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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТА 
 
√ Покана за 26-та годишнина на АИКБ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България официално ще чества 26-та годишнина от създаването си на 5 декември 
2022 г. от 18.30 часа в Сатиричен театър „Алеко Константинов“, ул. „Стефан Караджа“ № 26 с представление на 
постановката „Само час спокойствие“ от Флориан Зелер. 
„Тази година отбелязваме 26 години от основаването на нашата Асоциация. За нас това е едно много емоционално 
събитие, защото зад него стои изпълнена със съдържание и динамика многогодишна история. АИКБ е най-
представителната на национално равнище работодателска организация, представляваща 3/4 от икономическите дейности 
и над 10 хиляди компании, и е утвърден говорител и последователен защитник на реалния производствен сектор в 
България“, съобщават организаторите. „Асоциацията на индустриалния капитал в България не спира да работи в интерес 
на индустрията, на производителите, на малките и средните предприятия, на публичните дружества и компаниите, 
предоставящи услуги от общ интерес, и е единствения социален партньор в страната, защитаващ техните интереси. Ние 
успешно служим на обществото, защото в негов интерес е индустрията да работи, икономиката да се развива, да има 
висока заетост и квалифицирани кадри, българите да се реализират в България, да се инвестира в предприятия, за да 
имаме по-добра производителност, здравословни и безопасни условия на труд, по-високи доходи, чиста околна среда. 
Постоянно нарастващото доверие на предприемачите към АИКБ, в това число на микро-, малките и средните предприятия, 
членуващи в Асоциацията, е индикатор, че заедно се движим в правилната посока. 
За нас ще бъде чест и удоволствие да отпразнуваме заедно с Вас  26-я рожден ден на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България!“ 
Събитието ще се проведе в две части: 
• От 18.30 до 19.30 часа – коктейл във фоайето Сатиричен театър „Алеко Константинов“; 
• От 19.30 до 21.00 часа – представяне на постановката „Само час спокойствие“ на сцената на Сатиричен театър „Алеко 
Константинов“. 
 
Nova News 
 
√ АИКБ: Инфлацията ще е много по-висока, ако няма компенсации 
Добрин Иванов смята, че критерии за диференциация на компенсациите за бизнеса ще бъдат много трудно 
приложими 
Компенсациите за електроенергията са в пряка зависимост с размера на инфлацията. Това е най-резултатният механизъм 
за борба с крайните цени. Благодарение на компенсацията, инфлацията е в тези нива, иначе ще е много по-висока. Това 
заяви за "Твоят ден" Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
По думите му таванът на цената на тока от 250 лева е успокоил тарифите и е дал предвидимост. "Сега е много важно тази 
мярка да бъде продължена и до края на 2023 г. Това не са помощи за бизнеса, а възстановяване на надвзетите суми заради 
високите цени на електроенергията. Налице е неработещ пазар, който генерира огромни печалби за производителите на 
ток", смята той.  
Според него не трябва да се подпомагат само дружества на загуба. "Когато потребител отиде да си купи хляб, нямаме две 
цени - една за бедни и една за богати. За мен критерии за диференциация на компенсациите за бизнеса ще бъдат много 
трудно приложими. Какви ще са те и как бъде преценено? Защо трябва да бъде наказвана компания, инвестирала в 
енергийна ефективност?", попита Иванов. И допълни, че бизнесът се надява да бъде приет компенсационен механизъм с 
едногодишен период и фиксирана цена на тока.  
Целия разговор вижте във видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ Таванът на цената на тока успокои тарифите 
Компенсациите за електроенергията са в пряка зависимост с размера на инфлацията. Това е най-резултатният механизъм 
за борба с крайните цени. Благодарение на компенсацията, инфлацията е в тези нива, иначе ще е много по-висока. 
Това заяви за Нова Нюз Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
По думите му таванът на цената на тока от 250 лева е успокоил тарифите и е дал предвидимост. "Сега е много важно тази 
мярка да бъде продължена и до края на 2023 г. Това не са помощи за бизнеса, а възстановяване на надвзетите суми заради 
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високите цени на електроенергията. Налице е неработещ пазар, който генерира огромни печалби за производителите на 
ток", смята той. 
Според него не трябва да се подпомагат само дружества на загуба. "Когато потребител отиде да си купи хляб, нямаме две 
цени - една за бедни и една за богати. За мен критерии за диференциация на компенсациите за бизнеса ще бъдат много 
трудно приложими. Какви ще са те и как бъде преценено? Защо трябва да бъде наказвана компания, инвестирала в 
енергийна ефективност?", попита Иванов. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Частните енергийни компании ще дават пари за компенсация на бизнеса 
Частните производители на ток също ще внасят част от приходите си в Фонда за гарантиране на електроенергийната 
система. Това решиха депутатите вчера. Парите ще бъдат изразходвани за компенсация на бизнеса заради високите цени 
на тока. 
Със свое решение депутатите удължават срока за компенсиране на бизнеса. Фирмите ще имат право на компенсацията 
при цена на тока над 200 лева за мегаватчас, като ще се покрива 100% от сумата над определения под. 
До този момент парите за компенсация се събираха единствено от държавните производители на енергия. За последните 
три месеца са изплатени над 2,1 млрд. лева като подкрепа за фирмите у нас. Според изискванията обаче на Европейския 
съюз своя принос към компенсациите трябва да направят и частните компании. 
Окончателното решение за компенсация на бизнеса ще бъде взето от Министерския съвет, именно с днешните си действия 
депутатите задължават изпълнителната власт да го направи в срок до десет дни. Компенсациите за фирмите са осигурени 
към момента само до края на тази година. С новото решение ще важат и догодина. 
 
√ Гълъб Донев: Всяка неточна дума за границата ни е изстрел към авторитета на България 
С едноминутно мълчание в памет на младши инспектор Петър Бъчваров започна заседанието на Министерския съвет. 
Служебният министър-председател Гълъб Донев изказа искрени съболезнования към семейството, близките и колегите на 
убития граничар и изтъкна, че държавата ще направи необходимото, за да защити паметта на Петър и живота на 
българските мъже и жени, които охраняват границата. 
Гълъб Донев допълни, че служебното правителство носи своята отговорност за разрешаване на наследените кризи вече 
почти 100 дни и призова да не се правят опити за прехвърляне на отговорност. 
"Политическите изказвания за причините за убийството смущават със своята безпаметност. Да сочиш с пръст 
служебното правителство като отговорно за смъртта на български полицай, за да отклоняваш вниманието от 
основната задача, която имат политическите сили в момента – съставянето на редовно правителство и 
приемането на необходимите закони, е проява на неуважение към българските граждани. Когато говорим за 
сигурността на българската граница, говорим всъщност за националната сигурност и суверенитета на българската 
държава. Всяка неточна дума за границата ни е изстрел към авторитета на България", заяви служебният премиер 
Гълъб Донев. 
 
√ Посланикът на Турция пред БНТ: Задържан е извършителят на стрелбата на границата 
Задържан е извършителят на стрелбата на границата с Турция - това обяви вчера пред "По света и у нас" посланикът на 
Турция у нас Айлин Секизкьок. Тя е съобщила новината на ръководството на МВР в телефонен разговор. 
Посланик Секизкьок коментира единствено пред БНТ стрелбата, при която загина сержант Петър Бъчваров. В интервю пред 
Айше Сали дипломатът заяви, че разследването от страна на турската прокуратура вече е започнало и на границата се 
намира голям екип, който работи по всички възможни версии. Според нея обаче трябва да бъде изяснено дали наистина 
става дума за стрелба при трафик на бежанци 
БНТ: Ваше Превъзходителство, преди няколко часа приключи срещата Ви в МВнР след стрелбата, при която загина 
български полицай. Как протече тя? 
Н. Пр. Айлин Секизкьок, посланик на Р. Турция в България: Най-напред бих искала да изкажа своите съболезнования на 
семейство на загиналия полицай, както и на българската държава. От 5 сутринта съм на крак, защото лично 
турският министър на вътрешните работи Сюлейман Сойлу ми се обади, за да ми съобщи за случилото се. През деня 
продължиха срещните българските власти, на които обсъдихме какво можем да направим Веднага щом разбрахме за 
случилото се, на място бяха изпратени екипи на Жандармерията, командоси и специално обучени полицейски кучета. 
За нас отношенията ни с България на тема "Сигурност" за ключови и сме изключително доволни от постигнатото в 
следствие на сътрудничеството между двете страни. От друга страна преминаваме през много тежък момент по 
отношение на сигурността. Мигрантският натиск все още засяга сериозно Турция. До този момент успяхме да 
предотвратим преминаването на милиони на нашата територия. Една част от бежанците са заловени в Турция и 
върнати към местата, откъдето идват. За съжаление някои от тях продължават към другите ни граници. България 
за нас е много важен съсед и сме наясно, че заедно преживяваме огромен стрес и напрежение, породени от засиления 
мигрантски натиск. Правим всичко възможно за подсилването на границите, за да това. Правим го и за да покажем 
колко важен съсед е за нас България. Сега виждаме ситуация, в която е използвано огнестрелно оръжие. Ние също сме 



3 

 

много изненадани от това и ще направим всичко възможно, за да разберем каква е причината. Вярвам, че това ще се 
случи в най-скоро време. 
БНТ: Какво ще се промени след този инцидент? 
Н. Пр. Айлин Секизкьок: И без това и двете страни работят в много тясно сътрудничество, но този инцидент ще го 
засили. Надяваме се подобни трагедии да не се случват никога повече. Този случай тепърва ще бъде разследван. 
БНТ: Какви мерки предприе към настоящия момент Прокуратурата на Р. Турция? 
Н. Пр. Айлин Секизкьок: Разследването от страна на Прокуратурата вече започна. Към настоящия момент на 
границата се намира голям екип, който работи по всички възможни версии за причината за случилото се. Надявам се, 
че в най-скоро време ще разберем каква е тя - има ли организирана престъпна група, която стои зад стрелбата; има 
ли и други причини за тази стрелба, защото до този момент не е имало подобни случаи. 
БНТ: Увеличава ли се мигрантският натиск към Турция? 
Н. Пр. Айлин Секизкьок: Мигрантският натиск към Турция изобщо не намаля. Ситуацията със Сирия се успокои. 
Благодарение на мерките, които предприехме, близо 400 хиляди сирийци се върнаха в родината си, но от друга страна 
след последните събития в Афганистан, има голям натиск, който подлага на изпитание нашите граници. Миналата 
беше предотвратено влизането на близо 2 млн. бежанци на нашата територия. 
БНТ: Какво обаче ще бъде подобрено при границата с България? 
Н. Пр. Айлин Секизкьок: Ние засилихме екипите от наша страна още по време на изборите. Но е факт, че натискът се 
увеличава и ако не бяха взети мерки от страна на Турция, сега българските граници щяха да преминават през много 
по-сериозна криза. На финала бих искала да добавя още нещо: все още предстои да бъде изяснено дали трагедията, 
която се случи късно снощи, има връзка с бежанския поток или причината за случилото се е друга. Очакваме 
изясняването на случая и се надяваме това да не доведе до лошо отношение към бежанците и очерняща кампания. 
Нека не забравяме, че това са хора, които бягат от смъртта и търсят по-добри условия за живот. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев очаква "Възраждане" на консултации за ново правителство 
Президентът Румен Радев продължава консултациите с парламентарните партии преди да връчи първия проучвателен 
мандат за съставяне на правителство. 
След ГЕРБ, "Продължаваме промяната" и ДПС, държавният глава ще разговаря на "Дондуков" 2 с партия "Възраждане". 
Той ще обсъди днес с четвъртата парламентарна формация възможността парламентът да излъчи редовен кабинет. 
Държавният глава настоява за диалог между партиите в 48-ото Народно събрание при преговорите за формиране на 
правителство. 
"И се надявам, че си дават сметката всички партии за още едно – ако вървим по процедура без забавяния и ако се случи, 
а то вече се случи на няколко пъти, да не могат да излъчат правителство, от разпускане на парламента до два месеца трябва 
да проведем избори. Това означава, ако стигнем до тази хипотеза, изборите да бъдат януари или февруари. Нека партиите 
наистина се уточнят помежду си какво искат и кога искат. Съвсем не отивам в тази посока – нови предсрочни избори, но 
ако стигнем там кога да бъдат тези избори? А това означава и кога да приключат и консултациите, ако те са неуспешни." 
Условията на "Възраждане" за подкрепа на правителство с мандат на друга партия са референдум за членство на България 
в еврозоната, да не се купуват нови самолети от САЩ, както и страната ни да не предоставя оръжие на Украйна. 
Лидерът на партията Костадин Костадинов: 
"Най-доброто решение за България са нови избори". 
След консултациите с представителите на "Възраждане" президентът трябва да насрочи отделни срещи с останалите три 
формации в 48-ото Народно събрание преди да връчи първи проучвателен мандат на ГЕРБ. 
 
√ Депутатите обсъждат промени в Наказателния кодекс 
С промени в Наказателния кодекс започват работа депутатите днес. Предвидено е изслушване на служебните министри 
на здравеопазването и енергетиката. 
Вносител на поправките в Наказателния кодекс е Министерски съвет. Промените предвиждат разширяване на кръга на 
престъпленията по расистки и ксенофобски подбуди, като се предлагат по-тежки наказания за отвличане, принуда, 
следене, оскверняване на религиозен храм или надгробен паметник, подбуждане към извършване на престъпление и 
палеж. 
Предвижда се да се носи наказание за публично оправдаване, отричане и грубо  омаловажаване на подобни 
престъпления, когато е извършено по начин, който може да създаде опасност да се упражни насилие или да се създаде 
омраза срещу отделни лица или група от хора, обединени по раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или 
етническа принадлежност. 
Промените са в отговор на образувана от Европейската комисия процедура за неправилно въвеждане в националното 
законодателство на разпоредби срещу прояви на расизъм и ксенофобия. 
Депутатите ще обсъдят и проект на решение, внесено от ГЕРБ, за възлагане на МС да започне лицензиране и сключване на 
договор за доставки на неруско ядрено гориво. Идеята е в спешен порядък българското правителство да гарантира 
националната и енергийната си сигурност като осигури възможност в атомната централа в Козлодуй да се използва 
алтернативен тип ядрено гориво, което да е независимо от доставчици от Руската федерация.  
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В програмата на депутатите са включени и изслушвания на здравния министър Асен Меджидиев и на енергийния Росен 
Христов съответно за възнагражденията в системата на здравеопазването и относно доставките на газ в България от 27 
април досега.  
 
