тона. В същото време среднодневният добив в барели се е увеличил с 1,5% - до 10,8 милиона. Само за 9 месеца показателят 
възлиза на 398 милиона тона, което е 2,8% повече от година по-рано, сочат данните на руската статистическа служба 
(Росстат). 
„Добивът на петрол, включително и на газов кондензат през септември 2022 г. е нараснал в сравнение със септември 2021 
г. с 0,6 % и е 44,2 млн. тона. В сравнение с август 2022 г. е спаднал с 1,9 %. За деветте месеца на 2022 г. добивът е 399 млн. 
тона, което е с 2,8 % повече от януари-септември 2021 г.“, съобщава статистическата служба, цитирана от Прайм. 
От това следва, че среднодневният добив на петрол с кондензат в Русия през септември е бил около 10,8 млн. барела на 
ден (при използване на коефициент за преобразуване 7,33 за течни въглеводороди), а през август е бил на ниво от 10,64 
млн. Това означава, че през отчетния месец се е увеличил със 160 хил. барела на ден, или с 1,5 % 
Добивът на петрол без газов кондензат е бил от порядъка на 40,7 млн. тона, което е под нивото от септември 2021 г. с 0,5 
%, а през август 2022 г. – с 3,3 %, според уточнението на статистическата служба. В среднодневно изражение в барели 
изчислението сочи за 9,81 млн. барела (при използване на коефициент от 7,23 за петрола). 
Добив на газ 
Добивът на природен газ през януари-септември е спаднал с 12,1 % в сравнение с аналогичния период на миналата година 
до 428 млрд. куб м, а през септември – с 26,4 % до 39,1 млрд. куб м, 
Добивът на природен газ е 39,1 млрд. куб м, което е с 26,4 % по-малко от септември 2021 г., но с 1,4 % повече от август 
2022 г. За деветте месеца на 2022 г. са произведени 428 млрд. куб м природен газ, което е с 12,1 % по-малко от януари-
септември 2021 г. цитира агенцията септемврийските данни. 
Добивът на асоциран газ в Русия през януари-септември се е увеличил с 0,7% - до 74,3 млрд. куб м. Освен това през 
септември показателят в годишно изражение е спаднал с 8,9 %, а в месечно – с 1,1 %. 
Според данните на статистическата агенция, през 2021 г. Русия е увеличила добива на природен газ с 10,6 % до 662 млрд. 
куб м, а на асоциран – с 5,8 % до 101 млрд. куб м, но е намалила производството на втечнен природен газ с 1,1 % - до 30,1 
млн. тона. 
LNG 
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Производството на втечнен природен газ (LNG) в Русия за посочения период от януари до септември 2022 г. се е увеличило 
с 11,9 % спрямо аналогичния период на миналата година до 24,1 млн. тона. През септември обаче производството спрямо 
същия месец на миналата година се е свила с 0,5 % до 2,5 млн. тона. 
„Произведеният втечнен природен газ е 2,5 млн. тона, което е с 0,5 % по-малко от септември 2021 г., но с 5,5 % повече от 
август 2022 г. Производството на LNG за деветте месеца на 2022 г. е било от порядъка на 24,1 млн. тона, което е с 11,9 % 
повече от януари-септември 2021 г.“, сочат данните. 
Според статистиката, производството на LNG в Русия през 2021 г. е било 30,1 млн. тона, а през 2020 г. е било с 1,1 % повече 
– 30,5 млн. тона. 
Въглища 
Добивът на въглища в Русия през септември е спаднал в годишно изражение с 1,5 % до 35,6 млн. тона, а за деветте месеца 
се е свил с 1,6 % - до 313 млн. тона. 
„През септември 2022 г. са добити 35,6 млн. тона въглища от всички сортове, което е с 1,5 % по-малко от септември 2021 
г., но с 2,3 % повече от август 2022 г.“, заявяват от статистическата агенция. 
 
