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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
EuroNews Bulgaria 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Новите компенсации за бизнеса ни приближават до средните в ЕС 
Компенсациите за бизнеса, които бяха приети на първо четене в парламентарната комисия по енергетика, са по-добра 
мярка от сега действащата. Това смята председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Според него, тя ни приближава по условие до средните за Европейския съюз. 
„В момента небитовите потребители на електроенергия, не само бизнес, а и сферата на културата, образованието, 
здравеопазването, социалната сфера, имат регулирана цена – 250 лева. Такава е цената от 1 юли до края на тази година. 
Това внесе предвидимост и направи бизнес средата по-добра“, посочи Велев. 
„В същото време трябва да отбележим, че средната цена за ЕС, на която се снабдяват с електроенергия малките и средните 
предприятия, е значително по-ниска от тези 250 лева – тя е 202 лева средно. А за електроинтензивната индустрия тази 
цена е 135 лева – много по-конкурентна спрямо тези 250 лева, които са сега за българските предприятия“, отбеляза още 
той. 
Ето защо този нов праг, който се предвижда да се въведе – от 200 лева, е много по-близък до средните стойности в ЕС. 
Което ще направи българските предприятия по-конкурентоспособни. 
Васил Велев е убеден, че с тази мярка българските предприемачи не само, че ще могат по-лесно да минат през кризата, в 
която навлиза европейската икономика, но тя ще доведе и до стопиране на инфлацията. 
„В България инфлацията е с пет процентни пункта по-висока от средноевропейската, по цени на дребно. И това е заради 
ненавременната и недостатъчната компенсация на свръх високите цени на електроенергията“, смята председателят на 
АИКБ. 
Цялото интервю вижте във видеото. 
 
ТВ „България 24“ 
 
√ Васил Велев, председател на АИКБ - конкретно за проблемите на енергетиката в България и Европа 
За състоянието на българската икономика,  
За посредниците и последиците от тях на енергийният пазар,  
За свободният пазар на електроенергия до сега,  
За свободният пазар на електроенергия за битовите потребители от тук насетне.  
Говорим с Васил Велев в десетото издание на предаването «Конкретно». 
След разговора с Васил Велев, говорим с Боян Ангелов, председател на Съюза на българските писатели.  
За будителите преди и сега. За смисълът от съхранение на традициите в литературата и културата ни. 
Цялото интервю с Васил Велев вижте в началото на видеото. 
 
iNews 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Новите компенсации за бизнеса ни приближават до средните в ЕС 
В България инфлацията е с пет процентни пункта по-висока от средноевропейската, по цени на дребно 
Компенсациите за бизнеса, които бяха приети на първо четене в парламентарната комисия по енергетика, са по-добра 
мярка от сега действащата. Това смята председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Според него, тя ни приближава по условие до средните за Европейския съюз. 
"В момента небитовите потребители на електроенергия, не само бизнес, а и сферата на културата, образованието, 
здравеопазването, социалната сфера, имат регулирана цена – 250 лева. Такава е цената от 1 юли до края на тази година. 
Това внесе предвидимост и направи бизнес средата по-добра", посочи Велев. 
"В същото време трябва да отбележим, че средната цена за ЕС, на която се снабдяват с електроенергия малките и средните 
предприятия, е значително по-ниска от тези 250 лева – тя е 202 лева средно. А за електроинтензивната индустрия тази 
цена е 135 лева – много по-конкурентна спрямо тези 250 лева, които са сега за българските предприятия", отбеляза още 
той. 
Ето защо този нов праг, който се предвижда да се въведе – от 200 лева, е много по-близък до средните стойности в ЕС. 
Което ще направи българските предприятия по-конкурентоспособни.  
Васил Велев е убеден, че с тази мярка българските предприемачи не само, че ще могат по-лесно да минат през кризата, в 
която навлиза европейската икономика, но тя ще доведе и до стопиране на инфлацията. 

https://euronewsbulgaria.com/news/5852/vasil-velev-aikb-novite-kompensatsii-za-biznesa-ni-priblizhavat-do-srednite-v-es?fbclid=IwAR32mHXmGWnQ5mYz9HyKw5LxaB6LAmrwT9cPtcJVcX3hF9bufVvSCr5Gp5c
https://www.youtube.com/watch?v=ajxHfK5fV-Q
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"В България инфлацията е с пет процентни пункта по-висока от средноевропейската, по цени на дребно. И това е заради 
ненавременната и недостатъчната компенсация на свръх високите цени на електроенергията", смята председателят на 
АИКБ. 
 
Факти 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Новите компенсации за бизнеса ни приближават до средните в ЕС 
В България инфлацията е с пет процентни пункта по-висока от средноевропейската, по цени на дребно 
Компенсациите за бизнеса, които бяха приети на първо четене в парламентарната комисия по енергетика, са по-добра 
мярка от сега действащата. Това смята председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Според него, тя ни приближава по условие до средните за Европейския съюз. 
„В момента небитовите потребители на електроенергия, не само бизнес, а и сферата на културата, образованието, 
здравеопазването, социалната сфера, имат регулирана цена – 250 лева. Такава е цената от 1 юли до края на тази година. 
Това внесе предвидимост и направи бизнес средата по-добра“, посочи Велев. 
„В същото време трябва да отбележим, че средната цена за ЕС, на която се снабдяват с електроенергия малките и средните 
предприятия, е значително по-ниска от тези 250 лева – тя е 202 лева средно. А за електроинтензивната индустрия тази 
цена е 135 лева – много по-конкурентна спрямо тези 250 лева, които са сега за българските предприятия“, отбеляза още 
той. 
Ето защо този нов праг, който се предвижда да се въведе – от 200 лева, е много по-близък до средните стойности в ЕС. 
Което ще направи българските предприятия по-конкурентоспособни. 
Васил Велев е убеден, че с тази мярка българските предприемачи не само, че ще могат по-лесно да минат през кризата, в 
която навлиза европейската икономика, но тя ще доведе и до стопиране на инфлацията. 
„В България инфлацията е с пет процентни пункта по-висока от средноевропейската, по цени на дребно. И това е заради 
ненавременната и недостатъчната компенсация на свръх високите цени на електроенергията“, смята председателят на 
АИКБ. 
 
Днес Бг 
 
√ Велев: Бизнесът не трябва да се приспособи към високите цени на тока 
Според него трябва да се приравни с конкурентни условия спрямо ЕС 
Помощ в максимален размер на 200 лв. за мегаватчас ще може да получава бизнесът от 1 януари. Според председателя 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев тази сума е регулирана цена за небитовите потребители 
на свободния пазар. По думите му, 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", обясни той 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. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев пред Матиас Корман: За България членството в ОИСР е стратегически приоритет 
България, която е председател на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) през настоящата година, е домакин на 
Срещата на министрите на външните работи на държавите-членки на организацията. Сред официалните гости на събитието 
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са генералните секретари на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Матиас Корман, на 
Организацията за черноморско икономическо сътрудничество – Лазар Комънеску, регионалният директор за Европа на 
Световната здравна организация - д-р Ханс Клуге, както и представители на Европейската банка за възстановяване и 
развитие, Адриатическо-йонийската инициатива и др. 
Президентът Румен Радев разговаря с Матиас Корман - генерален секретар на ОИСР в президенството на "Дондуков" 2, 
след което двамата дадоха изявления за медиите. 
"За България членството в ОИСР е стратегически приоритет, в който има консенсус и пълна приемственост между 
институциите. България активно сътрудничи с организацията, участва в различни инициативи и това е ясно 
доказателство, че ние споделяме ценностите и принципите, около които се гради общността на държавите на 
организацията. Не само това - ние имаме амбицията и готовността, допринасяме за намирането на решения по 
важни теми от глобалния дневен ред", заяви Румен Радев, президент на Република България. 
"ОИСР има дълга дълга, позитивна и конструктивна връзка и отношения с България, която работи от няколко години 
за приравняване към стандартите на организацията и продължава да увеличава своето участие в органите на ОИСР, 
което високо оценяваме. В момента сме в процес на преместване и преминаване в следващо равнище, надявайки се, че 
България ще се присъедини като пълноправен член на организацията", заяви Матиас Корман - генерален секретар на 
ОИСР. 
По-късно министърът на външните работи Николай Милков награди генералния секретар на ОИСР Матиас Корман с 
почетния знак "Златна лаврова клонка" на МВнР. Отличието е за изключителния принос на Корман за задълбочаване на 
сътрудничеството между България и ОИСР и активната и последователна позиция в подкрепа на разширяването нa 
организацията. 
Срещата на външните министри започна с официална вечеря, давана от действащия председател на организацията и 
министър на външните работи на България Николай Милков в Националния исторически музей. 
Днес в резиденция "Бояна" външните министри ще открият срещата с дискусия на тема "Регионът на ЦЕИ - обединен в 
подкрепата си за Украйна и в усилията си да се справи с последствията от войната". Целта на дискусията е да се обсъдят 
широките последици от военната инвазия на Русия в Украйна върху региона и възможностите за засилване на 
регионалното сътрудничество в подкрепа на Украйна. 
Предвижда се срещата да приключи с приемане на съвместна декларация на министрите на външните работи. Ще се 
състои и символично предаване на председателството от министър Николай Милков на следващия ротационен 
председател на Инициативата – Република Молдова. 
Съпътстващо събитие на министерската среща е Икономическият форум, на който ще бъдат обменени добри практики и 
възможности за по-тясна свързаност и засилено регионално сътрудничество. 
 
√ Пенсиите и някои социални плащания ще се увеличат и при удължен бюджет, увери социалният министър 
Минималната работна заплата ще остане 710 лв. през следващите месеци, ако бъде приет законът за удължаване на 
Бюджет 2022. Това заяви в "Денят започва" министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. 
Той увери, че удължаването на действието на бюджета ще гарантира всички социални плащания, които съществуват към 
момента като някои дори ще се увеличат, заради заложени автоматични механизми. 
Така например, ако няма друго решение на редовно правителство, пенсиите ще се актуализират с 12% от 1 юли 2023 
спрямо сега действащия механизъм в Кодекса за социално осигуряване. 
От началото на 2023 година линията на бедност ще се повиши с 22% и ще стане 504 лв. Това автоматично ще повиши с 22% 
и всички социални помощи, обвързани с нея, допълни Лазаров. 
Според него актуализация на Бюджет 2022 заради инфлацията не се налага, тъй като пенсиите вече са увеличени с 
изпреварващ инфлацията темп. 
В ефира на "Денят започва" Лазаров за пореден път защити решението на служебния кабинет да внесе законопроект за 
удължаване на Бюджет 2022. 
"Служебното правителство следва да произведе честни избори, след което и политическата отговорност да е на 
редовно избрания кабинет. Сега, обаче, като се вижда, че в някои от политическите субекти като че ли собствената 
политическа ориентация надделява над националните интереси и потребности, се започнаха апели към служебното 
правителство да внесе бюджет. Но какъв да е този бюджет?! Бюджетът е финансова рамка на мерки и политики, 
които ще провеждаш в продължение на година. Служебното правителство не е кабинет с парламентарна подкрепа 
и политическа окраска, за да извършва конкретните политики", мотивира се той. 
Министерството на труда и социалната политика отчита рекордно ниска безработица от 4,2% или 138 000 души. 
Предстоят засилени проверки срещу сивата икономика, заради което вече е подобрен капацитета на Главна инспекция по 
труда. 
Около 300 000 души вече са получили помощи за отопление по основната схема като в момента предстои да бъдат 
отпуснати средства за още 10 000. 
Други 50 000, които не отговарят на всички критерии за получаване на средства по основната схема, ще получат 400 лв. 
еднократна помощ. 
 
√ Хотелиерите във Варна изпращат лятото без печалба 
След две пандемични години това лято хотелиерите в курортите край Варна посрещнаха повече туристи. Те обаче казват, 
че са приключили сезона без печалба, тъй като ранните оферти са калкулирани при едни цени, а реално туристите са 
почивали при други в пъти по-високи. 

https://bntnews.bg/news/pensiite-i-nyakoi-socialni-plashtaniya-shte-se-uvelichat-i-pri-udalzhen-byujet-uveri-socialniyat-ministar-1213172news.html
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От бранша са притеснени, че печалбата им е стопена от инфлацията и не могат да направят инвестиции за следващото 
лято. 
Заради войната в Украйна хиляди туристи, които традиционно почиват у нас, това лято не са посетили българските курорти. 
"Загубихме доста силни позиции на немския пазар. Големите туроператори, които работят с България, се надяваха 
на силен сезон, но заради войната близо до България туристите бяха насочени към конкурентни дестинации, най-вече 
Гърция, Хърватия, Испания, Португалия. Първо трябва да свърши войната, след това да настъпи разбирателство 
между Русия и останалия свят и когато нещата се нормализират ще можем да разчитаме отново и на руски 
туристи", заяви проф. Стоян Маринов от Варненската туристическа камара. 
Хотелиерът Атанас Карагеоргиев казва, че е имал труден сезон. Принуден бил да продава частни активи, за да задържи 
персонала си. 
"Като обем достигнах обема през 2019 година, но това е с много по-големи разходи. Имайки предвид за оборотни 
средства и капиталови разходи. Цените на всичко се вдигнаха, а ние успяхме да вдигнем с 4-5%, защото в туризма не 
може хаотично да се вдигат цените. Хаосът, който се получи с енергоносителите електричество, газ, това води до 
начин да си помагаш. Да наливаш пари във фотоволтаици, термопомпи", допълни Атанас Карагеоргиев, хотелиер. 
От Министерството на туризма отчитат, че това лято много българи са избрали нашето море. Връщат се и туристи от 
традиционни в миналото пазари. 
"Обещаващи пазари са Обединеното кралство, Израел Полша. Там дори има историческо събитие - за първи път ще 
направим форум с презентации. Пет дни ще бъдем там", каза още министърът на туризма Илин Димитров.  
За да бъде успешен летният сезон на 2023 година е необходимо нивата на инфлацията да намалеят и да има по-голяма 
политическа предвидимост, казват хората от бранша. Те настояват за изработването на работеща стратегия за българския 
туризъм. 
 