√ Министър Стоянов: Има повишен интерес за американски инвестиции в България 
Служебният министър на икономиката Никола Стоянов съобщи за повишен интерес на американските компании към 
инвестиции в България. 18 проекта на стойност близо един милиард лева са в процес на сертификация. 
Повече от 100 американски компании работят в България, предимно в сектори с висока добавена стойност като ИТ 
индустрията и електротехниката. Повечето от новите американски инвестиции, по които се работи и от които се очаква да 
разкрият още 2400 работни места отново са в тази област, съобщи министър Никола Стоянов. 
"Три от петте най-големи проекта в ИТ сектора са от САЩ. Те са много сериозен партньор, така че очакваме 2022 г. отново 
ще е рекордна във взаимоотношенията между България и Щатите." 
Стокообменът между двете държави расте рекордно през последните години, освен ръста за първата половина на тази 
година, един милиард и 300 млн. долара е достигнал той за 2021 година. 
Министър Никола Стоянов коментира и ефекта от първия транш на парите, одобрени по Плана за възстановяване и 
устойчивост. 
"За нас е много важно средствата, които са отделени за индустриални зони, така ме тези пари са ни много важни, за да 
развием процеса. Искаме да сменим подхода малко. Не когато идват инвеститорите, да им показваме гола поляна и да 
казваме тук ще има индустриална зона. Не, този път искаме да си свършим работата навреме, да подготвим зоната, да има 
инфраструктура, газ, ток, вода, канал, всичко да е готово, парцели, така че когато дойдат, те да могат веднага да започнат 
да стоят." 
 
√ Регистрираните безработни са два пъти повече от започналите работа 
Новорегистрираните безработни в цялата страна през последната седмица на октомври са два пъти повече от тези, които 
са започнали работа чрез бюрата по труда. Новите безработни са 4839, докато наетите след регистрация са 2407 души.  
От началото на годината до момента регистрираните в Бюрата по труда са малко над 213 хиляди души, а постъпилите на 
работа 142 500. 
В последната наблюдавана седмица от 24 до 30 октомври най-много са новорегистрираните в област Пловдив - 489 души 
и в Благоевград - 405, следвани от София-столица - 396. 
В този период са най-много постъпилите на работа в столицата - 298 души, и в Пловдив - 193-ма. Данните от наблюдението 
на пазара на труда сочат, че през миналия месец най-много са били новорегистрираните в периода от 3-ти до 9-ти 
октомври - 8 607 души. Тогава намерилите препитание са били 3 806 души. 
 
√ Размерът на средния осигурителен доход за страната за септември е 1335 лв. 
Размерът на средния осигурителен доход за страната за септември 2022 година, е 1335,40 лв., съобщават от Националния 
осигурителен институт. 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.10.2021 г. до 30.09.2022 г. е 1 253,37 лв. 
 Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през месец октомври 2022 г., уточняват от НОИ. 
 
√ НЗОК предлага 8% поскъпване на клиничните пътеки 
Националната здравноосигурителна каса предлага цените на клиничните пътеки да се увеличат с 8 процента със задна 
дата, съобщи председателят на надзорния съвет на касата Петко Салчев след заседание на съвета. Ако има такова 
повишение на цената на клиничните и амбулаторни лечения от 1 септември, то от началото на годината тя ще е нараснала 
с 33 процента 
Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса предлага и1 8 %увеличение на цените на медико 
диагностичните дейности. Това са възможностите на бюджета ни в момента, каза Петко Салчев. 
Предложението е изпратено до Българския лекарски съюз, като няма срок, в който съюзът да отговори. Ако Българския 
лекарски съюз не се съгласи, няма да има анекс към Националния рамков договор, коментира Пеко Салчев. 
От 1 май цените на клиничните пътеки бяха увеличени средно с 25 %, така с новото увеличение то би трябвало да стане 33 
% спрямо миналата година. 
Ако останат средства в бюджета на Касата, има вариант те да се прехвърлят за следващата година като авансови плащания 
и да не се връщат пари в държавния бюджет, каза още проф. Петко Салчев. 
Той посочи, че изпълнението на бюджета на касата към деветмесечието е в рамките на заложеното, като се очаква 
преразход в специализираната извънболничната медицинска помощ и в денталната помощ. 
 
√ Нарастване на продажбите на дребно в ЕС и България през септември 
Продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС нараства през септември след стагнация месец по-рано благодарение 
на повишаване на продажбите на нехранителни и хранителни стоки при слаба търговия с автомобилните горива, показват 
данни на Евростат. Според официалната европейска статистика продажбите на дребно в България за трети пореден месец.  
През септември 2022 г. продажбите на дребно в еврозоната и в целия Европейския съюз се повишиха с 0,4% след нулев 
растеж през август и спад през юни и юли. 
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Нарастването на търговия на дребно през септември се дължи до голяма степен на увеличаване на потребителските 
покупки на хранителни стоки (с 1,0%), както и при продажбите на хранителни стоки (с 0,4% в еврозоната и с 0,3% в целия 
ЕС), докато продажбите на автомобилни горива отбелязаха спад в еврозоната с 0,6%, докато в рамките на Европейския 
съюз са повишиха слабо с 0,1 на сто. 
Спрямо септември 2021 г. продажбите на дребно в еврозоната се понижиха с 0,6% след спад с 1,4% през август, докато в 
рамките на целия ЕС те се свиха с 0,3% след понижение с 0,9% месец по-рано. 
Въпреки днешните относително добри данни, потребителите в Европа остават предпазливи на фона на нарастващите 
разходи за заеми, високата инфлация и задълбочаващата се енергийна криза на прага на очакваната от мнозина 
икономическа рецесия. 
Продажбите на дребно в България се повишиха през септември с 0,3% спрямо август, когато нараснаха с 1,0%, като това 
представлява повишение за трети пореден месец, според данните на европейската официална статистика. 
По-голямо повишение при продажбите на дребно през септември в рамките на ЕС беше отчетен в други единадесет страни 
членки. 
В Българи продажбите на дребно през септември 2022 г. пък се увеличиха на годишна база за втори пореден месец с 2,1%, 
като в 8 други членки на ЕС беше отчетен по-добър растеж на търговията на дребно през деветия месеца на настоящата 
година. 
 

Графики на продажбите на дребно в ЕС и еврозоната 

 
 

√ ЕЦБ ще продължи да повишава лихвите, въпреки че икономиката на еврозоната се измъчва 
Европейската централна банка ще продължи да повишава разходите за заеми, въпреки че икономиката на еврозоната се 
измъчва, тъй като позволяването на инфлацията да остане висока би било още по-болезнено, заявиха във вторник двама 
висши представителите на ЕЦБ, съобщава Ройтерс. 
От три месеца насам ЕЦБ повишава лихвените проценти с рекордно темпо и сигнализира за нови повишения, за да върне 
двуцифрената инфлация в еврозоната обратно до нейното целево ниво от 2 на сто. 
Вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос и президентът на немската централна банка Бундесбанк - Йоахим Нагел 
отбелязаха, че тази политика включва негативни последици по отношение на икономическия растеж. 
„Ще направя всичко по силите си, за да гарантирам, че ние, Управителният съвет на ЕЦБ, няма да се откажем твърде рано 
и че ще продължим да напредваме с нормализирането на паричната политика – дори ако нашите затягащи мерки забавят 
икономическото развитие", каза Нагел по време на Германска банкова конференция - "Диалог с банковия 
надзор",  добавяйки, че са необходими големи повишения на лихвите. 
"Тъй като в ситуация, в която паричната политика излиза над нормалната лихвена крива, общите икономически разходи 
биха били значително по-високи“, посочи още той. 
Луси Де Гиндос добави от своя страна, че политиката на ЕЦБ ще "намали съвкупното търсене, както потреблението, така и 
инвестициите, но това е единственият възможен път напред, който имаме, защото ако не предприемем нищо, би било 
много по-лошо". 
Очаква се икономиката на еврозоната да се свие тази зима поради комбинация от по-високи разходи за енергия, по-слабо 
глобално търсене и по-високи разходи за заеми. 
И двамата висши членове на централната банка подкрепиха политиката на съкращаването на облигациите за трилиони 
евро, притежавани от ЕЦБ, които бяха натрупани чрез програмите за "количествени облекчения" през последното 
десетилетие, когато инфлацията беше твърде ниска. 
Де Гиндос каза, че това така наречено "количествено затягане" трябва да се направи "с много предпазливост", но може да 
започне, докато ЕЦБ все още повишава лихвите. 
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"Характеристиките и времето на нашето "количествено затягане", което може да се припокрива или не с процеса на 
нормализиране на лихвените проценти, ще бъдат обсъдени на заседанието на ЕЦБ през декември. Лично аз не виждам 
някаква наложителна последователност за това", посочи Де Гиндос. 
Финансовите азари очакват ЕЦБ да продължи да повишава лихвените проценти до средата на следващата година, като 
средните прогнози са за връх на лихвените ставки (по депозитите) около 3% спрямо настоящите 1,5%. 
Междувременно шефът на Бундесбанк Йоахим Нагел отбеляза, че германската инфлация през 2023 г. "вероятно ще бъде 
средно 7% или повече". 
Нагел посочи, че германското производство "може сериозно да се свие" през четвъртото тримесечие на 2022 г. и първото 
тримесечие на 2023 г. 
 
√ Турция започна частично да плаща за руския газ в рубли 
Турският министър на енергетиката и природните ресурси Фатих Дьонмез заяви във вторник по време на интервю за 
телевизионния канал TRT Haber, че Анкара е започнала частичните си плащания за руски газ в рубли. 
"Както знаете, постигната е договореност и частично плащане вече е започнало. Възнамеряваме да засилим работата си в 
тази посока", отбеляза Дьонмез. 
Според него през следващите месеци Русия и Турция планират да увеличат дела на плащанията в местни валути в сферата 
на енергийната търговия. 
Руският президент Владимир Путин каза, че Турция ще плаща една четвърт от покупките си на газ в рубли, след като 
проведе разговори с турския си колега Реджеп Ердоган през септември. Турция внася около половината газ, който 
консумира, от Русия. 
По-рано през октомври турските власти потвърдиха, че двете страни са се договорили да участват в съвместно предприятие 
а създаването на газов хъб в Турция. 
Междувременно турският президент Реджеп Ердоган по-рано каза, че Анкара ще се опита да осигури доставките на руски 
природен газ за европейския пазар чрез газопровода "Турски поток". 
 
√ Турция емитира евроблигации за 1,5 млрд. долара при лихва от 10% 
Турция пое нов държавен дълг за 1,5 милиарда долара под формата на емисия еврооблигации, деноминирани в долари, 
с падеж през 2028 г., при доходност от 10%. 
Според банкери, цитирани от Ройтерс, интересът към новите книжа е бил за около 5 милиарда долара. 
Министерството на финансите на Турция заяви в понеделник, че е упълномощило банките Bank of America Merrill Lynch, 
Goldman Sachs и JP Morgan да организират емисията еврооблигации като част от своята програма за чуждестранно 
финансиране за 2022 г. 
През миналата година турското финансово министерство пое нов дълг за 10 млрд. долара от международните капиталови 
пазари и имаше за цел да заеме дълг за още 11 млрд. долара през тази година. С последната емисия на еврооблигации 
страната вече пое външен дълг от 9 млрд. долара за 2022 г. 
 
√ Британският министър без потфейл Уилямсън подаде оставка 
Във Великобритания министърът без портфейл сър Гавин Уилямсън подаде оставка след сериозните обвинения в тормоз 
на подчинени си през годините, в които е заемал високи постове. Той изтъкна, че се оттегля, за да изчисти името си.  
Гавин Уилямсън каза, че е „опровергал приказките за поведението му в миналото“, но тъй като твърденията са се 
превърнали в отвличане на вниманието от „добрата работа“ на правителството, е решил да подаде оставка. В писмото с 
оставката си той посочва, че напуска правителството с „истинска тъга“, но ще даде своята пълна подкрепа на премиера 
Риши Сунак като депутат от задните скамейки в Камарата на общините.  
Уилямсън бе подложен на голям натиск да се оттегли след като в неделя бяха публикувани поредица от пълни с ругатни 
текстови съобщения, изпратени от него до колежката му Уенди Мортън, която по-рано се оттегли като главен 
организационен секретар на Консервативната партия. А в понеделник висш държавен служител заяви пред вестник 
„Гардиън“, че Уилямсън е тормозил хора от персонала си и им е казал „да си прережат гърлата“. 
От опозиционната Лейбъристка партия коментираха, че хаосът продължава и в поредното консервативно правителство. 
Уилямсън бе главен организационен секретар на торите по времето на Тереза Мей от 2016 до 2017 година, след което 
стана министър на отбраната до 2019 година. В правителството на Борис Джонсън до 2021 година той бе министър на 
образованието. 
 