√ Цените на петрола растат, Brent прехвърли 95 долара за барел 
Цените на двата основни сорта петрол в сряда вечерта ускоряват ръст след публикуването на данните за нивото на запасите 
от горива в САЩ, сочат данните от търговията. 
Декемврийските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures се повишават до 95,77 долара за барел, 
което е увеличение с 2,25 долара или с 2,41 %. 
Фючърсите за декември за петрола сорт WTI на нюйоркската борса (NYMEX) нарастват до 88,00 долара – плюс 2,68 долара 
или 3,14 %. 
Търговските запаси от петрол в САЩ (с изключение на стратегическия резерв) за седмицата, завършваща на 21 октомври 
са се увеличили с 2,6 млн. барела или с 0,6 % до 439,9 млн. барела, сочи седмичния преглед на Агенцията за енергийна 
информация (EIA) към министерство на енергетиката на страната. 
Резервите от бензин са се свили с 1478 хил. барела до 207,89 млн. барела. 
Търговските запаси от дестилати са нараснали със 170 хил. барела, достигайки 106,357 млн. барела. 
Стратегическият резерв на петрол в САЩ е намалял с 3,4 млн. барела или с 0,8 % - до 401,7 млн. барела, което е най-ниското 
ниво от месец май 1984 година. 
По-рано в рамките на форума Future Investment Initiative в Рияд главният изпълнителен директор на държавната петролна 
компания на Саудитска Арабия, Saudi Aramco Амин ан-Насър отбеляза, че петролният сектор е в етап на преустройство. 
„Световният пазар вече се приспособява към санкциите срещу Русия като Москва пренасочва потоците си от суров петрол 
от Европа за Азия, а други производители правят обратното. Потоците се насочват към Азия, въпреки че това отнема повече 
време, а петролът, който по-рано отиваше за Азия сега се насочва към Европа и други части на света. Тече преустройство“, 
каза той по време на форума, на чийто сайт бе излъчено събитието. Изпълнителният директор на Saudi Aramco добави, че 
руската страна е успяла да осъществи доставки на петрола си в резултат на сериозните отстъпки. Според него продажбата 
на петрол помага на страната да преодолее затрудненията, свързани със застраховането и услугите по доставките. 
На този фон западните страни продължават да обсъждат различни мерки за ограничаване на приходите от Русия от 
експорта на петрол и газ с аргумента, че така се ограничават средствата за воденето на войната срещу Украйна. Сега 
пазарите са в очакване на датата 5 декември, от която влиза в сила европейското ембарго срещу руския петрол по море. 
 
Мениджър 
 
√ Азия ще води икономическия растеж догодина. Европа и САЩ вероятно ще са в рецесия 
Икономиките в Азиатско-тихоокеанския регион ще доминират глобалния растеж през следващата година, твърдят от S&P 
Global Market Intelligence, предава Си Ен Би Си. 
S&P прогнозира, че регионът ще постигне реален растеж от приблизително 3,5% през 2023 г., докато Европа и САЩ 
вероятно ще бъдат изправени пред рецесия. 
„Азиатско-тихоокеанският регион, който генерира 35% от световния брутен вътрешен продукт (БВП), ще доминира 
глобалния растеж през 2023 г., подкрепен от регионални споразумения за свободна търговия, ефективни вериги за 
доставки и конкурентни разходи“, посочиха от S&P Global в бележка. 
Компанията понижи прогнозата си за растежа на глобалния реален БВП с 0,6 процентни пункта и сега очаква да види ръст 
от 1,4% през 2023 г. Това е рязък спад в сравнение с глобалния растеж от 5,9% през 2021 г. и дори по-бавен от растежа с 
2,8%, който S&P очаква за 2022 г. 
Докато негативната перспектива извън Азиатско-тихоокеанския регион хвърля сянка върху цялостната глобална 
икономика, S&P Global прогнозира, че светът вероятно ще успее да избегне пълна рецесия. 
„С умерен растеж в Азиатско-тихоокеанския регион, Близкия изток и Африка, световната икономика може да избегне спад, 
но растежът ще бъде минимален“, каза Сара Джонсън, изпълнителен директор на икономическите изследвания в S&P 
Global Market Intelligence. 
„Глобалните икономически условия продължават да се влошават, тъй като инфлацията остава неприятно висока, а 
условията на финансовите пазари се затягат“, каза тя, като добави, че Европа, Съединените щати, Канада и части от 
Латинска Америка вероятно ще изпаднат в рецесия през следващите месеци. 
Според S&P Global  Югоизточна Азия и Индия ще се възползват от диверсификация на търговията си „далеч от 
континентален Китай“. 
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Данните от топлинната карта на веригата за доставки на Си Ен Би Си показват, че Китай губи част от своята производствена 
и експортна доминация заради политиката си за нулев Covid. 
Предвид очакванията си за забавяне на инфлацията и облекчаване на паричните политики през следващите години, S&P 
очаква глобалният реален БВП да се повиши до 2,8% през 2024 г. и 3,0% през 2025 г. 
Рецесия в САЩ и Европа 
Икономиките в Европа и Северна Америка, които представляват повече от половината от световното производство, 
вероятно ще бъдат изправени пред рецесия в края на 2022 г. и началото на 2023 г., посочват от S&P. 
„Изключително високата инфлация изтощава покупателната способност и ще доведе до спад в потребителските разходи“, 
се казва в бележката. „Както Европа, така и Северна Америка ще се сблъскат с въздействието на смекчаването на търсенето 
и затягането на финансовите условия върху жилищните пазари и капиталовите инвестиции“, добавят от компанията. 
S&P каза, че прогнозираните свивания в САЩ и Европа също вероятно ще окажат ефект в целия свят чрез търговски и 
капиталови потоци. 
Fitch Ratings също очаква икономиката на САЩ да навлезе в „територия на истинска рецесия“ през второто тримесечие на 
2023 г., въпреки че тя ще бъде сравнително лека от историческа гледна точка. 
„Прогнозираната рецесия е доста подобна на тази от 1990-1991 г., която последва подобно бързо затягане на политиката 
Фед през 1989-1990 г. Въпреки това рисковете от спад произтичат от съотношенията нефинансов дълг към БВП, които сега 
са много по-високи, отколкото през 90-те години на миналия век“, каза Олу Сонола от Fitch. 
 
