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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
В. Сега 
 
√ Бизнесът недоволен от малките вноски от свръхпечалбите в енергетиката 
Средствата за компенсации на небитовите потребители на ток да се завишат двойно, настояват 
работодателските организации 
Гневно писмо до премиера и до икономическите министри в служебния кабинет написаха четирите работодателски 
организации. В него те изразяват недоволство от прекалено ниските отчисления от печалбата на производителите на ток, 
които държавата събира, за да осигури компенсации за всички небитови потребители на ел. енергия. 
Работодателите за пореден път подчертават, че тези компенсации всъщност не са помощ от енергетиката за останалия 
бизнес. Това са средства иззети от фирмите заради пазарните изкривявания в енергийния ни пазар и трябва да се върнат 
обратно, е мнението на четирите работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Затова те не искат и да чуят за 
премахване на компенсациите за фирми, които печелят добре въпреки високите цени на енергията. 
Работодателите припомнят за даденото от служебното правителство обещание, че в схемата на подпомагане ще се 
включат и свръхпечалбите на частните производители на ток - основно ВЕИ и няколко теца. Освен това според тях 
кабинетът обещал да занижаване на таваните, над които печалбата трябва да постъпва в специалния фонд "Сигурност на 
енергийната система". 
"На практика служебният кабинет предлага запазване на тази тавани, а за някои производители те дори са увеличени, а 
други направо са изключени", недоволстват работодателите. "Този подход е недопустим! По този начин се намаляват 
средствата, които да осигурят финансирането на компенсациите за цените на електрическата енергия!", пишат те в 
писмото си до премиера. 
За пример дават кондензационните въглищни централи, каквито са двата американски теца в Марица изток, държавна 
ТЕЦ "Марица изток 2" и още няколко по-малки. "Възразяваме срещу завишаването на тавана на приходите от 180 
лв./MWh на 350 лв. лв./MWh. Не виждаме какви промени са настъпили за десет дни, за да се предприеме двукратно 
увеличение на прага, намалявайки вноските във фонд "СЕС", посочват четирите бизнес организации. 
Според тях големите водно-електрически централи на НЕК практически били изключени от събирането на отчисления от 
високите печалби.  
Част от производителите на ток от ВЕИ също били с прекалено ниски отчисления.  "Намираме определяният таван на 
приходите от 320 лв./MWh на ВЕИ производителите без договори за премии за необосновано нисък. Това са 
производители с ниски производствени разходи, не заплащат гориво (с изключение на биомасата, която е с малка 
инсталирана мощност) и емисии. Тези ВЕИ реализират неочаквани приходи, което не се дължи на повишена технологична 
и икономическа ефективност. Смятаме, че този таван за ВЕИ без премии може да бъде свален поне дву- или трикратно", 
настояват работодателските организации. 
Същото важи и за ядрената централа. Таванът на приходите за АЕЦ "Козлодуй" трябвало да се занижи поне с 1/3, и така да 
превежда по-големи вноски за компенсации на небитовите потребители. 
Според работодателите няма причини "Мини Марица-изток" да са изключени от вноските в солидарния фонд. Преди 
време държавните мини може и да са имали финансови проблеми, но сега вече изнасят въглища - нещо, което не е било 
предвиждано в икономическите им планове и затова трябва да бъде обложено с отчисления към фонд СЕС. 
Работодателите припомнят на кабинета, че еврорегламентът цели подпомагане на фирмите в кризисна ситуация, а не 
осигуряване на комфорта на енергетиката и съсипване на икономиката. 
 
Dnes.bg 
 
√ Старият бюджет е удобно извинение да не се повишат доходите 
Синдикати и работодатели с противоположни позиции за бюджета 
Стана ясно, че нов бюджет за момента няма да има, а тоз от 2022 г. ще бъде удължен. Така обаче остава неясно дали и за 
какво ще има средства. 
Синдикати и работодатели се оказаха 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. 
Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" определи пред БНТ удължаването на действието на бюджета от тази година като "удобно 
извинение" да не се вдигат заплати и пенсии. Според нея е така, след като нямаме редовно правителство, което е 
изговорило проблемите с всички заинтересовани страни. 
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"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. 
 "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. 
Според Иванов, е ясно, че трябва да се повишат доходите на най-бедните, но не е сигурно има ли средства за скок на 
минималната работна заплата, която е обвързана с други плащания. 
Григорова обясни, че отдавна минималната работна заплата е откъсната от всички плащания, а при замразяване хората 
ще получават доходи, близки до линията на бедност. 
Иванов допълни, че минималното възнаграждения всъщност е икономическа категория и определя голяма част от 
икономическите показатели - какви са приходите на бюджета, какъв е икономическия растеж и нивото на заетост. 
 
News 24 
 
√ 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. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
БНТ 
 
√ Министърът на икономиката: Инфлацията е овладяна в голяма степен, очаквам по-добри данни за октомври 
Инфлацията у нас е овладяна в голяма степен, благодарение на успокояването на цените на енергоносителите, заяви в 
"Денят започва" служебният министър на икономиката Никола Стоянов. След пиковите инфлационни стойности от 
септември, той очаква по-добри показатели за октомври. 
В ефира на "Денят започва" Никола Стоянов призова компенсациите за тока да бъдат продължени до края на 2023 година. 
"Помощите за бизнеса трябва да продължат и те не са просто да се помага на бизнеса, а за да е конкурентен нашият 
бизнес. Защото и другите държави помагат на техния бизнес, трябва и ние да помагаме и сега имаме шанс да 
завземаме пазарен дял на много пазари, тъй като в Европа затварят компании заради липсата на енергия, светът 
ще преструктурира икономически, а ние имаме шанс", каза Стоянов. 
Според него, обаче, компенсациите не трябва да се изплащат на всички компании, а само на тези, в които стойността на 
енергията формира голяма част от разходите им за продукцията. 
"Има компании, които - да, ползват скъп ток, но и цените на стоките им са се вдигнали на международните пазари и 
те реализират свръхпечалби, а ние има помагаме", поясни той. 
Относно държавната помощ от 25 стотинки за литър гориво, Никола Стоянов заяви, че тя ще продължи докато свършат 
средствата, отделени за нея. Оттам нататък е решение на парламента дали ще бъдат отделени нови средства или не. 
"Аз лично се надявам да паднат цените на горивата и тази мярка да се обезсмисли. Да, тя свърши хубава работа през 
лятото, но времената се променят. Хубаво би било бюджетът да си я спести", посочи той. 
Той защити предложението на служебното правителство за удължаване на Бюджет 2022. 
"Идеалната ситуация е да имаме редовно правителство с бюджет, какъвто го вижда то, отразяващ политиките, 
които залага това правителство. Сега, обаче, трябва да внимаваме да не счупим държавата", изтъкна той. 
Ако Народното събрание одобри изпращането на военна помощ за Украйна, страната ни би могла да изпрати ново 
производство чак след няколко години, защото към момента всичките ни компании имат договори и пълен производствен 
план за 2-3 години напред, каза още Никола Стоянов. Той допусна, че е възможно българско ново оръжие да достига до 
Украйна през трети държави. 
Министерството на икономиката работи по развитието на две индустриални зони, за които да бъда привлечени 
инвеститори, които да ползват ресурсите у нас. 
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"Искаме да нанесем карта на природните богатства и карта на предприятията, които ги обработват. Ще добавим 
и жп картата и карта на безработицата по региони, така че да идентифицираме две индустриални зони, които 
ползват метали", обясни той. 
Работи се и по промени в Закона за насърчаване на инвестициите, които да създадат условия за привличането на по-малки 
инвеститори в по-малките населени места. 
"Ако всяка година в град като Видин успяваме да привлечем 3 компании с по 70-80 места и това продължи като 
устойчива тенденция, ви гарантирам, че до 5 години много хора ще се върнат по родните си места", заяви Стоянов.  
Водят се разговори със Саудитска Арабия за сътрудничество в минния и животновъдския сектор. 
Според Никола Стоянов световната икономика в момента се преструктурира и България е в изгодна позиция с шансове за 
икономически скок. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Хърватия подкрепя членството на Румъния и България в Шенген 
Членството на България, Румъния и Хърватия в Шенген ще направят външните граници на Европейския съюз по- сигурни. 
Това е общото мнение на вицепрезидента Илияна Йотова и на хърватския президент Зоран Миланович, които се срещнаха 
днес в Загреб. 
Йотова и Миланович са обсъдили пътя, който измина Хърватия за присъединяване към еврозоната. Президентът на 
Хърватия вярва, че цените ще останат същите, а доходите няма да намалеят. Зоран Миланов е потвърдил позицията, че 
Хърватия, България и Румъния заедно трябва да влязат в Шенген. 
Двамата са коментирали еврочленството на РСМ. Илияна Йотова подробно е представила българската позиция и 
резервите за започване на преговори със Скопие. Тя е споделила скептицизма си, че ще има още проблеми, които трябва 
да се решават. 
Вицепрезидентът Илияна Йотова посети Загребския университет, който е един от най-старите в Европа. Създаден е преди 
повече от 350 години. Философският му факултет предлага повече от 100 програми, сред тях и изучаване на български 
език. 
Йотова се срещна с ръководството на факултета и със студенти, изучаващи български език, които тази година са 15. Те 
признаха, че най-трудна им е граматиката. 
Илияна Йотова пожела на студентите да превърнат българския език и литература в своя професия. По-рано Йотова поднесе 
венец на паметника на Иван Вазов в Загреб. 
 
БНР 
 
√ Газово споразумение между България и Молдова беше подписано в Кишинев 
Молдова ще може да получава регазифицирано втечнено синьо гориво от Гърция и Турция през България. Споразумение 
за това сключиха вчера в Кишинев молдовският и българският газопреносен оператор в присъствието на президентите Мая 
Санду и Румен Радев. 
"В резултат на войната на Русия срещу Украйна сме изправени пред изпитания не само за нашата сигурност, но и за нашите 
социални системи, и пред растящата инфлация. Можем да устоим само ако сме солидарни и работим заедно", каза 
президентът Радев. 
Споразумението с България идва след като руският монополист "Газпром" оряза едностранно октомврийските доставки 
за Молдова с 30 процента и заплаши, че ще ги прекрати напълно, ако Кишинев не изплати дълговете за поскъпналото 
гориво. 
След като беше подписан двустранният договор, президентът Румен Радев разясни, че газ за Молдова може да се доставя 
през трансбалканския газопровод и през газовата ни връзка с Гърция: "Ние протягаме ръка към Република Молдова и 
нейния народ в трудно положение. Може 15 милиарда куб.м. на година да вървят от юг на север по този тръбопровод. 
Отделно 3 милиарда, а при определени условия и повече между системната газова връзка между България и Румъния. По 
този начин Република Молдова може да получи достъп до втечнен газ от терминалите в Гърция и в Турция". 
България може да помогне и с доставките на електроенергия за Молдова. Страната ни е третият по големина нетен 
износител на електроенергия, припомни Радев. Държавният глава съобщи, че РСМ ще получи от ЕК 80 милиона евро за 
доставки на електроенергия и България е готова да ѝ я осигури, като допълни: "Обсъдихме с президента Санду и 
възможностите да се активира този механизъм и за Република Молдова". 
"Нашето бъдеще е в Европа, близо до България", каза след срещата си с Румен Радев президентът на Молдова Мая Санду. 
Страната продължава да поддържа Украйна, не признава руската анексия на територии. Тази война нанесе големи щети 
на целия континент, а Молдова е в най-тежката си енергийна криза, призна Санду. 
 
√ Президентът на посещение в Тараклия, участва в честванията за Деня на бесарабските българи 
В рамките на визитата си в Молдова, президентът Румен Радев ще посети днес град Тараклия. Той ще се включи в 
честванията по случай Деня на бесарабските българи, който се отбелязва на 29 октомври.  Държавният глава ще отправи 
приветствие към присъстващите на церемония в Тараклийския държавен университет "Григорий Цамблак". 
В сградата на Тараклийския университет българският държавен глава заедно с президента Мая Санду ще участва в 
двустранна среща за дейността и перспективите пред учебното заведение. 
Радев вече отбеляза, че изключително градивен елемент в двустранните отношения с Молдова е нашата българска 
общност, която наброява над 50 000 души: 

https://bntnews.bg/news/ministarat-na-ikonomikata-inflaciyata-e-ovladyana-v-golyama-stepen-ochakvam-po-dobri-danni-za-oktomvri-1212125news.html
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"Обнадежден съм, че ще продължим да работим усилено и да намерим работещо, устойчиво и удовлетворяващо за всички 
страни решение за статута на Тараклийския държавен университет като културно-образователен и духовен център на 
българската общност, като важен елемент за задълбочаване на приятелството между нашите страни и народи", подчерта 
Радев. 
През последните години са увеличени часовете по български език, които се изучават, за което лично президентът 
благодари на колегата си Санду за усилията ѝ това да се случи в предходно нейно качество на министър на образованието 
в Молдова. 
В Тараклия президентът ще присъства и на откриване на пресклуб на Българската телеграфна агенция. 
През лятото представители на Тараклийския район и на българските обществени и културни организации на Молдова, в 
обръщение до българския държавен глава изразиха притеснението си от решение на молдовското правителство за 
сливане на Тараклийския държавен университет с Педагогическия държавен университет в Кишинев. 
В телефонен разговор с Мая Санду тогава, Румен Радев е отбелязал ангажимента на страната ни към висшето училище 
чрез финансова подкрепа. 
 
√ На дневен ред в НС: Кой ще оглави спорните комисии по спорт и земеделие 
Ще се проведе и първият за 48-мото Народно събрание редовен парламентарен контрол 
Народното събрание ще продължи с избора на ръководствата на парламентарните комисии по въпросите на децата, 
младежта и спорта и по земеделието, храните и горите. 
Какво още предстои в днешния парламентарен ден 
Вчера депутатите не успяха да изберат председател на спортната комисия между двамата кандидати: Радостин Василев от 
"Продължаваме промяната" и Халил Летифов от ДПС. 
От друга страна номинацията на Иван Христанов от "Продължаваме промяната" за председател на земеделската комисия 
не събра достатъчно подкрепа и се очаква решението на парламентарната група дали да издигнат нов кандидат. 
Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите също остана без председател, след като 
нямаше номинации. 
Остава да се излъчи състав и ръководство на правната комисия. 
В дневния ред на парламента е предвидено изслушване на служебния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев 
за дейността на Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет във връзка с 
наводнените карловски села. 
Днес ще се проведе и първия за 48-мото Народно събрание редовен парламентарен контрол. 
На въпроси на депутати ще отговарят десет министри от служебното правителство. 
 
√ МЗ: Медицинският университет – София е контактната точка в България за Европейските референти мрежи 
Медицински университет – София е посочен от Министерството на здравеопазването като компетентен орган, който да 
представлява страната ни в Съвместно действие на държавите членки в ЕС за интегрирането на Европейските референтни 
мрежи в националните здравни системи. Това става ясно от писмото на заместник-министърът на здравеопазването д-р 
Тома Томов до Координатора на групата на Европейските пациентски застъпнци за ЕРМ от България д-р Петя Стратиева.  
Да припомним, че единствено за БНР в два поредни епизода на подкаста на БНР "В центъра на системата" пациентските 
застъпници съобщиха, че изтича срокът на поканата към България за включване в Съвместното действие на държавите-
членки на ЕС за интегриране на Европейските референтни мрежи по редки болести. 
От Министерството на здравеопазването съобщават, че в определения срок за номиниране на представители на отделните 
държави членки е изпратена информация до Европейската комисия за номинацията на Медицински университет – София 
като компетентен орган, който да представлява страната ни. 
Министерството на здравеопазването отчита като приоритет всички дейности, които се реализират на европейско ниво с 
цел създаване на по-добри условия за лечение и грижи за пациентите с редки заболявания. 
Това ще даде уникалната възможност на живеещите около 450 000 пациенти с редки болести у нас до достъп до иновации, 
до познание и международна експертиза. 300 милиона души по света живеят с редки болести, от тях 30 милиона са в 
Европа. 
Съгласно предоставената от Европейската комисия информация, следва от Европейската изпълнителна агенция по 
здравеопазване и цифрови технологии (HADEA) да осъществят контакт с Медицински университет – София за последващи 
стъпки. 
Според пациентските застъпници очакваните резултати от това Съвместно действие са обмяната на най-добрите практики 
и модели за доброто интегриране на ЕРМ в здравните системи, в т.ч. добре дефинирани пътеки за пациентите, процеси за 
реферирането им до експертните центрове, формирането на национални мрежи по редки болести и развитието на 
телеконсултации, съвместими с развитите в ЕРМ системи за Клинично управление на пациентите. 
 