√ Ожесточени боеве в Донецка област на Украйна 
В Донецка област на Украйна се водят ожесточени боеве около градовете Бахмут, Соледар и Авдеевка, съобщи 
украинският президент Володимир Зеленски. 
"Няма да отстъпим нито сантиметър от нашата територия", категоричен е той. 
Украински военни обвиниха руските войски в още грабежи и разрушаване на цивилна инфраструктура в Херсонска област.  
"Руснаците демонтират антените на мобилните оператори, взривиха електропровод и взеха оборудване от соларна 
електроцентрала", се казва в техни съобщения. 
За сериозни боеве в Николаевска област съобщава назначената от Москва администрация. Украинската армия е 
предприела нови атаки, но за момента руските сили запазват позициите си. 
В традиционното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че около 4 милиона души са без 
ток. Планираните прекъсвания на електрозахранването ще засегнат днес цялата страна. 
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През последните седмици Русия атакува енергийната инфраструктура на Украйна с ирански дронове. ТАСС съобщи, че 
секретарят на Съвета за сигурност на Русия Николай Патрушев е пристигнал в Техеран. Предполага се, че визитата е 
свързана с евентуална сделка за ирански балистични ракети за Русия, както преди няколко седмици предположиха 
западни военни експерти. Кремъл се опитва да си осигури доставката на боеприпаси за Украйна, заобикаляйки западните 
санкции. 
Посещението на Патрушев в Иран идва също така на фона на съобщенията, че иранският режим търси руска помощ за 
потушаването на протестите след убийството на 22-годишната Махса Амини. 
 
√ Предварителни резултати от междинните избори в САЩ дават победа на републиканците в Камарата на 
представителите 
Анализи в американски медии на първите предварителни резултати от междинните избори в Съединените Щати 
прогнозират победа на републиканците в Камарата на представителите. Няма яснота за изхода от надпреварата в Сената. 
Екзит полове показват, че инфлацията и правото на аборт са били двете най-важни теми за много от американците на тези 
избори.   
От 1946 година до сега на междинните избори партията на действащия президент е губила места в Камарата на 
представителите с две изключения. Съветник на президента Джо Байдън е казал за Си Би Ес, че няколко президента са 
имали трудни моменти по време на междинните избори, но това не им е пречило да бъдат преизбрани. За прокарване на 
закони е необходимо те да се приемат и от двете камари на Конгреса и при загуба на демократите в Камарата на 
представителите те могат да срещнат отпор от републиканците за прокарване на свои инициативи.   
На тези избори се гласува за 35 от стоте места в Сената, като от резултатите до момента няма изненади, но остава неясен 
въпросът как ще се развият ключовите битки на места като Пенсилвания и тук в Джорджия.   
Възможно е да се чака в продължение на дни преди да стане ясен изхода от някои битки. Нормално е крайните резултати 
от изборите да се забавят, като това не означава задължително, че се правят някакви опити за фалшификации. Това, което 
чуваме като първи резултати, е неофициално и броенето на бюлетини продължава и след това. 
За разлика от други държави, САЩ са до голяма степен децентрализирани и това води до съществуването на една сложна 
система на подаване на изхода от вота - система от щатски и регионални управления. Някои щати например позволяват 
местните изборни власти да започнат броенето на гласовете по пощата седмици преди изборния ден, други не могат да 
правят това преди него.  
В Америка, освен за Конгрес, се гласуваше и за други отговорни позиции и местни политики. Според резултатите от 
изборите за губернатор във Флорида, вотът спечели републиканецът Рон ДеСантис, който се смята за потенциален 
кандидат за следващите президентски избори.   
Президентът Байдън вече честити победата на някои от ясните победители, а бившият президент Доналд Тръмп в реч във 
Флорида говори за „много вълнуваща вечер“ и изтъкна, че подкрепяни от него кандидати водят при предварителните 
резултати. За пример той даде битката за Сената в Джорджия, въпреки че към момента резултатите между кандидатите 
на демократите и републиканците тук са прекалено близки. 
 
√ Изборите в САЩ: Демократите печелят ключово място в Сената от Пенсилвания 
Демократите печелят сенатското място в Пенсилвания, един от ключовите щати за изхода от междинните избори в 
Съединените щати. Джон Фетърман се наложи над кандидата на републиканците Мехмед Оз. 
Фетърман, който прекара инсулт през май, обяви победата си в „Туитър“ като написа "Вече е официално. Аз ще съм 
следващият сенатор от Пенсилвания“. 
Американски телевизии обявиха победата на Фетърман в ранните часове в сряда. При 91% преброени гласове той водеше 
с 49,9% срещу 47,7 на сто за хирургът тв звезда Мехмед Оз, когото бившият президент републиканец Доналд Тръмп лично 
подкрепяше. 
С победата в Пенсилвания демократите водят в надпреварата за Сената, където досега си осигуриха 48 места срещу 47 за 
републиканците. 
Председателката на камарата на представителите Нанси Пелоси бе преизбрана в нейния избирателен район в 
Калифорния. Засега изборните резултати не потвърждават очакваната "червена вълна" на републиканците. 
 
√ Набиулина: Въздействието на санкциите върху икономиката на Русия не трябва да се омаловажава 
Управителят на Руската централна банка Елвира Набиулина подчерта във вторник, че въздействието на санкциите върху 
руската и световната икономика не трябва да се "омаловажава". 
"Санкциите са много мощни... ще бъде невъзможно човек да се изолира от тяхното влияние“, подчерта Набиулина, 
говорейки на съвместно заседание на комисиите на Държавната дума, съобщава руската агенция ТАСС. 
Освен това тя коментира, че санкциите, наложени от Запада срещу Москва, тласнаха руската икономика към период на 
структурна трансформация. Според нея тази трансформация къса старите икономически връзки и създава необходимост 
от появата на нови. 
Структурната трансформация на руската икономика ще продължи повече от една година, а ако светът навлезе в криза, това 
ще усложни процеса на трансформация, каза тя. 
"Икономиката преминава през период на структурна трансформация. За различните индустрии изглежда различно: някъде 
това е търсене на нови външни пазари; някъде - алтернативни чуждестранни доставчици на суровини, компоненти, 
оборудване; някъде - преориентиране към вътрешния пазар, нарастваща степен на обработка, промяна в самите продукти. 
Това е много сложен и многостранен процес, ние отчитаме в нашата политика как се развива както в контекста на 
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индустриите, така и в регионите. Според нашата оценка структурната трансформация на икономиката ще продължи не 
само през следващата година, но и през следващите години. Както нейният темп, така и успехът като цяло ще зависи от 
много фактори", каза тя. 
Предвид необходимостта от дългосрочни ресурси, е невъзможно да се разчита само на банковия сектор, посочи още 
Набиулина. 
"Банките не могат и не трябва да бъдат основният източник на дългосрочни средства или по-скоро на дългосрочно 
финансиране“, подчерта тя. Според Набиулина растежът, основан единствено на увеличаването на дълговата тежест на 
предприятията, е "пътят към кредитна криза“. 
 
√ Русия наложи контрасанкции на компании от 11 държави, сред които и България 
Русия наложи контрасанкции в сферата на военнотехническото сътрудничество на 74 компании от 11 държави, сред които 
и България. Всички компании са от така наречените "неприятелски държави", които въведоха санкции срещу Русия заради 
действията ѝ в Украйна. Пълният списък е публикуван на сайта на руското правителство. 
В списъка фигурират най-много компании от Германия и България - 21 и 15 съответно. Следват Полша с 12, Словакия с 6 и 
Литва с 5. Включени са също така фирми от Чехия, Великобритания, Черна гора, САЩ, Канада и Естония. 
Сред българските личат имената на "Арсенал", "ВМЗ", "Дунарит", "Терем", "Емко" и др. 
С компаниите от списъка се забраняват сделките в областта на военнотехническото сътрудничество, пише в съобщението 
на руското правителство. За бъдещите промени в списъка ще отговаря Федералната служба за военно-техническо 
сътрудничество. Тя има правото да предоставя временни разрешения за отделни операции” с изброените организации 
или с техни дъщерни компании. 
 
3e-news.net 
 
√ Парламентът реши: Компенсациите за бизнеса продължават, но при променени условия 
Министерски съвет трябва да приеме Програма за предоставяне на компенсации за бизнеса заради високите цени на 
електроенергията до 31 декември 2023 г. 
Депутатите решиха да намалят прага на компенсациите за електроенергията за бизнеса от 250 на 200 лева за МВтч през 
следващата година. По-ниското ниво се отнася крайни небитови клиенти (големите компании) присъединени към мрежа 
високо напрежение и в случай, че са извършили инвестиции в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
източници. Разликата до пазарната цена ще се покрива от свръхпечалбите на всички държавни и частни дружества 
производители на електроенергия. Както гласи самото решение, компенсациите за електроенергия за бизнеса ще е в 
размер на 100 процента от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" 
ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 200 лева за МВтч. Компенсацията ще важи до края 2023 г.  
Средствата за изплащане на компенсациите по програмата за предоставяне им, ще се набират във Фонд "Сигурност" на 
електроенергийната система (ФСЕС), като вноските ще се определят от Министерски съвет в срок до 10 дни в изпълнение 
и при условията по европейския регламент за спешна намеса за справяне с високите цени на енергия. Предложението за 
срок от 10 дни бе на лидерът на БСП Корнелия Нинова, която се мотивира с възможност за забавяне от страна на 
Министерски съвет, което ще окаже натиск върху държавните компании, а частните да останат незасегнати. 
Според вносителя на решението Делян Добрев от ГЕРБ, „Във фонда ще внасят (средства) всички производители на 
електроенергия без да ги делим на държавни и частни. Възлагаме на Министерски съвет да приложат регламента по начин, 
по който намерят за добре и гарантираме, че през цялата 2023 година бизнесът ще получи компенсации и то дори по-
високи от компенсациите, които съществуват към момента". 
Подкрепа от мнозинството получи предложението на Владислав Панев от "Демократична България" крайните небитови 
потребители високо напрежение да бъдат компенсирани за разликата между базовата цена 200 лева за MWh и средната 
пазарна цена за базов товар на сегмента "ден напред" на "Българската независима енергийна борса", умножена по 
коефициент 0,8 за количествата, върху които се дължи цена "задължение към обществото". Предвижда се коефициентът 
да бъде повишен с 0,1 при доказани инвестиции в енергийна ефективност през последните три години, удостоверение за 
енергийни спестявания, енергийно и техническо обследване и с 0,1 при инвестиции във възобновяеми енергийни 
източници, изграждане на инсталации за възобновяема енергия. Предвидена е и санкция -  връщане в петкратен размер 
на получените компенсации, ако тези инвестиции не са направени. 
 
√ Депутатите решиха: Битовите клиенти на електроенергия остават на регулирания пазар до 31 декември 2025 г. 
Със  172 гласа „за“ и 22  „въздържал се“ депутатите решиха  битовите клиенти на електроенергия да останат на регулирания 
пазар до 31 декември 2025 г. Това означава отлагане на процеса с три години. 
Процесът по пълна либерализация на пазара на електрическа енергия преминава през различни фази, етапи и изпълнение 
на определени ангажименти, които имат задължителен характер за съответната държава членка на ЕС. Без изпълнение на 
тези ангажименти не може да се пристъпи към либерализация на пазара на електрическа енергия за бита. На първо място 
следва да бъде формулирана дефиниция за енергийна бедност, която да бъде отразена в националното законодателство 
на съответната държава членка. Разработването на критерии за определяне на енергийно бедните потребители е 
задължителен елемент от процеса на либерализация, както и разработването и въвеждането на мерки за защита на 
енергийно бедните, посочи в представянето председателят на комисията по енергетика към НС Делян Добрев. Той 
припомни, че България е сред страните от ЕС с най-висок процент на енергийна бедност. Поради това либерализацията 
трябва да се осъществи плавно, посочи Добрев, като не подмина и ситуацията на енергийния пазар в Европа. 



9 

 

На практика решението на парламента предвижда отлагане на процеса на либерализация за битовите потребители за 
период от три години. Очакването е през този период енергийните пазари да се стабилизират, а цените да са на по-ниски 
нива. Прогнозата е заради очакването за осъществяване на огромен брой ВЕИ проекти. 
Въз основа на това решение се възлага на Министерски съвет да предприеме необходимите действия, в това число и в 
Националния план за възстановяване и устойчивост, с които да гарантира, че пълната либерализация на пазара на 
електрическа енергия ще се осъществи след тази дата. Кабинетът от своя страна чрез енергийния министър в срок до 30 
ноември тази година трябва да информира Народното събрание за предприетите действия, пише в документа. 
В изказването си по време на дискусията депутатът от БСП Драгомир Стойнев каза, че решението ще бъде подкрепено, но 
в същото време повдигна въпроса, че ситуацията с природния газ за битовите потребители остава нерешена. Нерешени са 
и въпроси с малките населени места. 
Припомняме, че регламент на Европейската комисия допуска малките компании да се възползват от по-ниските тарифи на 
регулирания пазар, но за да могат те да предприемат такава стъпка трябва да бъдат направени промени в Закона за 
енергетиката. 
Искра Михайлова от „Възраждане“ в изказването си предложи отпадане изобщо на либерализацията за битовите 
потребители. Цончо Ганев от същата парламентарна група припомни разминаванията в Плана за възстановяване и 
устойчивост и акцентира върху заложените дати, включително и за затваряне на въглищните централи и обвързването с 
т.нар. батерии. „Заради купуването на батерии сме задължени да изкараме битовите потребители на либерализирания 
пазар“, посочи той. Именно затова по думите му предложението няма да бъде подкрепено. 
Според Георги Самандов от „Български възход“  от такова решение изобщо няма смисъл, тъй като битовите потребители 
са защитени. Той предложи „разработване на механизми, с които най-уязвимите потребители на електрическа енергия да 
бъдат защитени от икономическия шок през зимата“. По-късно той постави и въпроса за това, че предишното правителство 
не е транспортирало Директива 944, която защитава битовите потребители, както и решава значителни проблеми. 
С решението днес ще препотвърдим политиката заложена в Национални план за възстановяване ще препотвърдим 
излизането на битовите потребители на либерализирания пазар, посочи от своя страна Радослав Рибарски от 
„Продължаваме промяната“.  Той припомни необходимостта от излизането на НЕК от ролята на обществен доставчик. 
Либерализацията трябва да отвори пазара за повече участници и да отвори пазара за повече доставчици. Така че 
потребителите да избират сред повече доставчици. Тези реформи трябва да отворят вратата за повече възможности като 
например формиране на енергийни общности, за т. нар. просюмъри, посочи той. 
За гласуване на решението се застъпиха депутатите от ГЕРБ-СДС Жечо Станков и от ДПС Рамадан Аталай. Жечо Станков 
припомни, че към 2025 г. пазарът ще е различен като наблегна на това, че с решението от днес се  премахва една 
несправедливост. „Ако днес не гласуваме това решение, МС си изпълнява задължението да осъществи тази реформа и да 
изкара битовите потребители. В тази връзка трябва да вземем това решение, а Европа да бъде сезирана и това задължение 
да бъде премахнато от ПВУ“, посочи той. 
Целта да се създаде спокойствие на потребителите , а и в енергийната система, посочи от своя страна депутатът от ДПС 
Рамадан Аталай, призовавайки да се приеме решението. Така по думите му, потребителите на регулирания пазар ще 
продължат да получават енергия, ще бъде създадена дефиниция за енергийна бедност, както и ще бъде направена 
следваща стъпка за либерализация на пазара на едро. 
 