√ Цените на петрола се повишиха на фона на рекордния износ на САЩ 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, подкрепени от рекордния износ на суров петрол от САЩ 
и по-слабия щатски долар. Печалбите обаче въпреки бяха ограничени в азиатската търговия поради продължаващите 
страхове за слабото търсене в Китай, пише Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,26 долара, или 0,27%, до 95,95 долара. Цената на американския 
лек суров петрол WTI се повиши с 0,22 долара, или 0,25%, до 88,13 долара за барел. Дотук се стигна, след като 
правителствените данни показаха, че запасите от суров петрол на САЩ са нараснали с 2,6 млн. барела през миналата 
седмица, а износът на петрол се е повишил до 5,1 млн. барела на ден – най-голямото количество в историята 
„Силният износ на суров петрол от САЩ повиши оптимизма по отношение на търсенето и предизвика нови покупки, но 
опасенията, че обърканата икономическа политика на Китай може да продължи ограничи печалбите в Азия“, каза Хироюки 
Кикукава, генерален мениджър на изследванията в Nissan Securities. 
Глобалните инвеститори се отърваха от китайски активи в началото на тази седмица поради опасения, че идеологията 
може все повече да надделява над растежа по време на новия мандат на лидера Си Дзинпин. 
Световната банка заяви, че очаква цените на енергията да спаднат с 11% през 2023 г. след тазгодишния скок от 60%, 
предизвикан от инвазията на Русия в Украйна. По-бавният глобален растеж и ограниченията на COVID в Китай може да 
доведат до дори по-дълбок спад. 
Междувременно слабостта на долара добави подкрепа за цените на петрола, тъй като силата на зелените пари напоследък 
беше забележителен фактор, възпрепятстващ печалбите на петролния пазар. Доларът се понижи в четвъртък, тъй като 
пазарните очаквания, че Федералният резерв на САЩ ще смекчи агресивната си позиция по отношение на повишаването 
на лихвените проценти, се увеличиха. 
По-слабият долар прави деноминирания в зелени пари суров петрол по-евтин за притежателите на друга валута. 
Междувременно американски и западни представители финализират планове за налагане на таван на цените на руския 
петрол на фона на предупреждението на Световната банка, че всеки план ще изисква активно участие на 
нововъзникващите пазарни икономики, за да бъде ефективен. 
Длъжностни лица казаха, че все още не е определен ценови диапазон, но човек, запознат с процеса, каза, че таванът ще 
бъде определен в съответствие с историческата средна стойност от 63-64 долара за барел - ниво, което може да формира 
естествена горна граница. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За вълка в кошарата, коалициите в парламента, финансовото състояние на държавата и консултациите при 
президента. Гост: депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев 