√ Над 30% от предприемачите у нас са жени 
Дамите са основен катализатор на съвременното общество 
Дамите започват предприемаческа дейност, провокирани от следването на някаква страст или хоби, последвано от 
използването на бизнес възможност и опцията за гъвкаво работно време. Основните сектори на женското бизнес 
предприемачеството в България са потребителски услуги, следвани от изкуства и дизайн, а на трета позиция е търговията 
на дребно.  

https://binar.bg/podkasti/zdrave/v-tsentara-na-sistemata/
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За баланса между ролите на жените в бизнеса и извън него в "Нашият ден" разказват Славянка Стойкова и Десислава 
Авджиева от Асоциацията на жените предприемачи "Селена". Организацията е създадена преди 15 години в подкрепа на 
жени предприемачи, лидери, мотиватори и експерти в своята област. 
"Аз съм предприемач от 2009 г. и моите мотиви да потърся едно общество от съмишленици са много прости. В едни момент 
разбрах, че сама птичка пролет не прави и имам нужда от хора, с които да общувам. Това бе причината през 2013 г. да 
потърся контакт чрез приятел. Намерих Асоциацията на жените предприемачи. След две години ми беше предложено да 
стана член", споделя в Славянка Стойкова, председател на Асоциацията на жените предприемачи "Селена".  
В допълнение  Десислава Авджиева, заместник-председател на Асоциацията на жените предприемачи, припомня, че 
"случайно или не, ме поканиха да водя една бизнес закуска по един интерактивен начин, това беше среща, на която се 
обсъждаха възможности за създаване на женското предприемачество и колаборация между България и Турция“. 
В момента Асоциацията има близо 80 членове, които работят активно за подпомагане на женската предприемаческа 
дейност. Данните на НСИ сочат, че през последните години делът на бизнес дамите в България се увеличава, като над 30% 
от предприемачите у нас са от нежния пол. 
"Не бива да има разделение между половете, има бизнеси, в които жените са по-силни, но има бизнеси, в които мъжете 
са по-силни заради начин на мислене, заради аналитичен ум и по-различна логика", твърди Десислава Авджиева. 
За четвърти път в България на 24-ти ноември 2022 година в София ще бъде честван Денят на жената 
предприемач. Тазгодишното мото на българския формат е "Жената в различните ѝ роли“. 
Целта на събитието е да се акцентира върху ролята, която жените изпълняват в ежедневието си. От отглеждането и 
възпитанието на децата, през изпълнението на всички домакински задължения, поддържането на красива визия и 
участието в различни бизнес начинания, дамите са основен катализатор на съвременното общество. Важно е жените, 
притежаващи необходимия нюх, знания и компетенции да развиват предприемачеството си в България.  
В рамките на събитието ще се проведе дискусия на тема: “Как да развивам успешно бизнеса си в България и как да разширя 
дейността си в международен план?”. Участие ще вземат представители на различни международни организации, които 
през призмата на опита ще мотивират жените да развиват предприемаческата си дейност в други държави, без да напускат 
страната.  
Целия разговор можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Весела Сахатчиева: Съдебната медиация касае вече образувани дела 
Интервю на Латинка Светозарова с Весела Сахатчиева в предаването ''Преди всички'' 
Продължава общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията. Според 
промените и въвеждането на задължителна съдебна медиационна процедура по определени видове граждански и 
търговски дела да се реши проблемът с натовареността на съда.  
Какво смятат плевенските магистрати? Весела Сахатчиева, председател на Окръжния съд в града:  
"Медиацията е доброволна процедура за постигане на извънсъдебно споразумение. Първоначално законът не постигна 
целите си, което наложи да бъде поставено началото на проект за въвеждането на задължителната съдебна медиация по 
граждански и търговски дела, за въвеждане на специална процедура при образувани вече дела, които ще продължат след 
приключване на процедурата".  
Сахатчиева подчерта, че медиаторът не е лице с юридическо образование. Сред магистратите становищата по темата са 
противоречиви.  
"Цел на медиацията е да намали натовареността на съдилищата. Въпреки намаляването на населението броят на делата. 
Съдебната медиация касае вече образувани дела".  
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Безработицата в Испания расте 
Равнището на безработица в Испания леко се повиши през третото тримесечие на тази година, след като постоянно 
намаляваше от края на 2020 г., сочат официални данни, предава АФП. 
Равнището на безработица се повиши до 12,67% в периода от юли до септември от 12,48% през предходния тримесечен 
период, се казва в изявление на националния статистически институт INE. 
Броят на безработните се е увеличил с 60 800 души през третото тримесечие до общо 2,98 млн. души, като най-много 
работни места са загубени в сферата на услугите, включително в ключовия за Испания туристически сектор, както и в 
селското стопанство. 
Нивото на безработица все пак е по-ниско от това през същия период на предходната година, когато то е било 14,57%. 
Броят на търсещите работа в Испания спадна под три милиона през май за първи път от ноември 2008 г., когато започна 
световната финансова криза. 
Намаляването на безработицата се дължи на възстановяването на туристическия сектор в Испания след края на 
ограниченията за пътуване и на реформата на пазара на труда, която ограничава използването на временни договори. 
Броят на постоянните договори в Испания през третото тримесечие нарасна с 444 200. 
Сред западните икономики Испания беше една от най-засегнатите от икономическите последици от пандемията, като 
брутният ѝ вътрешен продукт се срина с 10,8 % през 2020 г., до голяма степен поради силната ѝ зависимост от туризма. 
Около половин милион души загубиха работата си през 2020 г., Испания има едно от най-високите равнища на безработица 
в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. 
 
 

https://bnr.bg/post/101726822/jenite-v-biznesa
https://bnr.bg/post/101727471/vesela-sahatchieva-sadebnata-mediacia-kasae-veche-obrazuvani-dela
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√ В Северна Ирландия се очакват нови избори 
Северноирландските политици не успяха да се споразумения за подновяване на работата на парламента в Белфаст, което 
предвещава нови избори. Преди 6 месеца на парламентарните избори републиканците от „Шин Фейн“ за първи път 
получиха повече места от Демократичната юнионистка партия. Мирното споразумение от Разпети петък повелява подялба 
на властта, което означава, че в управлението трябва да участват двете най-големи партии. 
На практика това не се случва, защото юнионистите блокират от самото начало съставянето на правителство и работата на 
парламента - Стормонт, защото протестират срещу Протокола за Северна Ирландия, който урежда търговията след 
Брекзит, като запазва провинцията в общия европейски пазар, но изисква митнически проверки на някои стоки, 
пристигащи в Северна Ирландия от останалата част на Обединеното кралство. 
Според юнионистите това отслабва позицията на Северна Ирландия в Обединеното кралство. В четвъртък бе направен 
пореден опит да се поднови работата на Стормонт, но след разгорещени дебати отново не бе избран председател на 
парламента, а юнионистите отново отказаха да номинират техни министри. По закон, ако до 6 месеца от изборите не бъде 
подновена подялбата на властта, министърът за Северна Ирландия е длъжен да свика нови избори. Крайният срок за това 
изтече в полунощ, така че днес се очаква решението на Крис Хийтън-Харис кога да бъдат проведени изборите, като за най-
вероятна дата се смята 15 декември.   
 
√ Централната избирателна комисия в Босна и Херцеговина обяви окончателно: Милорад Додик печели изборите за 
президент на Република Сръбска 
Централната избирателна комисия в Босна и Херцеговина обяви Милорад Додик за победител в изборите за президент на 
Република Сръбска. Така той остава на поста си за трети мандат начело на сръбската част от босненската конфедерация. 
Изборите се проведоха в началото на месеца и веднага след вота Додик се обяви за победител над опозиционния кандидат 
Йелена Тривич.  Политическите му опоненти го обвиниха в измама и избирателната комисия разпореди повторно 
преброяване на гласовете. 
В столицата Баня Лука имаше демонстрации и контрадемонстрации, организирани от привърженици на двата политически 
лагера. 
 
√ Ердоган представя "Векът на Турция" - визия с програмата и целите на неговата партия 
Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган ще представи визията си "Векът на Турция", която съдържа програмата и 
целите на неговата Партия на справедливостта и развитието. 
 Република Турция ще навърши догодина сто години от основаването си, като през последните двайсет от тях държавата е 
ръководена от партията на Ердоган.  
 Визията за следващия век ще бъде представена на церемония в Анкара с участието на спортисти, хора на изкуството, 
представители на религиозни общности и организации на гражданското общество, членове на политически партии, 
журналисти. 
 Очаква се в речта си Ердоган да отправи призив за консолидиране около идеята за създаване на "голяма и силна Турция", 
без оглед на различията във вярванията, разбиранията, етноса, езика, пола, религията. 
 
√ Икономиката на САЩ нарасна с 2,6% през третото тримесечие 
Икономиката на САЩ отбеляза годишен ръст от 2,6% през трите месеца до края на септември 2022 г., възстановявайки се 
от свиването през първата половина на годината, след като БВП се понижи с 1,6% през първото и с 0,6% през второто 
тримесечие, докато осредните очаквания на финансовите пазари бяха за по-умерен растеж от 2,4 на сто. 
Това показва предварителната оценка на Бюрото за икономически анализи на САЩ. 
Предварителната оценка също така показа, че приносът на нетната търговия към растеж на БВП се е увеличил до 2,77 
процентни пункта (спрямо 1,16 процентни пункта през второто тримесечие), тъй като има свиване на търговския дефицит 
през третото тримесечие. 
Износът от САЩ е нараснал през периода юли - септември с цели 14,4% годишно (при повишение с 13,8% през второто 
тримесечие), воден от по-големите продажби на петрол и продукти, неавтомобилни капиталови стоки и финансови услуги. 
В същото време вносът в САЩ се е свил с 6,9% след растеж с 2,2% през предишните три месеца. 
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Графика на тримесечния БВП на САЩ (спрямо година по-рано) 

 
 
Нежилищните инвестиции пък скочиха с 3,7% след анемично повишение с 0,1% през второто тримесечие, тъй като 
увеличенията на инвестициите в оборудване и продукти за интелектуална собственост бяха само частично компенсирани 
от намалението на инвестициите в структура. 
През третото тримесечие намалява и негативното влияние върху растеж на БВП от страна на частните складови запаси, 
като се отнемат 0,7 проценти пункта от икономическия растеж спрямо отнемане на 1,91 процентни пункта от БВП през 
предходните три месеца. 
В същото време обаче потребителските разходи, които са важен двигател за икономическата експанзия, забавиха рязко 
своя растеж през третото тримесечие до 1,4% от 2% през периода април - юни, тъй като увеличението на разходите за 
услуги, което беше водено от разходите за здравеопазване, беше частично компенсирано от намаление на харчовете за 
стоки, а именно за моторни превозни средства и храни и напитки. 
 