√ Министър Велкова обсъди с гръцкия си колега приемането на еврото от България 
Финансовият министър участва в заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси в Брюксел 
В рамките на работното си посещение в Брюксел за участие в Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси 
(ЕКОФИН) министърът на финансите Росица Велкова проведе двустранна среща с гръцкия си колега Христос Стайкурас. 
Министър Велкова запозна гръцкия министър за приетото с конституционно мнозинство решение на парламента от 27 
октомври 2022 г., с което възложи на българското правителство да ускори преговорите с европейските институции и 
държавите-членки от еврозоната и техническата подготовка за въвеждане на еврото, за да се спази целевата дата 1 януари 
2024 година, съобщи пресцентърът на финансовото ведомство. 
Двамата министри обсъдиха и други въпроси от взаимен интерес, сред които обмен на опит в областта на подоходното 
облагане с оглед на целеви мерки за подкрепа на граждани с ниски доходи и съвместни мерки за противодействие на 
избягването на плащане на данъци. 
Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) проведе вчера редовното си заседание в Брюксел. 
Финансовите министри на 27–те обсъдиха икономическите и финансови последици от войната в Украйна, изпълнението 
на Механизма за възстановяване и устойчивост, годишния доклад на Европейския фискален съвет и приетия през август т. 
г. в САЩ Закон за намаляване на инфлацията. 
Фокус на дискусията на финансовите министри беше допълнителното фискално бреме, което войната в Украйна и нейните 
последици причиняват, а мерките за подкрепа, които правителствата предоставят на домакинствата и предприятията, 
трябва да бъдат добре насочени и не могат да останат в сила твърде дълго, като се има предвид необходимостта да се 
гарантира устойчивостта на публичните финанси. 
Съветът дискутира Директива 1999/62/EC (Евровинетка) по отношение на някои разпоредби на данъчното облагане на 
моторни превозни средства. Целта на Комисията е да се насърчат държавите членки да прилагат принципите 
„замърсителят плаща“ и „потребителят плаща“. 
Министър Велкова заяви, че Република България настоява в директивата да има текст, според който възможността за 
нулеви ставки няма да се прилага у нас. Предвид разликата между данък и такса, различните им цели и факта, че приходите 
от данъци и такси се разпределят в различни бюджети (държавен и общински), както и потенциалното нарушаване на 
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конкурентоспособността на вътрешния пазар, ако такъв текст не бъде включен, на този етап България не може да подкрепи 
компромиса на Председателството. 
Съветът ЕКОФИН одобри пакета от законодателни предложения  за надзор върху банките и тяхната дейност въвеждащ 
стандарта за капиталови изисквания Базел III и проекта на заключения на Съвета относно европейската статистика. 
 
√ Регионалният зам.-министър Десислава Георгиева пред 3eNews: Започваме приема на проекти за енергийно 
обновяване на блоковете и на бизнеса до края на ноември 
От следващата година семействата трябва да съфинансират обновяването на домовете си като могат да ползват 
собствени средства или банково кредитиране 
До края на октомври беше краят на общественото обсъждане по процедурата за устойчиво и енергийно обновяване на 
жилищния фонд. Приключи също общественото обсъждане и за процедурата за енергийното обновяване  на компании в 
сферата на производството, търговията и услугите, включително и туризма. Предстои съвсем скоро отваряне на мерки, 
какви са критериите и изискванията, споделя пред 3eNews, заместник-министърът на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството Десислава Георгиева. Бизнесът представи много забележки по процедурата за енергийно 
обновяване на жилищата като критикува най-вече избора на голям дял от финансирането отново да бъде 100% 
безвъзмездна помощ за домакинствата и с критерии, които дават приоритет само на големите блокове. Отчитането на 
спестени енергия и емисии също буди притеснения. Възможностите за кандидатстване започват съвсем скоро до края на 
ноември, заяви заместник-министърът. 
Общо 1,4 млрд. лева ще бъдат средствата за енергийното обновяване на жилищния сграден фонд по Националния план 
за възстановяване и устойчивост. Заместник-министър Георгиева обясни, че нивото на ангажираност на членовете на 
етажната собственост в сдружението на собствениците към изпълнението на проекта дава предимство на сградите с по-
малък брой самостоятелни обекти, при които процесът на сдружаване и вземане на решение за обновяване е значително 
по-лесен. По отношение на процедурата за съфинансиране от 20% от другата година администрацията очаква семействата 
сами да осигурят средствата или да намерят кредитиране. 
В процедурата за бизнеса ще бъде финансирано обновяването на сградите в областта на производството, търговията и 
услугите, както и сгради от сектор туризъм, микро/ малки, средни и големи предприятия на територията на цялата 
страна.  Планираният ресурс на инвестицията е 235,2 млн. лв., от който 40% са за големи предприятия, 35% - за средни 
предприятия и 25% - за микро/малки предприятия. Програмата осигурява 45-60% от финансирането в зависимост от 
предприятието. 
Какво каза още заместник-министърът? Десислава Георгиева работи по програми и проекти, финансирани със 
средства от ЕС, от 2007 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рамките на 
професионалното ѝ развитие. В периода 2012-2016 г. е представител на МРРБ в Постоянното представителство на 
Република България към ЕС. От 2018 г. досега е директор на дирекция „Управление на териториалното 
сътрудничество“ в министерството. Завършила е Европеистика в СУ „Св. Климент Охридски“ и Международни 
икономически  отношения в УНСС. 
Г-жо Георгиева, кога реално ще тръгнат мерките за енергийна ефективност за домакинствата и за бизнеса? 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) разработи проекти на насоки за кандидатстване 
по две процедури. Те са за жилищни сгради и за сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и такива 
от сектор туризъм. 
Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ е първи етап от подмярка 
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по Националния план за възстановяване и 
устойчивост (НПВУ). Пакетът документи бе публикуван за обществено обсъждане до 30.10.2022 година. След края на 
обществената консултация МРРБ ще изготви и официално ще публикува финалния пакет документи за кандидатстване и 
изпълнение на инвестицията. Очаквам към средата на ноември да започне процесът на кандидатстване по процедурата. 
Проектът на Насоки за кандидатстване по процедурата за сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както 
и на сгради в сектор туризъм беше обявен за обществено обсъждане в периода 25.08.2022 г. - 25.09.2022 година. Към 
настоящия момент МРРБ отразява големия брой получени по време на обществените консултации коментари. Тази 
процедура ще отворим за кандидатстване към края на ноември. 
Какви ще бъдат изискванията за предприятията? Какъв ще е възможният таван на инвестицията и каква част от 
инвестицията ще се покрива? 
Допустими крайни получатели на средства по отношение на сградите в областта на производството, търговията и услугите, 
както и сгради от сектор туризъм, самикро/ малки, средни и големи предприятия на територията на цялата страна. 
Конкретните изисквания към кандидатите ще бъдат детайлно описани в Насоките за кандидатстване. 
235,2 млн. лв. е предвиденото финансиране за енергийно обновяване на предприятията 
Планираният ресурс на инвестицията е 235,2 млн. лв. без ДДС, от който 40% са за големи предприятия, 35% - за средни 
предприятия и 25% - за микро/малки предприятия. Максималният интензитет на предоставените средства към крайните 
получатели може да бъде между 45-60% в зависимост от избрания режим на държавна помощ и вида предприятие. 
Какви ще бъдат изискванията за домакинствата – ще трябва ли да са изготвили енергиен паспорт и обследване и те ще 
се поема ли като разход по програмата? 
Кандидатстването по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“е разделено в 
два етапа. Първи етап е с кандидатстване до март 2023 г. с предвидена 100% безвъзмездна финансова помощ за 
обновителните дейности. Етап 2 е с предоставяне на 80% безвъзмездна финансова помощ за обновителните дейности и 
20% самоучастие на сдруженията. Срокът за кандидатстване е от април 2023 г. до декември 2023 година. Предвижда се за 
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финансовото си самоучастие сдруженията на собствениците при желание от тяхна страна да бъдат подпомогнати чрез 
финансов механизъм. 
Средствата по двете процедури са общо 1 412 352 000 лв. с ДДС.  От тях 1 129 881 600 лв. са предвидени за първия етап на 
подмярката. За втория етап се предвижда да бъде обявена самостоятелна процедура за кандидатстване с бюджет от близо 
294 млн. лева. 
В първи етап задължително условие за кандидатстване ще бъде наличието на техническо обследване, архитектурно 
заснемане, технически паспорт, обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийна ефективност за сградата. 
Разходите за тези дейности се извършват предварително от крайните получатели – сдруженията на собствениците. 
Средствата ще бъдат възстановени при одобрение на предложението за изпълнение на инвестицията и сключване на 
договор за безвъзмездна финансова помощ.  
Какъв ще бъде финансовият механизъм, който ще предложите за втори етап от програмата? 
МРРБ разработва проект на Насоки за кандидатстване за втория етап от подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно 
обновяване на жилищния сграден фонд“, по който е предвидено предоставяне на 80% безвъзмездна финансова помощ за 
допустими дейности за обновяване на сградите. След като пакетът документи бъде финализиран, ще бъде публикуван за 
обществено обсъждане. 
Сдруженията на собствениците трябва да използват собствени средства или 
кредитиране за съфинансиране на санирането 
Всички заинтересовани страни ще имат възможност да се запознаят с процедурата и нейните документи. Обръщаме 
внимание, че сдруженията на собствениците нямат задължение да осигурят своята финансова част от обновяването чрез 
средства от финансов механизъм. В одобрения Национален план за възстановяване и устойчивост е предвидено 
сдруженията на собствениците да могат да ползват и съществуващите на пазара възможности за финансово подпомагане. 
Кой ще приема проектите – общините или МРРБ? 
Предложенията трябва да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината, в която се 
намира сградата. Общинската администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото 
административно и финансово управление, както и отчитането му пред „Структурата за наблюдение и докладване“ в 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Предложения за изпълнение на инвестиция ще се подават 
от общинските администрации чрез формуляр за кандидатстване в Информационната система за Механизма за 
възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020). 
Фирмите пък ще подават своите предложения чрез формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020 в съответствие с условията, 
определени в Насоките за кандидатстване по процедурата. 
Трябва ли да има одобрение на всички собственици за санирането и с какъв процент гласове може да се вземе решение 
от етажната собственост за саниране? 
Крайни получатели по процедурата са Сдружения на собствениците. Сдружението се създава от собственици, 
представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. 
Колкото повече собственици са одобрили кандидатстването по мярката толкова повече точки получавате  
Процедурата за подбор на проектни предложения е с конкурентен характер. Всички оценени като допустими проекти ще 
преминат и етап на техническа и финансова оценка. Колкото по-голям е процентът от собствениците в етажната 
собственост, подкрепили изпълнението на проекта, толкова повече точки ще получат като крайна оценка. 
За колко многофамилни жилища е помощта за 100% безвъзмездно финансиране? Ако има по-голям интерес, ще 
приемете ли всички кандидати, които отговарят на изискванията? 
Предоставянето на средствата ще се извършват чрез конкурентен подбор на предложения за изпълнение на инвестицията. 
Предвижда се в първия етап на подмярката при 100% безвъзмездно финансиране да бъдат обновени многофамилни 
жилищни сгради с РЗП от над 2,8 млн. кв. м. Предвижда се в двата етапа на подмярката да бъдат обновени многофамилни 
жилищни сгради с разгъната застроена площ над 3,6 млн. кв. м и над 36 хил. самостоятелни обекта. 
Ще се възстановяват ли направените разходи за обследване, ако кандидатът не бъде одобрен? 
В случай, че предложение за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на 
жилищния сграден фонд“ не бъде финансирано, разходите извършени от Сдружението на собствениците за извършване 
на  техническо и енергийно обследване няма да могат да бъдат възстановявани от МРРБ. 
Ако проектът не бъде одобрен, разходите на собствениците няма да бъдат възстановени. 
Приоритет ще имат жилищата, които постигат по-високи въглеродни спестявания, приоритет ще има за брой жилища, 
а това са предимно сгради в големите градове, така ще има по-високи резултати, но няма да се постигне социалният 
ефект? Какъв е Вашият аргумент в тази посока? 
Следва да бъде отчетен фактът, че освен изброените от Вас критерии е предвиден и критерий „Ниво на ангажираност на 
членовете на етажната собственост в сдружението на собствениците към изпълнението на проекта“, който дава 
предимство на сградите с по-малък брой самостоятелни обекти, при които процесът на сдружаване и вземане на решение 
за обновяване е значително по-лесен. При определянето на критериите се търси комбинация от такива, които по 
оптимален начин да гарантират изпълнението на заложените в Националния план цели, свързани със значително 
намаляване на потреблението на енергия и обновяването на над 3,6 млн. кв. м. 
Защо има ограничение ако се изграждат фотоволтаици да бъдат само за собствени нужди, това е основно токът в 
общите части, което изисква минимално количество енергия и обезсмисля скъпата инвестиция? 
Включването на възможност за продажба на генерирана от ВЕИ електрическа енергия ще бъде в противоречие с 
предвидените в проекта на Насоки приложими режими на държавна помощ „непомощ“ и „деминимис“. 
Фотоволтаици само за собствени нужди 
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Разрешаването на подобни приходогенериращи дейности изисква прилагането на допълнителни режими на предоставяне 
на държавна помощ, които от една страна не позволяват предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ, а от друга 
ще доведат до необходимост от допълнително нотифициране на процедурата, което ще забави изключително старта ѝ. 
Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% 
спестяване на първична енергия. Как ще се измерват постигнатите резултатите? 
За целите на отчитането на постигнатите резултати по разглежданата подмярка в рамките на срока за изпълнение на НПВУ 
след приключване на строително-монтажните работи за всеки обект се предвижда да бъде изготвена независима 
експертна оценка от сертифициран енергиен одитор. Това са лица от регистъра по чл. 44 ал. 1 от Закона за енергийна 
ефективност. Оценката трябва да определи потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания след 
обновяването. 
Постигнати спестявания ще се оценяват от независим енергиен одитор 
Независимата експертна оценка от сертифициран енергиен одитор не отменя задълженията на собствениците в 
обновените сгради да придобият нов сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация съгласно 
изискванията на чл. 17 на НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране 
и оценка на енергийните спестявания. 
Ще стартира ли и мярка за еднофамилните жилища и кога? 
В рамките на НПВУ МРРБ не е ангажирано с изпълнение на мерки за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни 
сгради. 
Как ще бъдат организирани информационните пунктове на едно гише, къде и кога ще бъдат изградени, каква 
информация ще могат да получават хората там? 
Целта на структурите тип „обслужване на едно гише“ е улесняване на реализацията на проекти за енергийно обновяване 
в сградния фонд през целия проектен цикъл на обновителния процес. Става дума за увеличаване на търсенето на 
енергийно-ефективни услуги, на доверието и мотивацията сред собствениците на сгради и предоставяне на структуриран 
механизъм за получаване на цялостна информация. 
От края на годината ще заработят и структури "едно гише" 
за цялостно консултиране на семействата как да обновят домовете си 
Целта е да се облекчат административните процеси, да се улесни достъпа до финансиране, да се ускори привличането на 
публични и частни инвестиции в енергийното обновяване на сгради. Във всички административни области ще бъдат 
създадени специализирани звена тип „обслужване на едно гише“, където проектанти, консултанти, собственици на сгради 
и бизнесът ще получават необходимата информация. 
Предвижда се първите звена тип „обслужване на едно гише“ да заработят в края на 2022 година, а до края на 2023 г. да 
има изградени такива във всички 28 области на страната. 
Какви са разликите с предишните програми за саниране на многофамилни жилища? 
Към настоящия момент Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е най-
мащабната за територията на България. Тя функционира по начин, осигуряващ разпределение на тежестта между 
държавната и местна власт при изпълнение на националните политики за енергийна ефективност. Изпълнението ѝ се 
базира на децентрализиран подход за управление, при който водещи са общините. Финансовата помощ, която предвижда 
до 100% безвъзмездни средства за допустими дейности за обновяване на одобрена сграда, се предоставя от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на сдруженията на собствениците чрез „Българска банка 
за развитие“ ЕАД. Местната администрация осъществява необходимите дейности в ролята си на възложител по смисъла 
на Закона за устройство на територията и Закона за обществените поръчки. 
В Националния план за възстановяване и устойчивост на България (НПВУ) се предвижда въвеждането на модел на 
предоставяне на финансова помощ с намаляващ интензитет за обновяване на многофамилни жилищни сгради. 
Отговорно министерство за изпълнението на подмярката е МРРБ. В рамките му е определена Структура за наблюдение и 
докладване (СНД). Тя е отговорна за цялостното изпълнение на инвестицията, в т.ч. публикуване на Насоки за 
кандидатстване, сключване на договори, мониторинг и контрол на изпълнението, извършване на плащания към крайните 
получатели, отчитане степента на изпълнението на компонентите към Министерство на финансите. 
Важна новост е, че ще трябва да се достигне клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи 
мерки по жилищните сгради за разлика от клас „C“ при Националната програма, както и да се стимулира минимум 30% 
спестяване на първична енергия за обновените сгради. 
Друга новост в модела на изпълнение е, че се предвижда сдруженията на собствениците (СС) да кандидатстват чрез 
предварително изготвени обследване за установяване на техническите характеристики, технически паспорт, архитектурно 
заснемане и обследване за енергийна ефективност. Сдружението на собствениците възлага тези дейности на избран от 
него външен изпълнител. 
Как ще се изразходват предвидените 12 млн. лева за комуникация и публичност по процедурата „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“? 
Това не са средства за финансиране на дейности по информация и публичност, а на дейностите за управление на мярката 
и осигуряване на публичност. С тях Министерството на регионалното развитие и благоустройството планира ще осигури 
възнаграждението на експертите, които ще отговарят за управление, контрол и наблюдение на проектите и мерките, 
финансирани от плана. В случай, че се финансират епизодични мерки за информираност и публичност, те ще са свързани 
с провеждането на публични събития за общински администрации и широката общественост. 
Дали бихте казали кога ще бъдат обобщени получените становища и може ли да кажете сега с примери кои 
предложения ще бъдат приети и кои няма как да приемат на този етап? 
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Към момента постъпилите в срок становища се разглеждат и оценяват и не можем да кажем кои ще бъдат приети или 
отхвърлени. Очаква се насоките за кандидатстване да бъдат утвърдени в средата на ноември и процедурата да бъде 
отворена за кандидатстване. 
 