√ Има ли рискове от глобална зърнена криза? 
Първите кораби със зърно тръгват от Украйна, след като Русия се върна към ангажиментите си. Всъщност корабите със 
зърно не са спирали и преди това. И отказът на Кремъл да предостави сигурен път за зърното предназначено най-вече за 
бедните африкански страни трая няколко дена. 
Владимир Иванов - Държавната комисия по стокови борси и тържища: Много спокоен, почти мъртъв пазар на зърно 
към момента. 
Костадин Костадинов - председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите: С политиката си, 
вместо да обичаме украинците, всички земеделци, хората ги омразиха. 
Педро Дейнека – макроикономически селскостопански консултант: Не виждаме никакъв недостиг на храни въпреки 
многото заглавия за хранителна криза и недостиг. 
Но Русия никога не прави излишни ходове. Затова големият въпрос е – какво се случва, има ли подводни камъни и може 
ли да се стигне до глобална продоволствена криза и глад. 
Слънчогледът отдавна трябваше да е в складовете на производителите на олио. Но силозите там се пълнят с друго зърно. 
По-евтино, украинско. 
Костадин Костадинов: Пазарът, заради евтината украинска продукция, е натиснат надолу, говоря за Черноморския 
район, няма достатъчно кораби за износ, които да влязат на български пристанища, всичко се изнася от там и не 
знаем реално кога ще си продадем продукцията. Потърпевши сме ние страните, които сме около Украйна. 
Проблемите с износа на украинско зърно не би трябвало да ни касаят. За Украйна не важат строгите изисквания на Европа 
за използване на по-малко пестициди и забраната на ГМО. Пък и усилията на страните да осигурят сухопътен коридор бяха 
да се предотврати глада в някои африкански страни и зърното не би трябвало да се разсипва по пътя. Но значително по-
евтин и безконтролен, слънчогледът изкуши някой по веригата и половината от количествата му сега в страната са 
украински. 
Костадин Костадинов – Понеже Русия им удари преработвателните предприятия електрическите мощности, те в 
момента не могат да преработват. И слънчогледа пак тръгва по посока на нашите страни. Толерантността ни в 
крайна сметка свърши. С политиката си, вместо до обичаме украинците, всички земеделци хората ги омразиха, 
защото с тези действия на държавата, тя си унищожава производителите и своите производители. 
Освен това напрежение, обусловено най-вече от безхаберието на държавните контролни органи, не би трябвало да има 
друго, предизвикано пряко от войната. Пазарът с азотни торове беше стресиран от страхове и презапасяване. 
Педро Дейнека: Първоначално, когато войната избухна в Черноморския регион, пазарът не беше много сигурен как да 
ценообразува и как да определи цените на база бъдещо прогнози както от страна на Украйна, така и от Русия.  
Доц. Огнян Буюклиев – анализатор, Институт по икономически изследвания, БАН: Тези азотни торове определят и 
въобще минералните торове определят 30 до 40%, такива са технологиите модерните, от реколтата от зърно. 
Освен това Европа практически прекрати производството си на азотни торове, купува ги от Русия, Беларус, от 
Украйна също нали и прави само комбинирани торове. 
И Русия и Украйна са огромни производители на азотни торове, които от своя страна се произвеждат от газ. Кризата с 
газовите доставки не засегнаха по никакъв начин производството на торове. И нито една санкция на запада не спря износа 
на азотни торове. Въпреки това цената му скочи неимоверно. 
Педро Зейнека: Когато войната започна бразилските фермери се опасяваха, че няма да имат торове, за посевите, 
които засяват, което е 2022-2023 г. лятна реколта. И това не се оказа вярно. Бразилия получи всичките торове, от 
които се нуждаеше и повече. Това беше най-скъпата реколта, която засяха в Бразилия, заради повишените цени на 
торовете, но определено нямаше недостиг на торове. 

https://bntnews.bg/news/hotelierite-vav-varna-izprashtat-lyatoto-bez-pechalba-1212993news.html
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Владимир Иванов - Ами втори месец намалява цената на газта или поне виждаме на някакво нормализиране от 
истерията, която наблюдавахме през пролетните месеци. Като погледнем на торовете, колко много се измениха - 
някои торове, стигнаха до 500% до 700% изменения в цената, това са огромни суми. На практика при това състояние 
на нещата, не би следвало торовете да се повишават. По-скоро би следвало да влезнат в някакви нормални цени и да 
видим вече някакво равновесие по отношение на предлагането на торовете. Мисля, че българските заводи доста 
добре реагираха на кризата общо взето никой не остана не запасен с торове. 
А и в световен мащаб реколтата навсякъде беше твърде добра. 800 милиона тона зърно, далеч над потреблението на 
човечеството. След Индия и Китай, Русия е третият световен износител на зърно, но сега произведе много повече, 
отколкото може да изнесе. 
Педро Дейнека: САЩ тъкмо събраха добра реколта от царевица и соя, Бразилия засява сега огромни количества, с 
голям потенциал. Цяла Южна Америка, Аржентина засяват пшеницата, Австралия има добра реколта, Русия има 
добра реколта, в Черноморския регион Украйна изнася. Ние нямаме хранителен недостиг, но имаме проблем с 
дистрибуцията. 
Проблем роден вече пряко от войната. Както Русия, така и Украйна се радва да отличен добив, което обаче доведе до 
свръхпредлагане в Черноморския район с излишни 4 милиона тона зърно. И освен на бойното поле, двете страни 
сблъскаха интереси и за зърнените пазари на Африка. И това донякъде може да обясни ходът на Путин да се оттегли от 
сделката с черноморския коридор, и подхвърленото контрапредложение. 
Константин Косачев, зам.-председател на руския Съвет на федерацията: Като се има предвид богатата реколта в 
страната, Русия е готова напълно да замени украинското зърно на световните пазари. 
Икономистите, обаче, най-малко подозират подобна цел. Други са тези, които диктуват навлизането в различни пазари. 
Доц. Огнян Буюклиев: Там има едни фирми, те не са от вчера или от днес, там има едни фирми, те не са от вчера или 
от днес, много преди от войната, които са основни играчи. Това не са нито производители, нито хора, които имат 
логистика, кораби, складове и т.н. Това са едни фирми, офиси, намират се в Женева, в Париж, Ню Йорк, на хубави места, 
с хубави офиси и те осъществяват всъщност цялата тази логистика. Това е деформиран пазар, пазар, който... 
говорим за глобалния пазар на зърно. 
И единственият ефект от театъра с коридора, който може да се приеме като цел е бърза и кратка спекула. Стоковите пазари 
вдигнаха цените с 5 процента в рамките на един ден. 
БНТ: Всичко за ефекта един ден ли е? 
Доц. Огнян Буюклиев: Ами може и за един час, и за един ден. Достатъчно е. 
БНТ: За да се реализират печалби? 
Доц. Огнян Буюклиев: Има разбира се, чакат. Първо предизвикват криза, след това изчакват и продават цената. Това 
са игрите в рамките на борсовата игра. Мръсни игри, наистина, война е. 
Костадин Костадинов: Имахме за ден, за два дни повишаване на борсовите цени, което доведе до малко по-високи цени 
в страната, вдигане на цените на вътрешния физически пазар. В последствие не се извършиха сделки, защото 
времето беше кратко. 
Владимир Иванов: :Едни играчи ще се възползват, други ще са в загуба. Но като цяло продоволствените вериги в света 
- едва ли това би променило нещо много особено. Като гледаме цената на Чикаго, ако я вземем като еталон, висят 
едни цени около 330-340-335 долара за тон. Общо взето показва един много спокоен, почти мъртва в пазар на зърно 
към момента. 
Костадин Костадинов: В последствие с цените на борсата паднаха и сега в момента е наблюдаваме пшеницата около 
30 цена надолу, царевицата също, слънчогледът не е мръднал. 
Владимир Иванов: А нашето зърно отива доста голяма част за ЕС и общо взето там, този тип намеси изобщо не 
засягат българската търговия. Като цяло реколтата е много добра, с много добро качество, с много добра 
обезпеченост, почти рекордна, най-високото качество имаме в последните години. 
Доц. Огнян Буюклиев: Значи аз погледнах къде има глад и откъде идват бежанците. Ами има връзка според мен. Поне 
това, което така от статистиките се показва. Значи едното е да вдигнат цените и да реализират тяхното зърно, 
защото те са големи и производители. Вторият фактор е като има глад, ще има повече бежанци. Къде ще отидат 
тези бежанци... в нашите страни. 
Владимир Иванов: В момента имаме надценен пазар, всички тяги, сили ще поведат цените надолу, ако махнем 
действието на политиците. Т.е. сега икономиката се справя, въпреки държавите. 
Във всеки случай зърното не може да последва спекулативната схема с газа и Путин бързо се върна към сделката. Нищо не 
печели, но и нищо не може да спечели. Войната обърка доста неща, но дъмпинга с украинския слънчоглед не е от тях. Това 
си е традиционното безхаберие на нашите контролни органи. 
 
√ Букурещ отхвърли внушения на Путин, че Румъния има териториални претенции към Украйна 
Министерството на външните работи на Румъния отхвърля изявленията на президента на Руската федерация в речта му по 
случай Деня на националното единство, с които "лъжливо се внушава", че Румъния има териториални претенции към 
Украйна, съобщава агенция Аджерпрес. 
Министерството подчертава, че "агресивната война", разгърната от Русия на 24 февруари, е "сериозно и брутално 
нарушение" на принципите на международното право, включително на суверенитета и териториалната цялост на Украйна. 
"В този контекст Румъния потвърждава твърдата си подкрепа за независимостта, суверенитета и 
териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници", посочва румънското 
външно министерство. 
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В петък, по случай Деня на националното единство, руският президент Владимир Путин заяви, че Западът умишлено 
изопачава истината за Втората световна война и ролята на Съветския съюз за победата над нацистка Германия. Лидерът 
на Кремъл също така обвини Румъния и Полша, че искат територии в Украйна, допълва румънският информационен сайт 
„ДжиФорМедия“ (G4Media). 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев води делегацията ни на 27-aта конференция на OOН за изменение на климата в Египет 
Борбата с климатичните промени ще обсъждат представители на близо 200 държави в египетския град Шарм ел-Шейх. 
Президентът Румен Радев ще ръководи днес и утре българската делегация на 27-aта конференция на OOН за изменение 
на климата. В нея са министрите на околната среда Росица Карамфилова и на енергетиката Росен Христов. Тази година 
Египет е домакин на международния форум, който започна вчера и ще продължи до 18 ноември. 
Действия за справяне с климатичните промени, мерки за намаляване емисиите парникови газове, общи стъпки за 
ограничаване на покачващите се температури, както и финансова подкрепа за развиващите се държави – това са част от 
темите, които в следващите 12 дни ще бъдат във фокуса на дискусиите на годишната конференция за промените в климата. 
Международният форум има за цел да стимулира усилията в световен план за забавяне на климатичната криза, с която 
светът се сблъсква. Тревожните тенденции очерта в изказване преди форума в Египет и генералният секретар на ООН 
Антонио Гутериш. 
Той призова световните лидери за ясна политическа воля за по-бързо намаляване на вредните емисии, смекчаване на 
последствията от климатичните промени и финансирането на този процес, и предупреди:  
"Климатичните бедствия вече нанасят вреди на държавите, обществата и икономиките. Трябва драстично да намалим 
емисиите парникови газове с 45 % до 2030 година. Трябва да удвоим финансирането за адаптиране и да видим реален 
напредък по отношение на загубите и щетите. COP27 трябва да превърне в глобален приоритет действията срещу 
климатичните промени".  
Очаква са в срещата на върха на държавните и правителствените ръководители в Египет да се включат десетки лидери от 
цял свят. Сред тях и президентът Румен Радев, който ще участва в церемонията по официалното откриване на форума днес, 
а утре ще направи изказване в рамките на 27-ата климатична конференция. Българският държавен глава ще се включи в 
част от дискусиите и ще проведе срещи със свои колеги.  
 
√ Вицепрезидентът Илияна Йотова организира Международен форум за кирилицата 
На 7 ноември, понеделник, вицепрезидентът Илияна Йотова организира Международен форум за кирилицата „… И ний 
сме дали нещо на света“. Събитието ще се проведе от 9.00 часа в зала 6 на Националния дворец на културата, съобщава 
пресцентърът на президентската институция. 
Форумът ще събере известни учени българисти от Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Италия, Литва, Полша и Сърбия, 
както и техни български колеги. Те ще дискутират ролята на България за създаването на славянската книжнина и култура. 
Докладите ще разгледат създаването и утвърждаването на кирилицата като нова графична система и значението й за 
православието, за духовността през Средновековието. Тема на дискусиите ще бъде и перспективата пред лекторатите по 
български език и култура в чуждестранни университети. Събитието ще завърши с кръгла маса „Кирилицата в ХХI век“. 
"Искаме да върнем вниманието на нашите колеги от Западна Европа, от Северна Европа, от Централна Европа за богатото 
културно наследство, което нашите страни тук имат в тази част на континента. Част от този форум ще бъде посветен и на 
бъдещето на лекторатите по БЕЛ във водещите европейски университети. Ние имаме амбицията да върнем тяхната 
численост толкова, колкото беше преди няколко десетки години. Имаше български лекторати в около 280 университета по 
света", посочи Йотова. 
За 8 и 9 ноември е подготвена програма за чуждестранните гости в старопрестолните столици Плиска, Велики Преслав и 
Велико Търново. Освен това ще посетят Историческия музей в Провадия, където ще се запознаят с археологически 
експонати от манастира край село Равна – един от знаковите през Първото българско царство. Програмата включва и 
посещение на Скалния манастир край търговищкото село Крепча, където наскоро е открит най-старият датиран надпис на 
кирилица от 921 г. 
 
√ 14 млрд. лв. ще се влеят в икономиката през новия програмен период 
Ресурс от 14 милиарда лева ще се влее в българската икономика през новия програмен период, съобщи служебният 
вицепремиер по управлението на европейските средства Атанас Пеканов. 
В отговор на въпрос на ДПС в рамките на блиц парламентарния контрол в петък, Пеканов заяви, че страната ни се намира 
в началото на изпълнение на оперативните програми, но прави възможното да навакса изоставането. Досега са одобрени 
7 оперативни програми. 
"Последните два месеца изключително важни стъпки бяха направени, бяха одобрени седем от оперативните програми - 
за човешките ресурси, за храните, програма "Образование", програма "Транспорт", програма "Околна среда", програмата 
"Техническа помощ" и Програмата за иновации и конкурентоспособност". Тези седем програми бяха одобрени през 
последните два месеца в рамките на служебния кабинет. Това е ресурс от 14 милиарда лева, които ще се влеят следващите 
години в българската икономика, към които също ще бъде включено около 2,5 милиарда национално съфинансиране." 
Вицепремиерът Пеканов съобщи, че до седмици се очаква да бъде одобрена и новата европейска програма "Наука и 
иновации". 
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√ Лазар Лазаров: Всички социални плащания са подсигурени и за догодина 
Всички социални плащания са подсигурени и за следващата година с удължаването на текущия бюджет. Това заяви 
вицепремиерът по социалните политики Лазар Лазаров по време на блиц парламентарния контрол в петък. 
На призива на "Продължаваме промяната" да бъде внесен проект за нов бюджет за 2023 година, Лазаров отговори, че 
правомощията на служебното правителство не включват провеждането на политики и това следва да направи редовен 
кабинет. 
Вицепремиерът Лазар Лазаров подчерта, че няма да има намаляване на плащания и са гарантирани плащанията на 
пенсиите, като допълни: 
"Официалната линия на бедност за 2023 година - този размер е с 22% по-висок, отколкото е размерът на границата на 
бедността през 2022 г., което показва, че изцяло инфлационните процеси биват покрити. Този размер е основа и за 
определянето на финансовата подкрепа, която следва да получават 670 хиляди с увреждания по силата на действащ 
автоматичен механизъм". 
 
√ Двама министри откриват международен икономически форум в София 
Министрите на външните работи и на иновациите и растежа Николай Милков и Александър Пулев ще открият 
икономически и бизнес форум в рамките на българското председателство на Централноевропейската инициатива в София. 
Форумът се организира от Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия. 
По време на срещата бизнесът и експерти ще обсъдят бъдещето на региона като компаниите ще имат възможности за 
преки срещи помежду си и с представители на институциите от Европа. 
Ще се дискутират задържането и развитието на таланти в индустрии с висока добавена стойност, достъпа до стратегически 
капитал, както и бъдещето на сектора на малките и средни предприятия в региона. 
Във форума ще участват генералният секретар на Централноевропейската инициатива, Роберто Антонионе, президентът 
на мрежата за малките и средни предприятия Серджо Арзени, генералният секретар на Организацията за черноморско 
икономическо сътрудничество, изпълнителният директор на Европейската стартъп мрежа. 
В панелите ще се включат още представители на полската Агенция за инвестиции и търговия, Софтуерен университет, 
Аутомотив клъстер България, Организацията за насърчаване на предприемачеството на Молдова. 
 