√ Канадската централна банка повиши лихвата с по-скромните 50 базисни пункта до 3,75% 
Централната банка на Канада обяви по-малко от очакваното увеличение на лихвените проценти на заседанието си в сряда, 
като даде да се разбере, че все още са необходими още увеличения, въпреки че прогнозира, че икономиката скоро може 
да изпадне в лека рецесия. 
Централната банка повиши основния си лихвен процент с 50 базисни пункта до 14-годишен връх от 3,75%, но не потвърди 
пазарните очаквания за по-агресивно вдигане на лихвите със 75 базисни пункта. От март 2022г. насам канадската основна 
лихва беше повишена с общо 350 базисни пункта (с 3,5%), като това е един от най-бързите цикли на затягане на лихвите 
досега. 
След края на заседанието банката каза, че растежът на канадската икономика ще спре по-късно тази година и в началото 
на следващата година, като тя намали икономическата си прогноза за 2022 г. до 3,3% от предишна прогноза през юли за 
растеж с 3,5% и намали рязко очакванията си за растежа на БВП през 2023 г. до 0,9% от 1,8% предходна прогноза. 
"Това предполага, че няколко тримесечия с растеж малко под нулата са също толкова вероятни, колкото и няколко 
тримесечия със слаб положителен растеж", посочи банката в октомврийския си доклад за паричната политика. 
Прогнозите показват, че е възможна т.нар. "техническа рецесия" (две последователни тримесечия на отрицателен растеж 
на БВП) между четвъртото тримесечие на 2022 г. и края на второто тримесечие на 2023 г. 
Въпреки по-мрачните икономически перспективи, повишаващата се инфлация и инфлационните очаквания, заедно с 
продължаващия натиск върху търсенето означават, че основният лихвен процент ще трябва да се повиши още, посочи 
централната банка. 
"Бъдещите повишения на лихвените проценти ще бъдат повлияни от нашите оценки за това как по-строгата парична 
политика работи за забавяне на търсенето, как се решават предизвикателствата пред предлагането и как реагират 
инфлацията и инфлационните очаквания“, се казва още в съобщението на Канадската централна банка. 
Инфлацията в Канада се забави през септември до 6,9% от юнския многогодишен връх от 8,1%, но основните мерки остават 
широкообхватни и устойчиви. Централната банка преразгледа надолу прогнозата си за инфлацията поради по-ниските 
цени на суровините и облекчаване на прекъсванията във веригите на доставки. 
"Очаква се инфлацията да се върне към върха на контролния диапазон между 1 и 3% до края на 2023 г. и до целевото ниво 
от 2% до края на 2024 г.", прогнозира банката. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Нищо друго освен катастрофа: Румъния показва капаните на енергийните субсидии 
Докато Букурещ се бори да възстанови обещаните суми на комуналните услуги, енергийните групи предупреждават, 
че са изправени пред ликвидна криза 
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Правителството на Румъния беше сред първите в ЕС, които реагираха, когато цените на енергията започнаха да се покачват. 
Още преди да започне войната в Украйна, през миналия ноември Букурещ започна схема за субсидиране, за да предпази 
един от най-бедните слоеве на населението в блока от тяхното въздействие. 
Сега, когато други държави от ЕС въвеждат свои собствени програми за защита на потребителите, опитът на Румъния 
показва капаните на подобни инициативи, тъй като цените удариха непредвидени рекорди след пълномащабната инвазия 
на Русия в Украйна. 
Съгласно схемата на Букурещ, стартирана след като отварянето след пандемията от Covid и недостигът на доставки от Русия 
тласна цените нагоре, компаниите за комунални услуги купуват на пълната пазарна цена и продават на ограничена цена, 
като държавата ги компенсира за разликата. 
Но скокът на цените, тъй като на Русия бяха наложени санкции заради инвазията и Москва ограничи доставките на газ за 
Европа, означава, че правителството среща трудности да поддържа плащанията. В резултат на това компенсациите идват 
със закъснение — и потенциално изобщо не идват — и енергийните компании предупреждават, че са изправени пред 
криза на паричния поток. 
„Ситуацията се влошава“, каза Лауренциу Урлуеску, председател на румънската асоциация за комунални услуги Afeer, пред 
Financial Times, добавяйки, че първите плащания са пристигнали едва през юни. 
Правителството предвиди в бюджета около 2 милиарда евро за покриване на възстановените суми тази година. Но Afeer 
оцени разходите на 6 милиарда евро, въпреки спада на цените на газа от рекордните нива през август, докато енергийният 
регулатор ANRE ги определи на 8 милиарда евро - около 3 процента от БВП. 
Според ANRE към средата на октомври правителството е платило малко над 1 милиард евро на дружествата за 
комунални услуги. 
Румъния либерализира напълно своя енергиен пазар едва през 2021 г., но правителството обмисля връщане към 
регулираните цени в опит да спре по-нататъшното нарастване на сметките. Управляващата коалиция започна разговори за 
този ход миналата седмица, като решението трябва да бъде взето тази седмица, според високопоставени политици от 
коалицията. 
Урлуеску предупреди, че кризата с паричните потоци, наложена на доставчиците, е принудила мнозина да вземат заеми, 
за да покрият недостига, в някои случаи почти изчерпвайки кредитните си линии. „Това е за целия сектор... Около 100 
доставчика имат същия проблем." 
„Виждаме същия ефект върху всички участници на пазара“, добави той. „Все още няма форуърдни сделки, само спот 
пазарът е ликвиден.“ 
През април правителството се опита да покрие част от разходите, като наложи 80-процентов данък върху неочакваните 
печалби на производителите на електроенергия и търговците на едро на газ, наложен върху приходи над определено 
ниво. Много от компаниите отчетоха рекордна печалба, тъй като цените скочиха. 
Но усилията предизвикаха обратния ефект. Тъй като маржовете им бяха под натиск, търговците на едро вдигнаха още 
повече цените си, казва Кристина Пруна, депутат от либералната опозиция, която специализира в енергийната политика. 
Междувременно компаниите за комунални услуги предположиха, че ще им бъде възстановена разликата между цената 
на едро и тавана, така че не принудиха търговците на едро да се конкурират за бизнес чрез намаляване на цените. Това 
изправи държавата пред още по-високи разходи, казва Пруна. 
„Това беше социална мярка с частни средства. Това е напълно погрешно и унищожава енергийния сектор“, каза тя. 
„Има висок риск от отрицателен ефект на доминото върху цялата верига на доставки.“ 
Дори големите мултинационални компании усещат натиска. Германската компания за комунални услуги Eon, която има 
1,5 милиона клиенти в Румъния, беше толкова загрижена за пазарното въздействие на правителствените мерки и 
закъсненията на плащанията, че през август главният изпълнителен директор на нейното румънско дъщерно дружество 
писа до министър-председателя на страната Николае Чука. 
Eon Romania беше изправена пред „изключително критична финансова ситуация в резултат на извънредния паричен 
дефицит, със сериозни последици за сигурността на доставките за румънските потребители“, пише Фолкер Рафел в 
писмото, което е видяно от FT. 
Компанията беше „напълно уязвима“ към увеличения на цените на едро и забавяне на възстановяването, каза Рафел, и в 
резултат на това нейният дългов товар се е увеличил почти четири пъти до около 500 милиона евро от декември. 
Около седмица след писмото на Eon правителството въведе данъчен пакет – който описа като „пакет за солидарност“ – за 
набиране на средства от други части на енергийния сектор. Той включва възстановяване на търговските маржове, данъци 
върху износа и вноса на газ и електроенергия и таван на нивото на цените на едро, за които правителството е готово да 
възстанови разходите на компаниите. 
Пакетът обаче е задълбочил проблемите, според данни от индустрията и наблюдатели. Той наложи 98 процента данък 
върху търговията с енергия, наложен върху маржа - брутната разлика между покупната и продажната цена - а не върху 
печалбата. Това имаше смразяващ ефект върху пазара, тъй като участниците бяха изправени пред плащане на незабавни 
режийни разходи, като например заплати, от понижените маржове. 
„Търговската дейност почти ще умре“, каза Урлуеску. „През септември видяхме точно нулеви сделки на форуърдни 
пазари за електричество или газ. Това не е нищо друго освен катастрофално.“ 
Румъния, която разполага със значителни местни газови ресурси, почти е напълнила своите газови хранилища, каза Чука 
пред репортери миналата седмица. Въпреки това, 3-те милиарда кубически метра покриват само около една четвърт от 
годишното потребление на страната, което прави вноса жизненоважен. Новите тарифи задържаха трансграничния трафик 
само на част от нормалните нива от септември, дори когато спот цените в Румъния бяха благоприятни, каза Пруна. 
Урлуеску предупреди, че много дружества за комунални услуги обмислят затваряне или изоставяне на клиенти. 
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Проблемите на доставчиците на комунални услуги оказват косвен ефект върху банките, предупреди Eon Romania в писмото 
си от август. Само дългът на компанията от 500 милиона евро възлиза на около 0,5 процента от общия баланс на 
румънската банкова система, показват данни на централната банка. 
„Загрижен съм за цялата система“, каза Разван Николеску, бивш министър на енергетиката. „Не е устойчиво. Малко 
прекалиха с данъчното облагане, особено при търговските дружества... Това беше грешка." 
Вместо това Букурещ трябва да определи общ размер на субсидията, която може да си позволи, да я насочи към 
изложените индустрии и онези домакинства, изправени пред най-големи затруднения, и да набере средствата чрез 
данъци по устойчив начин, каза той. 
„Компаниите трябва да имат социална роля, особено в Източна Европа, където заплатите все още изостават от средните 
за ЕС, докато цените са почти същите“, добави той. „Но не покривайте групи, които не се нуждаят от това. Няма причина 
да се защитават фирми [които не разчитат на големи количества енергия], като агенциите за недвижими имоти. Вместо 
това защитавайте пекарните или стъкларските фабрики.“ 
 
√ МАЕ: Делът на Русия на световните пазари на нефт и газ ще намалее наполовина до 2030 г. 
Бързото нарастване на търсенето на природен газ - често разглеждано като мостово гориво в прехода към 
нисковъглеродна енергия - ще спре 
Нахлуването на Русия в Украйна предвещава повратна точка за световните енергийни пазари, която ще намали влиянието 
на Москва и ще ускори прехода към възобновяеми енергийни източници, според Международната агенция по енергетика. 
Търсенето на каквито и да било изкопаеми горива ще достигне плато към средата на това десетилетие, тъй като 
правителствата ще се опитат да се предпазят от кризата, като се диверсифицират към чиста енергия, заяви базираната в 
Париж агенция в своята Световна енергийна прогноза. Делът на Русия на световните пазари на нефт и газ ще намалее 
наполовина до 2030 г., прогнозира тя. 
"Енергийните пазари и политики се промениха в резултат на нахлуването на Русия в Украйна не само за момента, но и за 
десетилетия напред", заяви изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол. "Енергийният свят се променя драматично 
пред очите ни." 
В началото на тази година световните енергийни пазари вече бяха подложени на напрежение, като цените рязко се 
повишиха, тъй като доставките не успяха да се справят с възстановяването на потреблението след края на пандемията. Но 
нападението на президента Владимир Путин срещу съседката му през февруари засили сътресенията, като изпрати цените 
на природния газ до рекордни нива и трайно преначерта картата на енергийните потоци. 
Кремъл ограничи, а след това и спря газовите потоци по своя газопровод "Северен поток" към Европа. Смущенията на 
енергийните пазари вероятно ще се задълбочат тази зима, когато влязат в сила санкциите на ЕС върху руските петролни 
доставки. 
Членовете на МАЕ, сред които са повечето големи потребители, прибегнаха до рядко използваните извънредни запаси от 
петрол два пъти след нахлуването на Русия, а миналата седмица президентът Джо Байдън използва повече от 
американските резерви, за да ограничи разходите за гориво. 
 

 
 
Тъй като страните търсят алтернативи на руската енергия, трайните последици могат да бъдат дълбоки. 
Бързото нарастване на търсенето на природен газ - често разглеждано като мостово гориво в прехода към 
нисковъглеродна енергия - ще спре. Потреблението ще се увеличи с по-малко от 5 % до края на това десетилетие, а след 
това ще остане в застой до средата на века. Дори ръстът на търсенето на газ в Китай ще се забави до 2 % през това 
десетилетие, в сравнение с 12 %, наблюдавани от 2010 г. насам, тъй като страната ще започне да използва електрификация 
и възобновяеми енергийни източници. 
Според доклада световното търсене на петрол ще достигне своя връх от 103 млн. барела дневно в средата на следващото 
десетилетие - малко по-късно, отколкото се предполагаше в последните прогнози на МАЕ - и след това ще намалее "много 
плавно" до 2050 г. 
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Русия, най-големият износител на изкопаеми горива в света преди настоящата криза, досега е получила част от 
извънредните приходи от 2 трилиона долара, на които се радват производителите. Въпреки това нейната централна роля 
на световните пазари е на път да отстъпи драстично, като износът на въглеводороди никога повече няма да достигне нивата 
от миналата година. 
Делът на Москва в международната търговия с газ ще намалее наполовина до 15 % до края на десетилетието, прогнозира 
МАЕ. Досега страната успяваше да пренасочи доставките на петрол от Европа към Азия, но този вид заместване има своите 
граници и износът вероятно ще намалее с 25% от сегашното ниво от 7 млн. барела дневно до края на десетилетието.  
Трудни прогнози 
През тази година световните енергийни пазари преживяха безпрецедентни сътресения и прогнозите на МАЕ понякога се 
разминаваха с целта. 
Няколко седмици след нахлуването в Украйна агенцията прогнозира, че износът на руски петрол незабавно ще спадне с 
една четвърт, тъй като купувачите избягват страната. Москва успя да се противопостави на тази прогноза, главно като 
пренасочи доставките към купувачи в Азия. 
Преструктурирането на енергийните пазари, прогнозирано от МАЕ, би означавало, че световните въглеродни емисии ще 
достигнат своя връх през 2025 г., около пет години по-рано от очакваното досега. Но това няма да е достатъчно, за да 
отклони света от сегашния му път към екологична катастрофа. 
Въпреки че годишните емисии на въглероден диоксид ще се забавят до 2050 г. - от 37 млрд. тона на 32 млрд. тона - 
световните температури ще се повишат с 2,5 °C през този век, което е достатъчно, за да предизвика "тежки последици от 
изменението на климата", предупреди МАЕ. Инвестициите в чиста енергия ще достигнат само половината от 
необходимите 4 трилиона долара годишно. 
Междувременно кризата засяга най-силно най-уязвимите. Инфлационният шок от по-високите цени означава, че 70 млн. 
души, които съвсем наскоро са получили достъп до електричество, няма да могат да си го позволят, заяви МАЕ. Други 100 
млн. души може да не могат да си позволят чисти горива за готвене. 
Според агенцията последиците от тази криза само засилват необходимостта от енергиен преход. 
"Това може да бъде историческа повратна точка към по-чиста и по-сигурна енергийна система", заяви МАЕ. "Днешната 
криза ясно показва защо трябва да продължим напред." 
 
3e-news.net 
 
√ КЕВР ще обсъди заявлението на "Булгаргаз" за цена на газа от 166,14 лв. за MWh за месец ноември 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще разгледа в рамките на открито заседание докладът на експертите 
от работната група за цената на газа за месец ноември, предлагана от „Булгаргаз“. 
В заявлението на „Булгаргаз“, входирано на 11 октомври тази година се предлага регулаторът да утвърди цена на газа за 
месец ноември в размер от 166,14 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), включително компонента за 
дейността „обществена доставка“ в размер на 1,08 лв./MWh и компонента „задължения към обществото“ в размер на 0,34 
лв./MWh. 
Това е понижение с 28,8 %  спрямо цената от 233,36 лв./MWh, по която общественият доставчик в лицето на „Булгаргаз“ 
продава природен газ на крайните снабдители и на лицата с лицензия за производство на топлинна енергия 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 28 октомври се понижава със 7.87 % 
 

 
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 28 октомври е 124.05 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 7 450 MWh. 



11 

 

Стойността се понижава със 7.87 % спрямо отчетените 134.64 лв. за MWh с ден за доставка 27 октомври и изтъргуван обем 
от 12 573 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 27 октомври изтъргуваният обем е 808 MWh. 
Постигнатата цена е 135.36 лв. за MWh и се повишава с 1.77 % спрямо регистрираните 133.00 лв. за MWh на 26 октомври 
при изтъргуван обем от 405 MWh. 
Референтната цена е 124.05 лв. за MWh. 
 
√ От Атина до Брюксел: Всички очакват бързо да завършим магистрала "Струма" 
Нужно е в спешен порядък България да се изгради високоскоростния път до Гърция, както и да се построят нови 
мостове над Дунав 
Транспортните връзки в Югоизточна Европа продължават да бъдат сериозно предизвикателство и все още не са изградени 
добре за придвижването на хора и стоки, въпреки че има сериозен напредък в последното десетилетие. Именно 
благодарение на добрите транспортни връзки - пътища и жп линии - може да се постигне безопасно, сигурно и екологично 
чисто придвижване на всички нас. Това бе един от основните приоритети, които бяха дебатирани на Първата конференция 
за Източно Средиземноморие и Югоизточна Европа в Брюксел. Събитието бе организирано от Делфийския икономически 
форум, който прави първите си стъпки в сърцето на Европа. 
И там отново се видя, че България, Гърция и Румъния имат много допирни точки, но и достатъчно пречки за преодоляване. 
"За целта ни е нужен мултимодален подход. В България трябва да имаме пет моста над Дунав, който да свързват България 
с Румъния. Тези мостове ще бъдат и вид портал не само към Европа, но и към Украйна. Освен мостовете трябва да се 
развие и обширна мрежа от магистрали, за да се подобри транспортната свързаност, обясни по време на форума Джордж 
Кремлис, който е съветник на премиера на Гърция Кириакос Мицотакис. 
Ключовата магистрала "Струма" 
Може би най-ключово за Гърция се оказва, че е завършването на автомагистрала "Струма" в участъка ѝ от Кресненското 
дефиле. Това е важен трансевропейски проект, част от TEN-T мрежата и той трябва да бъде завършен сега, сподели 
Кремлис. В Брюксел той напомни, че в момента остава да бъдат завършени последните 15 км от магистралата, които 
преминават през екологична зона от Натура 2000. В Гърция смятаме, че е добро предложението на българската страна 
трафикът в този участък да бъде частично изнесен. Тоест магистралата да бъде разделена на две самостоятелни пътни 
платна, едното от които се намира на изток от дефилето, извън защитената екологична зона. По този начин ще се опази 
природата, а и аз вярвам, че проектът е от изключително значение за двете страни, сподели Кремлис. По думите му цялото 
гръцко правителство застава зад идеята да се завърши проекта, като това ще съкрати сериозно пътя между София и Солун. 
"Само за два часа шофиране и ще достигнете града", сподели съветникът на премиера. Той бе категоричен, че е от 
изключително значение да се подобри транспортната свързаност между двете държави. В допълнение към тази 
магистрала България трябва да изгради и своята мрежа от високоскоростни пътища, които ще бъдат свързани с Румъния и 
Гърция. 
Силна подкрепа за проекта за АМ "Струма" изрази и д-р инж. Иван Кацаров, изпълнителен директор на Българския форум 
за транспортна инфраструктура. Той отбеляза, че темата е особено наболяла в контекста на силно увеличения трафик в 
посока от север на юг и страната ни трябва да подобри транспортните си връзки в това направление. 
Иронията е, че въпреки фактът как три европейски вертикални коридора преминават през територията на България, само 
един от тях е възможно скоро да бъде завършен. Това е изключително тъжно, а ние говорим за свързаност в Югоизточна 
Европа и подобряване на връзките дори към Украйна. В последните 15 години България работеше предимно за 
изграждане на транспортните връзки в направление Запад - Изток, но сега ситуацията изисква сериозен поглед и развитие 
в направлението Север-Юг, категоричен бе Кацаров. Това се вижда и от проекти като Инициативата "Три морета" или 
новият китайски път на коприната, като и двата са в направление Север - Юг. По думите му в момента трябва да се работи 
още по-активно, за да бъдат завършени транспортните коридори на територията на България и особено на Коридор №4, в 
частта на автомагистрала "Струма" през Кресненското дефиле. "Добрата новина от тези дни е, че вече са одобрени 
специфичните цели за опазване в дефилето, с което се дава зелена светлина на проекта и сега той може да бъде изпълнен 
по бърз и безопасен начин за хората и природата. 
Конкретно за връзки с Румъния са ни необходимо поне три нови моста над Дунав за да се изгради нормална транспортна 
връзка, категоричен бе Кацаров. 
Изоставащите жп връзки 
На форумът бе обсъдена и острата нужда от инвестиране в железопътна инфраструктура, която не само че е ключова, но и 
е най-екологично чистия вид транспорт. Инж. Румен Марков, ръководител на компанията "Големи инфраструктурни 
проекти" и инициатор на паневропейския проект ABC + De представи своята визия за железопътна свързаност на Егейско 
и Балтийско море, заедно с река Дунав. Подобна жп линия ще подобри значително свързаността на всички страни от 
Източна Европа, а пътуването може да се съкрати до 9:30 ч. Според разчетите жп линията ще е с дължина 1640 км, а 
проектът може да се финансира на базата публично-частно партньорство. Инж. Марков припомни, че в момента жп 
връзките между България, Гърция и Румъния са изключително слаби. 
Това бе потвърдено и от Джордж Кремлис, който припомни за идеята да се създаде магистрала и жп линия в направление 
Солун - Кавала - Александруполис - Бургас - Варна - Констанца. В даден момент тази линия може да стигне и до украинска 
град Одеса, сподели визията си Кремлис. 
В Гърция и като цяло в Югоизточна Европа транспортните проблеми не са малко и важно да бъдат решавани, заяви на 
форума и Йоанис Ксифарас, генерален секретар по транспорта на Република Гърция. "Ние например се опитваме да 
разрешим въпросите за транспортните връзки на континентална Гърция с островите и високите планински райони. В 