√ Продажбите на дребно в България малко по-слаби от средните за еврозоната и ЕС през септември 
В България повишението е с 0.3 на сто, докато за целия Европейски съюз и еврозоната нарастването е с 0.4 на сто на 
месечна база, сочат данните на „Евростат“ 
Продажбите на дребно в еврозоната през септември 2022 г. са се увеличили с 0.4% спрямо предходния месец, колкото и 
в целия ЕС-27, сочат данни на Статистическата служба на Европейския съюз „Евростат“. Анкетирани от „Блумбърг“ 
анализатори също очакваха ръст от средно 0.4%. 
Според ревизираните данни показателят не се променя през август, когато „Евростат“ отчете спад от 0.3%. На годишна 
база, спрямо септември 2021 г. продажбите на дребно намаляват с 0.6% вместо очаквания спад от 1.1%. 
Като цяло в 27-те страни от ЕС обемът на продажбите на дребно през септември също са нараснали с 0.4% след нулева 
промяна месец по-рано. На годишна база продажбите намаляват по-малко, отколкото в Еврозоната, с 0.3%. 
Данните на „Евростат“ показват нарастващо потребление, макар и слабо, в условия на рекордна инфлация през деветия 
месец на годината. 
Нарастването на продажбите на дребно в България са малко-слаби от средните за ЕС-27 и еврозоната на месечна база – 
ръст от 0.3 на сто. На годишна база у нас, обаче, продажбите на дребно са се увеличили с 2.1 на сто. Този темп на нарастване 
е един от високите в ЕС-27. 
Сред страните от ЕС, за които има данни, най-забележим ръст през септември на месечна база се наблюдава в Австрия 
(3.9%), Малта (1.7%) и Полша (1.4%). С регистрирания ръст от 0.3% на месечна база България е изпреварена още и от 
Нидерландия (1.3%), Белгия (1.1%), Латвия (1.1%), Литва (1.0%), Германия (0.9%), Люксембург (0.8%), Кипър (0.5%), Унгария 
(0.4%). Най-голям спад е регистриран в Словения (-3.7%), Ирландия и Португалия (-2.0%), Словакия (-1.3%). 
Продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия в еврозоната през септември спрямо август са се увеличили с 0.4%, в 
ЕС - с 0.3%, докато продажбите на нехранителни продукти са се увеличили с 1% както в еврозоната, така и в ЕС. Продажбите 
на автомобилни горива са спаднали с 0.6% в еврозоната и са се повишили с 0.1% в ЕС. 
На годишна база най-голям спад е регистриран в Ирландия (-6.8%), Дания (-6.3%) и Естония (-5.9%). Най-голям ръст е 
регистриран в Словения (23.9%), Полша (8.4%) и Малта (7.4%).  Преди България по ръст са още Кипър (3.9%), Люксембург 
(3.2%) и Унгария (3.1%). 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 9 ноември расте с 49.69 % 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 9 ноември е 170.32  лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 18 236 MWh. 
Стойността се повишава с 49.69 % спрямо отчетените 113.78 лв. за MWh с ден за доставка 8 ноември и изтъргуван обем от 
40 189 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 8 ноември изтъргуваният обем е 12 330 MWh. 
Постигнатата цена е 136.59 лв. за MWh и се покачва с 29.47 % спрямо регистрираните 105.50 лв. за MWh на 7 ноември при 
изтъргуван обем от 3 783 MWh. 
Референтната цена е 170.32 лв. за MWh. 
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√ Борсовите цени на газа поскъпват със 7.81 % 
Цените на природния газ във вторник, 8 ноември се повишават в резултат на несигурността около плановете на 
Европейския съюз да наложи временно ограничение на цените. Още в понеделник, 7 ноември стана ясно за отказ от 
налагане на таван на цените на синьото гориво и пазарът реагира по свой начин. 
Декемврийските фючърси за газа по индекса TTF на борсата ICE стартираха от нивото от 113.5 евро за MWh, след като в 
понеделник търговията приключи при цена от 109.68 евро за MWh. 
В първия час бе наблюдаван спад до 109.75 евро за MWh, но впоследствие настъпи покачване до 117.7 - 118 евро за MWh. 
В обедните часове газовите фючърси отново се понижиха до 114.2 евро за MWh и до затварянето на сесията останаха в 
диапазона 110.6 – 119.9 евро за MWh. Все пак към момента на публикуване ценовите нива се установиха на малко по-
ниската стойност от 118.25 евро за MWh, което е повишение със 7.81 %. 
За отбелязване е, че декемврийските газови фючърси скачат за пръв път след три сесии на спад. Пазарът все още е в 
очакване на крайното решение на Европейската комисия за цените на газа. Временното успокоение на пазарите, заради 
запълването на газохранилищата все още е налице, но търговците вече се насочват към следващите месеци, тъй като 
рискът за спиране на доставките на руски газ все още са налице, а зимата дори не е започнала. Сега погледите са насочени 
към заседанието на 24 ноември, на което трябва да бъде изяснено как Европа ще се справи с всички проблеми около 
синьото гориво. 
 
√ Повишение със 7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 394.40 лв. за MWh с ден за доставка 9 
ноември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 394.40  лв. за MWh с ден за доставка 9 ноември 2022 г. и обем от 80 553.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение със 7 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 446.42 лв. за MWh, при количество от 44 431.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (36 122.20 MWh) е на цена от 342.38 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 292.91 лв. за MWh и количество от 3036 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за времето 02 часа – 249.23 лв. за MWh (2892.4 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 541.18 лв. за 
MWh при количество от 3177.1 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 311.97 лв. за MWh при обем от 2941.5 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 368.48 лв. (188.40 евро) за MWh за 8 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 9 ноември 2022 г. се повишава до 394.40 лв. за MWh ( ръст от 7.0 %) по данни на БНЕБ или 201.65 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 8 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 3 205.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 386.44 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     37,66%    2148.58 
КондензационниТЕЦ   46,16%    2633.79 
ТоплофикационниТЕЦ   4,46%    254.71 
ЗаводскиТЕЦ    2,19%    124.85 
ВЕЦ     0,18%    10 
МалкиВЕЦ    0,95%    53.99 
ВяЕЦ     0,00%    0.02 
ФЕЦ     7,61%    434.09 
Био ЕЦ      0,80%     45.66 
Товар на РБ         4186.24 
Интензитетът на СО2 е 428g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ново покачване на цените по европейските електроенергийни борси за сряда 9 ноември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 204,30 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 207,42 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 204,30 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 9 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 233,53 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
175,06 евро/мвтч. Най-високата цена от 276,70 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч тя ще бъде 127,43 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 73 510,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 9 ноември ще бъде 207,42 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 118,79 гвтч. Максималната цена ще бъде 276,70 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. 
Минималната цена ще бъде в 5 ч и тя ще бъде 151,20 евро/мвтч.   
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 9 ноември е 204,10 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 233,07 евро/мвтч. Най-високата цена от 276,68 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч 
и тя ще бъде 127,16 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 81 304,9 мвтч. 

https://ibex.bg/
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Базовата цена на електроенергията за 9 ноември на Словашката енергийна борса е 201,55 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 19 ч и тя ще е 257,10 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч тя ще бъде 122,14 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 183,79 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 252,77 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 114,32 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 9 ноември е 186,00 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
203,47 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 51 916,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя 
ще достигне 246,18 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 1 ч тя ще бъде 140,00 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 126,72 евро/мвтч на 9 ноември. Пиковата цена ще бъде 
150,14 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 472 015,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч 
и тя ще достигне 199,96 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 64,97 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 9 ноември ще се продава за 209,88 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще бъде и най-високата цена на електроенергията в този сегмент за цяла Европа. 
 
