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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
BG On Air 
 
√ АИКБ: Глупост е, че бизнесът трябва да се приспособи към високите цени на тока 
"Удължаването на бюджета е единствено възможно решение за бизнеса, когато няма правителство", посочи Васил Велев 
От 1 януари бизнесът ще може да получава компенсации заради скъпия ток. Таванът на тази помощ ще е в размер на 200 
лв. за мегаватчас.  
"Имаме 200 лв. регулирана цена за небитовите потребители на свободния пазар. Това не е размер на компенсация. Цените 
средно в ЕС за малкия и среден бизнес на електроенергията са точно такива - 200 лв. за мегаватчас. За големите 
предприятия цената е значително по-ниска", заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев в ефира на "България сутрин".   
По думите му целта е нашите предприятия също да получават по-ниска цена, за да бъдат при равни конкурентни условия 
спрямо ЕС.  
"Бизнесът ще бъде по-конкурентоспособен и ще мине по-леко през кризата, която започва. Това е действие по посока на 
ограничаване на инфлацията", допълни гостът.   
Неговото мнение е, че е глупост, че бизнесът трябва да се приспособи към високите цени на електроенергията.  
"При тези цени бизнесът напуска ЕС. Приспособяването към тях може да бъде чрез затваряне или напускане, защото 
цените в останалия свят са много по-ниски, а ние продаваме на едни и същи пазари. Затова има регламент за справяне с 
високите цени на енергията, а не за приспособяване. Ако една компания е на загуба, тя фалира", изтъкна Велев пред 
Bulgaria ON AIR. 
"Удължаването на бюджета е единствено възможно решение за бизнеса при отсъствието на редовно правителство. Този 
бюджет, който в момента действа, е от 1 октомври. Той е един много нов бюджет, който е адаптиран към сегашната 
ситуация и няма проблем да бъде удължен с няколко месеца", посочи председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
"Когато се актуализираше бюджетът, ние искахме средносрочно как ще се отразят тези нива на разходи и съответно какви 
са приходите срещу тях. Това не беше направено тогава, направи го сега служебното правителство. Оказва се, че, ако 
проектираме напред тези разходи и съответно приходите, даже при оптимистични сценарии, бюджетът ще бъде на 
дефицит от порядъка на 11-12 млрд. лв., над 6% от брутния вътрешен продукт. Ще се наложи всяка година да взимаме 
нови заеми от порядъка на 16 млрд. лв.", заключи Велев.    
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
БТА 
 
√ Предизвикателство за Българската асоциация на частните училища е включването в Националния план за 
възстановяване и устойчивост 
Председателят на Българската асоциация на частните училища Мария Каменова в интервю за БТА, за 25-
годишнината на организацията 
Предизвикателство за Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) и за частното образование е включването в 
Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), където частните образователни институции не са припознати 
в сектора на образованието за създаване на центрове и разширяване на техническата база. Не са припознати и в 
програмите за микро-, малки и средни предприятия, като бизнес. Това каза в интервю за БТА, посветено на 25-годишнината 
на БАЧУ, председателят на организацията Мария Каменова. 
Частните детски градини и частните училища по изискване на Закона за предучилищното и училищното образование 
(ЗПУО) са образователни институции и спазват всички държавни образователни стандарти, но от друга страна са 
регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Това е сериозен проблем, с 
който месеци наред се борим, заяви Каменова. 
Тя подчерта, че благодарение на своята активна дейност, БАЧУ е признат партньор на Министерството на образованието 
и науката (МОН), и на други държавни органи, пред които продължава да представлява и защитава каузата на частните 
образователни институции вече повече от 25 години. 
Днес в БАЧУ членуват повече от 70 частни образователни институции, организирани в секции с координатор, всяка от които 
има свои специфични цели, които изпълнява, но има и общи цели за всички частни детски градини и частни училища,  
съобщи председателят на организацията. 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/284450-aikb-glupost-e-che-biznesat-tryabva-da-se-prisposobi-kam-visokite-tseni-na-toka
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Проблемът с неприетите деца и компенсациите играe огромна роля за съществуването на частните детски градини. 
Необходими са както законодателни промени, така и промени в Наредбата за компенсации, коментира Мария Каменова. 
Следва пълният текст на интервюто: 
Как Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) ще отбележи 25-годишнината от създаването си? Колко са 
сега частните детски градини, частните професионални колежи и частните училища, които членуват в БАЧУ?  
- Членовете на БАЧУ са се удвоили. Членството е доброволно. През всичките години слоганът "БАЧУ - гарант за качествено 
образование" стриктно се отстоява. Подходът за прием на членове е с доказано качество на образованието в частните 
градини и училища. Броят на членовете ни все повече расте, поради осъзнаването, че общността гради бъдещето, че през 
създадените нови технологии в комуникацията тя се осъществява най-бързо, но и с отзивчивостта на колегите от тази 
общност. 
Българската асоциация на частните училище ще отбележи днес четвърт век, от 13:30 часа, в Международното висше бизнес 
училище в София, на ул. "Винсент ван Гог" 7. Честването ще е в три модула: модул 1 - за нас; модул 2 - от нас; модул 3 - 
сред нас. 
На 21 октомври тази година се състоя Националният форум на иновативните училища в България, организиран от 
Министерството на образованието и науката в НДК. С каква награда на него беше отличена Българската асоциация 
на частните училища? 
- Българската асоциация на частните училища беше отличена с награда за партньорство и диалог с Министерството на 
образованието и науката. 
На какво се дължат поредните високи резултати на ученици от частните училища, постигнати през 2022 г. на 
националните външни оценявания в четвърти, в седми и в десети клас, както и на държавните зрелостни изпити в 
12-и клас? 
- Тези високи резултати се дължат на качеството на обучението в частните училища, на вниманието, което всяка институция 
насочва към всяко дете и ученик, пристъпило прага на тяхната детска градина и училище, за да развива неговия потенциал. 
Дължат се на общността и единството между преподавателски екипи и родителите, на учителите, които са адаптивни, 
иновативни, компетентни в избора на най-подходящите методи, модели, практики за тези деца и ученици, за да изпълнят 
в най-добра степен образователните стандарти. Те създават не само компетентни и знаещи личности, но и хора с 
отношение към българските традиции и ценности. 
С гордост мога да кажа, че в частното образование работят иновативни и креативни екипи. Те са мотивирани да развиват 
високото му качество, със специфики в своите учебни заведения, с творческо и перспективно мислене да развиват и 
подреждат частното образование по примера на страни, с години вървели по този път и с отношение към личностното 
развитие и постижения на всяко дете и ученик. 
До частните училища и детски градини винаги е БАЧУ, която представлява и защитава техните интереси пред МОН, 
министерства, правителствени и неправителствени органи, организации и общини. БАЧУ подпомага споделеността и 
заедността да са водещи в комуникацията и отношенията между членовете. Българската асоциация на частните училища 
подпомага осигуряването на по-високо качество на образованието и възпитанието, и иновациите, с които всеки неин член 
е известен, както е и генератор на промяна в законодателен аспект. 
Какво представлява днес БАЧУ и колко членове има? 
- Днес в Българската асоциация на частните училища членуват повече от 70 частни образователни институции, 
организирани в секции с координатор, всяка от които има свои специфични цели, които изпълнява, но и с общи цели за 
всички. Работят и седем тематични работни групи, в конкретна експертна област, според целите на БАЧУ - например 
законодателна, участие в програми у нас и в ЕС, промяна в поднормативните актове и отразяване на мястото на частните 
образователни институции в тях, бъдещето на БАЧУ и др. Изявени личности, представители на външни организации, 
подкрепящи частното образование, са включени в Консултативния съвет към БАЧУ. 
Благодарение на своята активна дейност, БАЧУ е признат партньор на Министерството на образованието и науката, и на 
други държавни органи, пред които продължава да представлява и защитава каузата на частните образователни 
институции вече повече от 25 години. Значим фактор е в изграждането и актуализирането на националните политики и 
стратегии за развитието на образованието. БАЧУ е разпознаваем и уважаван партньор от държавните институции, от 
политически и обществени организации заради принципната си позиция и ценности, които гарантират качество, свобода 
и надеждност. 
БАЧУ е носител на престиж, на висока общностна култура, взаимопомощ и иновативни методики, и практики в българското 
образование. Тя е организация, която завоюва своя авторитет и признание от МОН, от Регионалните управления на 
образованието, Столичната община, партньорски организации, Асоциацията на индустриалния капитал в България, от 
международни браншови и образователни организации на независимите училища, със своята последователност в защита 
на равнопоставеността на частното образование. БАЧУ e член на Европейския съвет на националните асоциации на 
независимите училища (ЕКНАЙС) и на Европейската федедация на работодателите в образованието (EFEE). Все още 
стъпките са малки и недостатъчни, но ние продължаваме. Очакват ни интересни времена! 
Отправям благодарност и поздравление към всички членове и партньори, с които в годините градихме днешната 
асоциация - организация, която във всичките си действия защитава правото и равнопоставеността на всички деца, ученици 
и на техните родители. Също на учителите както в нашата образователна система, така и в международната общност! 
Кои са основните проблеми сега пред частните училища в България? Преди години един от тях беше свързан с 
недостига на сгради или на терени, на които да бъдат построени частни училища в страната? 
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- Недостигът на сгради, терени, вече не е така остро поставен, с много малки изключения. В София колегите намират 
възможности да разширяват своите бази, за да отговарят на желанието и на избора на родителите децата им да се обучават 
в частна детска градина или в частно училище. 
Остър проблем в София е настаняването на децата в общински детски градини и възможността родителите на тези деца 
да получат компенсации, ако детето им не е в списъка на приетите. В момента родителите на децата в частните детски 
градини са поставени пред сериозен избор - да преместят детето си някъде в общинска детска градина или да го оставят 
в частна детска градина, в която е отглеждано с години и където се чувства обгрижено, разбрано и щастливо! Всекидневно 
в общинските детски градини се отварят за прием нови и нови места, и то насочени към децата от частните детски градини. 
Откъде се появиха, след като имаше такъв недостиг, без да има нови общински детски градини? Въпрос, на който търсим 
отговор. 
Предизвикателство за БАЧУ и за частното образование е включването в Националния план за възстановяване и устойчивост 
(НПВУ), където частните образователни институции не са припознати в сектора на образованието за създаване на центрове 
и разширяване на техническата база. Не са припознати и в програмите за микро-, малки и средни предприятия, като 
бизнес. Частните детски градини и частните училища по изискване на Закона за предучилищното и училищното 
образование (ЗПУО) са образователни институции и спазват всички държавни образователни стандарти, но от друга страна 
са регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Това е сериозен проблем, с 
който месеци наред се борим. 
Друго предизвикателство е подготвеността на бъдещите учители в предучилищното и училищното образование, която е 
далече от реалността в българското училище. Тук БАЧУ може да бъде полезна. 
Какви са годишните такси, които се плащат през учебната 2022/2023 година за посещения на деца в частните детски 
градини, както и за обучение в частните колежи и училища в страната? Има ли повишение на таксите в учебните 
заведения заради инфлацията и по-високите разходи за отопление и електричество, които са през тази година у нас? 
- Липсата на държавна подкрепа за деца, ученици, екипи в периода на сериозна криза и инфлация поставя всички в много 
сериозна дилема - да продължат да работят, или да повишат таксите. Но най-ценното, което получаваме, е разбирането и 
желанието на голяма част от родителите да продължат образованието на децата си при нас. 
Проблемът с неприетите деца и компенсациите играе огромна роля за съществуването на частните детски градини. 
Необходими са както законодателни промени, така и промени в Наредбата за компенсации. 
Заплатите на учителите в частните детски градини и училища сега по-високи ли са от възнагражденията на 
колегите им общинските и държавните училища и градини? 
- Както описах компетентността на екипите в частното образование и увеличените заплати на учителите в държавните и 
общински учебни заведения, изисква заплатите и на нашите учители да са на висотата на изискванията към тях. 
Къде продължават основно висшето си образование зрелостниците от частните училища - в България или в чужбина? 
- Тенденцията, която се утвърди в годините, е че почти всички ученици продължават образованието си във висши училища. 
Нараства броят на тези ученици, които продължават образованието си у нас, което е похвално. 
 
Русе Инфо 
 
√ СУЕЕ с награда „Рицар на книгата“ 
В деня на народните будители Асоциация „Българска книга“ връчи престижните награди „Рицар на книгата“ на изявени 
личности и институции, чийто принос към четенето и книгата е превърнат в мисия. 
„Това е първото издание след 2017 г. на наградата „Рицар на книгата“. Тази награда е посветена на съвременните будители, 
на всички онези, с които заедно се борим за #КаузаГРАМОТНОСТ – каузата, без която всички ние като народ не можем да 
пребъдем и която не може без книгите. Защото няма грамотност без книги. И всеки един ден, всеки един от вас, с всичко, 
което правите, допринася все повече за това българите да бъдем грамотни, образовани и да запазим своя дух. Ако нямаме 
духа на книгите, ние сме мъртви отвътре“, каза при откриването на церемонията Десислава Алексиева – председател на 
Управителния съвет на Асоциация „Българска книга“. 
Тя прочете и част от поздравителния адрес на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ): „Достойни за 
уважение са усилията и постоянството на Асоциация „Българска книга“ вече над две десетилетия да отдава дължимото на 
всички, които допринасят за по-устойчиво развитие на книжния сектор. И организаторите на „Рицар на книгата“, и 
лауреатите на награди в конкурса несъмнено заслужават признанието ни за своя принос да се запази жива традицията на 
печатната книга“. 
„Честит празник на всички рицари на книгата! Благодаря за това, което правите. Благодаря и на всички, които сте тук. На 
следващия носител на приза „Рицар на книгата“ ще кажа, че това е една много тежка награда – не само физически. Тя е 
страшно задължаваща. Да си общественик и да си „Рицар на книгата“ означава, че трябва всеки ден да доказваш, че си 
достоен за тази награда. Затова пожелавам сила на следващия носител на този приз“, каза Мирослав Боршош, зам.-кмет 
по култура и образование в Столична община и „Рицар на книгата“. Той връчи наградата в категория „Общественик“ на 
поетесата Мария Донева. 
Тази година за първи път бе връчена и награда в категория „Учител/училище” – СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“ – 
Русе получи наградата си от председателя на Фондация “Детски книги” и „Рицар на книгата“ Вал Стоева. В другата новата 
категория „Библиотека/библиотекар” наградата получи Регионална библиотека „Пейо Яворов“ в Бургас. 
Призът в категория „Журналист/медия” получи БНР – за изключителен принос в популяризиране на #КаузаГРАМОТНОСТ, 
а за „Социална медия“ наградата отиде при инфлуенсъра Пирина Воденичарова – Еmpirina. 
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Наградите „Рицар на книгата” са израз на признателност от страна на Асоциация „Българска книга“ към хората, чиято 
ежедневна работа през изминалата година е била свързана с книгите, към новите, съвременни будители, които със своя 
труд и идеи помагат на издателите да представят на българския читател най-доброто от българската и световната 
литература. 
ПОВЕЧЕ ЗА „РИЦАР НА КНИГАТА“: 
Наградите „Рицар на книгата” са учредени през 2004 г. от издателство „Сиела”. През 2006 г. правата за организиране на 
събитието и присъждане на наградата са прехвърлени на Асоциация „Българска книга” – най-голямото обединение на 
книгоиздатели и книготърговци в страната, в което членуват над 130 юридически лица, създаващи повече от 90% от 
книжната продукция в България. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ НС обсъжда придобиване на нови 8 изтребителя Ф-16, както и промени в Изборния кодекс 
Депутатите решават днес дали да дадат разрешение за придобиване на нови 8 изтребителя Ф-16. Те трябва да се 
произнесат и дали да върнат хартиената бюлетина. 
В сряда Комисията по отбрана одобри купуването на втората партида изтребители. От "Продължаваме Промяната" 
поискаха да бъде записано, че плащанията ще спрат, ако има забавяне по изпълнението. 
В дневния ред е включено и първо гласуване на трите проекта за промени в Изборния кодекс. 
 