√ Гърция и България създават интермодален транспортен коридор 
Интермодален транспортен коридор създават Гърция и България между Егейско и Черно море. Пътна и железопътна 
връзка се очаква да увеличи обема на товарите към пристанищата на двете страни. 
Този проект създава сухопътна връзка между Егейско море, Черно море и Дунав. Пристанищата Солун и Кавала стават вход 
за трансфер на стоки от Европа към България и Румъния, което увеличава значително интересът на инвеститорите по 
пътната и железопътната връзка между Егейско и Черно море, подчерта гръцкият транспортен министър Костас 
Караманлис. 
Проектът ще доведе до намаляване таксите за превоз и времето за пътуване. 
"На фона на променящата се транспортна и енергийна карта на Европа този проект ще даде възможност за бързо 
възстановяване на Украйна" цитират гръцките медии българския министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев. 
Двете страни ще създадат общо дружество за управление на проекта и ще кандидатстват съвместно за европейско 
финансиране, се споразумяха двамата транспортни министри на срещата в Атина. 
 
√ Гърция преговаря с България за съхраняване на газ в Чирен 
Гърция очаква споразумение с България за използване на българско хранилище за природен газ. Това става ясно от 
съобщение на министерството на енергетиката в Атина. 
За да поддържа стратегически запаси от природен газ, Гърция преговаря с България за подписване на споразумение за 
хранилището в Чирен, съобщават от енергийното министерство в Атина. Гърция притежава само терминала на остров 
Ревитуса, което не е достатъчно за необходимия запас. Вече е подписано споразумение с Италия за ползване на 
хранилища, но към българското в Чирен има силен интерес от гръцка страна, допълват в коментари медиите. 
След пускането в експлоатация на интерконектора Комотини-Стара Загора Гърция от своя страна е вход за природен газ 
към българския пазар по мнение на енергийни експерти. 
Преди дни в Атина се срещнаха министрите на енергетиката на двете страни, които обсъдиха енергийните доставки през 
зимния период. 
 
√ България е домакин на среща на външните министри на ЦЕИ 
България е домакин на срещата на външните министри на държавите от Централноевропейската инициатива. Вчера 
служебният министър на външните работи Николай Милков приветства участниците в неформалната част на двудневния 
форум, а днес  се очакват изявления 
"Регионът на Централноевропейската инициатива - обединен в подкрепата си за Украйна и в усилията си да се справи с 
последствията от войната“. Това е темата на водещата дискусия сред министрите на външните работи о инициативата. 
Предвижда се срещата да приключи с приемане на съвместна декларация. Ще се състои и символично предаване на 
председателството от министър Николай Милков на следващия ротационен председател на Инициативата - Република 
Молдова. 
Сред официалните гости на събитието ще бъдат и генералните секретари на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие Матиас Корман, на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество - Лазар 
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Комънеску, регионалният директор за Европа на Световната здравна организация - д-р Ханс Клуге, както и представители 
на Европейската банка за възстановяване и развитие, Адриатическо-йонийската инициатива и други международни 
организации. Част от тях ще представят визиите си и  икономически форум, който съпътства инициативата. 
 
√ Първо заседание на Специализирания съвет за контрол над лекарствоснабдяването 
На 7 ноември ще се проведе първото заседание на Специализирания съвет за контрол над лекарствоснабдяването. Той е 
създаден от министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев и ще заседава регулярно или в режим на спешност при 
риск от дефицит на лекарствени продукти. 
В съвета са включени представители на здравните власти, на регулатора и на участниците във веригата на 
лекарствоснадбяването у нас.   
Целта на съвета е да се оптимизира контролът върху обезпечаването на пациентите с лекарства. 
Целта е съветът да събира и анализира информация за потенциален недостиг на лекарства и ще предприема спешни 
действия за осигуряването на достатъчни количества от лекарствените продукти, необходими за терапията на българските 
пациенти. 
В 11 часа е предвиден брифинг за медиите пред сградата на Министерството на здравеопазването.  
 
√ Предстоят наградите в конкурса - "Иновации и добри практики в здравния сектор" 
На 8 ноември от 10 часа в София Тех Парк в зала "Джон Атанасов" ще се проведе деветата конференция "Иновации и добри 
практики в здравния сектор". 
Сред темите на дискусията са иновациите в лечението и диагностиката на заболяванията, измерването на ползите от 
здравната грижа,  необходимите реформи в здравния сектор, здравните политики, които се провеждат и  разпределението 
на бюджета на НЗОК. 
Специален фокус на конференцията ще бъдат и актуалните проблеми в здравеопазването - заплащането на медицинския 
персонал, какви са възможностите на НЗОК да заплаща за повече нови лекарства. 
По време на официалнто откриване привествия ще отправят доц. д-р Антон Тонев, председател на Комисията по 
здравеопазване на Народното Събрание, проф. д-р Петко Салчев, управител на Националната здравноосигурителна каса, 
д-р Иван Маджаров, председател на управителния съвет на Българския лекарски съюз, Велина Григорова, Председател на 
Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз и Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на 
научноизследователските фармацевтични компании. 
На конференцията ще бъдат наградени победителите в петия конкурс на в."Капитал"  - "Иновации и добри практики в 
здравния сектор". 
 
√ НСИ: Известно влошаване на потребителските нагласи през октомври 
Потребителските нагласи през октомври 2022 г. се влошиха слабо след техен отскок през юли 2022 г., показват резултати 
от последното проучване на Националния статистически институт (НСИ). 
През октомври 2022 година общият показател на потребителското доверие в България се понижава с 0,6 пункта, 
заличавайки част от нарастването с 3,0 пункта през юли. 
Известното понижение през октомври се дължи изцяло на отслабване на доверието след населението в градовете. 
Общата оценка през октомври на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните 
дванадесет месец е леко влошена спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовият показател намалява 
с 3,5 пункта. Очакванията на живеещите в градовете са тази тенденция да продължи и през следващите дванадесет месеца 
за разлика от населението в селата, което е по-малко негативно настроено в сравнение с три месеца по-рано, отчита 
проучването на НСИ. 
 

Графики на индекса на потребителско доверие в градовете и селата 

 

https://www.capital.bg/event/244-inovatsii-i-dobri-praktiki-v-zdravniya-sektor/?fbclid=IwAR2VCKKkX6cwZNbCZzjLnM6pAZM7t5NOt9ikiIiNP-RY4to5SkJ9txKioAs
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По отношение на финансовото състояние на домакинствата през последните дванадесет месеца се наблюдава намаление 
на песимизма в оценките на живеещите в градовете, докато мненията на населението в селата са по-резервирани спрямо 
предходната анкета. Същевременно прогнозите на потребителите както от градовете, така и от селата за следващите 
дванадесет месеца са по-благоприятни, в резултат на което съответният общ балансов показател се увеличава с 2.7 пункта 
при последното проучване през октомври. 
Оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца обаче са по-неблагоприятни в 
сравнение с мненията, изразени през юли, което води до повишение на балансовия показател с 2,2 пункта, но в същото 
време инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени. 
Относно безработицата в страната през следващите дванадесет месеца песимизмът нараства, като мненията на 
населението както от градовете, така и от селата се изместват към по-негативните очаквания. 
През октомври по-голяма част от потребителите в страната оценяват икономическата ситуация като неблагоприятна за 
спестяване. Негативна е и тяхната нагласа през следващите дванадесет месеца по отношение на извършването на разходи 
за покупка на предмети за дълготрайна употреба, в т.ч. за "покупка на кола", за "покупка или построяване на жилище 
(вила)" и за "подобрения в дома". 
 
√ Евродепутат очаква до 80 000 високоплатени нови работни места у нас в сферата на високите технологии 
В България ще бъдат разкрити между 50 000 и 80 000 нови високотехнологични и високоплатени работни места в резултат 
на споразумението между Европейския парламент и страните членки, с което се слага край на производството на 
автомобили на двигатели с вътрешно горене от 2035 година. Това казва в интервю за "Хоризонт" евродепутатът от 
Прогресивния алианс на социалистите и демократите Петър Витанов: 
"В един по-малък мащаб и в момента България произвежда електрически автомобили и електрически лекотоварни 
автомобили. С това законодателство се дава възможност България да прескочи цял един етап от развитието и направо да 
се насочи към производството на такива електрически автомобили или още по-интензивно към компоненти за тях. Т.е. в 
чисто икономически план България има полза от въвеждането на електрификацията на транспорта". 
Витанов е член на комисията по околна среда и обществено здраве в Европейския парламент, както и пряко ангажиран с 
изготвянето на регламента. Разговор с него очаквайте в предаването "Хора, пътища, автомобили" днес от 16 часа по 
програма "Хоризонт" на БНР. 
 
√ Намаляват предложенията за работа у нас 
Намаляват предложенията за работа на българския пазар, но повод за притеснения все още няма, показва анализ на най-
голямата платформа за трудова заетост у нас. През октомври, броят на обявите е намалял със 7% в сравнение със септември 
тази година. 
Предложенията през октомври са с 3 хиляди по-малко, като общият им брой е малко над 45 500. 
Броят на обявите е намалял в почти всеки един от секторите, като единствено изключение прави секторът "Счетоводство, 
одит и финанси". 
Отчетеният спад на обявите все още не е повод за притеснение или нагласи за ръст на безработицата и влошаваща се 
икономическа среда. На годишна база броят на обявите е с 5% по-голям от този през октомври 2021 година. 
От друга страна експертите отчитат и сезонността на пазара на труда и отлива на сезонните заети след летните месеци. 
Ключов период за трудовия пазар през годината обаче ще се окаже последното тримесечие, когато очакванията са да се 
наблюдава продължаващ спад на предложенията за работа. 
 
√ Повечето работодатели в Ловешко не смятат да наемат нов персонал в следващата половин година 
Почти 85 на сто от раотодателите в област Ловеч няма да наемат нов персонал в следващите шест месеца, а две на сто ще 
освобождават рабогници. Това сочи проучване на Агенцията  по заетостта, направено в периода 7 септември – 14 
октомври. 
Проучването е направено между 54 от общо 4 хилиди работодатели в областта на случаен принцип. 
Данните показват, че малко над 13 на сто от работодателите ще наемат нов персонал в следващите шест месеца. 
Най-търсени ще са специалистите с квалификация в сферите на растениевъдството, производството на облекло, 
хранително-вкусовата промишленост, пътни строители, касиери и водачи на МПС за обществения транспорт. 
Най-големите трудности, които срещат работодателите, са при намиране на продавач-консултант, водач на МПС за 
обществен превоз, помощник-възпитател и др. 
След пет години работодателите в Ловешка област ще търсят и наемат специалисти с висше образование основно в 
сферата на педагогиката и ветеринарната медицина, а със средно – в търговията, строителството, архитектурата, 
геодезията, медицинската диагностика и технологиите. 
 
√ Синдикати и работодатели в Кипър ще преговарят за размера на заплатите 
Правителство, синдикати и работодатели в Кипър влизат днес в решаващ етап от битката за повишаване на заплатите от 
януари догодина заради растящата инфлация. Индексацията им ще струва допълнителни около 150 милиона евро, които 
не са предвидени в обсъждания в момента в парламента държавен бюджет за догодина. 
На среща днес социалният министър Кириакос Кусиос ще търси компромис в напълно противоположните позиции на 
синдикати и работодатели за т. нар. "надбавка за издръжка на живота", която предвижда автоматично коригиране на 
заплатите с индекса на потребителските цени. 
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Според действащото вече пет години споразумение, заплатите се повишават веднъж годишно с 50% от ръста на цените на 
дребно. 
Заради растящата тази година инфлация и намалена потребителска способност синдикатите настояват да се възстанови 
системата на пълна индексация, при която възнагражденията се коригират на всеки 6 месеца със 100% от увеличението на 
цените. 
Работодателите отхвърлят този вариант и настояват за премахването на надбавката, тъй като това поставя бизнеса под 
повишен натиск при нарастващи енергийни и други разходи. 
Министър Кусиос ще трябва да отчете и необходимостта от допълнителни около 150 милиона евро за заплатите в 
публичния сектор при пълно възстановяване на индексацията. 
Според социалното министерство само близо 30% от работниците в частните фирми получават надбавката. 
 
√ Шолц зове германския бизнес да "диверсифицира сега" търговските си партньори 
Канцлерът Олаф Шолц призова германския бизнес да "диверсифицира сега" търговските си партньори, предаде Ройтерс. 
Призивът дойде в отговор на критиците, които упрекват Шолц, че поставя страната си в икономическа зависимост от Китай. 
Ден след завръщането си от 12-часовото си посещение в Пекин канцлерът увери съпартийците си - социалдемократи, че 
има "ясен план" за разнообразяване на доставчиците, в случай че отношенията с Китай се влошат "след 10 или 30 години". 
Рискът е най-вече за автомобилостроителите и компаниите, които разчитат на Китай за доставките на литий, никел и 
кобалт. Според Шолц пълно отстраняване на риска може да отнеме 10 до 15 години. 
Канцлерът изтъкна, че вчерашната визита в Пекин си е струвала най-малкото заради общата декларация с китайския 
президент Си Цзинпин против всякаква употреба на ядрено оръжие в Украйна. 
Въпреки категоричната си позиция против ядрена ескалация, Си Цзинпин се въздържа от директни критики към Русия и не 
я призова да оттегли войските си от Украйна. 
 
√ АЦБ повиши основната британска лихва със 75 базисни пункта до 14-годишен връх от 3% 
На заседанието си в четвъртък Комитетът по паричната политика на Английската централна банка повиши основния си 
лихвен процент със 75 базисни пункта до ниво от 3%, което е най-високото от 14 години насам (от втората половина на 
2008 г.), тъй като АЦБ продължава битката си срещу растящата инфлация. 
АЦБ започна да затяга лихвите в края на 2021 г., като това повишение със 0,75% е най-агресивното от 33 години насам (от 
далечната 1989 г.). 
Решението беше взето със 7 на 2 гласа, като един от двамата членове на Комитета на паричната политика на АЦБ, гласували 
против, предпочете лихвата да бъде вдигната с едва 25 пункта, а другият - с 50 базисни пункта. 
Останалите седем банкери, които гласуваха за увеличението със 75 базисни пункта, казаха след края на заседанието, че 
"по-голямо увеличение на банковия лихвен процент на тази среща би помогнало инфлацията да се върне устойчиво до 
целта от 2% в средносрочен план и за намаляване на рисковете от по-продължително и по-скъпоструващо повишение на 
по-късен етап". 
Централната банка също така посочи, че може да са необходими допълнителни увеличения на основния лихвен процент 
за устойчиво връщане на инфлацията към целевото ниво от 2 на сто, но отбеляза, че очакванията на финансовите пазари 
за достигане на връх на лихвата от 5,25% са "прекалено завишени". 
 