√ Пазарите на акции в Западна Европа затвориха с повишение преди междинните избори за Конгреса на САЩ 
С най-висок дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-слабо повишение приключи британският FTSE 100 
Повечето от индексите на най-големите фондови борси в Западна Европа се понижаваха в началото на търговията вчера, 
докато инвеститорите оценяваха тримесечните отчети на компаниите, много от които отново изненадаха пазарните 
участници с добрите си финансови резултати. Следобед настъпи обрат, както и в понеделник, тъй като инвеститорският 
фокус не само в Западна Европа, но и по целия свят се насочи към финала на междинните избори за Конгрес на САЩ. 
Гласуването, което започна преди няколко дни, приключва във вторник. 
Изборите ще определят коя партия ще контролира Конгреса и може да повлияе на посоката на бъдещите разходи. В 
момента демократите контролират Камарата на представителите и имат мнозинство в Сената. Победата отново над 
републиканците може да е сигнал за по-голяма подкрепа за петролните и газовите компании, прогнозират политически 
наблюдатели. Според икономисти, запазването на лидерството на демократите ще увеличи и без това огромния бюджетен 
дефицит на САЩ, който в момента е спаднал до 1.4 трилиона долара - най-големият годишен спад на този показател за 
историята на страната. 
Освен това, в четвъртък ще бъдат публикувани свежи данни за инфлацията, съобщава Trading Economics. 
Продажбите на дребно в Еврозоната и ЕС са се увеличили с 0.4%, след спад от 0.3 на сто през август, сочат обвените днес 
данни от „Евростат“. 
Продажбите на дребно във Великобритания са се увеличили с 1.2% през октомври спрямо същия месец на миналата 
година, според данни на British Retail Consortium (BRC). Растежът се забави от ръст от 1,8% през септември, тъй като 
потребителите продължават да се борят с нарастващите разходи за живот. 
Ръководителят на BRC Хелън Дикинсън отбеляза, че британците се опитват да свързват двата края, особено във връзка с 
нарастващите плащания по ипотечните кредити. Пол Мартин, ръководител на търговията на дребно в KPMG, също 
отбеляза, че увеличението на продажбите на дребно през октомври се дължи на по-високите цени и „не отразява 
истинската картина на намаляващите обеми, въпреки че потребителите купуват по-малко стоки в магазина“. 
По-високите цени на петрола и газа източват милиарди евро от германската икономика, обобщи институтът Ifo във вторник. 
Икономическият мозъчен тръст изчисли, че реалните загуби на приходи за текущата година ще възлизат на около 64 
милиарда евро (63.95 милиарда долара), или 1.8% от икономическото производство на страната, докато загубите, 
понесени през миналата година, вече възлизат на повече от 35 милиарда евро, или 1% от БВП. 
„Изчисляваме, че следващата година ще отчетем загуби от още около 9 милиарда евро, или нови 0.2 процента от 
икономическото производство“, каза Тимо Волмершойзер, ръководител на екипа на прогнозите в Ifo. „Заедно с 
тазгодишните загуба на приходи общо техният размер е почти 110 милиарда евро, или 3.0 процента от годишното 
икономическо производство. Единственият път, когато тази цифра беше по-висока, беше по време на втората петролна 
криза от 1979-81 г., когато загубата на икономическо производство на Германия беше 4 процента. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.22%, след като в понеделник 
достигна 7-седмичен връх. От националните измерители на „сините чипове“ с най-силен спад беше френският CAC 40 (-
0.42%), следван от британския FTSE 100 (-0.40%), испанския IBEX 35 (-0.31%) и италианския FTSE MIB (-0.21%. само 
германският DAX се повиши с 0.08%. Следобед трендът се обърна и всички индекси затвориха с повишения за втора 
поредна сесия. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-слабо повишение 
приключи британският FTSE 100. 
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Акциите на Persimmon спаднаха с 6.96%, след като британската строителна компания заяви, че очаква продажбите да 
спаднат през 2023 г. Книжата на Persimmon се озоваха на дъното Stoxx 600. 
Германският химически и фармацевтичен концерн Bayer AG увеличи нетната си печалба 6.4 пъти през третото 
тримесечие, потвърди прогнозата за финансовите резултати за цялата 2022 г. Въпреки това, печалбата се оказва по-лоша 
от пазарните прогнози, а котировките на акциите на компанията спаднаха с 4.75%. 
Книжата на шведския производител на автомобили Volvo Car спаднаха с 0.3% до обед, но след това посоката им се 
промени, след като компанията обяви, че ще продаде на китайския Geely Automobile своя дял от 33% в тяхното съвместно 
предприятие Aurobay powertrain. 
Цената на акциите на Renault се понижи с 3.30%. Френският автомобилен производител обяви плановете си за 
увеличаване на оперативните маржове чрез отделяне на бизнеса си с електрически превозни средства в отделна 
компания. 
В същото време книжата на Associated British Foods Plc са нагоре с 2.82%. Търговецът на дребно обяви, че стартира 
програма за обратно изкупуване на акции за 500 милиона паунда (576 милиона долара) и увеличение на дивидента. 
Цената на акциите на Pandora скочи с 10.64% и се изкачиха на върха на Stoxx 600. Датският производител и търговец на 
бижута увеличи нетната си печалба за третото тримесечие до 734 милиона датски крони (99 млн. долара) от 635 милиона 
DKK за същия период на предходната година, като приходите са се повишили с 11% до 5.26 милиарда DKK. Компанията 
потвърди и прогнозата за основните финансови показатели за цялата текуща година. 
 
√ COP 27: Развиващите се страни се нуждаят от 1 трилион долара годишно за финансиране на мерки по опазване на 
климата 
Развиващите се страни трябва да работят с инвеститори, богатите държави и банките за развитие, за да осигурят 1 трилион 
долара годишно външно финансиране за действия в областта на климата. Това трябва да става всяка година до края на 
десетилетието, а финансиращите органи на страните да съпоставят тези вложения със собственото си финансиране. Всичко 
това е записано в нов доклад, който бе представен във вторник на конференцията на COP 27 в Египет, съобщава агенция 
Ройтерс. 
В доклада, публикуван преди срещата на върха, се казва, че финансирането е необходимо за намаляване на емисиите, 
повишаване на устойчивостта, справяне с щетите от изменението на климата и възстановяване на природата и земята. 
„Светът се нуждае от пробив и нова пътна карта за финансиране на климата, която може да мобилизира 1 трилион долара 
външно финансиране, което ще бъде необходимо до 2030 г. за нововъзникващите пазари и развиващите се страни, 
различни от Китай“, се казва в доклада. Изготвянето му бе поръчано от предишния и настоящия домакин на климатичната 
среща, а именно Египет и Великобритания. 
Според документът общите годишни нужди за инвестиции на развиващите се страни ще достигнат 2,4 трилиона долара до 
2030 г., като половината ще идват от външно финансиране, а останалата част от публични и частни източници в самите 
развиващи се страни. 
В момента, текущите инвестиции са за около 500 милиона долара, е записано в документът. Най-голямото увеличение 
трябва да дойде от частния сектор, както вътрешния, така и чуждестранния, докато годишните потоци от банките за 
развитие трябва да се утроят. Трябва да се засилят и облекчените заеми, които предлагат по-изгодни условия от пазарните. 
„Отключването на значително финансиране за климата е ключът към решаването на днешните предизвикателства пред 
развитието“, каза Вера Сонгве, един от авторите на доклада. 
„Това означава, че страните трябва да имат възможност да достигнат до достъпно, устойчиво евтино финансиране от 
международните банки за развитие, за да помогнат за натрупването на инвестиции от частния сектор и филантропите“. 
Очаква се делегатите на срещата на върха за климата в Египет да се съсредоточат върху финансовите въпроси в сряда. 
Докладът също така призовава грантовете и нисколихвените заеми от правителствата на развитите страни да се удвоят от 
30 млрд. долара годишно днес до 60 млрд. долара през 2025 г. 
 
Мениджър 
 
√ България и Турция ще предложат общ Балкански туристически продукт за трети страни 
Министърът на туризма Илин Димитров и Мехмет Ерсой, министър на културата и туризма на Турция, обсъдиха 
възможността за създаването на общ Балкански туристически продукт, насочен към трети и далечни пазари на съвместна 
работна среща, съобщиха от българското министерство. Двамата разговаряха в Лондон по време на международното 
туристическо изложение World Travel Market /WTM/ в британската столица. 
Министрите са обсъдили възможностите за по-интензивни контакти между представителите на бизнеса. Турция е 
приоритетен партньор на страната ни в сферата на туризма, трябва да засилим контактите между представителите на 
частния бизнес, тъй като страните ни не са реални конкуренти и само ще спечелят от трансгранично сътрудничество в 
туризма, коментира министър Димитров. 
Двете страни се договориха да организират 4-а сесия на комитета по туризъм между ресорните министерства през 2023 в 
Турция. Сред акцентите в разговора бяха разработване на съвместни продукти за далечни пазари, базирани на нашето 
културно наследство и сътрудничеството на двете страни по Програмата Интеррег 2021-2027. 
Турция е в топ 3 пазари за входящ и пазар номер 1 за изходящ туризъм. Статистиката показва, че през 2021 г. повече от 1,4 
милиона български туристи са пътували до Турция. Същият брой ще бъде постигнат през 2022 г. по предварителни данни. 
През 2022 г. повече от 359 527 турски туристи са дошли в България, което е 59% ръст спрямо 2021 г. 
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√ Само за месец НАП спря над 49 сайта за онлайн залагания без лиценз 
НАП спря над 130 сайта, чрез които се организират хазартни игри от дружества без действащ лиценз по Закона за хазарта. 
Само за месец приходната агенция е преустановила дейността на 49 нерегламентирани онлайн платформи за залози. По-
голямата част от тези хазартни оператори имат разрешение да развиват дейността си в държави, извън Европейския съюз, 
но не и в България, съобщава Приходната агенция. 
След публикуване на решението в страницата на НАП, сайтовете посочени в него, следва да преустановят дейността си до 
3 дни. Ако след изтичане на този срок, онлайн платформите са достъпни в България и през тях може да се правят залози 
от потребители в страната, то НАП ще сезира съда за издаване на разпореждане към доставчиците на интернет услуги у 
нас да прекратят достъпа до страниците и техните поддомейни. 
Решенията на изпълнителния директор на НАП, както и разпорежданията на Софийския районен съд се публикуват в 
рубриката Онлайн хазарт в сайта на Приходната агенция. НАП поддържа и актуален списък на интернет страниците, чрез 
които се организират хазартни игри от лица, които нямат действащ лиценз по Закона за хазарта.  
 
√ Инфлацията и работното място са най-големите страхове на българина 
Инфлация, икономика и енергийни доставки - това са най-големите страхове в дома на всеки европеец, сочи проучване 
“Стандартен Евробарометър” от лятото на 2022 г. Населението на Стария континент е все по-загрижено за икономическото 
състояние на национално и на общоевропейско ниво. 
При българина инфлацията е усетена по-тежко, отколкото при останалите членки на съюза. Тя е посочена като основен 
проблем от 63% от анкетираните в сравнение с 54% средно за ЕС. Попитани каква е финансовата ситуация в домакинството, 
70% от европейците са посочили, че се справят добре, докато при българите само 48% са дали същия отговор. Само с 1% 
по-малко - 47% от сънародниците ни, смятат обаче, че се справят “изключително зле” със сметките в домакинствата си, 
което показва огромна ножица в доходите на социалните слоеве. 
Попитани за ситуацията на работното място, 49% от българите посочват, че се намират в “абсолютно добра позиция”. 
Отново обаче много са сънародниците, отговорили, че са "изцяло в лоша позиция" - 36%. Едва 15% не могат да преценят 
към коя от двете категории попадат. 
В останалата част от ЕС разминаването с България по отношение на ситуацията на работното място е огромно - 61% от 
европейците смятат, че положението им е "абсолютно добро", като едва 20% не са доволни. Като втори най-важен 
проблем на национално ниво българите поставят икономиката. Останалите европейци са по-притеснени за нерегулярните 
доставки на енергия, докато у нас този въпрос остава на заден план, нареждайки се на трето място. На ниво ЕС 34% от 
анкетираните българи са посочили, че най-сериозното предизвикателство е международната ситуация 
Наблюдава се обаче нарастване в доверието към политиките на Евросъюза, както и силна подкрепа за отговора на блока 
срещу войната в Украйна. Повечето от гражданите определят общата икономическа ситуация като “лоша”. На първо и на 
второ място като проблем от национално значение европеецът посочва инфлацията и енергията. Това се дължи на 
шоковите поскъпвания през последните месеци дори на най-базисните продукти в магазините, наред със сметките за ток, 
гориво, наем и т.н. . 
65% от европейците са оптимисти за бъдещето на съюза. Това е увеличение с три пункта в сравнение с подобно проучване, 
проведено преди 6 месеца, през януари-февруари тази година (преди да започне войната в Украйна). Положителният 
имидж на ЕС понастоящем е 47%, което е най-високото му ниво от есента на 2009 г. Относно доверието - 49% от гражданите 
в съюза са склонни да вярват в политиките му на фона на едва 34% към националните им правителства. При българите 
обаче показателят, свързан с доверието в националните институции, е много по-контрастен от средния за ЕС - едва 19%, а 
към парламента доверието е 14%. Относно европейските органи нивата са идентични с тези на останалите членки. 
 