√ Бюджетната комисия на НС одобри проекта за купуване на още 8 изтребителя Ф-16 
Бюджетната комисия в парламента одобри проекта за закупуване на още осем бойни самолета Ф-16. 
Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че доставката се очаква през 2027 година. 
Цената е около 1,3 милиарда долара, които ще бъдат плащани на траншове. 
Останалите осем самолета по първия договор трябва да пристигнат през 2025 година, уточни министър Димитър Стоянов. 
 
√ Държавата ще събере 72 млн. лева от свръхпечалбите на компаниите, занимаващи се с горива 
Догодина държавата планира да събере 72 милиона лева свръхпечалби от компаниите, които се занимават с производство 
и преработка на горива - нефт, природен газ и въглища. Парите ще се използват за подпомагане на битовите потребители 
и бизнеса заради високите цени на електроенергията и горивата. 
Законопроектът беше гласуван от бюджетната комисия към парламента. Това изискване всъщност е задължително за 
целия Европейски съюз и е част от антикризисните мерки. Ще важи две години. 
Общо 30 компании подлежат на допълнителното облагане. 15 от тях са заявили нулева печалба. Изчисленията се правят 
по следния начин: от печалбата за 2022 година се вади средната за последните четири години, увеличена с 20%. Разликата 
се облага с 33 на сто. 
"Тази вноска се прави еднократно като се внася годишно корпоративния данък, до 30 юни на следващата година и тя 
ще се декларира и внася със същата декларация, с която се декларира и внася годишния корпоративен данък", каза 
Людмила Петкова, служебен зам.-министър на финансите. 
До декември изтича мярката за плащане на 25 стотинки от цената на горивата на дребно. Очаква се да бъдат разработени 
нови мерки, за да се използва събраната сума. 
"Тя може да се ползва във връзка с високите цени на енергията, не само на електроенергията, така че всяка държава 
членка може да определи националните мерки, но трябва да уведоми комисията до 31 декември тази година", каза 
Петкова. 
До началото на декември Министерството на финансите ще предложи да бъдат обложени допълнително и свърхпечалбите 
на частните производители и търговци на ток, каквито са изискванията на Евросъюза. Досега само държавните плащаха и 
с парите беше компенсиран бизнесът. 
 
БНР 
 
√ Бюджетната комисия в парламента одобри: С 33% ще се облагат свръхпечалбите на производители и преработватели 
на горива 
С 33 процента ще бъдат облагани свръхпечалбите на производители и преработватели на горива, а средствата ще бъдат 
насочени за подпомагане заради високите цени на енергията. 
Това реши на първо четене Бюджетната комисия в парламента, която одобри промени в Закона за корпоративното 
облагане. 
32 дружества попадат в обхвата на промените, но 15 от тях нямат печалби, така че не могат да бъдат обложени 
допълнително. 
Средствата от облагането на свръхпечалбите ще постъпват до 30 юни, но могат да бъдат направени и авансови вноски, 
каза заместник-министърът на финансите Людмила Петкова и обясни как ще се формират те: 
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"Взимат се (за) 4-годишен период печалбите – 2018-а, 2019-а, 2020-а и 2021 година, определя се средна печалба - 
примерно за четирите години средната печалба е 100 единици, увеличава се с 20%, което прави 120. И печалбата за 2022 
година примерно е 200 единици - разликата между 200 и 120, която 80, се облага с 33%". 
Кои компании попадат в обхвата на дружествата, които ще бъдат обложени заради свръхпечалби: "Дружествата, които 
добиват суров нефт, добиват природен газ, добив на въглища, нефтопреработване и производство на кокс, трябва да 
внасят тази временна солидарна вноска върху свръхпечалбите". 
Очакваните постъпления са около 82 милиона лева и ще бъдат администрирани от Националната агенция за приходите. 
Предстои приемането на допълнителни текстове, за да могат парите да бъдат използвани за подпомагане. Припомняме, 
че вчера министърът на икономиката Никола Стоянов заяви, че най-вероятно именно тези средства ще бъдат насочени 
към фирмите и хората, за да бъдат подпомогнати заради високите цени на горивата. 
 
√ Комисията по енергетика на НС ускорява осигуряването на неруско ядрено гориво за АЕЦ "Козлодуй" 
Комисията по енергетика в парламента реши да ускори процеса по осигуряване на неруско ядрено гориво за АЕЦ 
"Козлодуй". Депутатите приеха решение, с което се възлага на правителството да обезпечи дейността на Агенцията за 
ядрено регулиране (АЯР) по осигуряването на алтернативен тип гориво през 2024 година. 
Ядрено гориво за 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" е осигурено до 2024 година, а за 6-и блок - до 2028 година, съобщи 
председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски. 
Междувременно няма опасност 5-и блок да остане без гориво и съответно да спре да работи, защото от осигуреното за 6-
и енергоблок ядрено гориво може да бъде пренасочено към 5-и, поясни той и гарантира: 
"100 процента гарантирам, че няма шанс да не издадем разрешение. Имаме достатъчно опит, вече сме лицензирали 
преход от един тип гориво на друг, не един път - знаем много добре какво искаме, знаем много добре как да го оценим, 
просто ни трябва време. Това време, отново казвам, може да бъде средата на 2024 година, може да бъде септември 2024 
година. При всички положения, аз съм сигурен и мога да гарантирам тука с всичко, че лиценз за горивото ще има 2024 
година“. 
Бившият министър на енергетиката и депутат от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова заяви, че трябва да се направи всичко 
възможно, за да се изпълнят целите на диверсификацията до април 2024 година: 
"Трябва да е ясно, че ако ние не се справим до април 2024-а, пак трябва се зареди същото гориво, а то няма такова. Така 
че пък не можем да си позволим 5-и блок да не работи". 
 
√ Цените на клиничните пътеки се повишават с 8-10 % 
Между 8 и 10 процента допълнително увеличение на цените на клиничните пътеки до края на годината ще бъде разписано 
в анекс към Националния рамков договор между здравната каса и изпълнителите на медицинска помощ. 
Това съобщи служебният министър на здравеопазването Асен Меджидиев в ресорната парламентарна комисия. Очаква се 
това решение да бъде одобрено във вторник от Надзорния съвет на Здравната каса: 
"Първо - до края на годината тези пари да бъдат усвоени от лечебните заведения, да им се помогне да достигнат лимитите 
и да усвоят тези средства. Отделно, ако остане излишък, икономии - и те да бъдат разпределени. Най-важното е, че успяхме 
да договорим това 25% увеличение, поставено от предишния кабинет да остане като трайно увеличение за следващата 
година за сектора". 
 
√ БНБ отрече за доклад, че България не е готова за влизане в еврозоната през 2024 г. 
Българската народна банка (БНБ) отрече да е изготвян доклад, в който се твърди, че страната ни не е готова за 
присъединяване към еврозоната през 2024 година. Това става ясно от позиция на Централната банка, изпратена след 
запитване на Българското национално радио (БНР) за автентичността и характера на текстовете, цитирани през седмицата 
от лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов. 
БНБ потвърждава фокуса си върху подготовката за въвеждането на еврото именно с целева дата 1 януари 2024 година: 
Българската народна банка не е изготвяла Анализ за ефектите от въвеждането на еврото, който да е одобрен от 
Управителния съвет и да бъде официално входиран в Народното събрание. Това става ясно от отговор до БНР във връзка 
с цитираните от лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов текстове, от които - според неговото тълкувание, може да 
се направи извода, че страната ни не е готова за въвеждане на единната европейска валута в целевия хоризонт. 
Освен него, и Румен Гечев от БСП се позова на подобни текстове, но подчерта, че става дума за "проектодоклад". 
"Хоризонт" разполага с тях и още на първата страница е изписано с големи букви, че това е "работен вариант към 
25.10.2022" и е разработен от експертна група, без да е одобряван от ръководството на централната банка, както и че в 
него не са отразени позиции на Министерството на финансите и други участници в работната група. 
След поисканото уточнение от БНБ заявиха: „Не съществува такъв "доклад на БНБ". 
Обсъжданите в публичното пространство текстове - предоставени с цел прозрачност и избягване на спекулации по темата 
- са работни версии, изготвени от експерти на БНБ като част от дейността на работна група "Макроикономически анализи 
и публични финанси" към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната“. 
И още – "БНБ е фокусирана върху изпълнението на задачите, свързани с мандата на централната банка и решението на 
Народното събрание от 27 октомври 2022 г. за ускоряване на процеса на подготовка за въвеждане на еврото в България с 
целева дата 1 януари 2024 г.". 
От централната банка допълват, че "позицията на БНБ по въпросите, свързани с присъединяването към еврозоната, е 
изразявана многократно, включително от управителя на БНБ". 
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Миналата седмица от трибуната на Народното събрание гуверньорът Димитър Радев изтъкна ползите за страната ни от 
присъединяването към еврозоната и предупреди, че ако не успеем да влезем в целевите срокове, следващият прозорец 
за нас ще бъде чак след десет години. 
 
√ Михаел Бар-Зоар: Българският пример показва, че малък Давид може да победи огромен Голиат 
Репортаж на Мария Костова в предаването ''Нещо повече'' 
"Добрите победиха лошите. Това е първото нещо в историята за спасяването на българските евреи. Ако още една страна в 
Европа беше в положението на България, можеше да се спасят не 50 000, а половин милион, а може и милион евреи".   
Това каза по време на срещата на българските медии в Израел писателят и историк Михаел Бар-Зоар, роден в България. 
Той емигрира в Израел през 1948 година. През 60-те години се включва в политиката. Автор е на няколко книги. Удостоен 
е с Орден "Стара Планина".  
Щастлив, че има две думи на български – родина и отечество – България и Израел. Връща се назад в историята и версиите 
на българските евреи: 
"Едната е от старите комунисти, които казват, че българските евреи не са били спасени, те са оцелели. Втората казва – само 
50-60% от българските евреи са били спасени, тези от Тракия, Македония са били избити, това е истина. Евреите от Тракия 
и от Македония са били избити. Това е истина и този факт никога не е крит, че България се е отнасяла много жестоко към 
евреите от Тракия и Македония, че те са били сираци. Не е имало кой да ги пази. Не е като при евреите от Добруджа, които 
са били върнати на България и когато Добруджа става пак българска, те стават български поданици. А България не даде 
поданство на евреите от Тракия и Македония. И това беше ужасно. 
Сега чета книги за тези истории и чета фалшиви новини. Четох една книга, в която един човек казва, че българските евреи 
са били спасени заради натиска на гражданското общество върху царя. Имаше само един човек, който можеше да оказва 
натиск върху царя извън църквата. Тогава не съществуваше гражданско общество. Нещо друго – никой от обикновени хора 
не знаеше за тази депортация на 9-и март, това беше пълна тайна. И тези хора като десетте митрополити, като Димитър 
Пешев, като българския народ, те бяха истинските герои".  
Историкът отправи и своето послание:  
"Като видите, че някой нарушава човешки права, правото на живот, не казвайте – "какво мога да направя, ние сме малки, 
те са големи", защото българският пример показва, че един малък Давид може да победи един огромен Голиат. Затова 
сме толкова благодарни на българския народ".  
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ В Г-7 се договориха за определяне на фиксирана цена на руския петрол 
Държавите от Г-7 се договориха за определяне на фиксирана цена на руския петрол по-късно този месец, вместо да 
приемат плаващ курс, съобщи Ройтерс. 
Представители на Съединените щати и страните от Г-7 преговаряха през последните седмици за плана за ограничаване на 
цените на доставките на петрол по море, който се очаква да влезе в сила на 5 декември. 
Целта е да се гарантира, че санкциите на Европейския съюз и Съединените щати към Москва няма да повлияят негативно 
на световния пазар на петрол. 
Русия заяви, че ще откаже да доставя петрол на държави, които определят пределни цени. 
 
√ Германският канцлер Олаф Шолц се срещна с китайския президент Си Цзинпин в Пекин 
Канцлерът на Германия Олаф Шолц се срещна с китайския президент Си Цзинпин в Пекин, съобщиха китайските медии. 
Визитата на Шолц и водената от него бизнес делегация е първото от три години насам посещение на лидер на страна от Г-
7 в Пекин, предаде Ройтерс. 
По време на първата им лична среща Си Цзипин заявил, че Китай и Германия трябва да си сътрудничат в качеството си на 
големи държави с влияние във "времена на промени и сътресения" в името на световния мир, съобщи телевизия Си Си Ти 
Ви. 
Шолц е отбелязал, че е добре, че двамата лидери се срещат лично в напрегнато време, когато руската инвазия в Украйна 
създава проблеми за световния ред, основан на правила. 
Очаква се двамата да обсъдят отношенията между Европа и Китай, борбата с климатичните промени и глада в световен 
мащаб, както и как да се развиват китайско-германските икономически връзки. 
 
√ Първата полска атомна електроцентрала ще струва около 20 млрд. долара 
Полският премиер Матеуш Моравецки изчисли в сряда, че първата атомна електроцентрала в страната ще струва около 20 
милиарда долара, предаде Ройтерс. Коментарите на Моравец идват няколко дни, след като неговото правителство 
подписа няколко споразумения за ядрена енергия на фона на енергиен недостиг, предизвикан от войната в Украйна.  
Американската Westinghouse и южнокорейската Korea Hydro & Nuclear Power ще работят съвместно за създаването на 
ядрени съоръжения в Полша с местни компании. 
Първият атомен реактор се очаква да бъде активиран до 2033 г., като дотогава Полша ще разчита предимно на въглищна 
енергия. 
 