- Как работи столичният КАТ? Между проверките, рокадите и контрола. Гост: новият началник на "Пътна полиция" 
комисар Радослав Начев 

- За делата с обществено внимание и произнасянето на присъдата "виновен", за търсенето на справедливост и 
разследванията по знакови убийства. Гости: адвокат Димитър Марковски и криминалистът Ботьо Ботев 

- Доходи, инфлация и икономически мерки. В кои сектори има социално напрежение? Гост: синдикалистът Ваня 
Григорова и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал 

- Повече от пет месеца в близост до две училища във Варна неизвестен собственик отглежда кучета в изоставен 
автомобил. Ще бъде ли намерен и какво са установили органите на реда? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- След консултациите при президента Румен Радев. Ще се опитат ли ГЕРБ-СДС да съставят кабинет? Гост: Деница 

Сачева 
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- Кои са най-важните задачи, с които трябва да се захванат политиците? Гости: Антония Петрова - Батинкова, Гергана 
Стоянова, Къци Вапцаров и проф. Николай Витанов 

- Заради скъпата енергия: земеделци масово отказват да произвеждат продукция тази зима. Ще останем ли без 
родни плодове и зеленчуци? Прогнозата на бранша - в „На твоя страна 

 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Д-р Милева, шеф на отделението по съдебна медицина в УМБАЛ - Бургас, за кошмара с починали неразпознати 
мигранти, моли правителството и Европейския съюз: 100 000 лева за камера - за извадят труповете от фризер за сладолед 
в. Труд - Токът с фиксирана цена за бита и малки фирми 
в. Телеграф - Инфлацията уби бизнеса с пелети 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 6 млрд. лв. иска да вземе държавата от печалбите с тока, на бизнеса парите му се виждат малко 
в. 24 часа - Депутатско състезание "Питай министъра" ядоса Гълъб Донев, ще загубят 22 часа вместо да приемат закони 
в. Труд - Хартиената бюлетина изнерви ПП и ДБ 
в. Труд - Македонски културен клуб изникна в Благоевград 
в. Телеграф - Радев поиска по-дълъг живот на парламента 
в. Телеграф - Обуват 2300 гуми на рейса в София 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Ганев, политолог: Христо Иванов трудно ще влезе с ГЕРБ - ПП е опряла електорален пистолет в челото 
му 
в. Труд - Акад. проф. Иван Миланов, директор на УБАЛ"Свети Наум" пред "Труд News": Човек не бива да живее в 
непрекъснат страх от болести 
в. Телеграф - Д-р Сибила Маринова, началник на реанимацията в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов": Отказите за донорство са 
малко, проблемът е в недоверието 
Водещи анализи 
в. 24 часа - По-близо сме до еврото от Румъния и по-далече от лихвен шок 
в. Труд - Равновесието на Наш е непостижимо за нашите депутати 
 
√ Предстоящи събития в страната на 27 октомври  
София 

- От 09.30 до 16.30 часа във Военномедицинска академия (ВМА) ще се проведат безплатни консултации за 
лимфедеми. Месец октомври е обявен за Световен месец за борба с рака на гърдата. Тези прегледи са в подкрепа 
на тази кампания и на съпричастността към хората с онкологични заболявания, по-конкретно са насочени към 
последствията им върху лимфната система, коментира полк. доц. Любина Веселинова, началник на Първа клиника 
по физикална и рехабилитационна медицина на ВМА. 

- От 10.00 часа във Военна академия "Г. С. Раковски", ще се проведе тържествен ритуал по повод връчване на 
дипломите на офицерите от Випуск "Полковник Борис Дрангов" - II смяна на Военна академия "Г. С. Раковски" 

- От 10.00 часа, в сградата на РЦПППО - София-град, ул. "Владово" 1, зала 2, ще бъде открита Кръгла маса на тема 
"Ерготерапия в приобщаващото образование". 