√ Кристалина Георгиева: Много е важно България да има работещо правителство 
Много е важно България да има работещо правителство, което да защитава интересите на страната ни в ЕС от позицията 
на ясна политика и ясна стратегия за страната. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) 
Кристалина Георгиева пред български медии на 27-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за 
изменението на климата, която се провежда в египетския град Шарм ел Шейх. 
Според прогнозите на МВФ през 2023 г. се очаква забавяне на растежа в големите икономики като Китай, САЩ, държавите 
от ЕС. Вероятно половината от страните членки на ЕС ще бъдат в рецесия догодина, а може би и за по-дълъг период от 
време, каза Георгиева. По думите й глобален растеж от 2,7 процента е най-ниският растеж, който се регистрира в 
последните десетилетия. По-сериозен е проблемът с борбата с инфлацията, коментира директорът на МВФ, заяви 
Кристалина Георгиева. 
Според нея инфлацията се е превърнала в най-голямата пречка за икономическо развитие и засяга особено тежко по-
бедните хора. Затова централните банки нямат друг избор, те трябва да повишават лихвените проценти, така че да може 
тенденцията на инфлация да бъде обърната в правилната посока. Високи лихви, съчетани с висок курс на долара, оказват 
сериозно отрицателно влияние върху развиващите се икономики и развиващия се свят, отбеляза Георгиева.  
Тя подчерта, че МФВ идва на форума на ООН за климата с конкретни приноси - първо интегрираме климатичните теми в 
макроикономическата политика и в нашите дискусии с отделните страни, и второ - създадохме нов финансов инструмент. 
За първи път в историята си МВФ предоставя дългосрочни кредити за структурно трансформиране като размерът на фонда 
е 40 млрд. долара. Засега имаме много голям интерес към него, тъй като това е източник на добри лихвени условия, каза 
Георгиева. 
Светът днес се намира в много трудно време, очакваме 2023 г. да бъде особено тежка година. Има риск да забравим тези 
важни теми и ако го направим, ще подкопаем основните за растеж и благоденствие на света, заяви Георгиева. По думите 
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й климатичните изменения оказват голямо въздействие на макроикономическата и финансовата стабилност и в същото 
време преходът към новата климатична икономика отваря големи възможности за растеж и за заетост. 
 
√ COVID-19 променил модела на бизнес пътуванията 
Авиокомпаниите по света съкращават разписанията и въвеждат нови полети, за да се справят с предизвиканата от COVID-
19 тенденция в корпоративните пътувания - замяна на еднодневни бизнес пътувания с по-дълги престои, предава Ройтерс.  
Данните от индустрията показват, че бизнес пътниците предприемат по-дълги пътувания, отколкото преди COVID-19, което 
кара авиокомпаниите да коригират плановете си за полети. Загрижеността за околната среда, нарастващите цени на 
билетите, увеличените анулирани полети на фона на недостиг на персонал и бумът на онлайн видеоконференциите 
подкопават опцията за еднодневно пътуване като индустриален стандарт.  
Корпоративната туристическа агенция CWT обяви, че в световен мащаб делът на еднодневните вътрешни пътувания е 
намалял с повече от 25% в сравнение с нивата от 2019 г., тъй като популярността на онлайн срещите нараства. 
На пазарите от Австралия до Съединените щати авиокомпаниите трябва да се адаптират, за да увеличат максимално 
приходите. Американските превозвачи, например, добавят повече полети в средата на седмицата, тъй като пътниците 
предприемат повече пътувания, които съчетават бизнес с развлечение, като много от тях се възползват от по-голямата 
гъвкавост за работа от разстояние. 
За ръководителя на продажбите на корпоративната туристическа агенция CWT, Акшай Капур, промяната е дългосрочна 
както за авиокомпаниите, така и за хотелите. "Мисля, че тенденцията да се откажат от еднодневните пътувания в полза на 
по-дългите престои е тук, за да остане, тъй като пътниците стават по-екологични и фискално съзнателни. Това може да 
доведе до по-високи приходи на налична стая за хотелите в дългосрочен план", каза Капур. 
Във време, когато цените на самолетните билети рязко скочиха, средната продължителност на вътрешното бизнес 
пътуване в Австралия се увеличи до близо четири дни през третото тримесечие на тази година спрямо три през 2019 г., 
според Flight Center Travel Group Ltd.  
"Мисля, че вероятно защото хората плащат повече, те се възползват от по-дългото оставане", каза ръководителят на Flight 
Center Corporate за Австралия и Нова Зеландия Мелиса Елф. 
От Qantas Airways и Virgin Australia казват, че по-високите цени на самолетните билети досега са компенсирали всяко 
въздействие върху приходите от по-малко бизнес пътувания. Но променящите се модели на пътуване стават очевидни в 
разписанията на авиокомпаниите, където полетите по популярни бизнес маршрути намаляват, отразявайки намаляващото 
търсене за същия ден, пропорционално на тези, предпочитани от пътуващите на почивка. 
Сидни-Мелбърн е петият по натовареност вътрешен маршрут в света в момента, според фирмата за данни за пътувания 
OAG, спад от второто място през 2019 г. 
В Северна Америка, бизнес трафикът между Лос Анджелис и Сан Франциско, най-натовареният вътрешен маршрут през 
2019 г. според OAG, е паднал до осмо място. Той е заменен на върха от доминираните от свободното време Лас Вегас-Лос 
Анджелис и Хонолулу-Мауи. 
"Разбира се, еднодневното пътуване далеч не е напълно изчезнало, особено когато компаниите искат да регистрират нови 
клиенти лице в лице", каза главният оперативен директор на American Express Global Business Travel Дрю Кроули. 
Но делът варира според индустрията и намалява. Еднодневните пътувания представляват около 4% от вътрешните бизнес 
пътувания в световен мащаб през 2019 г., според данните на CWT, срещу 3% сега.  
 
√ Германия губи 110 млрд. евро за три години заради високите цени на енергията 
Резкият ръст на цените на енергията ще струва на Германия 110 милиарда евро реален доход между 2021 г. и 2023 г. Това 
показват изчисления на института "Ифо", цитирани от ДПА и БТА.  
Такава е сумата, която няма да може да бъде разпределена между служителите под формата на заплати и увеличения на 
доходите, смятат икономистите в доклад, разпространен днес.  
"Сегашният спад на реалните доходи вероятно ще продължи и през следващите години", казва Тимо Волмерсхаузер от 
института. За реални се смятат доходите, коригирани спрямо инфлацията.  
Според "Ифо" това е най-сериозният спад на реалните доходи от времето на втората петролна криза в края на 70-те години 
на 20 век.  
 
√ Предпазлива търговия на европейските борси преди междинните избори в САЩ 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха смесени резултати в ранната търговия във вторник, 
докато вниманието на инвеститорите е насочено към междинните избори в САЩ, които ще определят коя партия ще има 
контрол над Конгреса, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,76 пункта, или 0,18%, до 419,1 пункта, след като в петък записа 
четвърти пореден седмичен ръст. Немският показател DAX напредна с 33,25 пункта, или 0,25%, до 13 566,77 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи със 17,18 пункта, или 0,24%, до 7 282,81 пункта. Френският 
измерител CAC 40 записа спад от 14,74 пункта, или 0,23%, до 6 401,87 пункта. 
Акциите на Pandora поскъпнаха с 6,53%, достигайки до върха на STOXX 600, след като датската компания за бижута отчете 
по-добри от очакваното продажби за последното тримесечие и  заяви, че не наблюдава промяна в поведението на 
купувачите въпреки резкия скок на разходи за живот. 
Трейдърите подходиха предпазливо към търговията преди междинните избори в САЩ, който ще започнат по-късно днес. 
Анализаторите очакват победа на републиканците във вота за контрол над Конгреса, която би довела до разделение на 
властта във Вашингтон. 

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/airlines-reboot-covid-sparks-revolution-one-day-business-trips-2022-11-06/
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„Въпросът за мнозина е дали инвеститорите ще отговорят положително на задънената улица във Вашингтон“, каза Крейг 
Ерлам, старши пазарен анализатор в OANDA. 
„От една страна, перспективата за по-малко разходи може да се разглежда като положително развитие в борбата с 
инфлацията, но от друга, икономиката може да се насочи към рецесия и бездействието на правителството няма да помогне 
в такава ситуацията“, добави той. 
Инвеститорите също чакат данните за индекса потребителските цени в САЩ за октомври, за да определят дали агресивната 
политика на Федералния резерв за увеличаване на лихвите е помогнала за намаляване на инфлацията. 
По-добрите от очакваните корпоративни отчети и надеждите, че Фед ще премине към повишения на лихвените проценти 
с по-малък размер, помогнаха на STOXX 600 да започне ноември на стабилна основа. 
Междувременно двама представители на Европейската централна банка казаха, че централната банка ще продължи да 
повишава разходите по заеми, дори когато икономиката на еврозоната страда, тъй като липсата на мерки срещу високата 
инфлация би довела до още повече болки. 
Индексът SXPP на минно-добивните и индустриалните компании се понижи с 0,34%, следвайки спадовете в цените на 
неблагородните метали на фона на избледняващите надежди, че Китай скоро ще облекчи стриктната си политика за нулев 
COVID. Акциите на гигантите от сектора на луксозните стоки LVMH и Hermes International поевтиняха с 0,44% и 0,07%, тъй 
като те са силно зависими от китайския пазар. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в понеделник, докато инвеститорите се подготвят за 
междинните избори в САЩ и новия доклад за инфлацията в страната, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 423,78 пункта, или 1,31%, до 32 827 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се повиши с 36,25 пункта, или 0,96%, до 3 806,8 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq напредна с 89,27 пункта, или 0,85%, до 10 475,25 пункта. Това е втори пореден ден на ръст и за трите индекса. 
Акциите на Apple поскъпнаха с приблизително 0,39%, въпреки спада с повече от 1% по-рано през сесията, след като 
технологичната компания заяви, че производството на iPhone е временно намалено поради мерките срещу 
разпространението на COVID-19 в Китай. 
Междувременно цената на книжата на Palantir се понижи с 11,48%, след като компанията публикува разочароващи 
тримесечни резултати. 
Акциите на Мета – компанията майката на Facebook, поскъпнаха 6,53% след като „Уолстрийт джърнъл“ публикува 
информация, че компанията може да започне съкращения още в сряда. 
Междинните избори в САЩ във вторник ще определят коя партия ще контролира Конгреса и ще повлияят на посоката на 
бъдещите разходи. В момента демократите контролират Камарата на представителите и имат мнозинство в Сената. 
Инвеститорите може да приемат положително потенциалната задънена улица във Вашингтон, до която може да се стигне 
при контролиран от републиканците Конгрес и демократ на президентския пост. 
„Пазарът се надява, че някакъв вид републиканско мнозинство в Конгреса ще доведе или до някаква задънена улица във 
Вашингтон, което те смятат за добро, или поне до липса на нови разходи, което би се отразило добре на лихвите и 
облигациите“, каза Брад Конгер от Hirtle Callaghan & Co. 
На икономическия фронт инвеститорите очакват, че докладът за индекса на потребителските цени от по-късно тази 
седмица ще даде ясна представа за това колко далеч трябва да стигне Федералният резерв в увеличението на лихвите, за 
да намали инфлацията. Ако инфлацията отново е висока, това може да бъде прието от инвеститорите като сигнал, че 
централната банка няма скоро да се откаже от големите повишения на лихвените проценти. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока във 
вторник, докато инвеститорите анализираха протоколите от последното заседание на Японската централна банка, пише 
Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира ръст от 344,47 пункта, или 1,25%, до 27 872,11 пункта. 
От протоколите на ЯЦБ от срещата през октомври, когато централната банка остави лихвите без промяна, става ясно, че 
централните банкери са обсъдили нуждата от анализ на дългосрочните ефекти продължителната хлабава парична 
политика. В институцията вече се чуват гласове, които са против настоящата политика на ниски лихвени проценти. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 13,32 пункта, или 0,43%, до 3 064,49 пункта, докато 
индексът Shenzhen Composite изтри 8,05 пункта от стойността си, или 0,40%, завършвайки сесията при ниво от 2 019,81 
пункта. Хонконгският индекс Hang Seng записа спад от 38,6 пункта, или 0,23%, до 16 557,31 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi се повиши с 27,25 пункта, или 1,15%, до 2 399,04 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 напредна с 25,2 пункта, или 0,36%, до 6 958,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 1,09 пункта, или 0,18%, до 594,07 пункта. BGBX40 се понижи с 0,04 пункта, или 0,03%, до 137,02 пункта. 
BGTR30 напредна с 1 пункта, или 0,14%, до 713,45 пункта. BGREIT записа спад от 0,32 пункта, 0,18%, до 177,86 пункта. 
 