√ Руският посланик в Лондон: Великобритания има роля в нападението срещу руския Черноморски флот 
Руският посланик във Великобритания Андрей Келин заяви в интервю за "Скай нюз", че Великобритания има роля в 
украинското нападение срещу руския Черноморски флот и той разполага с доказателства. Келин заяви, че има 

https://bnr.bg/post/101731081/mihael-bar-zoar-balgarskiat-primer-pokazva-che-edin-malak-david-moje-da-pobedi-edin-ogromen-goliat
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доказателства, че британски спецчасти са замесени в при нападението с дронове на украинците срещу флота в Черно море 
край полуостров Крим, и ги е предал на британския посланик в Москва. 
Запитван постоянно от интервюиращия да предостави тези доказателства на широката общественост, Келин заяви, че те 
скоро ще станат известни, без да изнася подробности. Посланикът допълни, че британската намеса е много опасна, защото 
води до ескалация на ситуацията и може да се стигне до точка, от която няма връщане назад, но той смята, че всичко това 
може да се избегне. По думите на Келин "Великобритания е навлязла много дълбоко в този конфликт". От британското 
правителство реагираха с думите, че подобни твърдения са фалшиви и целят отвличане на вниманието от руския военен 
провал в Украйна. 
Запитан дали Москва ще използва тактически ядрени оръжия, Келин отговори: "Не. Светът може да има пълни гаранции, 
че Русия няма да използва тактически ядрени оръжия в украинския конфликт". 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Корекциите на ДДС при несъбираеми вземания стават възможни и в България 
Пламен Донев, старши мениджър корпоративно облагане в "Делойт България" и член на Съвета по данъчна 
методология към ИДЕС, „Бизнес старт” 
Сега сме в последната година, когато говорим за технически данъчни промени, а не за масово увеличение на данъчните 
ставки. Очаквам, че след една година или най-много две ще се отиде към чувствително увеличение на данъчните ставки в 
България, защото структурните бюджетни дефицити са големи. Няма как да продължи да се трупа дълг и дефицити – 
единственият начин е или увеличение на данъчните ставки, или още по-висока инфлация. Това каза Пламен Донев, старши 
мениджър корпоративно облагане в "Делойт България" и член на Съвета по данъчна методология към ИДЕС, в предаването 
„Бизнес старт” с водещ Христо Николов. 
Има ясни заявки, че рецесията е неизбежна в еврозоната и съответно ще засегне и България. Ще имаме намаляване на 
приходите на фирмите и сегашните високи постъпления от ДДС и данък печалба ще започнат да падат. Очаква се и удар 
върху пазара на труда, така че постъпленията от лични данъци и осигуровки също ще падат. 
 „В момента преживяваме последните месеци от тази добра събираемост на данъчни приходи поради инфлационния 
ефект”, подчерта събеседникът. 
Възможността за корекция на ДДС при несъбираеми вземания е много важна промяна в нашето данъчно законодателство, 
но за съжаление с огромно забавяне в практиката ни, посочи Донев. 
Оказа се след години спорове и съдебни дела, че органите по приходите в България погрешно тълкуват и прилагат 
европейската директива в тази ѝ част за несъбираемите вземания. Най-накрая имаме конкретни текстове, които да 
уреждат в България режима за корекция на ДДС. Начинът, по който е предложено да бъде решен проблемът обаче, е 
неудачен и държавата отново се опитва да ограничи в огромна степен случаите, в които бизнесът да прави корекция, 
давайки право това да се случва само тогава, когато длъжникът е на практика неплатежоспособен. 
„Ако се даде възможност да се прави корекцията възможно най-рано, тогава държавата има инструменти и шанс да 
събере сумата от коригирания данъчен кредит от некоректния платец”, изтъкна Донев. 
Възможността за корекция на ДДС касае фирмената задлъжнялост във връзка с доставени стоки, услуги, активи, за които 
не е получено плащане, а България е една от държавите със значително голям проблем в това отношение. В последните 
години, когато доставчикът не можеше да си събере вземанията, той губеше и стойността на ДДС. По правилата на 
европейската ДДС директива държавите са длъжни да дадат възможност на доставчиците да коригират сумата на ДДС, за 
да не губят поне тази стойност. България до момента отказваше възможността да се прави тази корекция, обосновавайки 
се с това, че държавата е избрала дерогация от правилото. Практиката на Европейския съд потвърди, обаче, че подобно 
тълкуване е неправилно и България трябва да подсигури вътрешен ред, по който това да се случва, за да има поне частично 
облекчение за бизнеси, които не могат да съберат своите вземания от клиенти. 
Що се отнася до това дали да се удължи срокът за прилагане на диференциран ДДС за определени стоки и услуги 
събеседникът посочи, че това е изцяло политически, а не експертен въпрос. 
„Експертите сме си давали мнението, че намалението на ДДС – ставки не дава особено добър макроефект, а 
впоследствие се наблюдава наваксване в нивото на цените след изкуственото им задържане с някакви 
административни мерки”. 
По отношение на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане Донев каза, че с тях ще се даде възможност 
да се удължи във времето срокът на прилагане на данъчното облекчение за извършване на производствена дейност в 
общини с висока безработица. Дава се допълнителен петгодишен период до 2027 година. 
„Не бих казал, че в практиката е чак толкова важно и чак толкова разпространено, съдейки по ефекта върху 
бюджетните приходи. Това е едно малко облекчение в корпоративното облагане”. 
Според Донев решението на служебното правителство да не разработва и внася за гласуване в Народното събрание нов 
проектобюджет за следващата година е, за да не се дава готова платформа, върху която да се развихрят популистките 
настроения на партиите в парламента. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ ЕС обмисля как да ползва милиарди евро на Руската централна банка за Украйна 
Украинското правителство призовава от месеци да прехвърли замразени руски активи в своите сметки като 
компенсация 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/112064-uvelichenie-na-danatsite-ili-oshte-po-visoka-inflatsiya-neizbezhna-perspektiva-za-balgariya
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Европейският съюз проучва осъществимостта на използването на активи на руската централна банка на стойност милиарди 
евро, които вече са замразени от страните-членки, за подпомагане на усилията за възстановяване на Украйна, според хора, 
запознати с въпроса. 
Дискусиите са на ранен етап и на правни експерти наскоро беше възложено да разгледат възможните варианти, казаха 
източници на Bloomberg. Преценката дали и как да се поеме контролът върху активите е изключително сложна и 
потенциално правно обременена. 
Но тъй като инвазията на Русия в Украйна продължава вече девети месец и кръговете от санкции не успяват да възпрат 
президента Владимир Путин, въпреки че нанасят щети на икономиката му, Брюксел проучва начини за постоянно 
прекъсване на достъпа му до тези средства. 
Вариантите ще се съсредоточат върху това как в крайна сметка да се конфискуват част от около 300 милиарда долара от 
резервите на Централната банка на Русия, които бяха замразени от ЕС, САЩ и други съюзници след нахлуването на Русия 
в Украйна. Всяко действие на ЕС ще се фокусира върху активи, държани в Европа, казаха хората. Не е ясно какви точно 
активи са били замразени в ЕС. 
Въпросът е бил повдигнат пред САЩ, казаха двама от източниците, но не е ясно дали администрацията на Байдън също 
ще предприеме стъпки за изземване на руските резерви, съхранявани в долари. През май служители на Министерството 
на финансите изразиха загриженост относно създаването на прецедент, който би обезсърчил други чуждестранни 
централни банки да паркират активите си в САЩ. Конфискуването на активи на централната банка би било законно минно 
поле и пътят от документ за опции до превръщането им в реалност един ден е дълъг. 
Европейската комисия „проучва как да накара Русия да плати за разрушенията, които е причинила“ и лидерите на ЕС са я 
помолили „да представи варианти за използване на замразени активи за възстановяването на Украйна, в съответствие с 
правото на ЕС и международното право“, каза говорителят Кристиан Уиганд, добавяйки, че „работата е в ход“. 
Не е допустимо 
Говорител на Министерството на финансите на САЩ отказа коментар. 
Министърът на финансите Джанет Йелън каза през май, че вярва, че подобен ход „не е нещо законно допустимо в 
Съединените щати“, но че „е много естествено предвид огромните разрушения в Украйна и огромните разходи за 
възстановяване, с които те ще се сблъскат, че ще изследваме Русия, за да помогне да плати поне част от цената". 
Кремъл осъди замразяването на резервите като незаконно и заяви, че ще се бори с всякакви опити за изземването им за 
други цели. „Говорим за международен акт на кражба, в нарушение на всичко“, каза говорителят Дмитрий Песков на 31 
октомври. 
Опция за гаранция 
Еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс каза пред германската медийна група Funke, включително вестник 
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, в събота, че замразените резерви могат да бъдат запазени като гаранция, докато Русия 
доброволно започне да участва във възстановяването на Украйна. 
ЕК заяви през май, че страните членки са докладвали замразяването на около 23 милиарда евро активи на руската 
централна банка. Един от хората каза, че оттогава тази цифра е нараснала, но не разкри точна сума, тъй като тя все още се 
оценява. 
Правните експерти предпазливо се опитват да анализират ситуацията и да видят какво би могло да бъде осъществимо, 
каза един от хората. Всички предложения трябва да бъдат юридически стабилни и подкрепени от държавите-членки. Всеки 
ход за конфискуване на активите на централната банка би бил много важен и някои членове може да не са склонни да го 
подкрепят. Ако обаче мерките бъдат договорени и приложени, иззетите активи могат да бъдат използвани, за да 
допринесат за разходите за следвоенно възстановяване на Украйна. 
„Механизъм за компенсация“ 
Украинското правителство призовава от месеци да прехвърли замразени руски активи в своите сметки като компенсация, 
която да използва при възстановяването на разкъсаната от война страна. Стойността на реконструкцията се оценява на 750 
милиарда долара, каза през септември премиерът Денис Шмихал. 
„Ние работим върху това - така че подходящата резолюция за прилагането на международен механизъм за обезщетение 
да бъде подкрепена от ООН“, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски на 20 октомври. „Много страни вече са 
готови да направят това. Мисля, че до края на тази година ще имаме реални решения, ще видим реален механизъм.” 
Отделно, ЕС разглежда правомощията за конфискуване на активи на санкционирани руснаци, като разшири списъка с 
престъпления, като пране на пари и корупция, за да включи нарушаването на санкциите на ЕС. 
Настоящите правила възпрепятстват по-мащабните усилия в целия блок да надхвърлят замразяването на активи. 
Санкционираните активи в момента са замразени и следователно не могат да бъдат използвани, тъй като идеята е един 
ден да бъдат върнати, ако ограниченията отпаднат. За да може да конфискува и използва активи, ЕС се нуждае от правно 
основание за това. 
Блокът също обмисля предоставянето на нови правомощия на своята новосъздадена прокуратура, съобщи Bloomberg по-
рано. Тези правомощия ще зависят от плановете за превръщане на избягването на санкции в престъпление съгласно 
правото на ЕС. 
Държавите от ЕС досега са замразили около 17,5 милиарда евро активи, принадлежащи на санкционирани руски 
физически и юридически лица. 
 
√ Инфлацията в Турция достига вероятния си връх 
Потребителските цени се повишиха с 85,5% на годишна база през миналия месец, което е малко по-ниско от 
очакванията 
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Годишната инфлация в Турция се ускори за 17-и пореден месец през октомври, като бе предизвикана от рязкото 
повишаване на цените на храните и високите енергийни разходи и достигна вероятния си връх през двете десетилетия на 
управление на президента Реджеп Тайип Ердоган. 
Потребителските цени се повишиха с 85,5% на годишна база през миналия месец, сочат официалните данни от четвъртък, 
което е малко по-ниско от медианната прогноза в проучване на Bloomberg. Месечната инфлация беше 3,54%, също малко 
по-ниска от прогнозата в отделно проучване. 
Годишната инфлация за храните и безалкохолните напитки, които съставляват около една четвърт от потребителската 
кошница, беше 99,1% през миналия месец, което е увеличение спрямо 93,1% през септември. 
Политиците обвиняват за инфлацията високите цени на суровините, отчасти предизвикани от руската инвазия в Украйна, 
както и други външни фактори. По-малко признато е въздействието на неортодоксалната икономическа политика на 
Ердоган, който отхвърля повишаването на лихвените проценти за ограничаване на инфлацията. 
Така наречената базисна инфлация, която изключва променливите елементи като храните и енергията, беше 70,5%, в 
сравнение с 68,1% през септември. 
Официалната инфлация в момента е 17 пъти по-висока от целта на централната банка. Междувременно в Истанбул, най-
населеният и богат град в Турция, годишната инфлация на дребно се покачи до 109% през миналия месец.  
Ердоган твърди - в противоречие с учебниците по икономика - че високите разходи по заемите ще доведат до висока 
инфлация. В края на миналата година той представи т.нар. модел на новата икономика, който дава приоритет на растежа 
чрез увеличаване на износа и инвестициите и създаване на нови работни места. 
Под натиска на президента, който се стреми към едноцифрени стойности на инфлацията до края на тази година, 
централната банка предприе последователни намаления на лихвените проценти, като за последен път намали основния 
лихвен процент до 10,5% през октомври. Това икономическо мислене все още не е показало резултати. 
Цикълът на облекчаване се отрази и на лирата, която тази година е поевтиняла с повече от 28% спрямо долара. Банката 
сигнализира, че най-вероятно ще направи още едно намаление на следващата си среща за определяне на лихвените 
проценти този месец. 
В последния си тримесечен доклад за инфлацията, представен миналата седмица, централната банка повиши прогнозата 
си за инфлацията в края на годината до 65,2% спрямо 60,4% през юли. А управителят на централната банка Сахап Кавчоглу 
заяви, че са били "неуспешни" в борбата с инфлацията. Въпреки това действащите политики и по-нататъшните решения 
ще помогнат за контролиране на цените, каза той. 
Вместо на по-високи лихвени проценти централната банка заложи на серия от мерки, насочени към банковия сектор, за 
да контролира на микроравнище растежа на кредитите и да стимулира по-широкото използване на лирата в рамките на 
стратегия, наречена "лирализация". Миналата седмица Кавчоглу заяви, че подобни макропруденциални мерки ще 
спомогнат за нормализиране на ценовото поведение. 
Паричният орган също така многократно предупреди търговските кредитори да се въздържат от размиване на въведените 
регулации и заяви, че на хоризонта може да се появят още правила. 
Ердоган, който се стреми към нов президентски мандат на изборите, насрочени за юни следващата година, се опита да 
успокои избирателите, че инфлацията ще започне да намалява през първото тримесечие на следващата година. Той също 
така обеща, че правителството ще коригира тежестта на по-високите разходи за живот със значително повишаване на 
минималната работна заплата, достъпни жилища и евтини кредити. 
"Те постоянно повдигат въпроса за инфлацията, ще говорим за това след Нова година", каза Ердоган в телевизионно 
интервю в сряда вечерта, като повтори, че ще бъдат намалени както лихвеният процент, така и инфлацията. 
 