- От 10.30 часа в споделеното работно пространство Korner на ул. Княз Борис I №86, ще бъдат представени 
резултатите от едномесечната образователна кампания "(Не) вярвай на очите си!". 

- От 10.30 часа в зала "Микеланджело" ( ет. 3 ) на Гранд Хотел Милениум (гр. София, 1463, бул. Витоша 89В) 
Български лекарски съюз ще даде пресконференция във връзка с новите възможности за профилактика на 
населението. Кой и от какви безплатни профилактични прегледи може да се възползва (новите акценти в 
профилактиката)? Защо е важно да се изследваме за хепатит В и С? Какво да правим ако се окаже, че сме носители 
на вирусен хепатит? 

- От 11.00 часа в зала "Слънце", в сградата на БСК (София, ул. Чаталджа 76), ще се проведе пресконференция на 
тема: Външната търговия на България през първо полугодие на 2022 г. 

- От 11.00 часа Съветът за електронни медии организира, ще представиа доклада за специализираното наблюдение 
на предизборната кампания за 48-мо Народно събрание, както и национално представително проучване за 
източниците на информация по време на избори, осъществено от Екзакта Рисърч Груп. Събитието ще се проведе 
онлайн, чрез платформа ZOOM и може да бъде проследено на: https://us06web.zoom.us/j/83670758720 

- От 11.00 часа в София Тех Парк, ще се проведе церемония по посвещаването на улица на името на покойния 
Джеймс Пардю, посланик на САЩ в България (2002 - 2005 г.) 

- От 11.00 часа на ет. 4 в Централата на Банка ДСК, на ул. "Московска" 19, ще се проведе специално медийно събитие 
на тема "е-Идентификация и е-Подписване: Употреба и нагласи". 

- От 11.00 часа в Софийската опера (Партерно фоайе ), ще се проведе пресконференция посветена на финалистите 
на конкурса по програма Еразмус LET'S SING и концерта им на 29.10. 2022 г. 

- От 13.00 часа в Националния студентски дом, ще бъде открити 34-тото издание на международния форум за 
компютърни изкуства "Компютърно пространство". 

- От 15.00 часа в клуб "Перото" в НДК, ще се проведе национална конференция "Професионално обучение и 
кариерно развитие - малки истории за големи успехи". 
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- От 17.00 часа в Галерия УниАрт на Нов български университет, ще бъде открита осмата самостоятелна изложба 
"Представи си книгата в стаята с пианото" на Светлана Мирчева. 

- От 17.00 часа в галерия "Графикарт" ул. Златовръх №50 в Лозенец, новият арт сезон в столичната галерия 
"Графикарт" ще започне с откриването на изложбата "Графика" на Захари Каменов. 

- От 18.00 часа в Националната библиотека "Св.св. Кирил и Методий" , Централното фоайе, ще бъдат представени 
новоизлезлите книги на Радой Ралин и Марко Ганчев . Събитието е под надслов: "ПОДбудителите - 100 и 90 години 
сатира. Радой Ралин - 100, Марко Ганчев - 90". 

- От 18.00 часа в културен клуб "Тракия", ул. "Стефан Караджа" № 7 А, издателство "Захарий Стоянов" ще представи 
книгата на Никола Василев - "При доцента" - сборник с нови рецепти. 

- От 18.00 часа в сградата на Регионален исторически музей на пл. "Бански", ще бъде представена временната 
експозиция "Сватбата". Хронологичният обхват на разработената тема е краят на ХІХ - 80-те години на ХХ в. 
Изнесени са подробности за традиционната и градската сватба между Освобождението на България (1878 г.) и 40-
те год. на ХХ в. Представени са и изменящите се сватбени обреди и обичаи през следващата епоха, когато властва 
идеологията на социализма (1944 - 1989 г.). 

*** 
Благоевград. 

- От 16.00 часа във фоайето на първи етаж на Учебен корпус № 1 в ЮЗУ "Неофит Рилски", ще се проведе модно ревю 
- конкурс. В него ще участват студенти от ЮЗУ "Неофит Рилски", Националната художествена академия - София и 
Нов български университет. 