√ Китай играе хитро и извлича поуки от войната в Украйна 
От началото на войната в Украйна, Китай поддържа „доброжелателен неутралитет“ по отношение на Русия. От друга 
страна, Пекин дава да се разбере на Вашингтон, че Москва не трябва да разчита на никакво официално взаимодействие 
по въпросите на санкциите, военната или политическата подкрепа за специалната операция. Това пише в свой анализ 
„Независимая газета“. 
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Китайското ръководство избягва критиките към Русия и не се присъединява към антируските санкции. В същото време 
китайски компании могат да се присъединят към тях, за да защитят икономическите си интереси на Запад. 
Белият дом твърди, че уж вижда признаци, че Народноосвободителната армия на Китай (НОАК) подкрепя руските 
въоръжени сили „пряко и непряко“. Съединените щати многократно са обвинявали НОАК, че подкрепя Русия с военно 
оборудване. Засега обаче не говорим дори за доставки, а за възможността руснаците да поръчат доставка на китайски 
дронове от Китай. 
Китайските анализатори продължават да извличат поуки от от войната в Украйна в светлината на създаването на система 
за стратегическо възпиране за следващите пет години. Те бяха обявени в доклада на китайския президент Си Дзинпин на 
ХХ конгрес на Китайската комунистическа партия /КПК/. 
Според експерти от Аналитичния център за военна наука и технологии в Пекин, конвенционалните средства за възпиране 
са разкрили своята слабост в бойните действия в Украйна. Нито една от страните в конфликта, използвайки самолети и 
танкове, не успя да смаже врага. 
Според бившия ракетен инструктор Дзонг Жопинг, дори американската армия не е успяла да се справи с талибаните в 
Афганистан с конвенционални оръжия. В същото време мощната ядрена триада на Русия предпазва САЩ и НАТО от пряка 
конфронтация с Русия. Накратко, ядрените оръжия са ефективно средство за предотвратяване на ескалация. Затова Китай 
трябва да модернизира своята ядрена триада – не само чрез увеличаване на броя на ядрените бойни глави, но и чрез 
подобряване на характеристиките на ракетите-носители. 
Китай продължава да разработва междуконтинентални балистични ракети Dongfeng, крилати ракети с въздушно 
изстрелване и балистични ракети от подводници. Стратегическият бомбардировач Hun-20, който е в процес на разработка, 
ще се използва и като носител на ядрено оръжие. 
По украинския въпрос Китай в официални изявления се придържа към неутрална позиция, като говори за зачитане на 
суверенитета и запазване на териториалната цялост на държавите и разрешаване на конфликта чрез преговори. В същото 
време китайските официални лица не пропускат възможността в социалните мрежи да заявят „реалната заплаха“ в лицето 
на САЩ. 
Като се има предвид подходът на китайската армия, можем да очакваме в близко бъдеще корекции в плановете за 
подготовка на воденето на бойни действия от Национално-освободителното армия на Китай, след като бъде взет предвид 
опита на руските въоръжени сили в Украйна. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на данните за запасите в САЩ 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда на фона на данните за запасите от суров петрол в САЩ, които 
показаха по-голям от очакваното ръст, предаде Ройтерс. На пазара се отразиха и опасенията, че увеличаването на броя на 
заразените с COVID-19 в Китай ще засегне търсенето на горива. 
Към 9:45 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,20 долара, или 0,21%, до 95,16 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,34 долара, или 0,38%, до 88,57 долара за барел. И двата петролни 
еталона поевтиняха с около 3% във вторник. 
Запасите от суров петрол в САЩ са нараснали с около 5,6 млн. барела за седмицата, приключила на 4 ноември, според 
пазарни източници, цитиращи данни на Американския петролен институт, докато прогнозата на седем анализатори, 
анкетирани от Ройтерс, бе за ръст от 1,4 млн. барела. 
Миналата седмица пазарът се беше хванал за надеждите, че Китай може да се насочи към облекчаване на COVID 
ограниченията, но през уикенда здравните служители казаха, че ще се придържат към подхода си за „динамично 
прочистване“ на новите инфекции. 
Случаите на COVID в Гуанджоу и други китайски градове се увеличиха, като глобалният производствен център се превърна 
в най-новия епицентър на COVID-19 в страната. 
Анализаторът на CMC Markets Тина Тенг каза, че въпреки ограниченото предлагане на физическите пазари, забавянето на 
търсенето в Китай оказва голямо влияние върху пазарите на петролни фючърси. 
Данните на Американския петролен институти показаха още, че запасите от бензин са се увеличили с около 2,6 млн. барела 
спрямо прогнозите на анализаторите за спад от 1,1 млн. барела. 
Пазарът ще очаква официални данни за запасите в САЩ от Администрацията за енергийна информация, които да дадат 
по-добра представа за търсенето в най-голямата икономика в света. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- След трагичния инцидент край Елхово - за контрола и охраната на границата; Гост: Директорът на Гранична 
полиция главен комисар Росица Димитрова. 

- Политическият диалог, приоритетите и разделителните линии; Гост: Депутатът от ГЕРБ - СДС Даниел Митов. 
- След експертната среща - социалните мерки, вътрешната сигурност и бюджетът; Гост: Рена Стефанова от 

"Продължаваме промяната". 
- Мирантският натиск, необходимите мерки за защита на границата и разследването на инцидентаГости:  Емануил 

; Йорданов, Милен Керемедчиев и Тихомир Безлов. 
БТВ, "Тази сутрин" 
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- След безпрецедентната стрелба на границата и убийството на полицай. Какви мерки ще вземе МВР; Гост: Главният 
секретар на МВР Петър Тодоров. 

- Има ли приоритето, които да обединят ГЕРБ и „Продължаваме промяната"; Гости: Тома Биков и Андрей Гюров. 
- Кой печели междинните избори в САЩ? На живо от Вашингтон 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Какви са версиите за убийството на полицая, охранявал границата - кои са арестуваните и какъв ще бъде отговорът 

на държавата. 
- След срещата между ГЕРБ и „Продължаваме Промяната" - може ли да се стигне до подкрепа за кабинет и как 

продължават преговорите; Гости: Томислав Дончев и Даниел Лорер. 
- Гражданската организация „Спаси София" става партия. За какво ще се бори; Гост: Борис Бонев. 
- След започналата проверка от прокуратурата за фотосесията на паметника на трите поколения в Перущица; Гост: 

Говори певицата Рут Колева. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Заради фенера, с който си светел, граничният полицай е станал лесна мишена 
в. 24 часа - 7 българи с професията "надежда", държат за 31-и път Петела на земеделеца 
в. Труд  - Граничарите готови с огън да посрещат канал джиите 
в. Труд - Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов: Във всички случаи ще предложим състав на правителство 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Радев с ултиматум - преговори или дата за избори 
в. 24 часа - Домакинствата с евтин ток поне до края на 2025 г. 
в. Телеграф - ГЕРБ И ПП СЪГЛАСНИ ЗА ДОХОДИТЕ, НО СЕ РАЗМИНАХА ЗА БЮДЖЕТА 
в. Труд - БСП на инат не подкрепя "Възраждане" срещу оръжията за Украйна 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Росен Желязков, зам.-председател на Народното събрание от ГЕРБ: Трябва да постигнем правителство с ясен 
мандат и цел. Не бива да има червени линии освен за мястото ни в ЕС и НАТО 
в. Телеграф  - Д-р Петър Берон, учен и депутат във ВНС: 10 ноември беше дворцов преврат 
в. Труд  - Деница Сачева, депутат от ГЕРБ-СДС и бивш социален министър, пред "Труд NEWS": Пенсионната система е силно 
изкривена през последната година 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - 3 лагера за края на войната - реалисти, оптимисти и ревизионисти 
в. Телеграф  - ГРАНИЦАТА НА КАНАЛДЖИИТЕ 
в. Труд - За някои (медии) спасение няма. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.00 часа Служебното правителство ще проведе редовно заседание 
- От 10.00 часа в "ProjectLab", ще се проведе кръгла маса във връзка изпълнение на проект "Да говорим без стигма 

за зависимостта", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - Програма "Европа" 2022, от 
Фондация "Център за хуманни политики". 

- От 10.00 до 11.30 часа в конферентната зала на Дома на Европа в София ще се проведе дискусия, посветена на 
Европейски законодателен акт за свободата на медиите. Тя се организира от списание Enterprise с подкрепата на 
Бюрото на Европейския парламент в България. 

- От 11.00 часа в сцена, 7-ми етаж на Софийската опера и балет, ще се състои пресконференция, посветена на 
премиерата на операта "Дама Пика" от Чайковски. 

- От 11.00 часа Столична община ще започне пилотно въвеждане на разделно събиране на отпадъци в училищата. 
Ще бъдат предоставени съдове за разделно събиране на хартия и пластмаса, които ще са пригодени за 
разполагане вътре в училищните сгради. Инициативата на Столична община и организациите за оползотворяване 
на отпадъците ще започне пилотно от 51 СУ "Елисавета Багряна" на ул. "Софийски герой" 28. 

- От 11.30 часа в Народното събрание ще се проведе среща между "Продължаваме промяната" и БСП във връзка с 
бюджет 2023. Срещата ще бъде продължение на публичните разговори, които ПП предприе в търсене на подкрепа 
за 16-те приоритетни политики. 

- От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: "Не сме толкова богати, че да плащаме 
евтини цигари! Находки от току- що завършен икономически и финансов анализ на акцизите сочат остра 
необходимост от рязко повишаване на акцизите на тютюн" 

- От 14.30 часа на "Дондуков" 2, държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с представители на 
парламентарната група на "Възраждане". 

- От 16.30 часа в Централното фоайе на Националната библиотека ще бъде открита международната изложба 
"Богатство от цветове и традиции". Изложбата включва изображения на национални носии, шевици и други 
елементи от традиционното облекло, предоставени от Националните библиотеки на Грузия, Румъния, Сърбия, 
Хърватия, Черна гора и България. 

*** 
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Асеновград. 
- От 10.30 часа в центъра на гр. Асеновград, Община Асеновград, ОИЦ-Пловдив ще проведе информационна среща 

със заинтересовани страни. Експертите на Центъра ще предоставят информация относно условията за 
кандидатстване по актуални процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и очаквани 
възможности за финансиране през настоящия програмен период. Заинтересованите граждани ще получат 
информация и материали относно кохезионната политика и ползите от членството на страната ни в ЕС. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа хотел "Аква" Областният информационен център-Варна ще се включи в семинар "Мобилизиране на 
национални и европейски фондове за кръгова икономика". 

- От 11.00 часа в Парк-музей на бойната дружба - 1444 г. "Владислав Варненчик" ще бъде отбелязана 578-ата 
годишнина от Битката при Варна. В навечерието на Паметната битка на народите ще бъде извършен военен ритуал 
от Военноморските сили с поднасяне на венци и цветя пред мавзолея на крал Владислав III Ягелончик и ще бъде 
отслужена панихида от свещенослужителите при храм "Св. Димитър" в памет на загиналите воини. 

- От 11.00 часа в залата на Областен информационен център-Варна на пл. "Св. Св. Кирил и Методий" №2, ще се 
проведе пресконференция по проекта "Чисти, разделни и екологични в Община Вълчи дол". Той се финансира от 
ОП "Околна среда" 2014-2020 г. 

*** 
Велико Търново. 

- От 10.30 часа в пресклуба на БТА общинският съветник Димитър Чолаков ще представи ново мобилно 
приложение, разработено и вече функциониращо като виртуална приемна за жители и гости на Велико Търново. 

*** 
Враца. 

- От 11.00 часа пред паметника на "Вестителя" ще се проведе тържество, посветено на 145 години от 
Освобождението на Враца 

- От 19.00 часа в Камерна зала на Драматично-куклен театър ще се играе "Сирена и Виктория" от Александър Галин. 
*** 
Добрич. 

- От 13.00 часа в Зала 3 на Младежкия център ще се проведе неформално обучение на тема "Финансова грамотност" 
с участието на ученици от Езикова гимназия "Гео Милев" 

- От 13.30 часа в осма зала на Окръжния съд в открито заседание ще се гледа дело по искова молба, подадена от 
"Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД, с която са предявени искове за установяване на 
незаконността на обявена на 13 октомври 2022 г. ефективна стачка и провеждана предупредителна стачка срещу 
136 служители в болницата 

- От 18.30 часа в Огледална зала "Нели Божкова" е концертът на Български камерен оркестър - Добрич с диригент 
Арто Чифчиян. В програма ще звучи английска камерна музика - Хенри Пърсел - Сюита "Абделазер"; Едуард Елгар 
- Елегия, оп.58; Бенджамин Бритън - "Симпъл симфони"; Самуел Коулридж - Тейлър - 4 новелети за струнен 
оркестър, оп.52 

*** 
Перник. 

- От 11.00 часа в Дворец на културата - гр. Перник, ще се проведе пресконференция по повод на предстоящия Втори 
балкански фестивал на камерната музика "Духовни мостове" 

*** 
Плевен. 

- От 16.00 часа в Националния пресклуб на БТА в Плевен ще се проведе пресконференция по повод предстоящата 
премиера на мюзикъла "Кръчма за двама". Участие ще вземат Стефан Тоцев - автор, Анелия Дечева, делегиран 
продуцент, Ивайло Атанасов, председател на НЧ "Съгласие 1869", актрисата и режисьор Ива Николова и 
диригентът Георги Милтиядов. 

*** 
Пордим. 

- От 11.00 часа пред сградата на Община Пордим, експертите от Областния информационен център организират 
приемна на открито, за да запознаят потенциалните бенефициенти и широката общественост с възможностите за 
подпомагане на млади земеделски стопани и на общините по ПРСР 2014 - 2020, както и с планираните процедури 
по програмите от периода 2021 - 2027 г. 

*** 
Стара Загора. / с. Преславен 

- От 13.30 часа, в двора на местното читалище "Димитър Наумов" ще се състои спортен празник "Здрави и щастливи" 
с участието на ОУ "Бойчо Русев". 

- От 18.00 часа в Къща-музей "Гео Милев" ще бъде представена презентация на тема "Архитектурното дело на арх. 
Никола Лазаров". Лектор ще бъде доц. д-р Мариан Илиев, преподавател в Технически университет - гр. София. 

- От 19.00 часа в Културен център-Стара Загора ще се състои "Училище за магьосничества" - авторски мюзикъл - 
фентъзи на Детско-юношеска студия за сценични изкуства "Allegra". 

*** 
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Хасково. 
- От 10.00 часа в зала "Марица" на Областна администрация-Хасково ще се проведе щабна тренировка на тема 

"Действия на Областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия, взаимодействие и координация на 
съставните части на единната спасителна система и органите на изпълнителната власт в област Хасково за 
реагиране при ядрена и радиационна авария''. 

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