√ Невидимата ръка на свободния пазар вече не балансира петрола 
Високите цени на петрола не са лекарството, което бяха в миналото, докато Exxon, Chevron, Shell инвестират 
недостатъчно, пише Хавиер Блас за Bloomberg 
Лекарството за високите цени на петрола са високите цени, или поне така гласи поговорката на стоковата индустрия. Нека 
невидимата ръка на свободния пазар да направи своята магия. Високите цени едновременно ще намалят търсенето и ще 
увеличат предлагането, което в крайна сметка ще направи стоката по-евтина. 
Това е доказано вярно от векове: при стоките сривът следва всеки бум. Това се случи след златната треска в Клондайк през 
1896 г., по време на втората петролна криза през 1979 г. и след последния бум на шистовия добив в САЩ преди 
десетилетие. Поколения петролни инженери, геолози и финансисти са израснали, вярвайки в този цикъл. 
Но аксиомата изглежда вече не управлява петролния пазар. 
Със сигурност повишените цени на суровия петрол потискат апетита. Но другата страна на уравнението – предлагането – 
не работи. Индустрията просто не реагира на високите цени с повече инвестиции, както преди. Това означава, че търсенето 
ще трябва да свърши цялата работа, за да възстанови баланса на петролния пазар. Резултатът вероятно ще бъде по-бавна 
икономика и по-устойчиви разходи за енергия, отколкото в миналото. 
Защо лостът на доставките не работи? Парите със сигурност не са проблемът. Big Oil отчете най-добрия си шестмесечен 
период, спечелвайки повече от 100 милиарда долара печалби от април до септември. Exxon Mobil Corp. току-що се наслади 
на най-доброто си тримесечие в своята 152-годишна история, която датира чак от Джон Д. Рокфелер. 
Нито Exxon, нито неговите конкуренти Chevron Corp., Shell Plc, TotalEnergies SE и BP Plc са обявили значителни увеличения 
на разходите извън това, което вече са планирали. Институционалните инвеститори, водени от BlackRock Inc., са убедили 
почти всеки петролен директор да държи разходите под контрол. Пиер Бребер, главен финансов директор на Chevron, го 
формулира по следния начин: „Пазарът всъщност не ни плаща за растеж.“ Вместо това те насочват печалбите към 
дивиденти и обратно изкупуване на акции. 
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В миналото някои ръководители биха се опитали да дадат тласък на цикъл от бум към срив: Увеличете разходите рано, 
увеличете производството и след това осребрете, преди цените да се сринат. Днес натискът от страна на акционерите да 
останат пестеливи е толкова силен и еднакъв в цялата индустрия, че отвън почти изглежда като картел. И резултатът е 
подобен на картела: Big Oil колективно не инвестира много. 
 

 
 
Миналата година индустрията е похарчила 305 милиарда долара за проучване и производство на нефт, което е значително 
под необходимото за посрещане на търсенето на петрол до края на десетилетието въз основа на най-вероятните сценарии. 
Според Международната агенция по енергетика, световната енергийна индустрия трябва да харчи близо 50% повече 
годишно (466 милиарда долара) от 2022 до 2030 г., за да отговори на световните нужди от петрол въз основа на настоящите 
политики за изменението на климата. Дори ако правителствата прилагат настоящите стратегии и други климатични 
ангажименти, които са поели, включително някои цели за нулеви емисии, инвестициите все още трябва да нараснат с 25% 
от сегашните нива поне до 2030 г. 
Нека не се залъгваме. Петролните компании правят това, което им казахме: харчат по-малко за производство на изкопаеми 
горива. От зелени филантропи до големи инвеститори на "Уолстрийт", посланието е почти единодушно. Едва ли някой 
може да вини ръководителите, че правят това, което им е казано. Индустрията, разбира се, скоро осъзна, че харченето на 
по-малко е доста добър бизнес, особено когато почти всички конкуренти правят същото. Само шепа държавни петролни 
компании в Близкия изток днес значително увеличават разходите си за изкопаеми горива. 
Индустрията се калибрира за свят на пиков петрол и бързо намаляващо търсене на петрол. Но този свят просто не 
съществува днес, нито ще съществува утре или в близко бъдеще. Нахлуването на Русия в Украйна показа това твърде ясно. 
Изправени пред високите цени на петрола, западните правителства сега се опитват да принудят индустрията да ускори 
разходите. Но след като станаха свидетели на това колко изгодно може да бъде игнорирането на старата поговорка в 
индустрията, ръководителите на петрола са много неохотни да си сътрудничат. Те знаят, че повече разходи означават по-
ниски цени. 
В понеделник президентът на САЩ Джо Байдън заплаши индустрията с по-високи данъци, освен ако компаниите не се 
съгласят да увеличат не само производството на петрол, но и рафинирането на петрол. Представители на Белия дом 
описват речта като маслинова клонка към индустрията за изкопаеми горива – пряка молба, която представлява 180-
градусова промяна на политиката от кампанията на Байдън, когато той обеща „без повече сондиране“. 
Държавните служители са мъдри да се въоръжат с тояга, когато преговарят с мощен бизнес сектор. Данъци върху 
неочакваните печалби биха могли да играят роля в преговорите - въпреки че е малко вероятно да бъдат ефективни. 
Намаляването на рентабилността на една индустрия чрез по-високи такси не насърчава повече разходи. 
Ако Байдън иска повече петрол, той трябва да пренастрои разговора напълно, а това означава да каже на зелените 
активисти и инвеститорите от "Уолстрийт" – силно и ясно – че САЩ се нуждае от изкопаеми горива точно сега. 
Хавиер Блас е колумнист на Bloomberg Opinion, който отразява енергетиката и суровините. Той е бивш репортер на 
Bloomberg News и редактор за суровини във Financial Times. 
 
√ Американско-саудитските отношения в 5 графики 
Администрацията на Байдън предупреди, че ще „рекалибрира“ своите отношения със Саудитска Арабия след като 
кралството подкрепи решението на Организацията на страните износителки на петрол и нейните партньори наричани 
ОПЕК+ да ограничи производството на петрол въпреки недоволството на САЩ. В действителност обаче отношенията 
между тях се променят от години. 
През последните години, те се колебаеха между резервираността на Барак Обама и топлата прегръдка на Доналд Тръмп, 
а сега отново се върнаха към хладното отношение на Байдън. Ето и един по-внимателен преглед на сложната динамика, 
която обхваща търговията, енергетиката, продажбите на оръжия и корпоративните сделки. 
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Американския внос на петрол 
Търговията с енергийни продукти привлича по-голяма част от вниманието, но Саудитска Арабия загуби водещата си роля 
като износител на петрол за САЩ преди години и вече изостава от Канада, Мексико и Русия, поне докато американците не 
забраниха вноса след нападението на Русия срещу Украйна. 
Продажба на оръжие 
Друг важен елемент е продажбата на оръжие. И тук цифрите намаляха значително поради военната намеса на кралството 
в Йемен и убийството на журналиста от Washington Post Джамал Хашоги през 2018 година. 
 

 
 
Оръжия и гориво 
Същевременно, вносът на саудитски петрол от САЩ надвишава значително предложената продажба на оръжие за 
кралството, което отразява както търговското, така и стратегическото значение на страната. 
Саудитска Арабия е вторият по големина производител на петрол в света, веднага след САЩ. Тя осигурява 11% от общото 
предлагане на суров петрол в света и може да оказва огромно влияние върху цените чрез членството си в картела ОПЕК. 
По данни на Администрацията за енергийна информация към 2019 г. САЩ, Китай и Индия са трите най-големи потребители 
на петрол. 
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Саудитския портфейл 
Саудитска Арабия ребалансира своя портфейл. Сега Китай е основният търговски партньор на страната, а кралството 
разширява и търговията си с Индия. На неотдавнашната Инициатива за бъдещи инвестиции в Рияд Саудитска Арабия 
изтъкна вътрешните и международните инвестиции, които са финансирани отчасти от приходите от продажбата на петрол 
на по-високи цени. 
 

 
 
Саудитските инвестиции 
Пазарът на акции е една от областите, в които Саудитска Арабия е задълбочила връзките си със САЩ, като е увеличила 
дяловете си в акции и същевременно е намалила стойността на американските облигации. 
Един от най-големите поддръжници на поглъщането на Twitter Inc. от Илон Мъск е саудитският принц Алуалид бин Талал, 
който прехвърли близо 35 млн. акции на Twitter чрез Kingdom Holding Company и частния си офис. Тази транзакция накара 
сенатор Крис Мърфи, демократ от Кънектикът, да призове Комитета по чуждестранните инвестиции в САЩ да направи 
преглед на саудитските интереси в компанията.. 
Саудитска Арабия започва да чертае курс, различен от този през предходните десетилетия, като се стреми да 
диверсифицира портфолиото си далеч от петрола, който все още съставлява около 75% от износа ѝ. Това изчисление може 
да доведе кралството до отдалечаване от САЩ и до нови партньори. 
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"Наблюдаваме една тенденция, при която Саудитска Арабия и някои други страни от региона, се опитват да се предпазят 
малко повече, да бъдат малко по-независими", казва Рейчъл Зиемба, старши сътрудник в Центъра за нова американска 
сигурност. "Те могат да действат по начини, които са съгласувани в по-малка степен със САЩ. Ясно е, че те все още имат 
интерес да инвестират в САЩ. Засега все още виждат смисъл в използването на щатския долар. Но те търсят и други 
алтернативи." 
 
√ Международната финансова система трупа риск, но колко още може да понесе? 
Непрекъснатият интерес към валутното хеджиране на фона на поскъпването на долара е нарастващо 
предизвикателство 
Доларът поскъпва с около 20% през последната година, а повечето експерти отдават представянето му на повишаващите 
се лихвени проценти и увеличения интерес към него като актив убежище в условия на несигурност, пише Financial Times. 
Въпреки че първата причина изглежда по-точна, основният начин, по който повишаващите се лихвени проценти в САЩ 
влияят на долара, остава малко разбран. Той обаче ще има огромни последици върху текущата структура на 
международната валутна система. 
Повишаването на цената на долара по време на криза често се тълкува като бягство към предполагаемо убежище, но в 
действителност голяма част от това се дължи на нуждата на инвеститори извън САЩ да купуват долари, за да покрият 
загуби от активи, деноминирани в долари, или да излязат от хедж позиции. 
След десетилетия на хронични дефицити по текущата сметка, САЩ привлякоха огромни количества чуждестранен капитал, 
за да се финансират, както и натрупаха дефицит на външни финансови активи в сравнение със задължения от над 18,5 
трилиона долара. В момента чужденци притежават облигации, деноминирани в долари, за повече от 14 трилиона долара. 
Около половината от тях се държат като официални резерви, а останалата част е предимно в ръцете на инвеститори в 
страни с хронични излишъци по текущата сметка. 
През последната година инвеститорите претърпяха значителни загуби, тъй като цените на облигациите в световен мащаб 
се понижиха, докато лихвите нараснаха. И тъй като стойността на техните портфейли от доларови облигации падна, 
чуждестранните инвеститори трябваше да коригират позициите си, изкупувайки обратно долари и продавайки 
собствените си валути. 
Няма точни данни за това каква част от чуждестранните притежания на доларови облигации всъщност са хеджирани. Но 
около половината от 14-е трилиона долара в облигации, държани като официални резерви, не са хеджирани. Можем да 
се предположи, че около половината от остатъка от седем трилиона долара, или 3,5 трилиона паунда, е хеджиран. Загубите 
по портфейли от американски облигации са около 20% тази година, така че делът на отменените хеджове би бил около 
това ниво. 
Това означава, че чуждестранните инвеститори биха изкупили обратно около 700 милиарда долара – сума, която вероятно 
ще е много по-голяма от спекулативните потоци, преследващи поскъпването на долара по друга причина. 
Корекцията на хедж позициите е определящ фактор, обясняващ силата на долара през изминалата година. Подобни 
модели са се разгръщали и при предишни кризи. Алтернативното обяснение – за купуването на долари като убежище – 
никога не е било убедително в случаи като финансовата криза, например, разпалена от пазара на недвижимите имоти, 
когато банки в САЩ фалираха. 
Ако тази хипотеза е вярна, ще има дълбоки последици за нашата система на плаващи обменни курсове. Един от ключовите 
начини, по които се очакваше международните дисбаланси да останат ограничени, беше, че страна с хроничен дефицит 
по текущата сметка като САЩ в даден момент ще претърпи обезценяване на валутата, защото чуждестранните инвеститори 
ще се наситят от риска от активи, деноминирани в долари. Това обезценяване би помогнало на САЩ да ребалансират 
текущата си сметка. 
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Малко вероятно е обаче нидерландски пенсионен фонд – например – притежаващ държавни облигации на хеджирана 
позиция, да се насити от американския риск. Това е така, защото финансовото министерство няма да просрочи 
задълженията си, тъй като може да печата долари, за да ги изплати. От друга страна, рискът, че излишното печатане на 
долари ще доведе до девалвация, която се поема от хеджирането на валутата. По този начин страните с излишък са готови 
да натрупат повече задължения на държавите с дефицит. 
Докато това се случва, финансирането на дисбаланси допринася за нарастването на трансграничните финансови 
потоци. По-фундаментално е, че хроничните дисбаланси увеличават мерките за потенциална финансова нестабилност, 
като например съотношения дълг към брутен вътрешен продукт. Трябва да се обърне внимание на тези нови и малко 
признавани динамики, преди международната финансова система да натрупа повече риск, отколкото може да понесе. 
 
3e-news.net 
 
√ Безработицата в България през септември е 4.6% и отново е под средната за ЕС 
В същото време в ЕС е 6.0%, а в еврозоната – 6.6 на сто, сочат сезонно коригираните данни на „Евростат“ 
Безработицата в България през септември остава на нивото през август от 4.6 на сто, но на годишна база спада с 0.2 на сто, 
спрямо септември 2021 г., когато е регистрирана 4.8 на сто, сочат сезонно коригираните данни на „Еврорстат“. 
Според тях, безработицата в еврозоната е 6.6%, което е спад от 6.7% през август 2022 г. и понижение от 7.3% през септември 
2021 г. Нивото на безработица в ЕС е 6.0% през септември и остава без промяна в сравнение с миналия август и спада от 
6.7% на годишна база спрямо  септември 2021 г. 
Така безработицата в България отново за породен месец е под средната за Европейския съюз. 
 