Графика на водещата лихва на Английската централна банка 

 
 
Това агресивно вдигане на британската лихва със 75 базисни пункта следва аналогичните повишения на лихвите от страна 
на Федералния резерв на САЩ в сряда вечерта и на ЕЦБ през миналата седмица. 
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Графики на лихвите на десетте водещи централни банки 

 
 
АЦБ също така отбеляза, че се очаква брутният вътрешен продукт на Великобритания "да продължи да спада през 2023 и 
през първата половина на 2024 г., тъй като високите цени на енергията и съществено по-затегнатите финансови условия 
натежават върху потреблението и разходите". 
Централната банка на Англия предупреди, че Обединеното кралство е изправено пред най-продължителната си рецесия 
от началото на събираната от АЦБ информация, като се очаква икономическият спад да продължи и през 2024 г. 
Централната банка описа перспективите пред икономиката на Великобритания като "много предизвикателни", 
отбелязвайки, че безработицата вероятно ще се удвои до 6,5% по време на очаквания близо двегодишен икономически 
спад. 
Централната банка ревизира надолу прогнозата си за БВП през третото тримесечие на настоящата година и вече очаква 
негов спад с 0,5% на тримесечна база (при предишна прогноза за понижение с 0,1%), но в същото време повиши 
очакванията си за икономическия растеж за цялата 2022 г. до 4,25% от 3,5%. 
В същото време пазарът на труда "остава затегнат, въпреки че има признаци, че търсенето на работна ръка е започнало да 
намалява". 
Централната банка отбеляза, че очаква "потребителската инфлация да нарасне до около 11% през четвъртото тримесечие 
на 2022 г.", което обаче е по-ниско ниво от очакванията през август. Според прогнозите на АЦБ инфлацията "трябва да 
започне да спада от началото на следващата година". 
 
√ 261 хиляди са новозаетите в САЩ през октомври, изненадващо нарастване на безработицата до 3,7% 
През октомври икономиката на САЩ добави 261 хил. нови работни места, което беше повече от очакваното, но в същото 
време нивото на безработица се повиши изненадващо до 3,7%, предполагайки известно разхлабване на затегнатия 
американски трудов пазар с оглед на агресивната политика на Федералния резерв на повишаване на лихвите. 
Разкритите нови неселскостопанските работни места се увеличиха през октомври с 261 000 при осредните прогнози за 200 
000 и след солидна възходяща ревизия на данните за септември до 315 000 от предишна оценка за 263 000, показват 
последните официални данни на Департамента по труда. Въпреки че това е най-слабото нарастване на заетостта в САЩ от 
декември 2020 г. насам, данните сочат, че пазарът на труда продължава да бъде силен. 
Безработица обаче отскочи от 29-месечното септемврийско дъно от 3,5% до 3,7%, докато очакванията бяха за повишение 
на нивото на безработица до 3,6%. 
Броят на безработните през октомври се е увеличил с 306 хиляди до 6,06 милиона американци, а трудово устроените са 
намалели с 328 хиляди до 158,6 милиона. 
Заплащането на труда пък нарасна през октомври с 4,7% на годишна база до 32,58 долара на час, но след растеж с 5% през 
септември. 
Днешните данни показват, че растежът на работните места все още остава стабилен, въпреки че вътрешното търсене е 
смекчено на фона на по-високите разходи за заеми на компаниите с оглед на агресивното повишение на основните лихви 
на Фед на САЩ. 
 
√ МВФ: Турция трябва да повиши лихвите и да предостави по-голяма свобода на централната банка 
Международният валутен фонд посочи в свое изявление в петък, че Турция трябва да затегне паричната си политика (да 
повиши лихвите) и да предостави на централната си банка по-голяма независимост. Изявлението е факт след посещение 
на мисия на МВФ в страната миналия месец. 
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За да се помогне за намаляване на инфлацията "по-трайно", МВФ препоръчва "ранни повишения на лихвените проценти, 
придружени от действия за укрепване на независимостта на централната банка“. 
Препоръката идва, след като Турският статистически институт разкри в четвъртък, че потребителската инфлация в страната 
се повишили рекордно през октомври с 85,51% на годишна база, като цените на жилищата са нараснали с 85%, а цените 
на храните са скочили с 99% на годишна база. 
Въпреки тази огромна инфлация президентът на Турция Реджеп Ердоган продължава да настоя страната да се въздържа 
от повишаване на лихвените проценти, тъй като подобен ход може да се отрази негативно върху турската икономика. 
 
3e-news.net 
 
√ ИРУР: Министерството на енергетиката бави методиката за директни компенсации на домакинствата 
На последното открито заседание на кризисния щаб за ерегетиката, служебният министър на енергетиката Росен Христов 
пое ангажимент да бъде разработена методика за преразпределение на свръхприходите от производство на енергия. 
Оттогава минаха повече от две седмици без какъвто и да било напредък в тази посока. Институтът за развитие и 
управление на ресурсите (ИРУР) отново напомня, че от 1 декември 2022 г. влиза в сила Регламент 2022/1854 на Съвета на 
ЕС, осигуряващ на страните-членки всеобхватни и подробно разписани механизми за събиране на свръхприходите на 
частните и държавните енергопроизводители, казва в своя позиция адв. Георги Тошев, председател на Института за 
развитие и управление на ресурсите. 
Той обяснява, че основните цели на Регламента са подпомагане на крайните потребители да се справят с негативните 
ефекти от енергийната криза, която предизвика рекордна за ЕС инфлация. ИРУР настоява за директно парично 
субсидиране на гражданите. Нещо, което вече се прилага в множество европейски държави като Германия, Италия, 
Гърция. 
„Въвеждането на методика за директни плащания към крайния потребител е прилагане на европейския механизъм на 
здравия разум за справяне с кризата. Инфлацията в България вече е близо 20%, което е два пъти повече от европейската. 
Действащите компенсации на бизнеса реално не стимулират никой да пести енергия, което е другата основна цел на 
Регламента. В същото време обаче парламентарната комисия по енергетика прие на първо чете вместо 250 лв. бизнесът 
вече да плаща 200 за /МВтч., а разликата до пазарната цена да продължи да се поема от държавата. До сега са изплатени 
над 10 млрд. лв., а за 2023 г. тази сума може да достигне 16 млрд. лв. Въпреки това цените на стоките и услугите не спират 
да растат. Сиренето например поскъпна с близо 55%“, коментира адв. Георги Тошев. 
Според него именно затова трябва да се разработят нови финансови критерии за получаване субсидии за промишления 
ток, тъй като действащите в момента засилват спекулативното поведение на бизнеса и не го подтикват да въвежда 
енергоспестяващи технологии. 
ИРУР счита, че в най-кратки срокове служебното правителство трябва да разработи механизми, чрез които да се 
преразпределят средствата от свръхприходите и да достигнат до крайния потребител. Евтиният ток за бита не е достатъчна 
мярка за подпомагане на домакинствата, които и в момента, през държавния бюджет, изплащат компенсациите на 
бизнеса. Потребителската кошница поскъпна с 400 лв., а личната инфлация на всеки е различна. За някои граждани тя 
надхвърля 40%. 
Министерство на енергетиката предложи законопроект, който е единствено с фокус как да се събират тези свръхприходи. 
Той не съдържа нищо по отношение на подпомагане на малкия и средния бизнес, което пък е третата цел на Регламента, 
нито има стимули за енергийна ефективност и начини за преразпределение на събраните средства. 
Трябва да се има предвид, в този си вид законопроектът не е координиран с Регламента и ще доведе до допълнителни 
изкривявания на пазара. Друг негативен аспект в него е идеята събраните от свръхприходите средства да бъдат 
преразпределени през Фонда за сигурност на енергийната система, чиято основна дейност обаче не е да раздава пари. В 
Закона за енергетиката ясно са разписани функциите на фонда, който разполага с прекалено малка администрация (около 
20 служители) за да се справи преразпределението на тези огромни приходи, подчертава председателят на ИРУР. 
Припомняме, че Регламентът, който подробно засяга всеки един аспект и съдържа разработени начини за събиране на 
средствата, е с директно приложение. Тоест няма нужда от нови закони, които само ще създадат допълнителен хаос и 
напрежение на пазара и сред потребителите. От българските власти се очаква единствено да разработят механизъм за 
целево преразпределяне на събраните средства пряко по банковите сметки на домакинствата. Това може да стане през 
националните системи НАП и НОИ, се подчертава в позицията на ИРУР. 
 
√ Повишение с 64.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 396.84 лв. за MWh с ден за доставка 7 
ноември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 396.84  лв. за MWh с ден за доставка 7 ноември 2022 г. и обем от 81 301.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
ръст от 64.1 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 478.78 лв. за MWh, при количество от 46 391.40 MWh. 
Извънпиковата енергия (34 910.20 MWh) е на цена от 314.90 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 170.86 лв. за MWh и количество от 2544.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за времето 02 - 04 часа – 139.08 лв. за MWh (2493.1 – 2525.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 17 часа – 765.2 лв. за 
MWh при количество от 3739 MWh. 
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В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 342.27 лв. за MWh при обем от 2990.1 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 241.85 лв. (123.65 евро) за MWh за 6 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 7 ноември 2022 г. се повишава до 396.84 лв. за MWh ( повишение с 64.1 %) по данни на БНЕБ или 202.90 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 6 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 13 810.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 186.27 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     37,27%    1882.61 
Кондензационни ТЕЦ   45,97%    2321.7 
Топлофикационни ТЕЦ   5,07%    256.18 
Заводски ТЕЦ    1,69%    85.15 
ВЕЦ     0,20%    9.93 
Малки ВЕЦ    1,05%    52.84 
ВяЕЦ     4,51%    227.56 
ФЕЦ     3,64%    183.7 
Био ЕЦ      0,62%     31.07 
Товар на РБ         3969.89 
Интензитетът на СО2 е 411g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Югоизточна Европа остава с високи цени на електроенергията за понеделник 7 ноември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 218,22 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 205,86 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 218,22 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 7 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 275,44 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
161,01 евро/мвтч. Най-високата цена от 454,21 евро/мвтч ще бъде в 17 ч. Най-ниска ще бъде цената между 2 ч и 4 ч тя ще 
бъде 71,11 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 70 340,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 7 ноември ще бъде 205,86 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 120,34 гвтч. Максималната цена ще бъде 391,24 евро/мвтч и тя ще бъде в 17 ч. 
Минималната цена ще бъде в 3 ч и в 4 ч и тя ще бъде 120,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 7 ноември е 228,53 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 272,73 евро/мвтч. Най-високата цена от 454,21 евро/мвтч ще бъде в 17 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч 
и в 4 ч тя ще бъде 120,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 75 398,0 мвтч. Това ще бъде и най-високата цена на 
електроенергията в този сегмент за цяла Европа. 
Базовата цена на електроенергията за 7 ноември на Словашката енергийна борса е 181,94 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 17 ч и тя ще е 443,45 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената мажду 1 ч и 5 ч тя ще бъде 5,00 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 113,04 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 19 ч и 
тя ще е 198,65 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената межу 1ч и 3 ч и тя ще бъде 0,09 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 7 ноември е 116,86 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
157,54 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 61 477,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 190,04 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената между 1 ч и 3 ч тя ще бъде 0,09 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 76,10 евро/мвтч на 7 ноември. Пиковата цена ще бъде 111,00 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 520 274,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя ще 
достигне 156,49 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената между 1 ч и 3 ч тя ще бъде 0,09 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 7 ноември ще се продава за 185,81 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Фондовите пазари по света без единна посока в седмицата на високите лихви 
На БФБ най-голям седмичен ръст отчете измерителят на „сините чипове“ SOFIX (+1.03%), следван от широкия BG BX40 
(+0.47%), секторния BG REIT (+0.32%) и равно претегления BG TR30 (+0.24%) 
В седмицата на високите лихви, вдигнати от големите банки – Федералният резерв на САЩ (Фед), Банката на Англия (BoE), 
Норвежката централна банка и други национални банкови регулатори, фондовите пазари реагираха разнопосочно. За 
първи път от месец насам трендът на фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан се разминаха. Пазарите в 
Западна Европа завършиха с повишения четвърта поредна седмица, докато на „Уолстрийт“ в Ню Йорк доминираха 
загубите. На БФБ също като в Западна Европа преобладаваха печелившите акции. 
Централната банка на САЩ повиши основната лихва на 2 ноември с поредните 0,75 пр. п. до диапазона от 3.75 до 4% - най-
високото му равнище от 2008 г. насам, което бе очаквано. Според анализатори, Фед е подал сигнал, че агресивната 
кампания за ограничаване на инфлацията може да наближава своя край. 