12 

 

Гърция пътната мрежа е добра и основните пътища се обновяват, като повечето са модерни и безопасни. Това спомага за 
намаляване на катастрофите с 50% спрямо предното десетилетие. Но както ние строим пътища имаме и много за 
инвестиране в жп инфраструктура, сподели генералният секретар. Истината е, че Гърция и България, и като цяло ЮИЕ ние 
изоставаме с някои видове на инфраструктурата, докато с други проекти сме напред, смята още Ксифарас. 
Експертите от панела се фокусираха и върху възможността за позеленяване на транспортната свързаност а 
представителите на ЕИБ и на Световната банка заявиха подкрепата си за подобни проекти, които могат устойчиво да 
подпомогнат Европа в развитието ѝ. Ключови занапред ще са и инвестициите в района на Западните Балкани, защото и 
сега рядко хората използват влак от Белград до Подгорица например. ЖП свързаността е тясно свързана и с пристанищната 
инфраструктура. Именно портовете на Атина и Солун могат да са входните точки за доставка на стоки за целия регион на 
Югоизточна Европа. За целта е нужна надеждна пътна и железопътна инфраструктура. Участниците във форума бяха 
категорични, че именно транспортът е крайъгълния камък за интеграцията и развитието на страните от Балканите и ЮИЕ. 
 
√ Спад с 22.3%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 272.01 лв. за MWh с ден за доставка 28 
октомври 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 272.01  лв. за MWh с ден за доставка 28 октомври 2022 г. и обем от 56 697.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 22.3 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 286.20 лв. за MWh, при количество от 32 485.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (24 212.60 MWh) е на цена от 257.82 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 244.38 лв. за MWh и количество от 1663.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 174.44 лв. за MWh (2075.5 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 385.04 лв. за 
MWh при количество от 2714.5 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 246.57 лв. за MWh при обем от 1962.5 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 349.91 лв. (178.91 евро) за MWh за 27 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 28 октомври 2022 г. се понижава до 272.01 лв. за MWh ( спад с 22.3 %) по данни на БНЕБ или 139.08 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 27 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 625.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 352.53 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     26,57%    1065.32 
Кондензационни ТЕЦ   47,26%    1894.72 
Топлофикационни ТЕЦ   5,26%    210.91 
Заводски ТЕЦ    1,83%    73.41 
ВЕЦ     0,25%    9.99 
Малки ВЕЦ    1,52%    61.02 
ВяЕЦ     0,27%    10.77 
ФЕЦ     16,58%    664.71 
Био ЕЦ      0,45%     17.94 
Товар на РБ         3683.58 
Интензитетът на СО2 е 446g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Успокоение на цените по европейските електроенергийни пазари. На Балканите нивата остават най-високи 
Румънската OPCOM затвори при цена от 139,08 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 137,89 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 139,08 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 28 oктомври 2022 г. Цената за пиковата енергия е 146,33 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 131,82 евро/мвтч. Най-високата цена от 196,87 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 89,19 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 59 095,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 28 октомври ще бъде 137,89 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 103,51 гвтч. Максималната цена ще бъде 192,82 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 89,19 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 28 октомври е 136,49 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 143,83 евро/мвтч. Най-високата цена от 192,52 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч тя ще бъде 89,17 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 64 338,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 28 октомври на Словашката енергийна борса е 136,84 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 196,01 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 89,17 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 118,34 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и тя 
ще е 148,83 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 89,17 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 28 октомври е 117,31 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
124,79 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 45 575,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 142,32 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 89,17 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 105,52 евро/мвтч на 28 октомври. Пиковата цена ще бъде 
112,26 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 491 189,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 133,94 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч тя ще бъде 87,55 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 28 октомври ще се продава за 134,91 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ ЕЦБ повиши отново лихвите си със 75 базисни пункта 
Така трите лихви достигат съответно до 2,00% по основните операции по рефинансиране, до 2,25% по пределното 
кредитно улеснение и 1,50% по депозитното улеснение, която не достигала това ниво от 2009 година 
Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши лихвените проценти за трета поредна среща в четвъртък и сигнализира за 
намерение да започне да изчиства парите от банковата система, за да се бори с рекордно високата инфлация. 
Повишаването на лихвите по депозитите на това ниво се случва за пръв път след 13 година, от 2009 година, уточнява 
„Ройтерс“. 
EЦБ заличи години на агресивно стимулиране само за няколко месеца, след като беше притеснена от внезапния скок на 
цените - резултат от по-високите разходи за енергия, причинени от инвазията на Русия в Украйна и неравномерното 
повторно отваряне на икономиката след пандемията от COVID-19, обобщава „Ротерс“. 
В съобщението на сайта на ЕЦБ се казва, че Управителният съвет е взел решение да повиши със 75 базисни пункта трите 
основни лихвени процента на Европейската централна банка (ЕЦБ). Лихвата по основните операции по рефинансиране 
достига 2,00%, лихвените проценти по пределното кредитно улеснение до 2.25% и по депозитното улеснение ще бъде 1,50 
процента, съобщи на сайта си банковият регулатор на еврозоната, след днешното заседание на борда на директорите. 
Лихвите влизат в сила от 2 ноември. 
ЕЦБ увеличи и през септември трите си лихви с 0.75 пр. п. 
Повишаването на лихвите ще продължи 
С това трето поредно съществено увеличение на основните лихвени проценти Управителният съвет отбелязва значителен 
напредък в прекратяването на стимулиращата парична политика. Според съобщението на ЕЦБ, Управителният съвет ще 
продължи да повишава лихвените проценти, за да гарантира навременно връщане на инфлацията към средносрочното 
целево равнище от 2%. Решенията на Управителния съвет за бъдещата траектория на лихвените проценти ще се основават 
на това как се развива перспективата за инфлацията и за икономиката, като решенията ще се вземат заседание по 
заседание. 
Инфлацията остава твърде висока 
и ще се задържи продължително време над целевото равнище, прогнозират от ЕЦБ. В съобщението се припомня, че през 
септември инфлацията в еврозоната достигнала 9.9%. През последните месеци рязкото поскъпване на енергоносителите 
и храните, затрудненията във веригите на доставка и възстановяването на търсенето след пандемията доведоха до 
разширяване на ценовия натиск и покачване на инфлацията. Затова и паричната политика на Управителния съвет е 
насочена към това да се намали подкрепата за търсенето и да се предотврати рискът от продължително възходящо 
изместване на инфлационните очаквания. 
ЕЦБ повтори плановете си да продължи да реинвестира постъпленията от огромното количество облигации на стойност 
3.3 милиарда евро, които закупи по програмата си за закупуване на активи (APP) през последните осем години, когато 
смяташе, че инфлацията ще остане ниска, допълва „Ройтерс“. В съобщението, обаче, се казва, че Управителният съвет 
възнамерява да продължи да реинвестира изцяло плащанията по главницата от падежиращи ценни книжа, закупени по 
APP за продължителен период от време. 
Променят се условията по дългосрочното финансиране 
Управителният съвет реши също така да промени реда и условията по третата поредица целеви операции по дългосрочно 
рефинансиране (TLTRO III), за да насърчи банките да погасяват предсрочно тези многогодишни заеми. В най-тежкия етап 
на пандемията този инструмент изигра ключова роля за неутрализиране на низходящите рискове за ценовата стабилност. 
В момента, с оглед на неочакваното и извънредно покачване на инфлацията, е необходимо той да бъде рекалибриран, 
така че да се осигури съответствието му с цялостния процес на нормализиране на паричната политика и да се заздрави 
предаването на увеличението на лихвените проценти към условията на банките за кредитиране. Затова Управителният 
съвет реши да коригира приложимите към TLTRO III лихвени проценти, считано от 23 ноември 2022 г., и да предложи на 
банките допълнителни дати за доброволно предсрочно изплащане. 
За да съгласува по-тясно олихвяването на минималните резерви, които кредитните институции поддържат при 
Евросистемата, с условията на паричния пазар, Управителният съвет реши да олихвява минималните резерви с лихвения 
процент на ЕЦБ по депозитното улеснение (1,50%). 
В заключение се казва, че Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти в рамките на мандата 
си, за да осигури стабилизиране на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план. Инструментът за защита 
на трансмисионния механизъм е на разположение за справяне с необоснована, хаотична пазарна динамика, която би 
застрашила сериозно предаването на паричната политика във всички държави от еврозоната, давайки възможност на  
Управителния съвет да изпълнява по-ефикасно мандата си за ценова стабилност. 
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√ Повишението на лихвите от ЕЦБ понижи еврото 
Кристин Лагард призова правителствата на 19-те страни от еврозоната да намалят държавния си дълг 
Еврото поевтинява спрямо щатския долар след публикуването на резултатите от заседанието на Европейската централна 
банка (ЕЦБ) и преди пресконференцията на президента на регулатора на еврозоната Кристин Лагард. Доходността на 
европейските държавни облигации също се понижи, което беше очаквано от пазарните участници. 
Това беше първата реакция на пазарите, които не приеха обяснението на ЕЦБ, че с повишените лихви и променени 
условията на своите ултра-евтини заеми за търговските банки регулаторът прави опит да свие раздутия си баланс и да се 
пребори с историческия скок на инфлацията, предаде „Ройтерс“. 
На пресконференция президентът на ЕЦБ Кристин Лагард отбеляза, че докато войната в Украйна и други глобални 
несигурности са налице, икономиката на еврозоната ще бъде изправена пред редица рискове за спад, но по думите на 
Лагард, рискове от инфлация са изкривени нагоре. 
Данните за заплатите, с които ЕЦБ разполага, показват, че последните споразумения между работодатели и синдикати за 
заплатите ръстът на заплатите може да се засили“, обясни Лаград за възможната поява на бъдещи спирали на заплатите и 
цените, подчертавайки, че ЕЦБ наблюдава очакванията за дългосрочна инфлация. 
Лагард призова правителствата на страните от еврозоната да намалят държавния си дълг, след като финансовата 
институция отново повиши основната лихва, за да противодейства на инфлацията. "Правителствата трябва да приемат 
бюджетни политики, показващи решителността им да намалят постепенно високите равнища на държавния дълг", заяви 
президента на ЕЦБ след заседанието по паричната политика. 
Лагард очаква икономиката на 19-членната еврозона да отслабне до края на настоящата и през следващата година. 
Ръководителката на ЕЦБ коментира пред журналисти, че инфлацията "понижава реалните доходи на хората и вдига 
разходите на компаниите, пречи на потребителските разходи и забавя производството. 
В отговор на въпрос Лагард подчерта, че банката ще увеличи лихвите допълнително въпреки забавения икономически 
растеж. 
ЕЦБ засега не предлага никакви намеци относно плановете си да започне да ликвидира притежаваните от нея облигации, 
след като натрупа трилиони евро дълг, емитиран от правителствата в еврозоната от 2015 г. насам, а това, според 
наблюдатели е заплаха и риск, който не бива да се подминава с лека ръка, посочва „Ройтерс“. 
ЕЦБ направи и първата стъпка към свиване на баланса си от 8.8 трилиона евро, ход, който вероятно ще повиши 
допълнително разходите по заемите и може да действа като вид прикрито повишаване на лихвите. Срещу този ход може 
да се противопоставят търговските банки, тъй като той на практика ограничи субсидията, която предоставя на такива 
заемодатели чрез свръхевтини тригодишни заеми на стойност 2,1 трилиона евро, наречени целеви дългосрочни 
рефинансиращи операции или TLTRO. 
„Оскъпяването на условията на TLTRO заемите за банките сигнализира за предпочитание да започнем да свиваме тази част 
от баланса по-бързо, особено когато разходите за плащане на лихви върху банковите резерви се увеличават“, каза Чарлз 
Севил, старши директор на Fitch Ratings. 
След като са вземали заеми при нулеви или дори отрицателни лихвени проценти във време, когато основното притеснение 
на ЕЦБ беше постоянно ниската инфлация, банките сега могат просто да паркират в TLTRO с пари в брой при и да се 
насладят на безрискова възвръщаемост, която нараства с всяко увеличение на лихвените проценти по депозитите“, 
обяснява Севил пред „Ройтерс“. 
Най-голямата част от заемите за TLTRO, на стойност около 1,5 трилиона евро, изтича следващия юни. Промените от 
четвъртък може да насърчат банките да ги изплатят веднага през декември. 
По-рано днес ЕЦБ повиши основните си лихвени проценти със 75 базисни пункта като мярка срещу рекордната инфлация. 
Така лихвата по операциите по рефинансиране нараства до 2 на сто. Лихвеният процент по депозитите става 1.5 на сто, а 
ставката по пределното кредитно улеснение достига 2.25 процента. На миналото си заседание, проведено на 8 септември, 
членовете на Управителния съвет на ЕЦБ увеличиха лихвите също със 75 базисни пункта, а през юли - с 50 базисни пункта. 
Към 18:00 часа българско време вчера еврото се понижи с 0.82% до 1.0005 долара за едно евро. 
 