 
 
„Евростат“ изчислява, че 12.960 милиона мъже и жени в ЕС, от които 10.988 милиона в еврозоната, са били безработни 
през септември 2022 г. В сравнение с август 2022 г. безработните лица намаляват с 52 000 в ЕС и с 66 000 в еврозоната. В 
сравнение със септември 2021 г. безработицата намалява с 1.304 милиона в ЕС и с 1.071 милиона в еврозоната. 
Младежка безработица 
През септември 2022 г. 2.747 милиона млади хора (под 25 години) са били безработни в ЕС, от които 2.241 милиона са в 
еврозоната. През септември 2022 г. нивото на младежката безработица е било 14.6% както в ЕС, така и в еврозоната, 
спрямо съответно 14.3% и 14.4% през предходния месец. В сравнение с август 2022 г. младежката безработица се е 
увеличила с 48 хиляди в ЕС и с 25 хиляди в еврозоната. Спрямо септември 2021 г. младежката безработица е намаляла със 
79 хиляди в ЕС и с 50 хиляди в еврозоната. 
Безработицата по пол 
През септември 2022 г. нивото на безработица при жените е било 6.4% в ЕС и остава стабилна в сравнение с август 2022 г. 
Безработицата при мъжете е 5.7% през септември 2022 г., също стабилна в сравнение с предходния месец. В еврозоната 
равнището на безработица при жените е 7.1%, като спада от 7.2% през предходния месец, докато нивото на безработица 
при мъжете е 6.2% и е на същото ниво в сравнение с предходния месец. 
За България 
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статистическата служба на ЕС отчита, че през септември безработни са били общо 151 000 души, от които 18 000 са 
младежи до 25-годишна възраст, но младежката безработица е 14.1 на сто. В същото време безработицата при мъже е 
4.9%, а при жени - 4.3 на сто. 
Според данните на „Евростат“, България е на 10-то място по безработица през септември, изпреварена от: Дания, 
Люксембург (двете с 4.5%), Ирландия (4.3%), Словения (4.1%), Унгария (3.7%), Нидерландия (3.8%), Германия (3.0%), Полша 
(2.6%), Чехия (2.2%). 
 
√ България в Еврозоната след една година – Хърватия показа, че може 
В тези турбулентни времена единствената кауза, която доскоро обединяваше всички – присъединяването на България към 
Еврозоната, заплашва да се счупи и да се превърне в поредната червена линия, която разделя обществото. Руши я партиен 
егоизъм, котерийни амбиции, националистически пристрастия, финансови и корупционни интереси. Това даде шанс за 
лансиране на пропагандни и фалшиви тези. 
Наскоро Народното събрание прие решение, с което задължи правителството и БНБ да ускорят работата си по приемането 
на еврото на 1 януари 2024 г. Но зачестиха гласовете, че не трябва да се бърза, а според някои – изобщо трябва да се 
откажем от влизането в Еврозоната. Апологетите на анти-евро тезата плашат хората с това, към което обществото в 
България е особено чувствително – обедняване в резултат на спекула и ускоряване на инфлацията. 
За пример се дава Румъния, която отложи приемането на еврото за 2029 година. А защо не Хърватия? Хърватия, която 
показа стратегическа визия, последователни действия за изпълнение на критериите и ефективна комуникационна 
кампания сред населението – и още в първия ден на следваща година става пълноправен член на Еврозоната. 
Истината е, че у нас не беше направено много за запознаване на обществото с направеното досега в подготвителния етап 
за приемане на еврото, не се обясняват ясно и разбираемо ползите за бизнеса и хората от него, не се комуникира има ли 
наистина рискове, какви са те и как ще бъдат избегнати. 
Затова нека повторим: Кои са основните ползи за населението и бизнеса от присъединяването ни към еврозоната. 
- Понижаване на разходите за транзакции и администриране. Домакинствата и бизнесът ще спестят разходи за обмяна 
на левове в евро, както и част от разходите за водене на отчетност в евро. В Словакия този ефект се оценява на 3.6% от 
БВП, сочат експертни изследвания. 
- По-ниски лихви. Финансовите експерти очакват постепенно понижение на лихвите по кредити, както и на доходността по 
държавния дълг, но вероятно и понижение на лихвите по депозити. Въпреки това лихвените проценти няма да достигнат 
нивата на страни като Германия, което се обяснява с различния икономически риск и фрагментацията на финансовите 
пазари. 
- Приемането на еврото е най-добрият изход от валутния борд. Още при въвеждането на валутния борд беше ясно, 
че влизането на България в еврозоната е най-безопасният начин за излизане на страната от режима на паричен съвет. 
Валутният борд ограничава възможностите за адаптация на страната и в трудни времена може да наложи вътрешна 
девалвация (на практика това означава реален спад на заплатите) или загуба на конкурентоспособност. 
Някои вероятно виждат в бляновете си излизане от валутния борд и напълно суверенна и свободна финансова политика, 
която ще позволи да се включи машината за печатане на пари и влизането в дългова спирала. Истината е, че в края на тази 
идилия стои заплахата от Жан-Виденовата зима и срива на финансовата ни система. 
Затова при излизането от борда е голям плюс за страната ни възможността да се присъединим към Еврозоната, която 
гарантира ясни правила, финансов надзор, надеждна подкрепа, нарастващо доверие в страната, подобряване на средата 
за бизнес, а това отваря пътя за навлизане на повече инвестиции и икономически растеж. 
- Устойчива финансова система и фискална политика. Устойчивост на финансовите пазари към макроикономически 
шокове. 
- Ускоряване на конвергенцията. Ако България влезе в еврозоната в близко бъдеще, може да се очаква процесът на 
реална конвергенция да се ускори, особено ако има нова вълна от чуждестранни инвестиции, както беше в периода 2005 
– 2008 г. 
- Активна позиция и политики. Сега България пасивно понася последиците от паричната политика и други решения на 
ЕЦБ. Такъв пример е решението за налагане на отрицателни лихви върху свръхдепозитите на банките, което БНБ бе 
принудена да репликира. След присъединяването към еврозоната управителят на БНБ ще участва във вземането на 
решения (като член на Управителния съвет съгласно условията за гласуване), служителите на централната банка ще 
участват в различни формати; министърът на финансите ще бъде представен на заседанията на Еврогрупата. 
- Възможности за икономически растеж. Участието в еврозоната слага печат на одобрение на макроикономическата 
политика на страната и като резултат от понижения риск и намалени транзакционни разходи, може да се очаква ръст на 
кредитния рейтинг. Това би довело до повече чуждестранни инвестиции (при наличието на възможности, добра среда и 
развити пазари), разширяване на външната търговия и по-висок икономически растеж, коментират експерти. 
- По-добър надзор и предпазен механизъм за банките.  Още преди влизането в еврозоната страната се присъедини към 
Банковия съюз. Това, както и изграждането на Съюза на капиталовите пазари, ще заздравят надзора и ще съдействат за 
интеграцията на българския финансов сектор. 
- Стимул за реформи. Присъединяването към еврозоната задава посока на икономическата политика и управлението на 
финансовия сектор. Много от посочените предимства и съответно избягването на рисковете биха се реализирали само ако 
българската икономика е достатъчно производителна, а пазарите – конкурентни. 
Срещу изброените ползи стоят и известни рискове, но голяма част от тях могат да се прогнозират и да се предотвратят. Ето 
някои от рисковете, обобщени от експертите на Еconomix: 
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- Страната губи паричен суверенитет. България ще загуби правото да провежда активна парична политика. Но това е 
факт и към момента, тъй като валутният борд не допуска БНБ да определя лихвени проценти или да се намесва на 
паричните пазари. Освен това като малка отворена икономика България е изложена влиянието на международните 
капиталови потоци, външна задлъжнялост и/или други външни шокове, с които паричната политика трябва да се 
съобразява. 
- Инфлация. Приемането на еврото в България не би следвало да доведе до увеличаване на равнището на цените у нас. 
Причината за това е, че превалутирането ще се извърши по настоящия курс от 1.95583 лева за 1 евро - при тази чисто 
техническа операция не се разрешава преизчисляване при курс, различен от фиксирания обменен курс, както не се допуска 
и налагане на допълнителни такси и комисиони върху потребителите. 
Това става ясно от монографията: „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“, 
представена днес от учените от катедра „Икономика“ на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 
Повечето изследвания по темата констатират повишение на цените в резултат от въвеждането на еврото от порядъка на 
0.2-0.3 процентни пункта. Това се отнася предимно за еднократния ефект от закръгляване на цените, който засяга основно 
по-евтините стоки от малката потребителска кошница. Смята се, че двойното обявяване на цени - в евро и в лева, 
информационната кампания и наличието на конкурентни пазари биха допринесли за овладяване на опитите за 
спекулативно покачване на цените. По-голям интерес представляват дългосрочните фактори за инфлацията. От една 
страна, в процеса на догонване на доходи и заплати известно повишаване на инфлацията е неизбежно. Но конвергенцията 
е важна: „Колкото по-бързо растат доходите /производителността, толкова повече намалява рискът от инфлация след 
въвеждане на еврото.“ 
- Разходи и вноски от финансовия сектор. Българските банки ще трябва да заплащат такси за надзора, осъществяван от 
ЕЦБ. Те ще се лишат от някои източници на приходи – например, комисиони за превалутиране. 
Освен това БНБ ще трябва да направи капиталова вноска в ЕЦБ, както и да прехвърли част от резервите си. България трябва 
да направи вноска в Европейския механизъм за стабилност, чийто размер е обект на преговори и вероятно ще надхвърли 
1 млрд. лева. 
- Еднократни разходи на икономиката. Като контрапункт на намалените транзакционни разходи ще бъдат направени и 
еднократни разходи на държавата и бизнеса, свързани с прехода към евро – това са разходи за логистика, сигурност, 
информационна кампания, пренастройване на бизнес процесите, промяна на договори и промяна на информационните 
системи, като последният е най-важен. В Латвия например тези разходи са оценени на 1% от БВП, а в първите страни, 
въвели еврото – 0.5%. 
Както се вижда, като цяло ползите имат значителен превес над рисковете, които в голямата си част са управляеми. Учените 
от катедра „Икономика“ посочват опита на страните от еврозоната с въвеждане на конкретни мерки, които могат да 
ограничат краткосрочните ефекти от смяната на валутата върху цените и възприятията на домакинствата за инфлацията. 
Такива мерки са: задължението на бизнеса за определен период (преди и след приемането на еврото) да показва цените 
в търговската мрежа както в евро, така и в левове; провеждане на информационни и разяснителни кампании; наличие на 
ефективни инструменти за наблюдение и контрол за предотвратяване на злоупотреби и фалшификации в процеса на 
превалутиране и др. 
Това трябва да се обяснява, за да не се подклаждат страховете на хората и България да не пропусне огромния си шанс за 
влизане в Еврозоната с възможностите й за ускорено икономическо развитие и подобряване на средата за живот и за 
бизнес. 
 
√ Печалбата на АЕЦ „Козлодуй“ достигна 1,36 млрд. лева за деветте месеца на годината 
Дружеството остава основен вносител на средства в подкрепа на бизнеса и наложения таван на цените на свободния 
пазар 
Печалбата след данъци на АЕЦ „Козлодуй“ за деветте месеца на годината е достигнала 1,36 млрд. лева. Това е увеличение 
с 90% спрямо печалбата за предходната година за същия период, става ясно от междинния финансов отчет на дружеството. 
От данните се вижда още, че приходите от продажбата на електроенергия се повишават в пъти и са за над 5 млрд. лева. 
Справката показва, че за същия период на миналата година приходите са били за 1,5 млрд. лева. 
Разходите на компанията обаче също се покачват, включително и за вноските към държавния бюджет за подкрепа на 
бизнеса чрез механизма за таван на цените. Перото „Други разходи“ се е покачило най-драстично за разглеждания период 
като е достигнало 2,9 млрд. лв. за деветте месеца на годината. През миналата година тези разходи са били са 247 хил. лв. 
От данните става ясно, че плащанията на АЕЦ „Козлодуй“ към трите основни фонда са се увеличили с 240% спрямо деветте 
месеца на 2021 г. Сега плащанията са за почти 750 млн. лева. А трите структури са фондовете „Радиоактивни отпадъци“, 
Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и „Сигурност на електроенергийната система“. Другите плащания към 
държавния бюджет, включително и данъците, достигат 925,3 млн. лева, става ясно още от отчета. 
Увеличение има и при разходите за персонал, но то е съизмеримо с инфлацията в страната. АЕЦ „Козлодуй“ е направила 
разходи за служители си за деветте месеца на годината в размер на малко над 204 хил. лв. 
От информацията става ясно още, че атомната ни централа е отпуснала и заем на свързани лица. Такива лица са всички 
дружества в групата на Българския енергиен холдинг, но от отчета не се дават подробности към кое дружество са насочени 
средствата. Заемът за деветте месеца на годината е за 359.4 млн. лв. За същия период на миналата година заемите са били 
за малко над 2,3 млн. лв. 
Паричните депозити на дружеството се покачват и достигат 1,31 млрд. лв., сочат още данните от отчета. Всичко това 
показва, че компанията е в завидно добро финансово състояние, което предполага по-големи възможности за 
дългосрочни инвестиции, включително и в ново ядрено гориво. 



17 

 

Вероятно забавянето и техническите проблеми покрай пуска на VI блок ще окажат минимално въздействие върху 
финансовите показатели на дружеството.  Инвестициите в остаряващото оборудване ще продължат да са на ниво, но вече 
трябва да се мисли за заместващи ядрени мощности, яко искаме да продължим развитието на ядрената си енергетиката у 
нас, коментират експерти. За целта обаче е нужен и твърд политически ангажимент от страна на парламент и правителство. 
 