https://ibex.bg/
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Ден по-късно и BoE очаквано повиши основната си лихва също с „агресивните“ 0.75 пр. п. Това е осмото поредно 
повишение, но е най-голямото еднократно повишение на основната лихва, което централната банка в Лондон предприема 
от 1989 година. 
Седмица по-рано и регулаторът на еврозоната – Европейската централна банка агресивно вдигна основната си лихва с 0.75 
пр. п., c ĸoeтo лиxвитe в страните от валутния съюз дocтигнaxa нaй-виcoĸи нивa oт 2009 г. нacaм. 
Това беше повод на много анализатори да започнат да обвиняват централните банки, че вместо да гасят пожари, 
причинени от инфлацията, те ги разпалват, защото с високите лихви жертват икономическия растеж. 
В края на отминаващата седмица един от най-големите и влиятелни хедж фондове в света, Elliott Management, предупреди 
клиентите си за "изключително трудна" ситуация за световната икономика и финансовите пазари, в която ще бъде трудно 
за инвеститорите да правят пари, защото светът върви към "хиперинфлация" и може да е на ръба на най-тежката 
финансова криза след Втората световна война, според публикация на Financial Times. 
В писмото, подписано от основателя на фонда, който управлява активи за 56 милиарда долара – милиардерът Пол Сингър, 
се посочва като основен виновник за ситуацията паричната политика на централните банки, които „са прикрили причините 
за високата инфлация, приписвайки я на тесните места във веригата за доставки на фона на пандемията, а по-късно и на 
енергийната криза, заради войната в Украйна, а не на ултраразхлабената парична политика, започната от централните 
банкери на върха на коронавирусната криза през 2020 година, когато лихвите слязоха на минус. 
Авторът на писмото също така заявява, че „инвеститорите не трябва да си мислят, че са „видели всичко“, само защото са 
преживели финансови кризи като мечия пазар от 1970 г. и шока в цената на петрола, срива на пазара през 1987 г., след 
това фалита на дотком компаниите или финансовата криза от 2008 година. Според Елиът идеята, че „няма да изпадаме в 
паника, защото сме виждали това и преди, няма нищо общо с настоящите факти“. Предупреждението за това развитие 
идва в момент, когато инвеститорите се опитват да оценят икономическите щети от поредицата от големи повишения на 
лихвените проценти в САЩ и други страни на света, с оправданието от централните банки, че така се стремят да спрат 
нарастващата инфлация. 
Равносметката за пазарните участници за последната година, обаче, е силно разочароваща, тъй като глобалните акции са 
загубили 28 трилиона долара, според данни на Financial Times. Дълговият пазар е пред колапс, защото много държавни 
облигациите също се сринаха, оставяйки инвеститорите с малко възможности за защита. 
С тази несигурност се обясняват и действията на пазарните участници напоследък, които се лутат всеки ден, затова и 
фондовите пазари редуват печалбите със загубите. Освен това, на финала на „сезона на отчетите“ много от големите 
публични компании регистрираха неочаквано добри резултати, което още повече обърка инвеститорите, защото в условия 
на икономически сътресения компании печелят. 
Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ 
показа, че търговията по фондовите пазари от двете страни на Атлантика за пръв път от месец насам, завършиха първата 
седмица на ноември на различни посоки. От националните измерители на „сините чипове“ на борсите в Западна Европа с 
най-висок седмичен ръст приключи британският индекс на „сините чипове“ FTSE 100 (+4.42%), следван от германския DAX 
(+4.24%), испанския IBEX 35 (+3.35%), италианския FTSE MIB (+2.29%), френския САС 40 (+1.65%) и общия европейски Stoxx 
600 (+1.51%). 
От другата страна на океана, на „Уолстрийт“ в Ню Йорк отминалата седмица приключи със срив за технологичните акции, 
заради това и с най-голям седмичен спад беше технологичният Nasdaq Composite (-5.65%), следван от широкия S&P 500 (-
3.34%) и индустриалния Dow Jones (-1.39%). 
Седмичната равносметка за БФБ 
През първата работна седмица на ноември (31 октомври – 28 ноември) Българската фондова борса (БФБ) приключва 
търговията с повишения и за четирите индекса, като общият тренд на повишение съвпадна с пазарите на акции от Западна 
Европа и напълно се разминава с „Уолстрийт“ в Ню Йорк, след като в предходната седмица и трите пазара бяха на печалба. 
На БФБ най-голям седмичен ръст отчете измерителят на „сините чипове“ SOFIX (+1.03%), следван от широкия BG BX40 
(+0.47%), секторния BG REIT (+0.32%) и равно претегления BG TR30 (+0.24%). 
От началото на годината до 4 ноември, обаче, SOFIX e на загуба с 6.58%, а за една година основният измерител на БФБ се 
е понижил с 0.97 на сто. 
БФБ отчете по-висок седмичен оборот 
спрямо предходната седмица (24-28 октомври). Осъществени са 1 367 сделки с 6 643 176 лота за 23 791 710 лева, спрямо 
1 467 сделки с 2 641 013 лота за 12 816 298 лева или със 105 сделки по-малко, но с 4 002 163 лота и 10 975 412 лева повече. 
Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 11 дружества, докато в предходната бяха само 4 дружества. Най-голям 
седмичен оборот отчете за шеста поредна седмица Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) с 5 сделки за 13 
011 033 лева; Кораборемонтен завод Одесос АД (ODES) с 8 сделки за 1 633 477 лева; Инвестиционна Компания Галата АД 
(GTH) с 29 сделки за 1 475 040 лева; НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 9 сделки за 1 292 630 лева; 
американската Apple Inc. (APC) с 16 сделки за 525 109 евро (1 027 008 лева); Бългериан Еъруейз Груп ЕАД (B3GA) с 2 сделки 
за 859 350 лева; ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) с 2 сделки за 497 500 лева; Република Холдинг АД (HREP) с една сделка за 399 000 
лева; Алтерко АД (A4L) със 121 сделки за 345 747 лева; Еврохолд България АД (EUBG) с 2 сделки за 333 269 лева; Илевън 
Кепитъл АД (11C) с 18 сделки за 223 251 лева. 
Единадесетте дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 21 097 305 лева, формират 
88.68% от седмичния оборот на БФБ. За отбелязване е, че седмичният оборот на едно от 11-те дружества е за над 13 млн. 
лева. 
След като и четирите индекса са със седмично повишение, 
печелившите акции са повече от губещите 
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при съотношение 66% за печелившите към 21% за губещите и 13 на сто без промяна. При другите показатели 
съотношенията също са в полза на печелившите: при обемите (79% за печелившите към 10% за губещите и 11 на сто без 
промяна), при емисиите (43% за печелившите към 38% за губещите и 19 на сто без промяна) и при сделките (62% за 
печелившите към 26% за губещите и 12 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ 
Седмичният преглед (31 октомври-4 ноември) показва, както вече посочихме, че и четирите  индекса са с повишения: 
- при SOFIX е регистрирано най-високото повишение от 1.03% спрямо ръст от 1.44% в предходната седмица. През 
отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са 
реализирани сделки с 350 827 лота за 1 106 895 лева, спрямо 962 901 лева седмица по-рано; 
- при BGBX 40 е отчетен ръст от 0.47% спрямо повишение от 1.21% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с за 1 313 849 лота за 14 
845 596 лева, при 8 324 143 лева в предходната седмица; 
- при BGTR 30 е регистрирано нарастване с 0.24% спрямо 1.22% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 022 795 лота за 3 
068 228 лева спрямо 1 447 783 лева в предходната седмица; 
- секторният BG REIT е с повишение от 0.32%, спрямо спад от 0.12% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки с 59 627 лота за 138 344 лева, при 
473 567 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
Начело в тази група е Алкомет АД (ALCM) със седмичен ръст от 16.43% и оборот от 142 959 лева, при последна цена от 8.150 
лв./акция и пазарна капитализация от 146 316 616 лева; 
- Кораборемонтен завод Одесос АД (ODES) с нарастване от 11.19% и седмичен оборот от 1 633 477 лева, при последна цена 
от 159.000 лв./акция и пазарна капитализация от 93 276 078 лева; 
- китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA)* е с печалба от 10.36% и седмичен оборот от 29 533 евро (57 761 лева), при 
последна цена от 69.800 евро/акция; 
- Алтерко АД (A4L) е с ръст от 10.17% и седмичен оборот от 345 747 лева, при последна цена от 19.500 лв./акция и пазарна 
капитализация от 350 999 981 лева; 
- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е с повишение от 10.14% и седмичен оборот от 49 942 лева, при последна 
цена от 1.630 лв./акция и пазарна капитализация от 207 221 851 лева. 
Най-губещите акции 
Начело сред най-губещите акции са книжата на Топливо АД (TOPL) със спад от 27.93% и седмичен оборот от 55 276 лева, 
при последна цена от 4.000 лв./акция и пазарна капитализация от 21 667 316 лева; 
- ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP) с понижение от 14.63% и седмичен оборот от 21 418 лева, при поседна цена от 0.700 
лв./акция и пазарна капитализация от 31 951 780 лева; 
- ирландският борсово търгуван фонд iShares III Plc - iShares Core MSCI World UCITS ETF (EUNL) е на загуба с 9.68% и седмичен 
оборот от 10 130 евро (19 812 лева), при последна цена от 70.700 евро/дял; 
- книжата на американската социална мрежа Facebook Inc. (FB2A) отново се сред най-губещите със спад от 8.07% и 
седмичен оборот от 13 251 евро (25 916 лева), при последна цена от 90.000 евро/акция; 
- американската Apple Inc. (APC) с понижение от 7.35% и седмичен оборот от 525 109 евро (1 027 008 лева), при последна 
цена от 140.000 евро/акция. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (31 октомври – 4 ноември), книжата на: 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) регистрираха пореден спад с 14.00%, след като и в предходната седмица регистрираха 
понижение с 15.25%, а седмичният оборот е 2 620 лева при реализирани сделки с 3 000 акции само на 4 ноември, при 
последна цена от 0.860 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 15 788 610 лева от 18 358 849 лева седмица по-
рано; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки с 500 акции за 750 лева само на 4 ноември, след което цената 
им се е повишила с 3.45%, при последна цена от 1.500 лв./акция и по висока пазарна капитализация до 20 003 805 лева от 
19 337 011 лева седмица по-рано; 
- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 3 839 акции за 2 494 лева, след което цената им се е понижила с 5.38%, 
при последна цена от 0.615 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 15 441 672 лева от 16 320 467 лева седмица 
по-рано; 
- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 26 октомври с 5 акции за 31 лева, 
след което цената им не се е променила, при последна цена от 6.200/акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 26 октомври, когато е реализирана 
една сделка с 10 акции за 36 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна 
капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата 
работна седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което 
цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) са реализирани сделки с 25 000 акции за 497 500 лева на 2 ноември, след което цената им се е 
понижила с 0.50%, при последна цена от 19.900 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 173 230 296 лева от 174 
100 800 лева седмица по-рано; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата 
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седмица не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална 
стойност, след което цената им не се е променила. 
- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била на 26 октомври с 20 акции за 30 лева, 
след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 
лева; 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 26 октомври с 15 акции за 24 лева, 
след което цената им се е понижила с 8.57% и пазарна капитализация от 46 268 781 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации 
за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена  
от 1 000 лева номинал/брой; 
*за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се 
търгува пълният обем акции на съответната компания. 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и 
„Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg. 
 
√ Светът се събира заедно на най-важните дебати за климата на 7 и 8 ноември в Египет 
Мобилното приложение COP27 служи като лесен за използване ресурс с информация за конференцията 
Светът се събира заедно за прилагане на политиките по изменение на климата днес и ще започне реалните дебати за 
бъдещето на света на 7 и 8 ноември в Шарл ел Шейх в Египет. Конференцията на ООН за климата ще продължи до 18 
ноември. 
Цялата програма и всички новости може да научите ТУК. Конференцията е отново на живо и няма възможност за онлайн 
достъп и проследяване на сесиите както беше миналия COP26 в Глазгоу. 
Над 40 000 се очаква да са участниците в COP27 и други всички останали свързани инициативи. 
„Екипът на египетското председателство работи неуморно, за да създаде среда, която е благоприятна за успешни 
преговори. Като домакини на COP, ние се стремим да привлечем представители на нации и заинтересовани страни от 
целия свят и да осигурим необходимия импулс за справяне с необходимите действия за спешно и мащабно изпълнение 
на ангажиментите и обещанията в областта на климата.“ Това каза само дни преди откриването посланик Ваел Абулмагд, 
специален представител на президента на COP27. 
"Домакинството на COP27 в зеления град Шарм ел-Шейх тази година отбелязва 30-ата годишнина от приемането на 
Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата. През изминалите тридесет години светът измина дълъг път в 
борбата срещу изменението на климата и неговото отрицателно въздействие върху нашата планета; сега сме в състояние 
да разберем по-добре науката зад изменението на климата, да оценим по-добре въздействието му и да разработим по-
добре инструменти за справяне с причините и последствията от него." Това представи президента на Арабска република 
Египет Абдел Фатах Ел-Сиси. 
 

 
 
Срещата на върха за прилагането на климата в Шарм ел-Шейх ще се проведе на 7-8 ноември и ще събере всички участващи 
държавни и правителствени ръководители. След откриването на срещата на високо равнище ще се проведат няколко 
кръгли маси, които ще се съсредоточат върху шест ключови теми: Справедлив преход, Продоволствена сигурност, 
Иновативно финансиране за климата и развитието, Инвестиране в бъдещето на енергията, Сигурност на водата и 
Изменение на климата и Устойчивост на уязвимите общности. 
Международният конгресен център на Шарм ел-Шейх (SHICC) ще формира цялата синя зона за COP27. Синята зона е 
мястото, където трябва да се провеждат всички преговори между делегатите. В допълнение, дълъг списък от динамични 
събития ще бъдат организирани от правителства и акредитирани наблюдатели, включително застъпници на младежта и 
учени. 

https://business.dir.bg/banki-i-finansi/fondovite-pazari-po-sveta-bez-edinna-posoka-v-sedmitsata-na-visokite-lihvi
https://cop27.eg/#/
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Зелена зона от 22 500 квадратни метра е мястото, където бизнес общността, младежта, гражданското общество, 
академичните среди и артисти от цял свят ще имат допълнително пространство за присъствие и участие чрез събития, 
изложби, семинари, културни представления и разговори. 
В кулоарите на глобалните преговори, които трябва да се проведат в Египет по време на конференцията, египетското 
председателство на COP27 определи няколко ключови тематични дни. Тези тематични дни са част от усилията за 
насърчаване на действията в областта на климата, които могат да преодолеят съществуващите затруднения и пропуски в 
изпълнението и да задълбочат ангажираността с младежите, жените, гражданското общество и коренното население, 
наред с другите основни теми в центъра на дискусиите. Ключовите области на фокус включват обещанието за иновации и 
чисти технологии, както и централната роля на водата и селското стопанство за климатичната криза, загубата на 
биоразнообразие, енергийния преход, усилията за декарбонизация и финансите. Три дни ще бъдат посветени на младежта 
и бъдещите поколения, пола и гражданското общество, техния принос, предизвикателствата, пред които са изправени, 
решенията, които предлагат, и как да интегрират ангажимента си в планирането и прилагането на политиките за климата. 
Мобилното приложение COP27 служи като лесен за използване ресурс с информация за конференцията. Това включва 
навигация на закрито на мястото, графици на събития, планиране на пътуване и други, което го прави основно ръководство 
за всички присъстващи на конференцията COP27. 
COP27 ще се фокусира върху: 
Намаляване на емисиите 
Страните трябва да покажат как точно ще осъществят увеличените амбиции от пакта в Глазгоу. Част от това ще включва 
актуализиране на Националните определени приноси (Nationally Determined Contributions – NDCs) на всички държави, за 
да може светът да се приближи още повече към целите на Парижкото споразумение. Над 190 държави, подписали 
документа, са задължени да актуализират своите приноси на всеки 5 години. По план това за първи път трябваше да се 
случи през 2020 г., но поради пандемията, въпросът се отложи с една година, а за съжаление, през миналогодишния COP 
само малка част от актуализираните приноси се оценяват като по-амбициозни. Преди конференцията в Египет от всички 
страни е поискано да изпратят към ООН актуализирани по-амбициозни национално определени приноси, но към 2 
ноември едва 22 от 193 държави са изпратили такива. 
Също така трябва да бъдат уточнени прекратяването на субсидирането на изкопаеми горива, както и преустановяването 
на изгаряне на въглища. В рамките на Глазгоуския климатичен пакт бе договорено намаляването на второто, но е 
необходимо пълно преустановяване за постигане на климатична неутралност. 
Подкрепа за развиващите се страни 
По време на COP26, делегатите приеха работна програма относно глобалната цел за адаптация, установена в Парижкото 
споразумение. Планът е създаден, за да предостави на общностите и държавите знания и инструменти, с които да 
гарантират, че предприетите от тях действия за адаптиране действително водят света към по-устойчиво бъдеще. 
Председателството на COP27 очаква от държавите да отчетат и оценят напредъка си в повишаването на устойчивостта и 
подпомагането на най-уязвимите общности. Това означава държавите да представят по-подробни и амбициозни 
ангажименти в компонентите за адаптация в своите национални планове за климата. 
Миналата година развитите страни се съгласиха да увеличат поне двойно финансирането за адаптация, а има и много 
призиви за още по-голямо увеличение на бюджетите, което да съответства на сумите, които сега се изразходват за мерки 
смекчаване, както е предвидено в Парижкото споразумение.  
През 2009 г,. по време на конференцията в Копенхаген, от богатите страни бе обещана подкрепа в размер на 100 милиарда 
щатски долара на година за развиващите се страни, която цели да подпомогне те да осъществят своя “зелен” преход и да 
могат да приложат мерки за приспособяване към климатичните промени. В момента тази цел обаче все още не е изцяло 
изпълнена. 
Отделно от подкрепата за мерки по адаптация и смекчаване, стои на дневен ред и  необходимостта от компенсиране на 
бедните страни, които са по-силно засегнати от ефектите на измененията на климата, но в същото време имат най-малък 
исторически принос за техните причини – т.нар. фонд “Загуби и щети”.  
Отворените теми за намаляване употребата на метан и обезлесяването 
През изминалата година бяха сключени споразумения за намаляване на употребата на метан и спиране на обезлесяването, 
но не всички страни ги подкрепиха. Очакванията са тази година повече държави да се присъединят към тях.  
Ще се преведат и технически дискусии, например за уточняване на начина, по който държавите трябва да измерват своите 
емисии или за допълнителна спецификация на механизма на търговии с емисии. 
Също така ще бъдат обсъдени проблеми, свързани с емисиите от транспортния сектор, биоразнообразието и човешките 
права. 
Всички тези дискусии ще подготвят почвата за първата ”глобална равносметка” по време на COP28, на който през 2023 г. 
ще бъде оценен общият глобален напредък по отношение на смекчаването на и адаптацията към климатичните промени, 
както и начините за изпълнение на Парижкото споразумение. 
Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата е подписана през май 1992 г., когато подписалите страни се 
споразумяват да намалят емисиите на парникови газове, за да предотвратят опасното човешко въздействие върху 
климатичната система. За да се постигне тази цел, всяка година от 1995 г. насам се провежда Конференция на страните 
COP, за да се договарят мерки, с помощта на които светът да овладее климатичните промени.  
 Всяка среща за климата включва голям брой технически срещи и преговори за най-малките подробности относно 
реакциите на страните на климатичната криза, а резултатите са  Протокола от Киото от 1997 г. и Парижкото споразумение 
от 2015 г., които са най-важните споразумения за климата днес. 
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Мениджър 
 