√ Повечето европейски фондови пазари затвориха с преобладаващи печалби в четвъртък 
С най-висок дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-голямо понижение приключи италианският 
френския САС 40 
Повечето фондови индекси на западноевропейските страни умерено спадаха в четвъртък до ранния следобед. 
Инвеститорите оценяваха голям брой тримесечни отчети на големи европейски компании. Освен това, пазарните 
участници получиха нова порция за размисъл, след като очаквано Европейската централна банак (ЕЦБ) повиши трите си 
лихви със 75 проценти пункта, като депозитната лихва от 1.50% е най-високата от 2009 година. 
Лихвата по депозитите именно е накарала много анализатори да видят нещо положително в решението на регулатора на 
еврозоната. И докато еврото се срина, като за момент дори спадна под паритета с долара, то пазарите на акции бяха 
спокойни, защото ЕЦБ не ги изненада и и повечето фондови борси запазиха възходящия си тренд от сряда. 
Управителният съвет на ЕЦБ обяви в четвъртък увеличение на трите лихви със 75 процентни пункта - третото поредно 
увеличение тази година - като същевременно разкри нови условия за европейските банки. Последното увеличение на 
лихвените проценти повишава показателя за депозитите от 0.75% на 1.5%, ниво, невиждано от 2009 г. преди кризата с 
държавния дълг. Това идва, след като централната банка повиши лихвите с 50 базисни пункта през юли и 75 базисни пункта 
през септември. 
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ЕЦБ също така обяви, че променя правилата и условията на своите целеви дългосрочни операции по рефинансиране или 
TLTRO - инструмент, който предоставя на европейските банки атрактивни условия за заемане, предназначени да 
стимулират кредитирането на реалната икономика. 
Днес стана известно, че водещият индекс на доверието на германските потребители в икономиката на страната леко се е 
повишил от историческо дъно. Показателят за ноември, изчислен от изследователската компания GfK, е минус 41,9 пункта 
спрямо ревизираните минус 42,8 пункта през октомври, което като цяло съвпадна с очакванията на експертите. Индексът 
се покачи за първи път от пет месеца. Анализаторите, обаче, очакваха по-малък спад до минус 39 пункта, според Trading 
Economics. 
Междувременно нивото на безработицата в Испания през третото тримесечие се повиши до 12.67% от 12.48% тримесечие 
по-рано. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.22%, а от националните 
измерители на „сините чипове“  с най-голям спад беше испанският IBEX 35 (-0.5%), следван от италианския FTSE MIB (-0.3%), 
германския DAX и френския САС 40 (и двата с минус 0.2%). Единствен британският борсов индекс FTSE 100 добави 0.3%. 
Следобед пазарът на акции се преструктурира и повечето национални измерители затвориха на зелена територия, но 
общият Stoxx 600 остана в червената, където и стартира търговията в четвъртък. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-голямо понижение 
приключи италианският френския САС 40. 
Акциите на Credit Suisse Group AG спаднаха с 18.60% и се озоваха на дъното на Stoxx 600, след като швейцарската банка 
обяви пласирането на нови акции на стойност до 4 млрд. франка (4.07 млрд. долара) и продажбата на част от 
инвестиционния бизнес, а също така обяви вероятно намаляване на персонала с 9 хиляди служители. Цената на 
реорганизацията ще възлезе на около 2.9 милиарда долара за две години. Освен това в четвъртък Credit Suisse публикува 
финансовия си отчет за третото тримесечие. Нетната загуба на банката през юли-септември възлиза на 4.03 милиарда 
швейцарски франка (4.09 милиарда долара) срещу печалба от 434 милиона франка година по-рано. Тримесечните приходи 
са намалели с 30% до 3.8 милиарда франка. 
Акциите на британската финансова група Lloyds се повишиха с 0.43%, след като до обед бяха на червено със спад от 1.3%. 
Банката отчете 26% спад на печалбата преди облагане с данъци през третото тримесечие, до 1.51 млрд. паунда, поради 
отписвания заради влошени макроикономически прогнози. 
Акциите на Banco de Sabadell загубиха 2.30%, въпреки че испанската банка увеличи тримесечната си нетна печалба до 317 
милиона евро от 149 милиона евро година по-рано и одобри увеличение на процента на изплащане на дивидент до 40% 
от печалбата. 
Книжата на Unilever се понижиха с 0.25% в Лондон в четвъртък и с 0.26% на борсата в Амстердам. Един от водещите 
световни доставчици на бързооборотни стоки увеличи оборота си със 17.8% през последното тримесечие, тъй като по-
високите цени компенсират по-ниските обеми на продажбите. 
Цената на акциите на TotalEnergies нарасна с 2.95%. Френската петролна и газова компания увеличи нетната си печалба с 
43% на годишна база през последното тримесечие благодарение на по-високите цени на петрола и природния газ. 
Капитализацията на британско-нидерландската Shell се увеличи с 5.24%. Енергийният гигант намали нетната печалба за 
третото тримесечие почти три пъти спрямо предходното, но коригираната цифра беше по-добра от пазарните прогнози. 
Пазарната цена на Deutsche Lufthansa AG нарасна с 3.17%. Авиокомпанията отчете нетна печалба през последното 
тримесечие, почти удвои приходите си и обяви възстановяването си от пандемичната криза. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на датската Danske Bank, които скочиха с 12.05% в четвъртък, след като 
кредиторът обяви, че е близо до споразумение за 15.5 милиарда датски крони (2.08 милиарда долара) по разследвания 
за пране на пари в Естония. 
 
√ Фатих Бирол, МАЕ: Необходима е нова парадигма за енергийна сигурност 
Според изпълнителния директор на МАЕ глобалните инвестиции в чиста енергия ще се увеличат до 2 трлн. долара до 
2030 г. 
Глобалната енергийна криза, предизвикана от нахлуването на Русия в Украйна, причинява дълбоки и дълготрайни 
промени, които имат потенциала да ускорят прехода към по-устойчива и сигурна енергийна система, се казва в новия 
доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ) World Energy Outlook 2022 (WEO). 
Днешната енергийна криза предизвиква шок с безпрецедентна сложност и мащаб. Най-големите трусове бяха усетени на 
пазарите на природен газ, въглища и електричество.  Значителни сътресения бяха предизвикани на петролните пазари, 
което наложи на два пъти освобождаване на петролни запаси в несравним обем от страните-членки на МАЕ, за да се 
избегнат още по-сериозни прекъсвания на доставките. Заради нестихващите геополитически и икономически опасения, 
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енергийните пазари остават изключително уязвими, а кризата напомня за това колко е крехка и неустойчивостта на 
настоящата глобална енергийна система, се предупреждава  в World Energy Outlook 2022 (WEO). 
В анализът си експертите посочват, че няма доказателства в подкрепа на твърдения от някои страни, че политиките в 
областта на климата и ангажиментът за нетните нулеви емисии са допринесли за покачването на цените на енергията. В 
най-засегнатите региони по-високите дялове на ВЕИ са свързани с по-ниските цени на електроенергията – а по-
ефективните домове и електрифицираното отопление са изиграли ролята на буфер за някои потребители, макар и не 
достатъчно. Най-тежкото бреме пада върху по-бедните домакинства, при които по-голяма част от доходите са за енергия. 
Наред с краткосрочните мерки, за да се опитат да защитят потребителите от въздействието на кризата, много правителства 
предприемат по-дългосрочни мерки. Някои се стремят да увеличат или диверсифицират доставките на петрол и газ, други 
се стремят да ускорят структурните промени, посочват от МАЕ. 
Годишните глобални инвестиции в чиста енергия ще се увеличат до над 2 трилиона щатски долара до 2030 г. според 
настоящия сценарий на политиката за климата (STEPS). Това е  повече от 50%  от сега, прогнозира още Международната 
агенция по енергетика. 
„Новите политики на основните енергийни пазари спомагат за увеличаване на годишните инвестиции в чиста енергия до 
повече от 2 трилиона долара до 2030 г. в рамките на STEPS, повече от 50% повече от днес“, се казва в доклада. Според този 
сценарий пазарите се възстановяват. В същото време експертите посочват, че възстановяването на въглищата в резултат 
на настоящата криза е временно, тъй като ВЕИ, подкрепени от ядрената енергия отбелязват устойчиви приходи. В резултат 
на това през 2025 г. според експертите на агенцията ще бъде достигнат пик на глобалните емисии. 
„Енергийните пазари и политики се промениха в резултат на нахлуването на Русия в Украйна, не само за момента, но и за 
десетилетия напред“, заявява изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол. „Енергийният свят се променя драстично 
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.“ 
Експертите от МАЕ посочват и успешни според тях дългосрочни мерки като Закона за намаляване на инфлацията на САЩ 
(IRA), пакетът на ЕС Fit for 55 и RePowerEU, японската програма за зелена трансформация (GX), целта на Корея за 
увеличаване на деля на ВЕИ и ядрените мощности в енергийния си микс, амбициозните цели на Китай и Индия. 
Така, според МАЕ, в САЩ до тази година, до голяма степен благодарение на приетия закон, слънчевите и вятърните 
мощности ще се увеличат два и половина пъти в сравнение с сегашното ниво, а продажбите на електрически превозни 
средства ще се увеличат седем пъти. Освен това в резултат на мерките, Китай ще продължи да стимулира масовото 
изграждане на чиста енергия, което означава, че потреблението на въглища и петрол в страната ще достигне своя връх 
преди края на това десетилетие. 
По-бързото внедряване на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Европейския съюз и стимулирането на 
ефективността ще намали търсенето на природен газ и нефт с 20% през това десетилетие, а на въглища с 50%, което е 
особено важно във връзка с с желанието за замяна на енергийните доставки от Русия, смятат от агенцията. 
В доклада се обръща внимание на японската програма за зелена трансформация, която според анализаторите от МАЕ ще 
осигури значително финансиране при технологиите, включително в областите на ядрената енергия, нискоемисионния 
водород и амоняк. Корея също ще се стреми да увеличи дела на ядрената енергия и възобновяемата енергия в своя 
енергиен микс, отбелязват от МАЕ. 
Индия от своя страна ще се опита да постигне по-нататъшен напредък към целта за вътрешен възобновяем капацитет от 
500 GW до 2030 г., което ще посрещне почти две трети от бързо нарастващото търсене на електроенергия в страната, се 
казва в документа. 
В анализът си МАЕ обръща внимание на влиянието на руските енергийни доставки на ниска цена върху енергийната 
политика на Европа, както и пренасочването на енергийните потоци в резултат на нахлуването на Русия в Украйна и как 
този факт се е отразил и на сценариите, разглеждани досега от агенцията. 
Сега разривът дойде със скорост, която малцина си представяха, че е възможна. Руският износ на изкопаеми горива никога 
няма да се върне ( в нито един от сценариите в тазгодишния WEO) – до нивата, наблюдавани през 2021 г., като 
преориентирането на Русия към азиатските пазари е особено предизвикателно, особено що се касае до природния газ. 
Делът на Русия в международно търгуваната енергия, който възлизаше на близо 20% през 2021 г., пада до 13% през 2030 
г. според сценария на обявените политики, докато дяловете както на Съединените щати, така и на Близкия изток се 
покачват. 
За потребителите на газ предстоящата зима в Северното полукълбо обещава да бъде трудна и да постави на изпитание за 
солидарността на ЕС. Още по-тежка може да е зимата на 2023-24 г., прогнозират анализаторите. В по-дългосрочен план 
обаче един от ефектите от последните действия на Русия е, че ерата на бързото нарастване на търсенето на газ наближава 
своя край. В сценария за политиките, който предвижда най-голямо потребление на газ, глобалното търсене нараства с по-
малко от 5% между 2021 г. и 2030 г. и след това остава непроменено до 2050 г. Инерцията зад газа в развиващите се 
икономики ще се забави, особено в Южна и Югоизточна Азия, поставяйки под въпрос търсенето на газ като преходно 
гориво. 
„На фона на настъпващите големи промени е необходима нова парадигма за енергийна сигурност, за да се гарантира 
надеждност и достъпност, като същевременно се намалят емисиите“, коментира още директорът на МАЕ Фатих Бирол. В 
тази връзка той отбелязва, че „тазгодишният WEO предоставя 10 принципа, които могат да помогнат на политиците през 
периода, когато намаляващите изкопаеми горива и разширяващите се системи за чиста енергия съществуват 
едновременно, тъй като и двете системи трябва да функционират добре по време на енергийни преходи, така че да 
предоставят необходимите енергийни услуги за потребителите. Тъй като светът се движи от днешната енергийна криза, 
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той трябва да избягва нови уязвимости, произтичащи от високи и променливи критични цени на минералите, или силно 
концентрираните вериги за доставка на чиста енергия“. 
 
√ ООН с шокиращ доклад: Между 4 и 6 трилиона долара годишно са необходими за трансформирането на света към 
нисковъглеродна икономика 
Задава се глобално затопляне от 2,8C, длъжни сме да направим безпрецедентни съкращения на емисиите 
Напредъкът на света по отношение на борбата с климатичните промени е крайно недостатъчен, показва новият 
доклад Emissions Gap 2022: The Closing Window на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) само седмици преди 
началото на следващата среща на света за климата (COP27) в Шарм Ел Шейх, Египет на 6 ноември. 
Актуализираните обещания на страните след COP26 в Глазгоу, Великобритания намаляват само с 0,5 гигатона емисиите на 
CO2, по-малко от един процент, от прогнозираните глобални емисии през 2030 година. За да се стигне до път с най-ниски 
разходи за задържане на глобалното затопляне до 1,5°C, емисиите трябва да намалеят с 45% спрямо тези, предвидени в 
настоящите политики до 2030 година. За целта от 2°C е необходимо намаление с 30%, показва докладът. Такива масивни 
съкращения означават, че се нуждаем от широкомащабна, бърза и системна трансформация. Докладът изследва как да се 
извърши част от тази трансформация в ключови сектори и системи. 
Смята се, че безусловните и условните национално декларирани обещания ще намалят глобалните емисии през 2030 г. 
съответно с 5 и 10 процента, в сравнение с емисиите, базирани на действащите в момента политики. 
Засилващите се въздействия върху климата по целия свят задълбочават посланието, че емисиите на парникови газове 
трябва да намалеят бързо. 
Тази липса на напредък кара света да се движи към покачване на температурата далеч над целта на Парижкото 
споразумение от доста под 2°C, за предпочитане до 1,5°C. Смята се, че безусловните  ангажименти на страните дават 66 
процента шанс за ограничаване на глобалното затопляне до около 2,6°C през века. За условните национални ангажименти, 
тези, които зависят от външна подкрепа, тази цифра е намалена до 2,4°C. Настоящите политики сами по себе си биха 
довели до повишаване с 2,8°C, подчертавайки температурните последици от разликата между обещания и действия. 
В най-добрия сценарий пълното прилагане на безусловни национални цели и допълнителни ангажименти за нетни нулеви 
емисии сочат само 1,8°C увеличение, така че има надежда. Този сценарий обаче понастоящем не е надежден въз основа 
на несъответствието между текущите емисии, краткосрочните цели и дългосрочните цели за постигане на въглеродна 
неутралност. 
Да спрем да пълним атмосферата си с парникови газове и да спрем да го правим бързо 
За да постигне целите на Парижкото споразумение, светът трябва да намали парниковите газове с безпрецедентни нива 
през следващите осем години. 
Но в същото време докладът подчертава, че бърза трансформация в секторите на електроснабдяването, промишлеността, 
транспорта и сградите, както и хранителните и финансовите системи би помагала да се избегне климатично бедствие. 
„Този доклад ни казва със студени научни термини какво природата ни казва през цялата година чрез смъртоносни 
наводнения, бури и бушуващи пожари: трябва да спрем да пълним атмосферата си с парникови газове и да спрем да го 
правим бързо“, каза Ингер Андерсен, изпълнителен директор на UNEP. „Имахме шанса да направим постепенни 
промени, но това време изтече. Само коренна трансформация на нашите икономики и общества може да ни спаси от 
ускоряващата се климатична катастрофа,“ допълва Андерсен. 
„Това е висока и някои биха казали невъзможна цел за реформиране на световната икономика и почти наполовина на 
емисиите на парникови газове до 2030 г., но трябва да опитаме“, каза Андерсен. 
„Дори и да не изпълним целите си за 2030 г., трябва да се стремим да се доближим възможно най-близо до 1,5°C. Това 
означава да поставим основите на бъдеще с нулево нетно потребление: такова, което ще ни позволи да намалим 
превишаването на температурата и да осигурим много други социални и екологични ползи, като чист въздух, зелени 
работни места и универсален достъп до енергия,“ коментира още Андерсен. 
Преминаването към нулеви емисии по сектори е в ход, но ни трябва да се движим много по-бързо 
Докладът установява, че преминаването към нулеви нетни емисии на парникови газове в електроснабдяването, 
промишлеността, транспорта и сградите е в ход, но трябва да се движи много по-бързо. Електроснабдяването е най-
напреднало, тъй като разходите за възобновяема електроенергия са намалели драстично. Темпът на промяната обаче 
трябва да се увеличи заедно с мерките за осигуряване на справедлив преход и всеобщ достъп до енергия. 
За сградите трябва бързо да се прилагат най-добрите налични технологии. За промишлеността и транспорта технологията 
с нулеви емисии трябва да бъде допълнително развита и разгърната. За да се постигне напредък в трансформацията, 
всички сектори трябва да избягват блокирането на нова инфраструктура с интензивно използване на изкопаеми горива, да 
усъвършенстват технологията с нулеви въглеродни емисии и да я прилагат, както и да преследват промени в поведението. 
Хранителните системи могат да се реформират, за да осигурят бързи и трайни съкращения 
Фокусните области за хранителните системи, които представляват около една трета от емисиите на парникови газове, 
включват защита на естествените екосистеми, диетични промени от страна на търсенето, подобрения в производството на 
храни на ниво ферма и декарбонизация на веригите за доставка на храни. Действията в тези четири области могат да 
намалят прогнозираните за 2050 г. емисии от хранителната система до около една трета от настоящите нива, за разлика от 
почти удвояване на емисиите, ако настоящите практики се продължат. 
Правителствата могат да улеснят трансформацията чрез реформиране на субсидиите и данъчните схеми. Частният сектор 
може да намали загубата на храна и отпадъците, да използва възобновяема енергия и да разработи нови храни, които 
намаляват въглеродните емисии. Отделните граждани могат да променят начина си на живот, за да консумират храна за 
екологична устойчивост и намаляване на въглеродните емисии, което също ще донесе много ползи за здравето. 