*** 
Бургас. 

- От 18.30 часа, в залата на Областна администрация - Бургас ще се проведе концерт на стипендиантите по 
Общинска програма "Бургаски деца" - ученици от Националното училище за музикално и сценично изкуство 
"Проф. Панчо Владигеров" - град Бургас. 

- От 19.00 часа на сцената на Държавна опера - Бургас, ще се проведе официално честване на 80-годишнината на 
големия български композитор и музикален педагог проф. Александър Текелиев. 

*** 
Велико Търново. 

- От 17.30 часа в Художествена галерия "Борис Денев" във Велико Търново ще бъде открита изложба "Градината на 
човека" на Анета Дръгушану. 

*** 
Враца. 

- От 19.00 часа в камерна зала на ДКТ ще бъде поставена пиесата "Престъпление и наказание" от Ф.М.Достоевски. 
*** 
Кюстендил. 

- От 10.00 часа в залата на читалище "Братство" ще се проведе информационна среща във връзка с процедурата 
"Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -eтап I". 

- От 14.00 часа в заседателната зала на Община Кюстендил ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - 
Кюстендил. 

- От 17.00 часа пред Етноцентър "Рубин" се организират детски работилници "Балканска черга- Творчество без 
граници". 

*** 
Ловеч. 

- От 10.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, ще се проведе 45 заседание на Общински съвет - Ловеч 
- От 15.00 часа в пресклуба на БТА, ще се проведе пресконференция на културните институции в Ловеч, които ще 

представят предстоящите си събития за ноември. Ще присъства и кметът на общината Корнелия Маринова. 
*** 
Плевен. 

- От 18.00 часа във фоайето на Телекомуникационния ендоскопски център, ще се състои официалното откриване на 
фотодокументалната изложба "Васил Златарски - епоха в българската историческа наука", организирана 
съвместно от Регионалния академичен център, Научния архив на БАН и МУ-Плевен. 

*** 
Пловдив. 

- В периода 27 - 28 октомври 2022 г. в "Гранд хотел Пловдив", конферентна зала "Париж", гр. Пловдив, Звеното за 
подкрепа на Националната рибарска мрежа с подкрепата на Дирекция "Морско дело и рибарство" в 
Министерството на земеделието - Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 
- 2020 г., организира осма годишна среща на Националната Рибарска мрежа и заседание на Тематична работна 
група "Сътрудничество". 

*** 
Русе. 

- От 10.00 часа в Кръгла зала на Община Русе ще се проведе пресконференция относно 35-тото издание на 
Международния турнир по спортни танци WDSF OPEN "RUSE 2022". На нея Иван Деспотов, треньор и председател 
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на Спортен клуб "Настроение" - Русе, който е домакини на събитието, ще разкаже повече за международното 
участие и програмата тази година. 

- От 18.00 часа в Пленарна зала община Русе, се организира публично представяне на процедурата за саниране на 
жилищни сгради. 

*** 
Смолян. 

- От 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Смолян. 
*** 
Стара Загора/с. Калояновец. 

- От 11.00 часа в НЧ "Възраждане - 1927", с. Калояновец, ще се проведе литературно четене в НЧ "Възраждане"1927 
в с. Калояновец. 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа в Културен център "Стара Загора" - фоайе, ще се поведе среща разговор с журналистката, поет и 
писател Силвия Чолева, и с Никола Петров - лауреат на конкурса "Веселин Ханчев" (2011). 

- От 19.00 часа в Драматичен театър, ще бъде играна постановката "Полет над кукувиче гнездо", драматизация Дейл 
Васерман по романа на Кен Киси. 

- От 19.00 часа Оперен театър, ще бъде поставена операта "Атила" от Джузепе Верди. 
- От 19.30 часа в Куклен театър ще бъде поставена постановката "Хотел" - куклен театър за възрастни. 

*** 
Хасково. 

- От 18.00 часа в зала "Хасково", Община Хасково всички председатели на сдружения на собствениците и 
домоуправители да вземат участие в информационна среща. 

*** 
Ямбол. 

- От 10.00 часа на пл. "Освобождение" 1 (пред Безистена) ще се проведе официалното откриване на първото 
изложение на пчелни продукти в Ямбол. На откриването ще присъстват кметът на Ямбол Валентин Ревански и 
Георги Събев - заместник-министър на земеделието, храните и горите. 

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. 
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