√ Петролът поевтиня, след като надеждите за възстановяване на търсенето в Китай се изпариха 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, след като през уикенда китайски официални 
представители потвърдиха ангажимента на Пекин за строг подход срещу разпространението на COVID-19, попарвайки 
надеждите за възстановяване на търсенето на петрол в най-големия вносител на суровината в света, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,88 долара, или 0,89%, до 97,69 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 1,07 долара, или 1,16%, до 91,54 долара за барел. 
„Цените на петрола паднаха рязко, тъй като китайските официални представители обещаха да се придържат към 
политиката за нулев COVID, докато новите случаи на заразени в Китай се покачиха. Това да доведе до повече 
ограничителни мерки, помрачавайки перспективите за търсенето“, каза анализаторът на CMC Markets Тина Тенг. 
Поскъпването на щатския долар също натежава върху цените на петрола, добави тя. 
В петък четирима представители на Федералния резерв посочиха, че все пак ще обмислят по-малко увеличение на 
лихвените проценти на следващата си среща на централната банка въпреки силните данни за работните места. 
Миналата седмица Брентът и WTI се повишиха съответно с 2,9% и 5,4%, тъй като слуховете за възможен край на строгите 
мерки срещу COVID-19 подкрепиха фондовите пазари в Китай и цените на суровините нагоре въпреки липсата на обявени 
промени. 
На пресконференция в събота обаче здравните служители казаха, че ще продължат с подхода си за „динамично 
прочистване“ на случаите на коронавирус, веднага щом се появят. 
Търговските данни от втората най-голяма икономика в понеделник може да покажат допълнително охлаждане на износа, 
тъй като глобалното търсене продължава да намалява. 
„Пазарът все още е изправен пред признаци на слабост в търсенето на петрол поради вече високите цени и слабите 
икономически перспективи на развитите пазари“, посочват в бележка анализатори от ANZ, като добавят, че търсенето в 
Европа и Съединените щати е спаднало обратно до нивата от 2019 г. 
„Сега очакваме глобалното търсене през четвъртото тримесечие на 2022 г. да нарасне само с 0,6 млн. барела на ден спрямо 
същото тримесечие на миналата година“, коментират те. 
 
√ Надеждите за разхлабване на COVID мерките в Китай подкрепиха европейските борси 
Европейските акции регистрираха повишения в ранната търговия в петък, след като силно зависимите от Китай минно-
добивни компании и фирми за луксозни стоки постигнаха напредък на фона на надеждите, че втората по големина 
икономика в света ще облекчи ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 5,88 пункта, или 1,44%, до 415,43 пункта. Индексът на фирмите от 
суровинния сектор SXPP се повиши с 5,27% до най-високото си ниво от седем седмици. Индексът е на път да запише най-
доброто си седмично представяне от три месеца. 
Немският показател DAX се повиши с 215,19 пункта, или 1,64%, до 13 345,38 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 напредна с 87,84 пункта, или 1,22%, до 7 276,47 пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст от 140,78 пункта, 
или 2,25%, до 6 384,06 пункта. 
До тези резултати се стигна заради скорошни непотвърдени публикации в социалните медии, в които се посочва, че Китай 
може да смекчи правилата си за коронавируса през март. Това повдигна оптимизма на инвеститорите, особено в 
секторите, които имат голяма експозиция към страната.. 
„Политиката на нулева толерантност към COVID, която Китай следва до момента, със сигурност е пречка за растежа, не 
само в Китай, но и другаде. Ако Китай сега променя стратегията си, това е положително развитие“, каза Стюарт Коул, главен 
макроикономист в Equiti Capital в Лондон. 
На този фон акциите на компаниите от сектора за луксозните стоки LVMH, Kering, Pernod Ricard и Hermes International 
поскъпнаха с 34,9%, 4,73%, 2,77% и 3,59%. Освен това се появи информация, че Kering е в напреднал етап на преговори за 
закупуването на модната марка Tom Ford. 
Междувременно цената на книжата на Societe Generale поскъпнаха с 5,70%, след като банката отчете по-висока от 
очакваното нетна печалба. Цената на книжата на Monte dei Paschi di Siena се срина 13,10%, след като банката завърши 
увеличение на капитала с 2,5 млрд. евро. 
Спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения за четвърта поредна сесия в четвъртък, след 
като ден по-рано Федералния резерв на САЩ обяви ново увеличение на лихвите със 75 базисни пункта и сигнализира, че 
скоро няма да има понижение, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 146,51 пункта, или 0,46%, до 32 001,25 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 39,8 пункта, или 1,06%, до 3 719,89 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 181,86 пункта от стойността си, или 1,73%, достигайки ниво от 10 342,94 пункта. 
Доходността по американските държавни ценни книжа скочи след решението на Фед. Доходността по 10-годишните 
облигации достиган най-високото си ниво от 2007 г., а тази по 10-годишните се повиши с 9 базисни пункта до около 4,15%. 
„Махмурлукът след заседанието на Фед продължава да поддържа натиска върху акциите в САЩ, тъй като въздействието 
от първия кръг от повишения най-накрая се усеща“, каза старши пазарен анализатор на Oanda Ед Моя. „Акциите няма да 
претърпят болезнена смърт тук, но те ще се понижат, поне докато пазарите не започнат да взимат предвид по-агресивния 
Фед“, добави той. 
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Трейдърите очакваха увеличението на лихвения процент от 75 базисни пункта и първоначално приеха коментарите на 
централната банка като сигнал, че тя ще забави темпото на вдигане на лихвите. 
Ситуацията обаче се промени след коментарите на председателя на Федералния резерв Джей Пауъл, който каза, че е 
твърде рано да се дискутира прекратяване на цикла на повишение на лихвите. 
Вниманието на инвеститорите също се насочи към октомврийските данни за пазара на труда, които ще бъдат публикувани 
по-късно днес. Високият брой работни места и ниското ниво на безработица, макар и добри за икономиката, може да 
бъдат приети като знак, че Фед има още работа. 
На корпоративния фронт, акциите на Qualcomm, Roku и Fortinet поевтиняха съответно с 7,66%, 4,57% и 13,71% на фона на 
разочароващи тримесечни резултати и не особено добри прогнози за бъдещето. Цената на книжата на Kellogg се понижи 
с 8,38%, въпреки по-добрия от очакваното отчет  за тримесечието. 
За седмицата трите водещи индекса на Уолстрийт са на червено. Dow и S&P са се понижили съответно с 2,62% и 4,64%, а 
Nasdaq загуби 6,84% от стойността си, вървейки към най-лошото си седмично представяне от януари 2022 г. 
След края на търговията в четвъртък Dow е на път да прекъсне четириседмична серия от печалби, докато S&P и Nasdaq 
изглежда ще да сложат край на двуседмична серия от печалби. 
Повишения в Азия 
Акциите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в петък, като борсата в Хонконг за кратко отчете 
ръст от 7%, подкрепена от технологичните и цикличните акции на фона на слуховете за разхлабване на мерките срещу 
разпространението на COVID-19 в Китай и информацията, че одитите листнатите в САЩ китайските компании са завършили 
по-бързо от очакваното, предаде Си Ен Би Си. 
Хонконгският индекс Hang Seng завърши сесията с ръст от 821,65 пункта, или 5,36%, до 16 161,14 пункта, като 
технологичният му подиндекс Hang Seng Tech напредна със 7,54%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши със 72,99 пункта, или 2,43%, до 3 070,8 пункта, докато 
индексът Shenzhen Composite напредна с 52,78 пункта, или 2,685 до 2 020,16 пункта. 
Стефани Холце-Йен, която е инвестиционен директор Deutsche Bank Intl Provate bank APAC, каза, че повторното отваряне 
на Китай все още е несигурно, но е „вълнуващо да се чуват подобни слухове:. 
„Пазарът изглежда смята, че ако има дим, трябва да има и огън“, каза тя, като добави, че следи за съобщения за 
предстоящия маратон в Шанхай и статии във вестника на Китайската комунистическа партия, People’s Daily, за промени в 
тона по отношение на коронавируса. 
Други пазари в Азиатско-тихоокеанския регион продължиха да обработват повишението на лихвения процент от 75 
базисни пункта на Фед и да чакат доклада за работните места в САЩ. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира спад от 463,65 пункта, или 1,68%, до 27 199,74 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi се повиши с 19,26 пункта, или 0,83%, до 2 348,43 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 напредна с 34,6 пункта, или 0,5%, до 6 892, пункта 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 0,55 пункта, или 0,09%, до 594,38 пункта. BGBX40 се повиши с 0,12 пункта, или 0,95, до 137,04 пункта. BGTR30 
напредна с 0,45 пункта, или 0,06%, до 712,71 пункта. BGREIT се повиши с 0,32 пункта, или 0,18%, до 177,81 пункта. 
 
√ ЕБВР отива на COP27 с амбициозни зелени планове 
ЕБВР ще участва в Международната конференция за климата на ООН (COP27), която се откри вчера в египетския курорт 
Шарм Ел Шейх, с амбициозни планове да засили своята работа за климата в регионите, където работи. 
Заедно с други многостранни банки за развитие, ЕБВР играе водеща роля в подпомагането на декарбонизирането на 
икономиките и прехода към по-устойчиво бъдеще с акцент върху включването на частния сектор. 
ЕБВР, която оперира на три континента – в Централна и Източна Европа, Централна Азия и Южното и Източно 
Средиземноморие, има за цел да вдъхне увереност в зеления преход и ентусиазъм за възможностите, които той предлага.  
„Искаме да генерираме доверие в страните, където оперираме, така че те да си поставят по-големи амбиции за своите 
нисковъглеродни политики. Така те ще могат да разчитат на непоколебимата подкрепа и финансиране от ЕБВР”, подчерта 
президентът Одил Рено-Басо, която води делегацията на Банката. Според нея „преходът към ниски въглеродни емисии е 
икономическа и социална възможност, а не просто разход, който трябва да се поеме”. Икономиката с ниски въглеродни 
емисии има по-чист въздух и вода и по-евтина, по-сигурна и по-малко променлива енергия. „Тя предоставя големи нови 
възможности за заетост и икономически растеж, независимо дали в минерали, чисти горива или нови продукти“, изтъкна 
лидерът на финансовата институция. 
На миналогодишната среща в Глазгоу, Шотландия (СОР26) големите икономики се ангажираха да постигнат целта за нетни 
нулеви емисии до средата на века - около 90% от глобалните емисии сега са обхванати от такива ангажименти. 
Тъй като изменението на климата удря силно, особено в развиващия се свят, финансирането за адаптиране към 
изменението на климата ще бъде на първо място в дневния ред на форума, който бе открит днес. Конференцията е 
особено важна за ЕБВР, тъй като се провежда в една от най-големите ѝ страни на операции. Висши представители на 
банката – включително президентът Рено-Басо и първият вицепрезидент Юрген Ригтеринк – ще участват в над 100 събития. 
Работата на ЕБВР ще бъде групирана около четири теми, следващи приоритетите на COP27: 

• подкрепа на Египет за ускоряване на прехода към зелена енергия; 

• увеличаване на финансирането и подкрепата за адаптиране към климата и устойчивост; 

• разширяване на мобилизирането на частния сектор в областта на климата; 

• подкрепа на корпоративната трансформация. 
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ЕБВР ще подкрепи Египет в координирането на енергийния стълб на неговата планирана инициатива Nexus вода-храна-
енергия, която ще бъде стартирана на COP27. Страната разполага с огромни възобновяеми енергийни ресурси и е близо 
до пазари в Европа и Азия, което ѝ дава потенциал да се превърне в глобален център за екологични горива и продукти. 
Освен това има за цел да увеличи дела на ВЕИ в своя електрически микс до 42% до 2035 г. 
Енергийният компонент на този план ще се състои от премахване на 5 GW неефективен капацитет от изкопаеми горива до 
2025 г. и внедряване на 10 GW слънчева и вятърна енергия до 2028 г. Използване на 500 милиона щатски долара техническа 
помощ, безвъзмездни средства и заеми за осъществяване на справедлив преход и подкрепа за усвояване на възобновяем 
капацитет се очаква NWFE-EP да мобилизира 10 милиарда щатски долара частни инвестиции. 
„ЕБВР е готова да подкрепи своите държави, в които оперира, при възпроизвеждането на подобни амбициозни платформи 
за преход в енергийния и други високовъглеродни сектори“, каза Хари Бойд-Карпентър, управляващ директор на ЕБВР, 
Стратегия за климата и доставка. 
Работата на ЕБВР по системна реформа за подобряване на средата за зелени инвестиции помага за привличането на 
инвеститори от частния сектор, които държат ключа към трилионите частни инвестиции, необходими за осъществяването 
на успешен зелен икономически преход. 
Като помага на страните да формулират стратегии за климата, подкрепяйки иновативни финансови инструменти на 
капиталовите пазари, регулаторни рамки като търгове за възобновяема енергия и прилагането на инструменти за 
ценообразуване на въглеродните емисии, ЕБВР е на път да удвои собственото си мобилизиране на финансиране на 
климата от частния сектор до 2025 г. обеща на COP26 . 
Освен че работи със страните на операции по национално определени приноси и дългосрочни стратегии, които изпращат 
ясни сигнали до корпорациите относно тяхната визия за климата, ЕБВР увеличава работата си с корпорациите за 
трансформиране на тяхното разбиране за климатичните рискове и възможности . 
За финансови институции, корпоративни и общински клиенти, ЕБВР въвежда програма за корпоративно управление на 
климата (CCG), за да помогне на клиентите да оценят, управляват и включат климатичната информация в своите структури 
за управление, стратегия и управление на риска. 
Миналата година развитите страни обещаха в Глазгоу поне да удвоят финансирането за адаптиране към климата през 2019 
г. от 20 милиарда щатски долара за развиващите се страни до 2025 г. ЕБВР ще определи как ще изиграе ролята си за 
увеличаване както на финансирането, така и на политическата подкрепа, която ще предоставя, за да помогне на своите 
страни на операции да се адаптират към устойчивостта на климата, включително стартирането на План за действие на ЕБВР 
за адаптиране към климата на COP27. 
ЕБВР е сред първите, които планират да са в съответствие с Парижкото споразумение до 1 януари 2023 г. Голямата ѝ цел е 
50% от инвестициите ѝ да са екологични до 2025 г. 
 