https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022
https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/inadequate-progress-climate-action-makes-rapid-transformation
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Финансовата система трябва да позволи трансформацията 
Очаква се глобалната трансформация към икономика с ниски емисии да изисква инвестиции от поне 4-6 трилиона щатски 
долара годишно. Това е относително малък (1,5-2 на сто) дял от общите управлявани финансови активи, но значителен (20-
28 на сто) от гледна точка на допълнителен годишен ресурс, който трябва да се разпредели. 
Повечето финансови участници, въпреки заявените намерения, са показали ограничени действия за смекчаване на 
климата поради краткосрочни интереси, противоречиви цели и неразпознаване на климатичните рискове по подходящ 
начин. 
Правителствата и ключовите финансови участници ще трябва да се насочат надеждно в една посока: трансформация на 
финансовата система и нейните структури и процеси, като ангажират правителства, централни банки, търговски банки, 
институционални инвеститори и други финансови участници. 
Докладът препоръчва шест подхода за реформа на финансовия сектор, които трябва да се извършват едновременно: 

• Направете финансовите пазари по-ефективни, включително чрез таксономии и прозрачност. 

• Въведете ценообразуване на въглеродните емисии, като данъци или системи за ограничаване и търговия. 

• Насърчаване на финансовото поведение чрез интервенции на публичната политика, данъци, разходи и регулации. 

• Създайте пазари за нисковъглеродни технологии чрез пренасочване на финансовите потоци, стимулиране на 
иновациите и подпомагане на определянето на стандарти. 

• Мобилизиране на централните банки: централните банки са все по-заинтересовани от справянето с климатичната 
криза, но са необходими по-конкретни действия по отношение на регулациите. 

• Създайте климатични „клубове“ от сътрудничещи държави, трансгранични финансови инициативи и партньорства 
за справедлива трансформация, които могат да променят политическите норми и да променят курса на финансите 
чрез надеждни средства за финансов ангажимент, като например държавни гаранции. 

 Ако страните изпълнят настоящите си ангажименти по отношение на климата, глобалните емисии на парникови газове ще 
нараснат с 10,6% до 2030 г. в сравнение с нивата от 2010 година. 
„На конференцията на ООН за изменението на климата в Глазгоу миналата година всички страни се съгласиха да 
преразгледат и засилят своите планове за климата“, каза Саймън Стийл, изпълнителен секретар на ООН за изменението 
на климата в изявление, цитиран от Ройтерс. „Фактът, че само 24 нови или актуализирани климатични плана бяха 
представени след COP26, е разочароващ.“ Те включват Боливия, Вануату и Уганда, както и големите емитиращи нации 
Индия и Индонезия. 
В световен мащаб неадекватните обещания поставят света на път да се затопли с 2,5C до 2100 година 
Все пак 10,6% увеличение на емисиите представлява лек напредък. Миналогодишната оценка на ООН установи, че 
страните са на път да увеличат емисиите си с 13,7% до 2030 г. Всяка част от градуса има значение, казва ООН, тъй като се 
задава затопляне с 2,8C. 
Глобалните емисии през 2030 г. се оценяват на 58 GtCO2e въз основа на настоящите политики. Разликата между 
обещанията и ограничаването на затоплянето до 2C е 15 GtCO2e годишно, а за 1,5C е 23 GtCO2 годишно. 
В сряда Световната метеорологична организация съобщи, че концентрациите на парникови газове са се покачили с над 
средните темпове до рекордни нива миналата година. 
Коментирайки последните данни тази седмица пред Ройтерс, Бил Колинс, професор по климатични процеси в 
университета в Рединг, каза: „Всички доказателства сочат, че се движим в грешната посока“. 
Не се справяме добре, не напредваме добре с въпросните решения, нужно е нещо различно, коментира по време на 
конференция в Девин на конференцията Веселина Кавръкова, директорът на международната природозащитна 
организация световен фонд за дивата природа WWF. 
Тя цитира Алберт Анщайн, който казва, че не можем да решим проблемите със същото мислене, с което сме ги създали. 
Необходимо е да се свържем по различен начин помежду си, не само отделните секторни, но вече трябва да търсим общи 
решения, да търсим общи решения между секторите, тогава може да се получи по-голям резултат, коментира тя. Според 
нея страните трябва да поемат по-ясни и категоричнo по-високи ангажименти на COP27, защото това е форумът, който 
задава световната рамка. 
Финансирането на “загуби и щети” вероятно ще бъде водеща тема на COP27 в Египет, коментира и екологът Николай 
Петков в анализ за climateka.bg. Все по-честите и по-тежки екстремни метеорологични явления, и постепенно протичащите 
процеси, като покачването на морското равнище, причиняват неизбежни загуби и щети по целия свят. До 2030 г. 
развиващите се страни ще трябва да се справят с между 290 – 580 млрд. долара годишно “остатъчни щети” (такива, които 
не могат да бъдат предотвратени дори с мерки за адаптация). Освен за икономическите измерения, е важно да се 
отбележи, че става въпрос и за загуба на домове, човешки животи и дори за застрашаване на начина на живот на хора в 
дългосрочен план. Това е заплаха, надвиснала над развиващите се страни, които имат най-малък принос за изменението 
на климата. Ето защо въпросът за финансирането на загубите и щетите е и въпрос на т.нар. климатична справедливост, 
който от десетилетия е в сянката на преговорите на ООН за климата и се очаква да бъде сред основните теми на 
предстоящата среща на върха за климата COP27 в Египет през ноември. 
 
Мениджър 
 
√ Управителят на БНБ пред парламента: Влизането ни в еврозоната е най-вече политически въпрос 
Въпросът за влизането на България в еврозоната е преди всичко политически, а не експертен и отговорът му трябва да 
бъде даден именно от Народното събрание. Това заяви на изслушване пред депутатите  управителят на БНБ Димитър 
Радев. 

https://www.climateka.bg/zagubi-i-shteti/


19 

 

„Въпросът е дали България да остане неопределено дълго време в бъдещето, закотвена в дълбоката периферия на Европа 
с присъщата за нея бедност, корупция, институционална немощ и външни зависимости, или трябва да бъде направено 
общо усилие това да се промени чрез ускоряване на сериозно забавения процес на присъединяване към еврозоната“, каза 
той. 
Изслушването на ръководството на централната ни банка е по инициатива на „БСП за България“. 
По отношение на експертните анализи, които трябва  да информират процеса по присъединяване към еврозоната, той 
заяви, че това е третата дискусия по темата в парламентарен формат през последните шест месеца, в която той участва, и 
че поставените въпроси са с поне 20-годишна давност и на тях многократно са давани отговори. 
„Икономическият и социален съвет към Народното събрание, при анализ за въздействието на присъединяването на 
България в еврозоната върху икономическото развитие, инфлацията и доходите в страната, стигна до извода, че ползите 
от членство на България в еврозоната са много повече от рисковете и разходите“, коментира той. 
„Наскоро Софийския университет публикува колективна монография „Предизвикателства пред българската икономика по 
пътя към членство в еврозоната“ по повод 120-годишния юбилей на катедра „Икономика“. Един от основните изводи е, че 
българската икономика има висока степен на готовност за приемане на еврото и успешно функциониране като член на 
еврозоната“, добави Радев. 
Той подчерта, че БНБ има публикувани редица изследвания по темата, голяма част от които са публични, и добави, че не 
са нужни нови анализи, а са нужни конкретни действия. 
По думите на Радев БНБ се намира в уникална ситуация, защото от 1 октомври 2020 г. е първата и засега единствена 
българска институция, която е пълноценен и пълноправен член на ключови институции на еврозоната. 
„Следователно БНБ е институцията, която от първа ръка може да каже каква е разликата от това да си извън или в 
еврозоната. Оценката, която ние периодично правим, е еднозначно положителна“, добави той. 
„От позицията на БНБ, която вече е част от еврозоната за ключови свои дейности, готовността за пълното присъединяване 
е свързана на този етап преди всичко с технически и логистични въпроси“, каза още Радев. 
Той е категоричен, че липсата на редовно правителство и ясен политически ангажимент към процеса е сериозен проблем 
за напредъка ни по пътя към еврозоната. 
„По същото време миналата година Хърватия, която започна процеса по присъединяване към еврозоната година след нас, 
вече беше значително по-напреднала по пътя към еврозоната“, добави той. 
 
√ Смениха националния координатор по киберсигурност 
Премиерът Гълъб Донев е назначил Петър Кирков за национален координатор по киберсигурността, съобщава 
правителствената пресслужба. Той заменя Красимир Симонски, назначен в края на юли 2021 г. 
Кирков е директор на дирекция "Мрежова и информационна сигурност" в Министерство на електронното управление, 
където отговаря за националните и европейските политики и нормативни актове, свързани с киберсигурност и защита на 
данните и Националния екип за реагиране на инциденти с компютърна сигурност (CERT-BG). 
Кирков е завършил Техническия университет в София, специалност "Комуникационна техника и технологии". Кариерата му 
преминава в сферата на киберсигурността, на различни нива, в организации от публичния и частния сектор. 
Според предоставената от правителствената пресслужба визитка през 18-годишния си опит е участвал в множество 
проекти, свързани със защита на данни, дизайна и имплементацията на високонадеждни и високопроизводителни IT 
системи, комуникационни мрежи и решения за защита на корпоративните информационни активи и ресурси. Ръководил 
е консултантско и IT одит звено в голяма компания. Регистриран е като вещо лице в съдебната система на България с опит 
в цифрова криминология. Рокадата идва след безпрецедентната атака на руски хакери върху сайтове на държавни 
институции и медии миналата седмица 
 
√ Саудитска Арабия иска да произвежда наши млечни продукти 
Компании от Саудитска Арабия имат интерес към българските млечни продукти, в това число и за обсъждане н 
възможности за получаване на лиценз за производството им на тяхна територия. Това стана ясно по време на среща на 
министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов с Бандар бин Ибрахим Ал-Хорайф, министър на индустрията и 
природните ресурси на Кралство Саудитска Арабия. 
Българският министър е на двудневно посещение в Рияд за участие в международния форум „Future Investment Initiative“. 
По време на срещата министър Стоянов представи българското предприятие „Ел Би Булгарикум“ и възможностите за 
съвместно партньорство с фирми от Саудитска Арабия. Обсъдена бе идеята от стартиране на съвместен продукт в България, 
като се инвестира в нови производствени мощности, а готовата продукция с млечни продукти да бъде разпространявана 
на саудитския пазар. Интерес представлява и вариант за даване на лиценз за производство на оригинални български 
млечни продукти на тяхна територия, които да бъдат разпространявани в региона. 
Инвестиции в областта на минната промишленост, енергетиката и индустрията представляват интерес за саудитски 
компании, стана ясно още по време на срещата. Обсъдена бе и възможността за обмяна на опит за развитие на стартъп 
средата.  
Стоянов отправи покана делегация от Саудитска Арабия да посети страната ни и да продължат експертните разговори по 
всяка от набелязаните теми. Подготвят се Меморандуми за сътрудничество между България и Саудитска Арабия в областта 
на икономиката и индустрията, енергетиката, туризма и земеделието. Това стана ясно по време на среща на министър 
Никола Стоянов с Феисал Ал-Ибрахим, министър на икономиката и планирането. 
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√ Ръст над 11% на годишна база на пътуванията на българи в чужбина през септември 
Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2022 г. са 643,7 хил., или с 11,1% над регистрираните през 
септември 2021 година, показват данните на Националния статистически институт. 
През септември 2022 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 169,0 хил., Гърция 
– 163,4 хил., Германия – 52,1 хил., Сърбия – 48,5 хил., Румъния – 48,1 хил., Република Северна Македония – 24,3 хил., 
Италия – 19,7 хил., Австрия – 16,1 хил., Обединеното кралство – 14,8 хил., Чехия – 12,9 хиляди 
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2022 г. са тези за 
почивка и екскурзия – 42,3%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни 
мероприятия) – 39,3%, и със служебна цел – 18,4%. 
През септември 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 112,7 хил., или с 44.0% повече в сравнение със 
септември 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през 
страната са 35,9% (399.2 хил.) от всички посещения на чужденци в България. 
От общия брой чужденци, посетили България през септември 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 49,2% и 
достига 547,0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 32.2%, Германия – 16,3% и Гърция – 
14,3%. 
 Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 445,6 хил., или 40,1% от всички посещения в България. 
Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 186,3 хил., или 41,8% от посещенията в тази група. 
Най-много посещения в България през септември 2022 г. са реализирали гражданите от: Турция – 186,3 хил., Румъния – 
175,9 хил., Украйна – 98,0 хил., Германия – 89,2 хил., Гърция – 78,4 хил., Полша – 67,7 хил., Сърбия – 60,8 хил., Обединеното 
кралство – 47,6 хил., Република Северна Македония – 37,0 хил., Чехия – 22,0 хиляди. 
През септември 2022 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 47,4%, следвани от посещенията с цел почивка 
и екскурзия – 40,4%, и със служебна цел – 12,2%. 
 