√ Спад с 2.0%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 354.70 лв. за MWh с ден за доставка 4 ноември 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 354.70  лв. за MWh с ден за доставка 4 ноември 2022 г. и обем от 68 002.50 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 2.0 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 407.89 лв. за MWh, при количество от 36 826.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (31 176.50 MWh) е на цена от 301.52 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 254 лв. за MWh и количество от 2542.5 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 189.87 лв. за MWh (2527.7 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 470.47 лв. за 
MWh при количество от 2368.2 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 336.79 лв. за MWh при обем от 2589.8 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 361.86 лв. (185.02 евро) за MWh за 3 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 4 ноември 2022 г. се понижава до 354.70 лв. за MWh ( спад с 2.0 %) по данни на БНЕБ или 181.36 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 3 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 278.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 314.89 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
Име                      MW 
АЕЦ     25,80%    1084.02 
Кондензационни ТЕЦ   50,91%    2138.83 
Топлофикационни ТЕЦ   5,74%    241.31 
Заводски ТЕЦ    2,05%    86.27 
ВЕЦ     0,21%    8.68 
Малки ВЕЦ    1,53%    64.08 
ВяЕЦ     0,35%    14.63 
ФЕЦ     13,02%    547.23 
Био ЕЦ      0,39%     16.53 
Товар на РБ         3755.56 
Интензитетът на СО2 е 446g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Покачване на цените по европейските енергийни борси за 4 ноември. В Гърция токът е най-скъп 
Румънската OPCOM затвори при цена от 182,91 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 194,12 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 182,91 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 4 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 211,65 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
154,16 евро/мвтч. Най-високата цена от 240,55 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 97,08 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 67 776,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 4 ноември ще бъде 194,12 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 119,56 гвтч. Максималната цена ще бъде 245,79 евро/мвтч и тя ще бъде в 7 ч. 
Минималната цена ще бъде в 3 ч и тя ще бъде 146,15 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цена на електроенергията в 
този сегмент на пазара от цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 4 ноември е 181,68 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 212,38 евро/мвтч. Най-високата цена от 240,55 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч 
тя ще бъде 94,86 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 76 338,0 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 4 ноември на Словашката енергийна борса е 180,01 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 19 ч и тя ще е 240,55 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 92,21 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 180,52 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 19 ч и 
тя ще е 240,55 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 89,18 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 4 ноември е 178,04 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
212,73 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 52 176,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 240,55 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 78,19 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 178,54 евро/мвтч на 4 ноември. Пиковата цена ще бъде 
213,42 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 482 844,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч 
и тя ще достигне 240,55 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 1 ч тя ще бъде 88,11 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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На италианския енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 4 ноември ще се продава за 190,95 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Агресивното вдигане на лихвите в САЩ и Великобритания прати акциите в Западна Европа в червената зона в 
четвъртък 
С най-силен дневен спад затвори испанският индекс IBEX 35, а единствен с нарастване приключи британският FTSE 100  
Водещите европейски фондови пазари регистрираха спад по време на търговията в четвъртък, като негативна реакция 
срещу вчерашното повишение на основните лихвени проценти от страна на Федералния резерв на САЩ (Фед) с  четвърти 
от процентния пункт, въпреки че инвеститорите очакваха това и не бяха изненадани. Към негативните реакции на 
пазарните участници може да се прибави и решението от днес на Централната банка на Великобритания също да повиши 
за осми пореден път основната си лихва. 
Фед обяви в сряда, че битката му срещу инфлацията ще изисква допълнително покачване на разходите по заеми (ново 
повишаване на лихвите), но сигнализира, че може да наближава повратна точка в това, което се превърна в най-бързото 
затягане на паричната политика на САЩ за последните 40 години. Повишението, заедно с предходните, е едно от най-
резките, предприемани от Фед от началото на 80-те години на 20-и век, когато инфлацията беше подобна на сегашната. 
Фед повиши основния лихвен процент за четвърти пореден път с 0.75 процентни пункта (пр. п.) до нива от 3.75 - 4 на сто. 
С това лихвите в САЩ достигнаха най-високото си равнище от януари 2008 година. 
Президентът на Фед Джером Пауъл предупреди на пресконференция, че ще отнеме време, преди повишаването на 
основния лихвен процент да доведе до забавяне на инфлацията и че това със сигурност ще доведе и до забавяне на 
икономиката. 
Английската централна банка (BoE) също не изненада, но разгневи инвеститорите, тъй като повиши ключовата си лихва със 
75 базисни пункта до 3% на годишна база, до 33 годишен връх. Това е осмото поредно увеличение на лихвата, а днешното 
е рекордно от 1989 година насам, като обяви, че се бори с най-високата инфлация от 40 години. BoE прогнозира, че 
инфлацията ще достигне пика си от 10.9% до края на годината, а предишната прогноза беше за по-висок ръст от 13%. През 
септември потребителските цени в Обединеното кралство нараснаха с 10.1 на сто. Снижението на прогнозата за инфлация 
е обусловено от мерките на британското правителство за ограничение на ръста на цените на енергоносителите. Тези мерки 
ще действат до следващия април. 
Също така BoE промени и макроикономическата си прогноза. Регулаторът очаква съкращаване на БВП на Великобритания 
до 0.5% през третия тримесечие, което означава начало на рецесията, която може да продължи през следващите осем 
тримесечия. През 2023 г. BoE продължава да очаква спад на британската икономика на 1.5%, а през 2024 г. се прогнозира 
намаляване до 1%, а не до 0.25%, както беше в прогнозата от август. 
В същото време членът на борда на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Сентено каза пред португалския вестник 
Publico в четвъртък, че голяма част от увеличенията на лихвените проценти в еврозоната вече са направени. ЕЦБ повиши 
лихвените проценти с общо 200 базисни пункта през последните си три заседания за паричната политика, тъй като се 
стреми да овладее рекордно високата инфлация, която се очаква да достигне връх през четвъртото тримесечие на 
настоящата година. 
В полезрението на пазарните участници бяха и данните на „Евростат“ за безработицата в еврозоната, която през септември 
е спаднала в еврозоната и ЕС съответно с 6.6% и 6.0 на сто. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.9%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше испанският IBEX 35 (-1.3%), следван от френския CAC 40 (-0.66%), 
германския DAX (-0.62%), италианския FTSE MIB (-0.51%) и британския FTSE 100 (-0.22%). В крайна сметка всички основни 
индекси завършиха на червена територия, с изключение на британския FTSE 100, което се дължи на ревизираната прогноза 
на BoE за икономическия растеж и инфлацията, които показват „много предизвикателна“ перспектива за икономиката на 
Обединеното кралство, тъй като изглежда възможно до две години да върне инфлацията обратно към целта си от 2%, 
съобщи CNBC. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-силен дневен спад затвори испанският индекс IBEX 35, а единствен с нарастване 
приключи британският FTSE 100. 
От секторните индекси измерителят на акциите на производителите на автомобили загубиха 3.2% и поведоха губещите 
секторни индикатори, каквито бяха повечето. Само индексът на петролните и газовите компании беше един от малкото 
сектори, които затвориха на зелено, затваряйки с ръст от 1.4 на сто. 
Най-големият губещ сред компонентите на Stoxx 600 е швейцарската верига онлайн аптеки Zur Rose Group AG, чийто 
акции загубиха 16.64%. 
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Книжата на автомобилния производител Stellantis NV, създаден в резултат на сливането на Fiat Chrysler Automobiles NV 
(FCA) и PSA Group, се понижиха с 3.26%. В същото време компанията отбеляза ръст на приходите през третото тримесечие 
поради по-високите продажби на автомобили, по-високите цени на колите и положителния ефект от по-слабото евро. 
Книжата на германския производител на автомобили BMW поевтиняха с 4.66%, въпреки че компанията отчете сериозен 
ръст на печалбите за третото тримесечие от 23 на сто до 3.18 милиарда евро спрямо 2.58 на сто за същия период на 
миналата година. Печалбата преди данъци възлиза на 4.10 милиарда евро, или с 20 на сто повече от преди година. 
Приходите за тримесечието достигнаха 37.18 милиарда евро, или ръст от 35.3 на сто спрямо 27.47 милиарда преди година. 
Вносителят на газ Uniper, който скоро ще бъде национализиран, отчете рекордна нетна загуба от 39.3 милиарда долара, 
сред най-големите в корпоративната история на Германия, заради хода на Русия да спре доставките си. "Данните за 
първите 6 месеца вече показват, че това нанася сериозни щети на нашите финансови резултати", заяви Тина Туомела, 
главен финансов директор на компанията, която е финландска собственост все още. Тя добави, че "се финализира" 
стабилизационният финансов пакет, въз основа на който Германия ще поема контрола над Uniper. В резултат цената на 
акциите на компанията спадна с 5.14%. 
Сред губещите бяха и акциите на германския производител на уреди Rational, които се понижиха с 8.23%, след като отчете 
финансовите си резултати за третото тримесечие в четвъртък. 
Пазарната цена на Hugo Boss AG спадна с 3.17%, въпреки че германският производител на облекло и аксесоари през 
третото тримесечие на 2022 г. увеличи нетната си печалба с 12% на годишна база, приходите - с 24%, а също така повиши 
прогнозата си за текущата година като цяло. 
Акциите на ING Group NV поскъпнаха с 8.45% и се изкачиха на върха на Stoxx 600, въпреки че нидерландската финансова 
група през третото тримесечие намали нетния си приход с 28.5%, което е повече от очакваното, но цената на акциите 
нарасна най-вече заради стартирането на план за обратно изкупуване на акции на стойност 1.5 млрд. евро. 
Междувременно най-голямата френска банка по активи BNP Paribas SA увеличи нетната си печалба за третото 
тримесечие с 10% и приходите с 8%, като и двата показателя бяха по-добри от пазарните очаквания. Книжата на кредитора 
нараснаха с 2.6 на сто. 
Акциите на AXA SA се повишиха с 1.2%. Френският застраховател, вторият по капитализация в Европа, леко увеличи 
приходите през третото тримесечие на фона на ръста на приходите от здравноосигурителния сегмент. 
 
Мениджър 
 
√ Парламентът реши: Даваме военна помощ на Украйна 
След дълги колебания Народното събрание все пак реши страната ни да предостави военна и военно-техническа подкрепа 
за Украйна. В срок до един месец правителството трябва да внесе в парламента проект на решение, в който ясно да се 
посочва какво оръжие можем да предоставим на Украйна, съобразно българските възможности, гарантирайки сигурността 
и защитата на населението. 
Решението беше подкрепено от 175 депутати, 49 бяха "против", а един "се въздържа". То беше подкрепено с гласовете 
на ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната", ДПС, "Демократична България" и "Български възход". "Против" него бяха от 
"БСП за България" и "Възраждане", предава БТА.   
Парламентът възложи на кабинета до 10 ноември т.г. да предприеме всички необходими действия за деклариране 
готовността на България за принос към мисията на ЕС за подпомагане на Украйна. 
До един месец пък правителството ще трябва да проведе преговори с правителствата на съюзниците в НАТО за 
придобиване, предоставяне или разполагане на заместващ или усилващ отбранителните ни способности капацитет, което 
да позволи ускорено освобождаване от остарялото съветско въоръжение и техника.    
Народното събрание реши още правителството да подкрепи съдебния иск на Украйна срещу Русия в Европейския съд за 
правата на човека за нарушения на Европейската конвенция за правата на човека и да встъпи в делото на Украйна срещу 
Руската федерация пред Международния съд на ООН. Депутатите гласуваха също страната ни да подкрепи усилията на 
международната общност за разследване на военните престъпления, извършени от руската армия на територията на 
Украйна. 
НС потвърждава категоричната си подкрепа за териториалната цялост на Украйна и отхвърля незаконното анексиране на 
украински територии чрез т. нар референдуми, като подчертава значението на решенията на ООН в тази връзка. 
В преамбюла се подчертава и необходимостта от укрепване сигурността на страната ни във всички области чрез 
модернизиране и укрепване способностите на въоръжените ни сили, чрез подпомагане растежа и иновациите на 
отбранителната индустрия и увеличаване на научния потенциал в сферата на отбраната и сигурността. 
"Министерството на отбраната, в съответствие на решението на парламента, ще подготви своето домашно, като нашето 
предложение ще бъде крайно консервативно", заяви служебният министър на отбраната Димитър Стоянов в кулоарите 
на парламента. Той присъства на дебата, но напусна пленарната зала преди самото гласуване.  
На въпрос какво въоръжение може страната ни да предостави на Украйна, министър Стоянов каза, че в конкретика може 
да се влезе след като бъде направен съответният анализ. "Нееднократно съм повтарял, че тежко въоръжение, каквото са 
комплексите С-300, С-125 и останалите наши зенитно-ракетни комплекси, както и самолети СУ-25 и МиГ-29, няма как да 
бъдат дадени в този момент. За да бъдат дадени, трябва преди това да дойдат заместващи платформи. Като говорим за 
старо руско въоръжение, необходимо е да се отчита останалите страни каква техника получават в замяна. Тя не е по-нова, 
но все пак е западна и е съвместима с техниката на страните членки на НАТО", коментира военният министър. Ние имаме 
излишна техника, която е обявена за продан, каза още Стоянов и даде пример с вертолет Ми-24, като уточни обаче, че 
такъв не е бил поискан от украинската страна.  
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"Ние осъдихме тази война. Ние помагаме на жертвите от агресията и смятаме, че българският национален интерес е да не 
предоставяме оръжия, защото това ще ни направи страна в конфликта. Искаме този български национален интерес да 
впишем в европейския и световния ред", посочи лидерът на БСП Корнелия Нинова.  
"Естествено, всички ние сме политици, естествено, всички ние хвърляме по едно око на възможността да се задават избори 
и се занимаваме с предизборна реторика, но все пак, когато става дума за толкова сериозни неща, е добре да не 
използваме политиките на страха", каза съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов.  
Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ заяви, че ще подкрепи проекта за решение, защото геополитическата ориентация на 
страната не бива да се поставя под съмнение. 
Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС пък призова колегите си да направят евроатлантически консенсус, който да "направи на пух и 
прах тезата, че българското общество е против военна помощ за Украйна". 
"Против" решението да изпращаме оръжие на Киев се обявиха от "Възраждане". "Сега в момента България уж се управлява 
от българи, а ние говорим за предоставяне на малкото ни останало въоръжение и буквално вкарването на България във 
войната, защото няма какво да се лъжем, това ще е следващата крачка и нека да го кажем ясно от тази трибуна", 
каза председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов.  
От "Български възход" поискаха редакционна поправка в проекта на решение. 
 