√ Чешката икономика плавно нараства през Q3 
Икономиката на Чехия нарасна с 1,6% през третото тримесечие, след увеличението от 3,7% през второто тримесечие. 
Войната в Украйна натежа върху икономиката, засягайки веригите за доставки, цените на енергията и икономическите 
перспективи, коментира Focus Economics. Междувременно производството намаля с 0,4% на сезонно коригирана 
тримесечна база през третото тримесечие, контрастирайки с повишението от 0,5%, регистрирано през второто тримесечие. 
Външното търсене и капиталовите разходи допринесоха положително за растежа на годишна база през Q3, докато 
потребителските разходи се свиха. Подробна разбивка е планирана да бъде публикувана на 2 декември. 
FocusEconomics очаква икономиката на страната да нарасне с 0,9% през 2023 г. и да нарасне с 3,2% през 2024 г. 
 
√ Гърция записа 12,7 млрд. евро приходи от туризъм до август 
Приходите от туризъм в Гърция достигнаха 12,7 млрд. евро за осемте месеца на годината. Така страната се доближава до 
резултата от върховата 2019-а, отбеляза заместник-министърът на туризма София Захараки, цитирана от Greek Travel Pages. 
Тя подчерта, че доброто представяне на сектора е във време на значителни предизвикателства, включително енергийната 
криза и инфлационния натиск. 
Тази година Гърция отбеляза динамично възстановяване на индустрията с ръст на входящи пътувания от 121,8% през 
януари-август 2022 г. спрямо същия период на 2021 г., генерирайки 12,71 млрд. евро приходи – увеличение с 92,1%, по 
данни на Bank of Greece . Захараки подчерта, че сега е подходящият момент гръцкият туризъм да навлезе в новата ера, 
като се възползва от широкия набор от финансови инструменти, предвид отварянето на търгове за важни туристически 
проекти, като модернизирането на пристанищата, създаването на паркове за гмуркане , развитието на СПА и 
гастрономическия туризъм и цифровизацията на услугите. Иновациите, устойчивостта и цифровите услуги са фактори, 
които влияят върху решенията на пътниците, изтъкна Захараки. Тя добави, че страната прави крачки в устойчивостта и 
осъзнаването на значението на опазването на околната среда. В тази насока е създаването на Средиземноморската 
обсерватория за крайбрежен и морски туризъм сътрудничество със  Световната организация по туризъм (UNWTO). Това е 
първата изследователска станция, посветена на измерването на устойчивото крайбрежно и морско развитие в Средиземно 
море. „Наше задължение е да предоставим възможности, така че заедно с местните власти да развием необходимата 
инфраструктура, което е гаранция за всеки регион, че ще увеличи дела си в туристическия продукт“, заключи заместник-
министърът. 
 
√ Великобритания е изправена пред най-дългата рецесия, откакто се води статистика 
Английската централна банка предупреди, че Обединеното кралство е изправено пред най-дългата си рецесия, откакто се 
води такава статистика, като се очаква икономическият спад да продължи и през 2024 г., предаде Си Ен Би Си. 
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Централната банка описа перспективите пред икономиката на Великобритания като „много предизвикателни“, 
отбелязвайки, че безработицата вероятно ще се удвои до 6,5% по време на двугодишния икономически спад в страната.  
Предвижда се БВП на Обединеното кралство да намалее с около 0,75% през втората половина на 2022 г., отразявайки 
свиването на реалните доходи от скока на цените на енергията и други стоки, посочва централната банка. 
Предвижда се растежът да продължи да намалява през 2023 г. и първата половина на 2024 г., тъй като „високите цени на 
енергията и по-строгите финансови условия натежават върху разходите“, каза банката. 
Прогнозата, очертана на срещата на Комитета по паричната политика на банката в четвъртък, ще представлява най-дългата, 
макар и не най-дълбоката. рецесия в страната от 20-те години на миналия век, когато започват да се води надеждна 
статистика. 
На заседанието си през август Банката прогнозира, че Обединеното кралство е изправено пред най-дългата си рецесия от 
глобалната финансова криза насам, която ще продължи пет тримесечия до края на 2023 г. 
Прогнозите идват, след като BOE повиши основния си лихвен процент със 75 базисни пункта до 3%. 
 Осмото поредно увеличение на лихвените проценти бележи продължаващите усилия на централната банка да укроти 
необузданата инфлация в Обединеното кралство, която достигна 40-годишен връх от 10,1% през септември. 
Гуверньорът Андрю Бейли каза пред Си Ен Би Си, че стегнатият пазар на труда в Обединеното кралство продължава да 
представлява сериозен инфлационен натиск, въпреки че Банката вижда покачването на цените да падне под 10% през 
второто тримесечие на 2023 г. 
Централната банка обаче отбеляза, че бъдещите увеличения на лихвите вероятно ще бъдат по-малко агресивни от 
очакваното. 
„Ако икономиката се развие като цяло в съответствие с най-новите прогнози на Доклада за паричната политика, може да 
са необходими допълнителни увеличения на банковия лихвен процент за устойчиво връщане на инфлацията към целта, 
макар и до връх, по-нисък от този, който е оценен от финансовите пазари“, посочиха от Комитета по паричната политика. 
 
√ Турция ще привлече 1 млрд. долара инвестиции за вятърна енергия 
Турция ще инсталира още 1000 мегавата мощности за вятърна енергия през следващата година, които ще привлекат 1 
млрд. долара инвестиции. Така енергийният капацитет на страната ще достигне 12 000 MW към края на годината – праг, 
който ще бъде надхвърлен през първото тримесечие на 2023 г., обяви Ибрахим Ерден, председател на Турската асоциация 
за вятърна енергия (TÜREB), цитиран от Dayli Sabah. 
Турция е все още силно зависима от вноса, за да покрие енергийните си нужди, което я прави уязвима към нарастващите 
цени след нахлуването на Русия в Украйна. За да увеличат производството на възобновяема енергия, властите стартираха 
мащабни проекти и обявиха търгове за слънчеви и вятърни електроцентрали. 
Делът на ВЕИ – водни, вятърни, слънчеви и геотермални източници, представлява над 95% от увеличения на капацитет на 
страната, който прехвърли 100 гигавата в края на март тази година. Турция е на пето място в Европа и 12-то в света по 
инсталиран капацитет за възобновяема енергия и седмо в Европа и 12-то в света по инсталирана мощност на вятърна 
енергия, съобщава изданието. 
Ерден отбеляза, че страната има капацитет да добави около 3000 MW от вятърна енергия годишно чрез ефективно 
използване на финансиране, човешки ресурси, инженерна мощност и производство на оборудване. 
През 2021 г. бяха добавени около 1 750 MW капацитет за вятърна енергия, според Турската асоциация за вятърна енергия, 
най-голямото годишно увеличение досега. Предишно рекордно увеличение е с 1248 MW през 2016 г. Общият инсталиран 
капацитет на вятърна енергия достигна 10 750 MW до края на 2021 г., според TÜREB. 
По данни на организацията износът на Турция на вятърни турбини и оборудване се оценява на над 1,5 млрд. евро тази 
година и се очаква да нарасне с поне 10% през 2023 г. 
Миналата година страната е изнесла вятърни турбини и оборудване на стойност около 1,49 млрд. долара в 50 държави. 
 
√ Си към Шолц: Трябва да увеличим сътрудничеството си в името на световния мир 
Китайският президент Си Дзинпин изтъкна в петък необходимостта от по-голямо сътрудничество между Китай и Германия 
на фона на „времена на промяна и смут“ на среща с канцлера Олаф Шолц - първият лидер на Г-7, посетил Китай от началото 
на пандемията, предаде Ройтерс. 
Еднодневното посещение на Шолц тества отношенията между Китай и Запада след години на нарастващо напрежение, 
казват анализатори, като се очаква разговорите да засегнат войната в Украйна, изменението на климата и икономическите 
връзки. 
По време на първата им среща лице в лице, откакто Шолц встъпи в длъжност Си каза, че като големи нации с влияние 
Китай и Германия трябва да работят заедно още повече в тези трудни времена в името на световния мир, предаде 
държавната телевизия CCTV. „В момента международната ситуация е сложна и нестабилна“, каза Си. 
„Като големи и влиятелни държави, във времена на промяна и сътресения, Китай и Германия трябва да работят още повече 
заедно, за да дадат повече принос за световния мир и развитие.“ 
Шолц каза на Си, че е добре, че двамата лидери се срещат лично в напрегнати времена и добави, че инвазията на Русия в 
Украйна създава проблеми за световния ред, основан на правилата, предаде репортер от Ройтерс, придружаващ 
делегацията на Шолц. 
Шолц каза още, че двамата ще обсъдят въпроси, свързани с отношенията Европа-Китай, борбата с изменението на климата 
и глобалния глад и развитието на икономическите връзки между Китай и Германия, както и теми, по които двете страни 
имат различни гледни точки. 
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Шолц и делегация от германски бизнес лидери, летящи с него, бяха подложени на тестове за COVID-19 при кацане в Пекин 
в петък сутринта, като китайският медицински персонал, облечен в костюми за защита, влезе в самолета, за да проведе 
тестовете,. 
След червен килим и приема на почетната гвардия, делегацията беше преместена от летището в къща за гости, за да изчака 
резултатите от тестове за COVID-19, които бързо се оказаха отрицателни за Шолц, казват от неговия прес екип 
Стриктната политика на Пекин за нулев COVID и нарастващото напрежение със Запада направиха почти невъзможно 
посещението на лидери на големите западни сили в Китай, като самият Си възобнови пътуванията си в чужбина едва през 
септември. 
Посещението на Шолц вероятно е добре дошло развитие за китайското ръководство, което ще се стреми да укрепи 
отношенията си с външния свят. 
На фона на историческата инфлация и задаващата се рецесия в Германия Шолц ще се стреми да подчертае необходимостта 
от продължаващо сътрудничество с Китай. 
Шолц, който също се очаква да се срещне и с премиера Ли Къцян, обеща по-рано тази седмица да повдигне въпроси за 
правата на човека, Тайван и трудностите, пред които са изправени германските компании при достъпа до китайския пазар, 
по време на срещите си в Пекин, според правителствени източници. 
В навечерието на посещението Шолц понесе критики от страни от ЕС и в рамките на  германската правителствена коалиция, 
главно от Зелената партия и либералите. 
Вътрешният конфликт излезе на преден план миналата седмица след сделка, при която китайският корабен гигант Cosco 
получи зелена светлина от Берлин да получи дял в пристанищен терминал в Хамбург въпреки съпротивата на 
коалиционните партньори. 
Решаващата роля на Китай в ключови индустрии от корабостроенето до електрическите превозни средства, заедно с 
безпрецедентните икономически затруднения, пред които е изправена Германия, означава, че Шолц се нуждае от 
сътрудничество с Китай повече, отколкото някога е имала неговата предшественичка Ангела Меркел, каза Уанг Иуей, от 
Центъра за Европеистика в университета Ренмин. 
„Меркел също беше доста идеологична (към Китай) в началото, но след това тя промени мелодията. При Шолц промяната 
беше още по-бърза, но той няма толкова солидна вътрешна политическа позиция като Меркел“, каза Уанг. 
 