√ Обявиха Топ 100 HR професионалисти в България за 2022 
100-те най-добри HR професионалисти в България за 2022 г., класирани според ежегодния индекс на Career Show - Tоп 100 
HR професионалисти в България вече са ясни. Класираните са определени чрез публичен вот като тази година са били 
подадени рекордните 449 кандидатури. Номинациите също са публични като така всеки може да предложи  HR 
специалистите, които служат за пример за добри практики в сферата на човешките ресурси и влияят положително на 
развитието на пазара на труда в България. 
Победителите в класацията са определени на база получените над 14 000 гласа в периода на публично гласуване. Място в 
рейтинга намират HR професионалисти от различни области на сектор Човешки ресурси: HR мениджъри, рикрутъри, 
специалисти в областта на работодателската марка, специалисти по развитие и грижа за служителите и др. 
Всяка година индексът на Career Show търси и отличава вдъхновяващите примери за висок професионализъм в сферата на 
човешките ресурси в България. Класацията откроява личностите, застанали зад създаването на най-добрите екипи и 
работна атмосфера у нас. 
“Като организация с дългогодишен опит в организирането на събития и инициативи, тясно свързани със сферата на 
човешките ресурси и работодателската марка, имаме близък поглед върху развитието на пазара на труда у нас. 
Изключително сме щастливи да видим забележителния прогрес на компаниите и HR специалистите в създаването на 
добри условия на труд, благоприятна работна атмосфера, щастливи и успешни служители. Всички тези постижения са 
невъзможни без отдадеността и професионализма на HR екипите. Чрез индексът “Топ 100 HR професионалисти в 
България” ние им показваме, че трудът им е оценен. Поздравяваме всички класирани за успеха и за това, че са се посветили 
на създаването на страхотни екипи и атмосфера на работа”, споделя Симона Харизанова, съосновател на Career Show. 
Победителите в индекса са подредени по азбучен ред. Пълният списък с класираните е публикуван на страницата на Career 
Show: careershow.bg 
 
√ Всяка четвърта компания в Германия обмисля съкращения на служители 
Около една четвърт от компаниите в Германия обмислят съкращаване на работни места на фона на енергийната криза и 
растящите цени на енергията. Това сочи проучване на Института за икономически изследвания в Мюнхен по поръчка на 
Фондацията за семейни предприятия. 
Уточнява се, че 25% от предприятията от 1060, участвали в проучването, са заявили, че съкращаването на работни места е 
мярка за тях, за да се противопоставят на растящите цени на енергията. Около 13% от компаниите от своя страна съобщават 
за спиране на производството, а 9% вече го изнасят в чужбина. 
Според подобно проучване, проведено през април, само 14% от компаниите планират да съкратят работни места, а 6% 
говорят за спиране на производството. 
Според социолозите все повече компании трябва да отлагат планираните си проекти заради високите цени на енергията. 
В същото време 82% от предприятията планират да инвестират в енергийна ефективност или вече са го направили, а 48% 
от компаниите преминават към други енергийни източници или възнамеряват да го направят. 90% от предприятията също 
обявиха възможно увеличение на цените. 
 
√ Понижения на борсите в Европа преди решението на ЕЦБ за лихвите 
Европейските акции регистрираха предимно понижения в ранната търговия в четвъртък, тъй като инвеститорите 
подходиха предпазливо към търговията преди очакваното ново повишение на лихвите от Европейската централна банка, 
предаде Ройтерс. 

https://careershow.bg/index/hr/?utm_source=hrindex&utm_medium=media-partner&utm_campaign=winners
https://careershow.bg/index/hr/?utm_source=hrindex&utm_medium=media-partner&utm_campaign=winners
https://careershow.bg/index/hr/?utm_source=hrindex&utm_medium=media&utm_campaign=winners
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Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 1,63 пункта, или 0,4%, до 408,68 пункта, след като вчерашната сесия 
достигна петседмичен връх. Немският показател DAX се понижи със 73,36 пункта, или 0,56%, до 13 122,45 пункта. Водещият 
индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 18,4 пункта, или 0,26%, до 7 074,47 пункта. Френският измерител CAC 40 
записа спад от 48,44 пункта ,или 0,77%, до 6 227,87 пункта. 
Акциите на Credit Suisse се сринаха с 11,95%, след като финансовата група съобщи, че планира да набере 4 милиарда 
швейцарски франка (4,05 милиарда долара) чрез продажба на акции, като същевременно с това съкрати хиляди работни 
места и отдели инвестиционната си банка в ново подразделение, опитвайки да се възстанови от серия от тежки загуби. 
Цената на книжата на кредитора достигна двуседмично дъно. 
Инвеститорите чакат решението на Европейската централна банка за лихвите, като търговците залагат на увеличение със 
75 базисни пункта. Централната банка също така вероятно ще предприеме първите стъпки за свиване на финансовия си 
баланс, след като години на изкупуване на еврооблигации и евтини заеми раздуха четирикратно общите й активи до цели 
8,8 трилиона евро. 
Цената на книжата на френско-италианският производител на чипове STMicroelectronics падна с 7,51%, след 
като  компанията прогнозира забавяне на растежа на продажбите през последната част от годината. 
Акциите на Shell обаче поскъпнаха с 3,87%, след като енергийният гигант отчете печалба за третото тримесечие от 9,45 
млрд. долара. Компанията също така обяви планове за рязко увеличаване на дивидентите до края на годината и разшири 
програмата си за обратно изкупуване на акции. 
Разнопосочна търговия в САЩ 
Водещите американски борсови индекси не намериха единна посока в сряда, като Nasdaq Composite и S&P 500 се 
понижиха и сложиха край на серията си от три поредни сесии на ръст, докато търговците анализираха разочароващите 
финансови отчети на технологичните гиганти Microsoft и Alphabet, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 2,37 пункта, или 0,01%, до 31 839,11 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се понижи с 28,51 пункта, или 0,74%, до 3 830,6 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq отчете спад от 228,12 пункта, или 2,04%, до 10 970,99 пункта. 
Акциите направиха опит за рали по-рано през деня, след търговците се опитаха да се отърсят от тримесечните резултати 
на Microsoft и Alphabet. В един момент Dow се покачи с повече от 300 пункта, като Visa подкрепи индекса със силни 
печалби. 
Акциите на Alphabet поевтиняха с 9,14%, след като компанията майка на Google отчете тримесечна печалба от 13,91 
милиарда долара, което е по-малко спрямо 18,94 милиарда долара за същия период на миналата година. Негативно бе 
приет и спадът в приходите от реклами в YouTube, което насърчи инвеститорите да обмислят перспективите пред другите 
технологични компании, които разчитат на рекламни разходи. 
Междувременно цената на книжата на Microsoft се понижи със 7,72%, следвайки по-слабите от очакваното тримесечни 
приходи от подразделението си за облачни услуги, въпреки че надмина прогнозите за общите приходи и печалба. 
Компанията отчете печалба от 2,35 долара за акция при приходи от 50,12 млрд. долара, докато очакванията бяха за 
печалба от 2,30 долара на акция при приходи от 49,61 млрд. долара, сочат данни на Refinitiv. Насоките за приходите на 
компанията през настоящото тримесечие също не отговориха на очакванията на анализаторите. 
„Колебанията в основните индекси отразяват играта на „дърпането на въже“ между корпоративна Америка и Федералния 
резерв, което кара инвеститорите да се опитват да намерят баланс между отчетите на компаниите и ефекта от бъдещите 
повишения на лихвите“, коментира Кийт Бюканън, портфолио мениджър в GLOBALT Investments . Според него първият 
отчет от големите технологични компании има особено силно въздействие, тъй като това е индустрия, на която са 
изложени много инвеститори. 
Акциите на Harley-Davidson поскъпнаха с 12,64%, след като финансовия отчет на производителят на мотоциклети надмина 
очакванията. Цената на книжата на Boeing пък се понижи с около 8,8%, след като производителят на самолети отчете 
тримесечна загуба и не отговори на пазарните очаквания за приходите. 
Смесени резултати в Азия 
Акциите на водещите фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион се търгуваха разнопосочно в четвъртък, докато 
инвеститорите анализираха икономическите данни от региона, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 86,6 пункта, или 0,32%, до 27 345,24 пункта., след 
като днес започна двудневното заседание на Японската централна банка, по врем на което тя ще вземе решение за лихвите 
си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 16,6 пункта, или 0,55%, до 2 982,9 пункта, докато 
индексът Shenzhen Composite изтри 12,54 пункта от стойността си, или 0,64%, завършвайки сесията при ниво от 1 945,38 
пункта. Хонконгският показател Hang Seng напредна със 110,27 пункта, или 0,72%, до 15 427,94 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi се повиши с 39,22 пункта, или 1,74%, до 2 288,78 пункта, след като стана ясно, че брутния 
вътрешен продукт на Южна Корея е нараснал с 0,3% през третото тримесечие в сравнение с предходното. Това е най-
бавният растеж от третото тримесечие на 2021 г. насам. 
На пазара се отрази и финансовият отчет на Samsung Electronics, от който стана ясно, че печалбата на компанията е паднала 
с 31,39% на годишна база през третото тримесечие, достигайки 10,85 трилиона вона (7,67 млрд. долара). 
Австралийският измерител ASX 200 регистрира ръст от 34,2 пункта, или 1,74%, до 2 288,78 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст 3,11 пункта, или 0,53%, до 585,86 пункта. BGBX40 се повиши с 0,50 пункта, или 0,37%, до 135,85 пункта. 
BGTR30 напредна с 1,67 пункта, или 0,24%, до 707,95 пункта. BGREIT записа спад от 0,17 пункта, или 0,10%, до 176,03 пункта. 
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√ Турция започва производството на първата си собствена марка автомобили 
Турция стъпва на картата на автомобилостроенето със собствена марка Тogg, които ще произвежда в Бурса. Лентата на 
новите производствени мощности ще бъде прерязана в събота, 29 октомври, когато страната ще отбележи 99-та 
годишнина на Турската република. Тогава първият изцяло електрически SUV на Togg ще слезе от поточната линия. 
Събитието ще доближи Турция до мечтата на президента Реджеп Тайип Ердоган да превърне страната във водеща 
световна икономическа сила, пише Daily Sabah. 
Автомобилът се произвежда от консорциум от пет турски компании - Automobile Initiative Group of Türkiye или Togg, в 
сътрудничество със Съюза на камарите и стоковите борси на Турция (TOBB). 
Изграждането на инженерните, дизайнерските и производствените мощности на Togg започна в средата на 2020 г., почти 
две години след като президентът Ердоган даде старт на консорциума, който се ръководи от бившия изпълнителен 
директор на технологичния гигант Bosch Мехмет Гюрджан Каракаш. 
Заводът е построен на площ от 1,2 милиона квадратни метра в квартал Гемлик в Бурса. 
Бурса е наричана автомобилната столица на страната, където се произвеждат редица чуждестранни марки. Сред тях са 
турско-френското съвместно предприятие Oyak Renault и Tofaş, съвместно предприятие на Koç Holding и италиано-
американския производител на автомобили Fiat Chrysler. 
През декември 2019 г. Ердоган представи прототипи на SUV и седан на Togg, както напълно електрически, така и модели 
от C-сегмента. 
SUV се очаква да излезе на пазара през първото тримесечие на 2023 г. и ще бъде първият електрически спортен автомобил, 
произведен в континентална Европа от нетрадиционен производител. 
Togg ще произвежда пет различни модела – SUV, седан, C-хечбек, B-SUV и B-MPV – до 2030 г. Масовото производство на 
SUV ще бъде последвано от седана. 
Марката цели да произведе 1 милион автомобила в пет различни сегмента до 2030 г. 
Автомобилът е проектиран от италианската дизайнерска компания Pininfarina, създала модели за Ferrari и базирания в 
Калифорния производител на електрически автомобили Karma. 
Togg избра компанията за усъвършенствани технологии за литиево-йонни батерии Farasis като свой бизнес партньор. 
Очаква се турският автомобил да достигне 80% заряд за по-малко от 30 минути с бързо зареждане. Той ще има обхват 
между 300 километра до 500 километра (186 мили до 310 мили). 
Тестовете на писта показаха, че на автомобила ще му трябват около 7,6 секунди, за да ускори от нула до 100 км/ч с 200 
конски сили, и под 4,8 секунди с двигател с 400 конски сили. 
Това е вторият опит на Турция да изкара на пазара собствена марка автомобил. През 60-те години на миналия век група 
турски инженери построиха прототипи на автомобил, наречен Devrim, но проектът бе неуспешен. 
 
√ Американската икономика записа първо за годината тримесечие на положителен растеж 
Американската икономика записа първия си тримесечен период на положителен растеж за 2022 г., облекчавайки 
временно опасенията от рецесия, съобщи Бюрото за икономически анализи на САЩ, цитирано от Си Ен Би Си. 
Според предварителната оценка на Бюрото брутният вътрешен продукт на САЩ е нараснал с 2,6% на годишна база през 
третото тримесечие на годината. Този резултат е по-добър от ръста от 2,3%, очакван от икономистите, анкетирани от Dow 
Jones. 
Повишението идва след две поредни тримесечия на спад през тази година, след като през периода януари-март бе 
регистрирано понижение на БВП от 1,6%, а през периода април-юни спада бе с 0,6%. 
Ръстът се дължи до голяма степен на намаляващия търговски дефицит, който икономистите до голяма степен очакваха и 
считат за еднократно събитие, което няма да се повтори през следващите тримесечия. Повишението на БВП се дължи и на 
увеличение на потребителските разходи, нежилищните фиксирани инвестиции и държавните разходи. 
Фондовите пазари реагираха положително на данните, като индексът Dow Jones Industrial Average напредна с повече от 
300 пункта в ранната търговия на Уолстрийт. 
От доклада на Бюрото за икономически анализи стана ясно още, че потребителските разходи, които са важен индикатор 
за икономическото представяне, са нараснали само с 1,4% на годишна база през последното тримесечие, следвайки 
увеличение от 2% през второто тримесечие. 
Брутните частни инвестиции са се понижили с 8,5%, затвърждавайки негативната тенденция от предходното тримесечие, 
когато бе регистриран спад от 14,1%. 
Износът на страната е нараснал с 14,4% през третото тримесечие, докато вносът е спаднал с 6,9%. 
 