√ Водород смесен с природен газ може да тече по интерконектора Гърция-България 
Междусистемната газова връзка Гърция-България, известна още като интерконектора Ай Джи Би (Gas Interconnector 
Greece–Bulgaria - IGB), с капацитет за пренос 3 милиарда кубични метра на година, в бъдеще може да пренася водород, 
смесен с природен газ. Това е заявила Теодора Георгиева, изпълнителен директор от българска страна на компанията 
оператор на проекта "Ай Си Джи Би" (ICGB), пред аналитичната компания Ай Си Ай Ес (ICIS), предава БТА.  
"В зависимост от количеството водород, което трябва да се инжектира, може да е необходимо известно ниво на 
преоборудване на газопреносната инфраструктура. Степента на необходимите модификации зависи от много аспекти, 
свързани с техническите характеристики на конкретни сегменти от газопреносната система", е обяснила Георгиева.  
Търговската експлоатация на интерконектора започна на 1 октомври, като съоръжението може да транспортира 300 
милиона кубични метра газ до края на настоящата година, е добавила тя.  
Също така капацитетът на газовата връзка, който сега е 3 милиарда кубични метра на година, може да бъде увеличен до 5 
милиарда кубични метра, при наличие на пазарен интерес, според компанията оператор ICGB.  
Развитието на водорода в Европейския съюз бе в дневния ред на неотдавнашна среща на енергийните министри на 27-те 
страни членки. "Водородният пазар все още не е развит, затова трябва да осигурим най-гъвкавите условия за неговото 
развитие, като вземем предвид характеристиките и потенциала на всяка страна членка. Само по този начин ще 
стимулираме бързото развитие на производството, потреблението и търговията", призова тогава своите колеги 
българският енергиен министър Росен Христов.  
България трябва да получи финансиране от 35 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС, за да развие 
55 мегавата, или годишен капацитет за производство на над 4300 тона водород до 2030 година.  
"Според проучвания на международната газова асоциация MARCOGAZ, при относително ниски концентрации на водород 
– до 10% от целия транспортиран обем, газовата система не изисква големи инвестиции или модификации. По-високата 
концентрация (на водород) обаче почти сигурно ще има нужда от по-значителен инвестиционен капитал – съобразно 
мрежовата топология, преносното разстояние, съществуващото оборудване в газовите съоръжения и т.н.", е съобщила 
още Георгиева.  
Миналата седмица, на 26 октомври, община Разград обяви планове за инвестиране във водородна технология, за да бъдат 
инсталирани 10 мегавата, или над 714 тона на година възобновяем капацитет за производство на водород до 2027 година.  
 
√ ЕС осигурява 3 милиарда евро за проекти за чиста енергия и прекъсване на зависимостта от руските енергоносители 
Европейската комисия обяви, че осигурява 3 милиарда евро за развитието на проекти за чиста енергия и за прекратяване 
на зависимостта от вноса на руски енергоносители, предаде БТА. 
Един милиард евро ще бъдат насочени към проекти за възобновяема енергия, за съхраняване на енергия и за улавянето 
и внедряването на въглерод, за производство на чисти горива за превозните средства, включително за кораби и самолети. 
Същата сума ще бъде предоставена и за проекти за производството на водород, както и за технологии за заместване на 
изкопаемите горива с ток. Със 700 милиона евро ще бъдат подкрепени проекти за създаване на нови видове батерии и 
термопомпи. 
Предвижда се оценката на предложените проекти да започне след март догодина и да бъде обявена към края на годината. 
Проектите, които не получат финансиране по тази програма, може да бъдат подкрепени със средства от Европейската 
инвестиционна банка, се отбелязва в съобщението на комисията. 
Допълва се, че бюджетът за одобрените проекти се съставя от таксите върху замърсяващите дейности и се очаква до 2030 
г. да достигне 38 милиарда евро. 
 
√ Спад на борсите в Европа, след като Фед намекна за по-продължително увеличение на лихвите 
Европейските акции регистрираха спадове в ранната търговия в четвъртък, след като Федералният резерв на САЩ намекна 
за по-малки увеличения на лихвените проценти, но за по-дълъг период време, попарвайки надеждите за разхлабване на 
агресивната му политика за борба с инфлацията, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 4,76 пункта, или 1,15%, до 408,63 пункта. Немският показател DAX отчете 
спад от 154,67 пункта, или 1,17%, до 13 102,07 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 40,48 пункта 
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от стойността си, или 0,57%, достигайки ниво от 7 103,66 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 47,14 пункта, 
или 0,75%, до 6 229,74 пункта. 
Докато повечето основни европейски секторни индекси се понижиха, банковият индекс SX7P, след като Федералният 
резерв обяви поредното си  увеличение на лихвения процент от 75 базисни пункта в сряда, като председателят Джеръм 
Пауъл отбеляза, че бъдещите увеличения може да са в по-малък размер и каза, че „крайното ниво“ на основния лихвен 
процент вероятно ще бъде по-високо от предварително изчисленото. 
„Фед дава с едната ръка и взема с другата. Признанието, че бъдещите решения ще вземат предвид кумулативното затягане 
и закъснелите последствия на политиката, беше силен намек за забавяне на темпото на затягане през декември“, каза 
Крейг Ерлам от OANDA. 
„Но това, което инвеститорите не искаха, беше твърдението, че лихвите могат да се покачат по-високо, отколкото са 
смятали преди, че и лихвите все още трябва да вървят нагоре“, добави той. 
Тъй като инфлацията в еврозоната достигнат нови рекордни нива, Европейската централна банка прие подобни мерки на 
тези на колегите си отвъд Атлантическия океан, като се придържа към своя цикъл на бързо повишаване на лихвените 
процент. Очаква се лихвеният процент по депозитите да достигне връх малко под 2,9% през 2023 г. 
Инвеститорите чакат и решението за лихвените проценти на Английската централна банка по-късно през деня. Прогнозите 
са тя да обяви най-голямото си увеличение на лихвените проценти от 1989 г. насам. 
Общият индекс SXTP на фирмите, свързани с пътувания и отдих, се понижи с 2,08%, следвайки поевтиняването на акциите 
на Flutter Entertainment с 3,21% на фона на новината, че австралийският орган за наблюдение на финансовите 
престъпления нареди одит на Sportsbet, най-голямата къща за онлайн залагания в страната, управлявана от Flutter. 
Акциите на BMW поевтиняха с 6,26%, след като германският производител на премиум автомобили предупреди, че 
нарастващата инфлация и лихвени проценти ще започнат да натежават върху продажбите през следващите месеци. 
Цената на книжата на BNP Paribas - най-големият кредитор в еврозоната, се повиши с 2,28%, след като компанията отчете 
по-висока от очакваната нетна тримесечна печалба. 
Спад в САЩ 
Американските борсови индекси регистрираха понижения в сряда, след като председателят на Федералния резерв на САЩ 
Джером Пауъл каза, че инфлацията все още е твърде висока и че централната банка готви още повишения на лихвените 
проценти, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 505,44 пункта, или 1,55%, до 32 147,76 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 96,41 пункта, или 2,5%, до 3 759,69 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 366,05 пункта от стойността си, или 3,36%, достигайки ниво от 10 524,8 пункта. 
До тези резултати се стигна, след като Федералният резерв приложи още едно увеличение на основния лихвен процент 
със 0,75 базисни пункта, като по-този начин той достигна най-високото си ниво от 2008 г. насам – диапазон от 3,75% до 4%. 
На пресконференция след обявяването на увеличението Пауъл каза, че борбата с инфлацията далеч не е приключила. 
„Все още имаме работа за вършене и входящите данни от последната ни среща предполагат, че крайното ниво на 
лихвените проценти ще бъде по-високо от очакваното преди“, каза той. 
Пауъл добави, че е „преждевременно“ да се говори за прекратяване на увеличението на лихвите. 
Акциите първоначално се повишиха след повишаването на лихвения процент, след като придружаващото изявление на 
Фед намекна за възможна промяна на политиката в бъдеще. „При определяне на темпа на бъдещи увеличения в целевия 
диапазон на Федералната комисия по отворения пазар (FOMC) ще вземе предвид кумулативното затягане на паричната 
политика, закъсненията, с които паричната политика влияе върху икономическата активност и инфлацията, както и 
икономическото и финансовото развитие“, посочиха от централната банка. 
Но надеждите на търговците бяха попарени от коментарите на Пауъл за инфлацията. 
„Тонът на коментарите на председателя на Федералния резерв Джей Пауъл беше доста агресивен, което означава, че 
Федералният резерв все още има начин да се бори с инфлацията и нивото на лихвените проценти ще бъде по-високо от 
очакваното преди“, каза Джак Макинтайър, портфолио мениджър в Brandywine Global . „Нямаше никакви намеци, които 
да подсказват, че Фед може да е готов да спре с увеличението на лихвите“, добави той. 
Големите губещи в сесията отново бяха технологичните компании, като акциите на Amazon, Netflix и Meta Platforms 
поевтиняха с  4,82%, 4,80% и 4,89%. Цените на книжата на Tesla и Salesforce паднаха съответно с 5,64% и 6,14%. 
Пониженията на борсите идват, след като в началото на седмицата Dow записа рекордно представяне за октомври, като 
напредна с почти 14%. Това бе най-добрия месец за индекса от 1976 г. насам. S&P 500 и Nasdaq се повишиха съответно 
около 8% и 3,9%, за да прекъснат двумесечна серия от загуби. Със загубите в сряда, Dow вече е на червено с 11,5% за 
годината, а S&P 500 и Nasdaq са се понижили съответно с 21,1% и 32,7%. 
Понижения в Азия 
Водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион се оцветиха в червено в четвъртък, след като председателят 
на Фед Джером Пауъл сигнализира за нови увеличения на лихвите, след като американската централна банка прие 
повишение със 75 базисни пункта в сряда, предаде Си Ен Би Си. 
Хонконгският показател Hang Seng отчете спад от 487,68 пункта, или 3,08%, до 15 339,49 пункта, повеждайки загубите в 
региона. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 5,56 пункта, или 0,19%, до 2 997,81 пункта, докато 
индексът Shenzhen Composite изтри 0,82 пункта от стойността си, или 0,04%, достигайки ниво от 1 967,38 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi записа спад от 7,7 пункта, или 0,33%, до 2 329,17 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 се понижи със 128,8 пункта, или 1,84%, до 6 857,9 пункта.   
Борсите в Япония останаха затворени заради празник. 
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У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 1,35 пункта, или 0,23%, до 589,56 пункта. BGBX40 се понижи с 0,34 пункта, или 0,25%, до 136,55 пункта. 
BGTR30 изтри 2,41 пункта от стойността си, или 0,34%, достигайки ниво от 710,90 пункта. BGREIT напредна с 0,07 пункта, 
или 0,04%, до 177,81 пункта. 
 
√ САЩ станаха вторият по големина доставчик на природен газ в Европа 
САЩ са вторият най-голям доставчик на газ за Европейския съюз. Това заяви изпълнителният вицепрезидент на 
Европейската комисия (ЕК) Валдис Домбровскис. 
На първо място е Норвегия. „Успяхме напълно да променим структурата на доставчиците. Сега Норвегия е най-големият 
доставчик на природен газ за ЕС, следвана от САЩ с доставки на втечнен природен газ.", каза Домбровскис. 
В момента американският газ представлява 40 процента от вноса на втечнен природен газ в Европа, а в периода април-
септември 2023 г. се очаква доставките да се увеличат с 9 милиарда кубически метра спрямо същия период на тази година. 
В същото време загубите на ЕС от спирането на вноса на руско гориво в случай на спиране на доставките по все още 
действащия украински маршрут могат да възлязат на 20 милиарда кубически метра, при което не е сигурно, че капацитетът 
на САЩ ще бъде достатъчен, за да покрие нуждите на региона. 
Междувременно шефът на Новатек Леонид Михелсон призна по-рано, че Европа е успяла почти напълно да замени руския 
газ. 
 
√ Кристин Лагард: Рецесията е възможна, но няма да спре инфлацията 
Възможно е да има лека рецесия, но сама по себе си тя няма да бъде достатъчна, за да спре повишението на цените. Това 
заяви председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард по време на конференция в латвийската столица, 
предаде Блумбърг. 
Говорейки седмица след второто поредно увеличение на лихвите на ЕЦБ със 75 базисни пункта и на фона на нарастващите 
опасения, че енергийната криза ще свие икономическата активност в 19-членната еврозона, Лагард каза, че в ЕЦБ не 
вярват, че тази рецесия ще бъде в състояние да укроти инфлацията“. 
Тя също така отбеляза, че служителите на централната банка трябва да внимават за страничните ефекти от бързите 
увеличения на лихвените проценти, въведени от Федералния резерв на САЩ, който вчера прие трето поредно увеличение 
на лихвения процент със 75 базисни пункта. 
„Трябва да се съобразяваме един с друг и трябва да сме внимателни към потенциалните странични ефекти. Смятам, че 
Федералният резерв ги има предвид“, каза тя. 
„Всеки от нас, точно както ЕЦБ, има своя съответен мандат, и макар че трябва да вземем предвид такива елементи като 
решенията на Фед относно паричната политика и други елементи от международен характер, които ще ни помогнат да 
определим най-добрата парична политика, ние не си приличаме и не можем да напредваме със същото темпо и да даваме 
същата диагноза на нашите икономики“, добави Лагард. 
Въпреки че свиването на икономиката не е нейният „основен“ сценарий, латвийският й колега Мартинс Казакс каза, че 
очаква рецесия през идните месеци. 
„Според мен рецесията в еврозоната е основния сценарий, но засега е вероятно тя да бъде относително плитка и кратка“, 
каза ръководителят на Латвийската централна банка. „И следователно тя не е достатъчна, за да пречупи гръбнака на 
продължаващата инфлация“, добави той. 
Според него ЕЦБ трябва да продължи да вдига лихвите, за да се справи с рекордния скок на цените. 
„Лихвените проценти все още ще продължат да се повишават значително“, каза Казакс. „Разбира се, несигурността е много 
висока, особено във връзка с войната в Украйна. Други централни банки също увеличават лихвите, за да забавят 
инфлацията“, добави той. 
Според него повишението трябва да продължи през 2023 г. 
„Ясно е, че лихвените проценти ще трябва да се повишат много повече, за да свалят инфлацията до целта от 2% в 
средносрочен план. Няма нужда да се прави пауза в началото на годината. Повишаването на ставката трябва да продължи 
през следващата година - докато инфлацията, особено основната инфлация, покаже видимо забавяне.“, коментира членът 
на управителния съвет на ЕЦБ. 
Казакс, че заемите ще стават още по-скъпи, дори след като ЕЦБ приключи с цикъла на увеличение на лихвите. 
Припомняме, че инфлацията в еврозоната достигна 10,7% през октомври - над очакваното и повече от пет пъти над 
официалната цел. Фокусът сега е върху това какви действия ще бъдат предприети следващия месец на последната среща 
на ЕЦБ за 2022 г., като почти всички членове на централната банка са съгласни, че са необходими допълнителни 
увеличения. 
 
√ Германия преговаря със САЩ, за да се избегне „търговска война“ 
Германия води преговори със Съединените щати относно така нареченият „Закон за намаляване на инфлацията“ и начина, 
по който той ще засегне европейските компании, за да се избегне „търговска война“. Това заяви вчера германският 
министър на икономиката Роберт Хабек, цитиран от Ройтерс. 
„Водим преговори с американците, за да не започваме някакъв вид търговска война сега, но виждаме, че има 
съперничество и трябва да намерим европейски отговори спрямо него“, коментира Хабек по време на конференция в 
Берлин. 
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Европейската индустрия се опасява, че законопроектът, който позволява на американските потребители да получат 
данъчен кредит при закупуването на някои стоки, произведени в Северна Америка, може да пренасочи потенциални 
инвестиции далеч от Европа. 
 