√ Технологичната Студена война между САЩ и Китай удари военните и AI амбиции на Пекин 
През октомври 2022 г. китайският гигант за електронна търговия Alibaba разкри нова мощна система за облачни 
изчисления, предназначена за проекти с изкуствен интелект. Тя се използва от облачните клиенти на Alibaba за обучение 
на алгоритми за задачи като диалог с чатбот и видео анализ и е изградена с помощта на стотици чипове от американските 
компании Intel и Nvidia. Почти незабавно след това САЩ обявиха нови ограничения за износ, които ще направят бъдещи 
проекти като този малко вероятни. Разпоредбите на администрацията на Байдън забраняват на компаниите да изнасят 
усъвършенствани чипове, необходими за обучение или изпълнение на най-мощните AI алгоритми в Китай. 
Големите технологични компании в Китай – както и в САЩ – направиха големите AI модели все по-важни за приложенията 
си, включително търсене в мрежата, препоръчване на продукти, превод и анализ на език, разпознаване на изображения и 
видео и автономно шофиране. Същият напредък на изкуствения интелект се очаква да трансформира военната технология 
през идните години и да оформи начина, по който САЩ и Китай се сблъскват с въпроси като инвазията на Русия в Украйна 
и претенциите на Тайван за независимост. 
Изпреварващият ход на Вашингтон 
На 7 октомври 2022 г. администрацията на Байдън наложи широкообхватен набор от ограничителни мерки върху износа, 
който включва мерки за забраната на достъпа на Китай до определени полупроводникови чипове и оборудване за 
производство на чипове. Съгласно правилата американските компании трябва да спрат да доставят на китайските 
производители на чипове оборудване, чрез което може да произвеждат относително усъвършенствани модели, освен ако 
първо не получат лиценз. 
Новите разпоредби също добавят контрол върху някои полупроводникови производствени артикули и транзакции за 
специфични крайни употреби на някои интегрални схеми или чипове. САЩ също искат да увеличат своя контрол върху 
износа, за да включат полупроводникови продукти и софтуер, технологии и други неща, използвани за разработване и 
производство на интегрални схеми. Като допълнително ограничение на гражданите на САЩ и притежателите на зелена 
карта също ще бъде забранено да работят по определени технологии за китайски компании и организации. Обширните 
нови рестрикции са предназначени да държат AI индустрията на страната в технологичните тъмни векове, докато САЩ и 
други западни страни напредват. Ограниченията също така блокират износа на оборудване за производство на чипове и 
софтуер за проектиране и забраняват на водещите световни фабрики за силиций, включително тайванската TSMC и 
южнокорейската Samsung, да произвеждат модерни чипове за китайски компании. 
Китайските гиганти нямат отговор на санкциите 
ByteDance, китайската компания зад социалната медия TikTok и нейната алтернатива в Китай, Douyin, разчита на хардуера 
на Nvidia, за да обучат своите алгоритми за препоръки. Няколко китайски компании, включително Alibaba и Baidu, 
разработват силициеви чипове, предназначени да се конкурират с тези на Nvidia и AMD, но всички те изискват 
производство извън Китай, което сега е забранено. 
Правилата, някои от които влизат в сила незабавно, се основават на ограниченията, изпратени в писма по-рано тази година 
до водещите производители на подобна технология като KLA, Lam Research и Applied Materials, изискващи от тях да спрат 
доставките на оборудване до фабрики, изцяло притежавани от Китай, и произвеждащи модерни логически чипове. 
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Министерството на търговията на САЩ заяви, че контролът върху износа „ограничава способността на Китай да получава 
усъвършенствани изчислителни чипове, да разработва и поддържа суперкомпютри и да произвежда усъвършенствани 
полупроводници“. Откъсването от американски чипове може значително да забави китайските AI проекти. Водещият 
местен производител на чипове в Китай, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), произвежда чипове, 
които изостават с няколко поколения от тези на TSMC, Samsung и Intel. 
Отвъд пределите на стандартните ограничения 
Забраната за чипове е своеобразна мащабна ескалация на набиращото от няколко години скорост търговско и 
геополитическо напрежение между САЩ и Китай. Санкциите са важни както за веригите за доставка на технологии, така и 
за бъдещото развитие, но в по-широк план за отношенията на САЩ с Китай. 
Международната изследователска фирма GlobalData заяви, че стъпката от страна на САЩ „надхвърля полупроводниковата 
индустрия“ и реално е заявка за лидерството на световната икономика. „Става въпрос за доминирането на изкуствения 
интелект“, изтъква компанията в свой анализ, „което е в основата на това, което мнозина наричат петата индустриална 
революция, и в крайна сметка за глобалното икономическо лидерство през следващите няколко десетилетия.“ 
Въпреки че имат още една година, за да се съобразят с ограниченията, производителите на полупроводници в Азия като 
водещата на пазара тайванска компания TSMC, SK Hynix и Samsung също са застрашени от тях. Много от азиатско-
тихоокеанските технологични лидери имат финансовата сила да поемат удара поне през следващите 12 месеца, но в по-
дългосрочен план последиците от рейтинга са очевидно отрицателни. Един доставчик на оборудване, Applied Materials, 
посочи, че експортните ограничения ще му попречат да реализира продажби от около 400 милиона долара през 
четвъртото тримесечие. 
Действията на САЩ се възползват от продължилия десетилетие бум на изкуствения интелект, при който новите пробиви 
са съчетани с напредъка в изчислителната мощ. Пионерските нови проекти често включват алгоритми за машинно 
обучение, обучени на суперкомпютри със стотици или хиляди графични процесори, чипове, първоначално предназначени 
за игри, но също така идеални за изпълнение на необходимите математически операции. Това оставя китайските AI 
амбиции силно зависими от американския хардуер. 
Nvidia има много клиенти в Китай, но в момента не продава в Русия. Компанията каза, че новите мерки са засегнали бизнес, 
който е генерирал около 400 милиона долара приходи през последното си фискално тримесечие. AMD посочи, че мерките 
изглежда засягат продажбите на един от нейните графични процесори от висок клас в Китай и Русия. Компанията не вярва, 
че ограниченията ще имат съществен ефект върху нейния бизнес. 
Съществува ли алтернативата Made in China? 
Новите експортни ограничения допринасят за постоянния спад в отношенията между САЩ и Китай през последните 
години, въпреки десетилетията на технологична взаимозависимост, по време на които китайското производство се 
превърна в основата на американската технологична индустрия. През последните години правителството на САЩ се опита 
да поеме по-активна роля в стимулирането на местната AI индустрия и производството на чипове поради повишеното 
чувство за конкуренция с Китай. Азиатският гигант консумира повече от три четвърти от полупроводниците, продавани в 
световен мащаб, но произвежда само около 15% от световното производство. Експертите казват, че собствените 
производители на оборудване в Китай към момента изостават четири до пет години зад задграничните си колеги, което ги 
прави неподходящи като незабавни заместители на оборудване, изгубено от американски доставчици като KLA Corp, 
Applied Materials и Lam Research. 
Boston Consulting Group изчисли през 2021 г., че една страна ще се нуждае от поне 1 трилион долара допълнителни 
първоначални инвестиции, за да изгради напълно самостоятелни местни вериги за доставка на чипове. Новите 
ограничения може да насърчат китайските производители на чипове да се опитат да произвеждат усъвършенствани 
чипове, като използват креативни инженерни решения с по-стари технологии, които не са предмет на санкциите. 
Значението на технологичната самодостатъчност, което вече беше приоритет за Си през последното десетилетие, изплува 
като тема на тазгодишния конгрес, като Си Дзинпин подчерта враждебността на чуждестранните съперници. Експерти 
обаче казаха, че Пекин може да има малко начини да принуди Вашингтон да се върне на масата. Продължаващият конгрес 
означава, че реакцията на Пекин е била приглушена, но за мнозина възможностите на Китай са ограничени отвъд 
реципрочно ограничаване на достъпа на САЩ до важните редки земни метали, които Китай контролира. Това е така, тъй 
като много привидно очевидни действия, като атака срещу гиганти като Apple, също биха нанесли много щети на самата 
китайска икономика. Санкции срещу Boeing например биха имали смисъл, но те вече са предмет на такива. Друга област, 
която евентуално може да се превърне в сериозно конфликтно поле, са редките земни метали. 
Юмрук в кадифена ръкавица 
Капацитетът на всяка китайска компания да бъде в крак с напредъка в производството на чипове е ограничен от липсата 
на достъп до водещи машини за ултравиолетова литография, необходими за производството на чипове с компоненти, по-
малки от тези на 7-нанометровото поколение. Единственият друг производител - базираната в Холандия ASML - блокира 
износа за Китай по искане на правителството на САЩ. ASML, холандски производител на инструменти за производство на 
полупроводници от висок клас, който има офиси в САЩ и много служители в страната, незабавно инструктира своя 
персонал отвъд Океана да замрази взаимодействието си с китайски клиенти. 
Новите санкции помагат за създаването на допълнителни разделения между Съединените щати, техните съюзници и 
останалия свят. В производството, например, САЩ вече могат да налагат волята си на страни, които смятат за съюзници – 
като многобройните предприятия в ЕС, Япония и Южна Корея, участващи в тези индустрии. Съществува въпросът дали САЩ 
ще поемат чрез заплахата от санкции към ефективен суверенитет върху производствения капацитет и пазарите на други 
страни. Как САЩ възнамеряват да държат ЕС, както и неговите съюзници в Далечния изток под своя „закрила“, остава да 
видим. В момента това се урежда чрез санкции за продукти и разработки, както и размяна на „заплахи“ към Китай и Русия. 
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До известна степен това е дипломация от позицията на силата. Тя също така създава регионални разделения, което може 
да бъде нарастващ проблем в Азия. Китай, Япония и Южна Корея са част от блока за свободна търговия – тези санкции 
възпрепятстват това, което беше внимателно изработен, взаимноизгоден и глобално мощен търговски съюз. Ако 
международната договореност бъде премахната поради санкциите на САЩ, може да започнат да се появяват разделения 
в отношенията на Япония и Южна Корея с Вашингтон, тъй като те ще изискват някаква форма на компенсация. Въпреки че 
това може да е проблем, с който трябва да се справят бъдещите американски администрации, днешната реалност е, че 
САЩ създават подход „Ние срещу тях“ към глобалната търговия и че Китай определено е изправен до стената, което може 
да предизвика агресивен отговор от страна на Пекин. 
 
√ Китай влиза с мощна инвестиция в страна от "литиевия триъгълник" 
Китайската минно-преработваща и търговска компания Tibet Summit Resources планира да инвестира 2,2 милиарда долара 
в две литиеви находища в Аржентина, съобщава ТАСС, позовавайки се на пресслужбата на Министерството на външните 
работи на Южноамериканската република. 
„По време на среща с посланика на Аржентина в Пекин президентът на китайската компания обяви, че възнамеряват да 
инвестират 700 милиона долара в проекта Salt Diabillos в провинция Салта“, се казва в доклада. 
На този проект китайската компания разчита на ускорен добив  на литиев карбонат от началото на 2023 година, който да 
достигне около 50 хиляди тона годишно. Суровината е ценен източник за направата на все по-търсените за 
трансформацията към електромобилност литиево-йонни батерии. Други 1,5 милиарда долара Tibet Summit Resources 
възнамерява да инвестира в изграждането на завод в соленото блато Арисаро в същата провинция. От китайската бизнес 
организация очакват от 2024 г. там да започнат да произвеждат от 50 000 до 100 000 тона литиев карбонат. 
Аржентина, заедно с Боливия и Чили, образуват така наречения "Литиев триъгълник". Тези три страни от Латинска Америка 
представляват повече от половината от световните запаси от този метал. 
 
√ Кристалина Георгиева: Световната търговска система е изложена на сериозна заплаха 
Световният БВП ще се свива с 1,5% годишно ако продължи фрагментацията на световната търговия на отделни блокове. 
Такава прогноза направи управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева в изявление на церемонията по 
откриването на петото международно изложение за внос в Китай. Загубите за икономиката на Азиатско-тихоокеанския 
регион ще са двойни, около 3% от БВП, тъй като търговията играе ключова роля в региона, отбеляза още тя.  
"Днес световната търговска система е изложена на сериозна заплаха. Търговските ограничения и изкривяващите 
конкуренцията субсидии се повишават. Особен приоритет е премахването на търговските ограничения, свързани с храните, 
които повишават световните цени и водят до липса на продоволствена сигурност. С други думи: вместо да бъде източник 
на растеж и интеграция, търговската политика рискува да се превърне в източник на икономическа фрагментация, която 
вреди на всички страни.", заяви Кристалина Георгиева. 
"Последната ни икономическа прогноза за региона, публикувана миналата седмица, включва сценарий, който илюстрира 
потенциалните разходи. Ако светът - и нашата търговия - се раздели на два блока, оценяваме постоянните годишни загуби 
на 1,5 % от БВП в световен мащаб, като загубите ще надхвърлят 3 процента от БВП в страните от Азия и Тихоокеанския 
регион, което отразява ключовата роля на търговията в региона.", подчерта тя. 
За предотвратяването на този сценарий управляващият директор на МВФ призова световната общност, начело с големите 
икономики да се активизира с практически и конкретни действия, включващи четири основни приоритета: 
"Първо, трябва да изясним търговските правила, особено като разгледаме въпроси като селскостопанските и 
промишлените субсидии. 
Второ, трябва да сключим нови споразумения за отваряне на пазара в ключови области на съвременната икономика, като 
например улесняване на цифровата търговия и инвестициите. 
Трето, можем да засилим ролята на търговията в борбата с изменението на климата, включително чрез либерализиране 
на търговията с екологични стоки и услуги. 
И накрая, възстановяването на ефективното уреждане на спорове в СТО ще осигури политическата сигурност и стабилност, 
необходими за инвестициите, създаването на работни места и растежа. Това следва да бъде съчетано с подновен 
ангажимент за многостранен подход — вместо да действат едностранно, правителствата следва да отнасят споровете си 
към СТО.", разясни Кристалина Георгиева.  
Изпълнението на тези приоритети няма да е лесно, "и колкото и ключово важно да е ръководството на Китай, никоя страна 
не може да постигне това сама.", предупреди управляващият директор на МВФ. 
Ето защо "се нуждаем от много повече, а не от по-малко международно сътрудничество.", подчерта в заключение 
Кристалина Георгиева. 
Според доклада на МВФ през октомври глобалният икономически растеж през 2022 г. ще бъде 3,2%. За сравнение, през 
2021 г. показателят достигна 6%. Фондът прогнозира забавяне на растежа до 2,7% през 2023 г. МВФ също така отчете, че 
глобалният БВП е спаднал с 0,1% през второто тримесечие на 2022 г. на фона на свиването на икономиките на Китай, Русия 
и Съединените щати. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Антикризисните мерки на държавата; Гост: Лазар Лазаров - служебен вицепремиер. 
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- Ще излязат ли криви държавните сметки за бюджета догодина и колко близко сме до влизане в Еврозоната; Гости: 
Никола Филипов - икономист; проф. Ганчо Ганчев – икономист. 

- За нуждата от нови изтребители, модернизацията на армията и военната помощ за Украйна; Гост: Ген. Константин 
Попов - бивш началник на отбраната. 

- Какви щамове ни очакват тази година и как протича новия подвариант на коронавируса; Гост: Проф. Тодор 
Кантарджиев - съветник на Столична община по здравниет въпроси. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Ако ви остават между 504 и 620 лв., след като платите отоплението, сте енергийно беден 
в. Труд - Министерство на туризма подвежда хората 
в. Телеграф  - 200 лв. глоба, ако таксито мами 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Проучване от лятото на 2022 г. на Евробарометър: Българинът стреснат за семейния бюджет и работното 
място 
в. 24 часа  - Извинение дели Янев от кабинет, зад който може да са 140 депутати 
в. Труд - Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Пловдив: На прага на война сме, те говорят за тунел 
в. Труд  - Лекарствата за простуда поскъпнаха до 50 на сто 
в. Телеграф  - Коалиция на компромиса или на реванша с 3-тия мандат 
в. Телеграф  - Апартаментите на зелено поскъпнаха двойно 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Георги Георгиев, председател на Столичния общински съвет: Искаме КАТ да глобява и през нашите 600 
камери в София, сега те имат само 3. Това е революция 
в. Труд - Проф, Пламен Киров пред "Труд News": Създава се мнозинство "Козяк" в парламента 
в. Телеграф  - Мая Вапцарова, племенница на Никола Вапцаров, пред Телеграф: Македонистите спекулират със стиховете 
на чичо ми 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Парламентът прескочи локва на две крачки 
в. Труд  - Фискална разюзданост през 2022 г. вдигна бюджетния дефицит 
в. Телеграф  - По таксито посрещат и изпращат. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- Oт 09.00 часа в зала 6 на Националния дворец на културата, вицепрезидентът Илияна Йотова организира 
Международен форум за кирилицата "… И ний сме дали нещо на света“. Събитието ще се проведе. 

- От 10.00 часа в БТА София ще се проведе пресконференция на структурата на "Възраждане" в град София. 
- От 11.00 часа е предвиден брифинг за медиите пред сградата на Министерството на здравеопазването, а темата е  

първото заседание на Специализирания съвет за контрол над лекарствоснабдяването. 
- От 13.00 часа в резиденция "Бояна“ ще се състои срещата на външните министри на държавите от 

Централноевропейската инициатива. След края на пленарното заседание министър Милков, председателят на 
ЦЕИ Роберто Антонионе и държавният секретар на Молдова Владимир Кук ще дадат брифинг за представителите 
на медиите. 

- От  13.30 часа пред Министерството на земеделието, от "Национално сдружение на българските лозари“ ще 
изразят чрез протест своето недоволство политиката на Министерство на земеделието. Мероприятието. 

- От 15.00 часа в Гранд хотел "Милениум“,  министър Николай Милков ще открие икономически и бизнес форум. 
*** 
Видин. 

- От 12.00 часа заместник-кметът на Община Видин Борислава Борисова ще присъства на проявите в ОУ "Любен 
Каравелов", които са част от програмата по повод патронния празник на училището. 

*** 
Разград. 

- От 13.30 часа в двора на СУ "Христо Ботев" - Разград, където ще се проведат демонстрации във връзка с 
професионалния празник на българската полиция - 8 ноември. Очакваме ви. 

*** 
Русе. 

- От 18.00 часа в зала "Русе“ на Историческия музей,  ще бъде открита изложба, посветена на фамилия Искович – 
семейството на заможния русенец Алберт Искович, чието име се свързва със създаването на фабриката за бои и 
лакове от началото на 20 век "Искович & Леви“, известна днес като "Оргахим“. 

*** 
Смолян. 

- От 11.00 часа в зала 201 в сградата на Областна администрация Смолян ще се проведе първата от поредица срещи, 
организирани от Българския фермерски съюз в партньорство с Министерството на земеделието. На нея 
земеделските производители от региона ще бъдат запознати с проекта на Стратегическия план за развитието на 
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земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г., както и ще бъдат разяснени техните възможности, 
съгласно него 

*** 
Стара Загора. 

- В рамките на кампанията "Шофирането не е игра“ ще се проведе Ден на отворените врати в полицейските 
управления в Стара Загора. 

- От 10.00 до 16.00 часа на паркинга на парк "Зелен клин“ ще се проведе кампания за разделно събиране на опасни 
отпадъци от домакинствата. 

- От 11.00 часа в парк "Пети октомври“ ще бъде открита изложба "Шофирането не е игра“. 
- От 17.30 часа в зала "П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора ще се проведе информационна среща по повод 

отварянето на процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ 
по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. 

*** 
Ямбол. 

- От 17.30 часа в Безистена ще бъде открита първата в страната изложба с български кулинарни печатни издания от 
1870  година до наши дни. 

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