√ Китай не разполага с много опции да съживи забавения си икономически растеж 
Китайското правителство не случайно изчака приключването на 20-ия конгрес на Китайската комунистическа 
партия на 22 октомври, за да публикува последните статистически данни за икономическия 
растеж. Разочароващият ръст на БВП от 3% за първите три тримесечия на тази година вероятно щеше да помрачи 
историческия трети мандат на президента Си Дзинпин като генерален секретар на партията. Целта на 
правителството за 5.5%-ен ръст за 2022 г., поставена през март, вероятно ще бъде пропусната, освен ако 
икономиката се ускори с 10% през Q4, което очевидно е недостижимо. Тя ще нарасне едва с 3% през 2022 г. и с 4,3% - 
през 2023 г., прогнозират Мери Ловли и Тианлей Хуанг, научни сътрудници в Peterson Institute for International Economics 
(PIIE). 
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Много фактори забавиха перспективите за растеж на Китай, някои от които откровени политически грешки. Епидемии от 
COVID-19, драконовски мерки за обществено здраве и срив на имотния пазар - всичко това хвърли сянка върху големите 
планове на президента Си за една година на стабилност. Сега забавящото се глобално търсене на китайски износ и 
продължаващата слабост в сектора на имотите усложняват опитите на правителството да съживи растежа до края на 
годината. 
Раните, които Китай сам си нанесе 
Китайската икономика се представи сравнително добре както през 2020 г., така и през 2021 г., след като избегна 
опустошенията на COVID-19, които засегнаха други страни. Малкият брой случаи, открити тази година, което доведе до 
блокиране на няколко големи индустриални центъра, в това число и Шанхай, има дълготрайни последици. 
Изолациите, съчетани с широко разпространения страх от загуба на работа и намаляване на заплатите, разбиха доверието 
на потребителите. Китайските домакинства намалиха разходите, което доведе до бърз спад на потреблението. Индексът 
на потребителското доверие падна до рекордно ниско ниво през последните месеци, което предполага, че то ще бъде 
слабо до края на годината. След рязък спад през първата половина на 2022-а, продажбите на дребно се възстановиха леко 
през последните месеци. 
Излишните запаси поне намериха реализация на външните пазари, като нетният износ доведе до почти целия растеж през 
второто тримесечие на 2022 г., компенсирайки не само умиращите разходи на домакинствата, но и слабите инвестиционни 
разходи . 
Въпреки че потреблението се възстанови през третото тримесечие, нетният износ допринесе повече за растежа, отколкото 
инвестициите. Закъсалата световна икономика ще затрудни Китай да разчита на нетния износ за растеж, ако вътрешното 
потребление не се възстанови в краткосрочен план. 
МВФ прогнозира най-слабия глобален растеж от 2001 г. досега, с изключение на световната финансова криза и острата 
фаза на пандемията. Юанът се обезцени спрямо долара през последните месеци, но на търговско-претеглена база валутата 
се понижи съвсем леко. 
Частният сектор в Китай се справя много по-зле от държавния сектор на фона на локдауните. Ръстът на приходите, 
печалбите и добавената стойност на частните компании изостава от този на държавните през осемте месеца, докато 
инвестициите в дълготрайни активи от неправителствени местни инвеститори се разширяват с много по-бавно от тези на 
държавните фирми. 
Частните фирми произвеждат повече от две трети от продукцията в Китай и осигуряват четири пети от градската заетост, 
така че лошото им представяне представлява друго сериозно предизвикателство за растежа и заетостта поне в 
краткосрочен план. Секторът на услугите, доминиран от частни фирми, се сви рязко през Q2 на 2022 г. 
Имотите - прът в колелото на икономиката 
Продължителната имотна криза в Китай кипна в края на 2021 г., когато вторият по големина предприемач в страната - 
Evergrande, пропусна плащания по облигации и бе обявен в неизпълнение от S&P Global. Други строителни предприемачи 
се сблъскват с подобни грижи с ликвидността, отчасти притиснати от падащите цени на жилищата и продажбите и рязко 
нарастващите разходи за заеми. 
Междувременно продажбите на имоти и цените им продължават да падат рязко. До септември 2022 г. сделките са 
намалели с близо 30% в сравнение с година по-рано, докато новопостроените жилищни имоти са намалели с над 38 на 
сто. Цените на имотите в повечето китайски градове продължават да спадат с изключение на Пекин и Шанхай, където 
търсенето на жилища остава стабилно. 
Около две трети от богатството на градските китайски домакинства е в имоти, а секторът съставлява поне една пета от 
производството на Китай. Намаляването на цените на имотите обезсърчава домакинствата да харчат, като допълнително 
потиска перспективите за потребление. Тъй като продажбите на ново строителство и съществуващи жилища са в застой, 
търсенето на строителни материали и обзавеждане за дома остава слабо. 
Финансовата криза в сектора на имотите беше пряко предизвикана от въвеждането на правителствени разпоредби през 
август 2020 г., предназначени за постепенно намаляване на дълговата експозиция на разработчиците. Но последвалата 
криза в сектора на имотите се задвижва от дълбоко вкоренени системни проблеми, водени от зависимостта на местните 
власти в Китай от приходите, свързани с имотите, и желанието им да оставят стойностите да се повишават изкуствено. 
Непрекъснато растящите цени са несъвместими с търсенето на жилища, което вероятно е достигнало своя връх поради 
забавянето на урбанизацията и застаряването на населението. Жилищната площ на глава от населението в Китай достигна 
41 кв. м, наравно с някои богати страни , което предполага, че по-нататъшният растеж на търсенето на жилища е ограничен. 
Поради всички тези причини китайският пазар на имоти вероятно ще възпрепятства икономическия растеж за години 
напред. 
Инструменти за съживяване на растежа 
С преназначаването си за върховен лидер на Китай Си разчита на нов набор от лидери, които да управляват икономиката. 
Но освен преразглеждането на своята политика за нулево разпространение на COVID-19, която очевидно е неустойчива, 
новият китайски икономически екип има няколко добри възможности за съживяване на растежа в краткосрочен план. 
Досега Пекин разчиташе предимно на паричната политика като инструмент за стабилизиране, но по-ниските разходи по 
заеми не стимулираха кой знае колко разходите на бизнеса и домакинствата. Освен това нарастващите лихвени проценти 
в САЩ увеличават натиска за изтичане на капитали от Китай, намалявайки желанието на Народната банка да тласне 
вътрешните лихвени проценти още повече. 
От фискална гледна точка реакцията на правителството беше приглушена отчасти от загриженост за инфлацията. 
Фискалните инструменти като цяло остават недостатъчно развити в Китай, защото няма развита мрежа за социална 
сигурност и правителството не желае да предостави пряка подкрепа на домакинствата. Вероятно Китай ще разчита на 



24 

 

старата си схема - изграждане на повече инфраструктура, финансирана от държавните банки - въпреки че социалната 
възвращаемост от тези инвестиции може да е ниска и местните власти вече са обременени от високи нива на дълг.   
Китайското даде да се разбере, че нулевият COVID няма да бъде изоставен скоро. Това предполага, че самоизолацията на 
Китай ще продължи. Властите все още не са одобрили и внесли произведени в чужбина иРНК ваксини, а последните му 
преговори с Moderna са в застой след като компанията отхвърли искането на Китай да предаде основната технология. Става 
все по-вероятно Поднебесната империя да не излезе или дори да облекчи политиката си за нулев COVID, докато не 
разработи и разпространи местна иРНК ваксина. Затова и връщането към по-стабилен растеж изглежда малко вероятно. 
 
√ Цените на петрола вървят към седмичен ръст 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък, след като Китай разшири ограничителните мерки срещу 
разпространението на COVID-19. Въпреки това петролът върви към седмично поскъпване заради опасенията за доставките 
преди влизането в сила на забраната на ЕС за внос на руски петрол по море, пише Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,87 долара, или 0,90%, до 96,09 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 1,08 долара, или 1,21%, до 88 долара за барел. И двата сорта обаче вървят 
към седмичен ръст, като цената на Брента ще нарасне с повече от 2%, а тази на WTI – с над 3%. 
Спадът тази сутрин дойде, след като китайските градове в четвъртък удвоиха ограниченията срещу COVID-19, запечатвайки 
сгради и блокирайки квартали. Китай съобщи за 1506 нови инфекции с COVID-19 на 27 октомври, като ден по-рано бяха 
отчетени 1264 нови случая на заразени. 
Международният валутен фонд очаква растежът на Китай да се забави до 3,2% през тази година, което е понижение с 1,2 
пункта спрямо априлската му прогноза, следвайки ръст от 8,1% през 2021 г. 
„Пазарът на петрол се възползва от по-слабия долар и надеждата за силно възстановяване на китайската икономика, но 
сега фокусът се измества към рисковете от рецесия, които водят до понижение на прогнозите за търсенето на суров петрол 
за останалата част от годината“, коментира Едуард Моя, старши пазарен анализатор в OANDA. 
Въпреки това анализаторите посочиха, че силното възстановяване на брутния вътрешен продукт на САЩ през третото 
тримесечие, отчетено в четвъртък, подчерта устойчивостта на най-голямата световна икономика и потребител на петрол. 
„От гледна точка на петролния пазар, въпреки високите лихвени проценти, това е пряка движеща сила за перспективи за 
търсене“, коментира Баден Мур, ръководител на отдела за изследване на суровините в National Australia Bank. 
Увеличаващата се премия за Брента над WTI се подклажда от признаци за увеличаване на дейността на рафинериите в 
Китай, глада на Европа за суров петрол преди руското петролно ембарго и предстоящите съкращения на доставките от 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници. 
„Пазарът остава предпазлив относно предстоящите крайни срокове за европейски покупки на руски суров петрол преди 
санкциите да влязат в сила на 5 декември“, посочиха в бележка анализаторите на ANZ Research. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Икономика по време на кризи. Какви са ходовете на държавата за овладяване на инфлацията и цените? За 
чуждестранните инвестиции и помощта за бизнеса? Гост: служебният министър на икономиката Никола Стоянов 

- Бюджетните сметки за догодина. За какво ще има пари и кои разходи подлежат на орязване? Гост: Бившият 
финансов министър Симеон Дянков 

- За политическото напрежение и вариантите за съставяне на редовен кабинет. Гости: Анализ на Евелина Славкова 
и Христо Панчугов 

- Какво обеща Иван Гешев на близките на загиналото момиче при жестоката катастрофа? 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Провокация ли е откриването на културен клуб на РСМ в Благоевград? 
- Има ли намеса от Президентството при избора на членове на комисии в Народното събрание? 
- От Белоградчик за разследването срещу кмета на града - на живо. 
- Как София почита паметта на Стефан Данаилов? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- На фона на всекидневните жертви във войната на пътя - пияни и дрогирани шофьори се разминават без наказания, 

след като наказателните производства срещу тях са прекратени от прокуратурата? Какви са причините? 
- „Отпушват" ли се европейските пари за България, ще се разплащаме ли с евро след година и какви са рисковете, 

ако не бъде приет бюджетът за 2023 г. Гост: вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас 
Пеканов. 

- Домашен арест за прокурорския син, арестуван заради нападения в Перник. От какво се притесняват хората, 
подавали жалби срещу него. 

 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Партиите вече обсъждат дати за нови избори - 12 или 19 март 
в. 24 часа  - Димитър Радев: Ако изпуснем еврото сега, следваща възможност ще има след 10 години 
в. Труд  - Всеки месец подарък от хазната по 50 лв. на дете  
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Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - 3 комисии останаха без шеф след скандал заради рокади в късна доба извън парламента 
в. 24 часа - София слага табла за скорост и осветява пешеходните пътеки 
в. 24 часа  - Финално от ЕК: Без отлагане! България е повече от готова да влезе в Шенген 
в. Телеграф - Броим пари за безплатно саниране 
в. Телеграф - Плашаме 1.40 лв. за авторско право 
в. Телеграф - Продаваме жито и гориво, купуваме олио и газ 
в. Труд  - Топ експерти от международен транспортен форум: Магистрала "Струма" вече трябва да бъде завършена 
в. Труд  - Актрисата Виолета Донева убита от родственица 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Петър Кънев, депутат от "БСП за България": БСП спаси парламента, подкрепяйки Вежди, но това не означава 
подкрепа за ГЕРБ 
в. Телеграф  - Димитрина Горанова, асоциация на туроператорите и туристическите агенции: Хотелите в курортите ни 
пълни за ЧНГ въпреки инфлацията 
в. Труд  - Проф. Румяна Коларова, политолог, пред Труд NEWS: Коалиция "резервен парашут" може да се появи в последния 
момент 
в. Сега  - Александър Николов, бивш енергиен министър: Полагат се кански усилия да останем енергийно зависими от Русия 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Рано е за успокоение за газовия апокалипсис - все едно болен да спре антибиотика 
в. Телеграф  - Безплатно, ама друг път 
в. Труд - В разнебитена държава населението е безпътно 
в. Сега - Скакалците в парламента ще досъсипят демокрацията 
в. Сега  - Съюзът "АнтиГЕРБ" се пука по шевовете 
в. Сега  - Чак след 10 г. лъсна, че тестовете на МВР за наркотици са афиф 
 
√ Предстоящи събития в страната на 28 октомври  
София 

- От 10.30 часа в сградата на МВнР заместник-министърът на външните работи и говорител Костадин Коджабашев 
ще представи актуална информация за работата на ведомството на редовен брифинг за медиите. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: "Величието на българите в древността. 
Гибелната трета национална катастрофа. Изход за спасението на България и за подобряване на живота на народа". 

- От 11.00 часа в зала "Тържествена" на Военния клуб, министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов 
ще проведе среща във формат "закуска с инвеститори" с представители на германския бизнес в България. Срещата 
се организира с подкрепата на Посолството на Германия и Германо-Българска индустриално-търговска камара у 
нас. 

- От 19.00 часа в Тържествена аула на СУ "Климент Охридски", ще се проведе следващото издание на най-голямото 
състезание за предприемачески идеи "Започни млад", което подпомага млади и начинаещи ентусиасти да 
реализират своите бизнес идеи. Новото издание на състезанието е насочено към настоящи и бъдещи 
предприемачи от София. 

*** 
Асеновград. 

- От 10.00 часа, кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев, ще даде официален старт на строителството на 
новата детска градина, която ще се намира в кв. Баделема, ул. "Отец Паисий" №27. 

- От 12.00 чса в Градската библиотека "Паисий Хилендарски", град Асеновград, ул. "Цар Иван Асен II" № 24, кметът 
на община Асеновград д-р Христо Грудев, ще присъства на пускането в употреба издание на тема "300 години от 
рождението на Паисий Хилендарски" - една пощенска марка и специален пощенски печат. 

*** 
Благоевград. 

- От 10.30 часа в Университетския център "Бачиново" ще се проведе юбилейна международна конференция на тема 
"Иновации в езиковата и говорната патология". Научното събитие е посветено на 20-годишнината от основаването 
на катедра "Логопедия" в Югозападния университет "Неофит Рилски". 

*** 
Варна. 

- Ученици от СУ "Димчо Дебелянов" ще посетят дирекцията, където експерти ще ги запознаят с уникалността на 
Черно море и с прилагане на националното и европейско законодателство за опазване на водите. Децата ще 
участват в състезание под надслов "Аз обичам Черно море". 

- От 09.00 часа в Юнашкия салон ще се проведе брифинг по повод работата на ПК "Приморски". 
- От 12.00 часа в Музей "Стара Варна" ще бъде представен на проекта за картичка, посветена на българския 

национален герб. 
*** 
Враца. 

- От 13.00 часа в куклена зала на ДКТ ще бъде поставена пиесата "Не пресичай на червено". 
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- От 19.00 часа в градска концертна зала ще бъде поставена "Оперета и мюзикъл" - Гала концерт на Симфониета-
Враца. 

*** 
Перник 

- От 10.30 часа в Зала "Струга", партер, Областна администрация Перник, ще бъде представен проект "Индекс на 
местната система за почтеност - Устойчиво бизнес развитие". 

*** 
Сливен. 

- От 18.00 часа в Държавен куклен театър ще бъде поставена постановката "Славеят" на Държавен куклен театър – 
Сливен. 

- От 19.00 часа в ДТ "Стефан Киров" ще бъде поставена "Паническа опера". 
*** 
Стара Загора. 

- От 11.15 часа СУ "Христо Ботев" , Филиал "Августа Траяна" на библиотека "Родина" гостува на децата от началната 
степен с творческа работилничка и литературно четене. 

- От 16.00 часа, в зала "П. Р. Славейков, в навечерието на 1 ноември - Ден на народните будители, Община Стара 
Загора и вестник "Стандарт" ще отличат старозагорски младежи, показали през годината високи постижения в 
областта на образованието, науката, изкуството и спорта на национално и международно ниво. Мотото на 
събитието е "Стара Загора за младите хора" и обхваща учениците от 11 и 12 клас на гимназиите на територията на 
общината. 

- От 17.30 ч. фоайе РБ "Захарий Княжески", ще бъде открита изложба, посветена на 40-годишнината от създаването 
на Школа по изобразителни изкуства към НЧ "Родина 1860". 

- От 18.00 часа в Художествена галерия, ще се състои награждаване и рецитал на отличените млади творци в XXXIX 
издание на Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" и връчване на "Златно яйце". 

- От 18.00 часа в Художествена галерия, ще се състои премиера на стихосбирката "Фигури от сол" на Ралица Райкова, 
носител на Голямата награда от XXXVIII Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев"- Стара Загора 
2021. 

- От 18.00 часа в Куклен театър, ще се състои премиерата на романа на Йордан Стоев "Блуждаещи отблясъци и 
светлини" - представя Трифон Митев. 

- От 19.00 часа в Оперен театър ще се състои музикален спектакъл за легендата на българската поп музика Емил 
Димитров. 

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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