√ МАЕ: Европа е изправена пред недостиг на природен газ през 2023 г. 
Европа е изправена пред недостиг на природен газ през 2023 г. и може да изпита затруднения да осигури дори половината 
от необходимото количество следващото лято, за да запълни газохранилищата предупреди Международната агенция по 
енергетика, цитиран от Блумбърг. 
Недостигът на доставки през следващата година може да достигне до 30 млрд. кубически метра газ, ако потоците по руски 
тръбопровод спрат и търсенето от Китай се възстанови, се казва в нов доклад на МАЕ. Агенцията повтори призива си за 
мерки за намаляване на търсенето на газ, за да се облекчи енергийната криза. 
Прогнозата отразява опасенията на индустрията, че следващата зима ще бъде по-предизвикателна от тази поради по-
дългия период с по-малко газ от Русия - доскоро най-големият доставчик за Европа. Засега рекордният внос на втечнен 
природен газ, по-ниското търсене и необичайно мекото есенно време поддържат запасите за тази зима на добри нива. 
Няма обаче гаранция, че факторите, които помогнаха на Европа тази година, ще съществуват през 2023 г., тъй като руските 
доставки вероятно ще бъдат много по-ниски и конкуренцията от страна на Китай за наличния LNG ще се увеличи. 
 „Европа трябва да предприеме незабавни действия, за да избегне риска от недостиг на природен газ през следващата 
година“, заяви шефът на МАЕ Фатих Бирол. 
Докато доставките на руски газ се очакват около 60 милиарда кубически метра тази година, те вероятно ще паднат до по-
малко от половината от това през 2023 г. или могат да спрат напълно, предупреждава МАЕ. 
Търсенето на LNG в Китай, от друга страна, може да се възстанови до нива близки до тези от 2021 г., тъй като икономиката 
се възстановява след локдауните, свързано с коронавируса. Това може да погълне повече от 85% от очакваното увеличение 
на глобалните доставки на втечнен природен газ през следващата година и да постави таван върху наличностите, достъпни 
за Европа. 
 
√ Япония ще модернизира пристанища и летища, за да могат да се ползват и за военни нужди 
Правителството на Япония разработва програма за модернизиране на граждански летища и пристанища за сметка на 
държавния бюджет, така че да могат да се използват безпрепятствено от бойни самолети и военни кораби в случай на 
спешна необходимост, съобщи в. "Йомиури", цитиран от ТАСС и БТА. 
Специално внимание се очаква да се обърне на най-южната префектура Окинава заради близостта и до Тайван - район, 
където според Токио съществува опасност от въоръжен конфликт. В района има само две граждански летища с 3000-
метрови писти, където могат да кацат тежки военнотранспортни самолети. Пристанището на японския остров Инагуни, на 
110 км от Тайван, не може да приема военни кораби. 
Очаква се модернизацията на тази инфраструктура да започне още през следващата фискална година за сметка на 
държавния бюджет. 
Проектът за военен бюджет за фискалната 2023 година включва повече от 90 позиции, без да се уточнява размерът на 
конкретните бюджетни кредити, което ще направи реалните разходи за нуждите на въоръжените сили значително по-
високи от посочените в документа. Очаква се тази сума за първи път да надхвърли 1% от брутния вътрешен продукт на 
страната. 
Експертите смятат, че като се вземат предвид неуточнените позиции, обемът на бюджетните кредити за въоръжените сили 
през следващата финансова година реално ще достигне ниво от 6,5 трилиона йени (46,6 милиарда долара). 
Управляващата Либерално-демократическа партия подкрепя повишаването на военните разходи до 2% от БВП или малко 
повече през идните пет години. 
 
√ Цените на петрола се повишиха на фона на по-слабия долар 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък на фона на по-слабия долар, предаде Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поскъпна с 2,13 долара, или 2,25%, до 96,80 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 2,16 долара, или 2,45%, до 90,33 долара за барел. За седмицата Брентът 
върви към спад с 0,5%, а WTI - ръст с около 1% 
И двата петролни еталона поевтиняха в началото на търговията, тъй като доларът се повиши, след което обаче поскъпнаха, 
когато доларовият индекс падна с 0,3% до 112,67 пункта. По-слабият долар повишава търсенето на петрол, тъй като прави 
суровината по-евтина за тези, които притежават други валути. 
Анализаторите твърдят, че докато опасенията за търсенето натежават на пазара, предлагането все още се очаква да бъде 
ограничено, поставяйки дъно под цените на петрола,. 
Страховете от рецесия в Съединените щати - най-големият потребител на петрол в света, нараснаха в четвъртък, след като 
председателят на Федералния резерв Джером Пауъл каза, че е „много преждевременно“ да се мисли за спиране на 
повишаването на лихвените проценти. 
„Призракът от по-нататъшни увеличения на лихвените проценти помрачи надеждите за повишаване на търсенето“, 
посочиха анализаторите на ANZ Research в бележка. 
Допълнителен негативизъм дойде от Английската централна банка, която предупреди вчера, че според нея 
Великобритания е навлязла в рецесия и икономиката може да не регистрира ръст още две години. 
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Подчертавайки опасенията за търсенето, Саудитска Арабия понижи официалните продажни цени (OSP) през декември за 
своя водещ арабски лек суров петрол за Азия с 40 цента до премия от 5,45 долара за барел спрямо средната цена за 
Оман/Дубай. 
Намалението беше в съответствие с прогнозите на търговски източници, които се основаваха на по-слаби перспективи за 
китайското търсене. 
Китай се придържа към строгите си ограничения срещу разпространението на COVID-19, тъй като новите случаи на 
заразени нараснаха в четвъртък до най-високото си ниво от август. Инвеститорите по-рано през седмицата смятаха, че най-
големият вносител на петрол в света може да се насочи към облекчаване на ограниченията, за да стимулира икономиката. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- След решението в парламента за изпращане на военна помощ за Украйна; Гости: Бившите министри на отбраната 
Ангел Найденов и Велизар Шаламанов 

- Стратегиите и ходовете на ДПС. Кои са приоритетите; Гост: Зам.-председателят на парламентарната група Халил 
Летифов. 

- Вътрешната сигурност и мерките. Между проверките, контрола и нарушенията; Гост: Бившият директор на СДВР 
Валери Йорданов. 

- Кои са местата с липсваща маркировка или други пътни знаци покрай училища и детски градини? И къде можем 
да подадем сигнали към отговорните институции. 

- Без дом остава младо семейство с три деца след пожар в двора на къщата им в пловдивското село Горнослав. От 
каква помощ имат нужда. 

бТВ, „Тази сутрин" 
- След решението на праламента за  военната помощ за Украйна. 
- Нови нарушения на прокурорския  син. 

НТВ, „Здравей, България" 
- За решението за предоставяне на военна помощ на Украйна, връщането на гласуването с хартиена бюлетина и 

възможните коалиции за съставяне на кабинет; Гости: Тома Биков от ГЕРБ, Кирил Петков от ПП и Йордан Цонев от 
ДПС. 

- Обещания за големи печалби с малки инвестиции. Как мъж завлече десетки в схема за бързи приходи от 
криптовалута. 

- Защо полицията отказва да върне над 20 000 лева, притежание на възрастна двойка украинци, които са били 
обрани в Пловдив. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Смъртният акт за колите на бензин и дизел май вдига продажбите им 
в. Труд - София дава военна помощ на Украйна 
в. Телеграф - Хлебарки посрещат в Студентски град 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Даваме оръжие на Украйна, за да се отървем от съветския скрап 
в. 24 часа  - Поне веднъж в месеца и по спешност нов съвет ще следи кои лекарства липсват в аптеките 
в. Труд - Хотели шмекерували с бежанци фантоми 
в. Труд  - 33% данък върху свръхпечалби от горива 
в. Телеграф - Даваме на Киев стари вертолети, но не и ракети 
в. Телеграф  - Скопие забранява БГ клубовете 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Владислав Горанов бивш министър на финансите: С влизането ни в еврозоната БНБ става акционер в ЕЦБ. А 
Това означава - ще станем по-богати 
в. Труд - Финансистът Пламен Данаилов пред "Труд News": Нови държавни заеми може да увеличат данъците 
в. Телеграф - Венци Мицов, музикант, журналист и университетски преподавател: Парламентът е театър, който ме 
разболя от ГЕРБ* 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Защо има искри между Нинова и Петков - ПП кривна вляво, а ДБ е разтроена 
в. Труд - Несъществуващата българска меритокрация 
в. Телеграф - Да учиш на инат. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 09.00 часа на пл. Народно събрание, ще се проведе протест "Аларма срещу хартиените бюлетини" срещу 
връщането на хартиеното гласуване в изборите. Протестът е обявен за днес, когато се предвижда да бъдат гледани 
промените в Изборния кодекс на първо четене в пленарна зала. 



25 

 

- От 11.00 часа в Централно фоайе на Националния исторически музей, ще бъде открита изложбата "Духът на 
Паисиевата История" 

- От 14.00 часа, в конферентната зала на Дома на Европа (ул. "Георги С. Раковски" № 124), Центърът за информация, 
демокрация и гражданска активност към Американския университет в България (АУБ), с подкрепата на фондация 
"Америка за България" и Фулбрайт България, организира международен семинар на тема "Дезинформация: 
Споделяне на добри практики и научени уроци в областта на противодействието на дезинформацията и 
дейностите за информационно въздействие". 

- От 16.30 часа в аулата на СУ "Кл. Охридски", Националната присъждаща комисия тържествено ще връчи EuroPsy-
сертификатите на първите девет психолози от България, удостоени с европейско признание на тяхното 
образование и квалификация по психология. 
На същото събитие заместник председателят на Дружеството на психолозите в Република България (ДПРБ) - Стою 
Недин - ще връчи на специалност "Психология", по случай 50-годишнината от основаването ѝ, наградата за "Най-
добър принос в развитието на психологическата практика в България" за 2022 г. 

*** 
Батак. 

- От 17.00 часа във фоайето на музея в Батак ще се проведе Родолюбиво състезание "Аз обичам Батак" 
*** 
Благоевград. 

- От 10.30 часа в Университетския център "Бачиново" и онлайн в платформата BigBlueButton ще се проведе 
юбилейната международна научна конференция "Физическото възпитание и спортът в образователната система". 
Научният форум се организира от катедра "Теория и методика на физическото възпитание" към Факултета по 
педагогика и е посветен на 30-годишнината от създаването на специалност "Физическо възпитание и спорт". 

*** 
Варна. 

- От 9.00 до 16.00 часа е планиран Ден на отворени врати в Технически университет - Варна, който ще представи на 
кандидат-студентите морските специалности, които университета предлага: "Корабоводене" и "Логистика на 
водния транспорт", "Корабни машини и механизми", "Корабостроене и морска техника", "Електрообзавеждане на 
кораба". Желаещите ученици ще могат да посетят корабния навигационен тренажорен комплекс, корабния 
машинен тренажорен комплекс, тренажорния комплекс за борба с бедствия и аварии, лабораториите за 
електрообзавеждане на кораби и др. 

- От 13.30 часа във Фондация Карин дом в новата сграда на адрес: бул. "Цар Освободител" 86 А, ще се проведат 
регионални дискусии за обсъждане на данните от доклада "Не/равно детство", на която Карин дом ще бъде 
домакин. 

*** 
Велико Търново 

- От 11.00 часа в Зала 302 в общината ще се проведе пресконференция на Дирекция "Социални дейности и 
здравеопазване". Темата е за приключване на дейностите по проект "Патронажна грижа+", реализиращ се на 
територията на общината. 

*** 
Габрово. 

- От 19.00 часа в зала 3 на Музея на хумора и сатирата в Габрово, предстои откриването на изложбата на Георги 
Ружев D.I.Y. 2.0. 

*** 
Добрич. 

- От 11.30 часа в Регионална библиотека "Дора Габе", Сектор "Работа с деца", ще се проведе събитието "С гатанките 
на Асен Разцветников" - литературно утро по повод 125-годишнината от рождението на Асен Разцветников 

- От 17.30 до 20.30 часа в Младежки център - Добрич , фоайе, ще се състои вечер на настолните игри "Да общуваме 
реално, а не виртуално" 

*** 
Плевен. 

- От 11.00 часа в зала "Амброаз Паре" на Телекомуникационния център, ще се проведе тържествена церемония по 
дипломиране Медицински университет - Плевен (МУ-Плевен) ще дипломира Випуск 2022 на Медицински колеж. 

*** 
Пловдив. 

- От 20.00 часа в Дом на културата "Борис Христов" в Пловдив, ще бъде открит Международни джаз форуми в 
страната - Plovdiv Jazz Fest. 

*** 
Русе. 

- От 10.30 часа в сградата на Дом "Майка и дете", ще бъде официално открита нова сензорна стая, предназначена 
за деца със специални потребности. Оборудването е осигурено с дарение от трите Лайънс клуба в Русе 

*** 
Сливен/с. Чокоба. 
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- От 18.00 часа в село Чокоба ще проведе традиционния си събор на 4 и 5 ноември. Програмата предвижда концерт 
пред читалището. 

- От 10.00 часа в Пресклуба на БТА в Сливен ще се състои представяне на проекта "Да творим с багри от природата" 
на Фондация "Крайница", финансиран от Национален фонд "Култура" с координатор Емилия Дескова. 

- От 10.30 часа, на "Дамарски мост"/ на широкия участък до реката на бул. "Ст.Караджа"/ в град Сливен, началникът 
на сектор "Пътна полиция" гл.инспектор Илиян Николов ще даде брифинг във връзка с началото на традиционната 
акция "Зима". 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в НЧ "Родина 1860" ще бъде откриването на Национален уъркшоп на младежките аматьорски театри 
"При отворени врати", на който Стара Загора ще бъде домакин от 4 до 6 ноември. Всички събития в уъркшопа са с 
вход свободен за публика. 

- От 17.00 часа в РБ "Захарий Княжески" ще се проведе събитието "Нарисувай ми Корея! Поглед към традиционната 
култура". С участието на ансамбъл по самулнори "Со Йънг", студенти и преподаватели при Тракийски университет. 
Организатори са Институт "Седжонг" - София, Тракийски университет, РБ "Захарий Княжески". Вход свободен. 

- От 19.00 часа в Културен център "Стара Загора" ше се състои "Среща на поколенията" - концерт на Надя Тончева и 
възпитаници от НУМСИ "Христина Морфова" - Стара Загора. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2021 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

