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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Pariteni 
 
√ Каква минимална заплата предлага бизнесът 
Работодателите против предложените промени в Кодекса на труда 
Работодателските организации се обявиха против предложението на БСП за промени в Кодекса на труда, според които 
минималната заплата трябва да  е равна на 50 но сто от средната работна заплата за страната. 
От Българската търговско-промишлена палата (БТПП) изтъкват, че държавата все още не е приела механизъм за 
изменението на минималната работна заплата, което е в разрез с ратифицираната от България Международна конвенция 
131 на МОТ, както и остава открит въпросът за премахване на минималните осигурителни прагове, което е според БТПП е 
изкуствена допълнителна тежест за бизнеса. 
Създаването на механизъм не означава сляпо повишаване на МРЗ с 50 на сто, са категорични от палатата и посочват, че 
подобен подход е неоправдан от икономическа гледна точка и ще доведе до неравноправие и дискриминация в 
различните региони на страната, където средната работна заплата е с разлика от стотици левове. 
В становището се напомня, че социалните партньори от години настояват за създаването на механизъм, с който да се 
определя МРЗ, и този механизъм да е съобразен с критериите и принципите, заложени именно в конвенция № 131 на 
МОТ. Отделно това може да се отрази сериозно на възможностите на бюджета, тъй като държавата е най-големият 
работодател и в държавната и общинската администрация работят значителен брой служителите по трудов договор 
(наетите в Изпълнителната власт са 98540 души през 2020г., а в териториалните структури 42065), посочват от БТПП. 
В становището се цитира изказване на служебния министър на финансите, според което увеличение с 10 лева на 
минималната работна заплата влошава дефицита с 50 млн. лева. 
Против предложението минималната заплата да стане 50% от средната се и обявиха и от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. От асоциацията напомнят, че в текста на Директива за минималната работна заплата, в член 5, точка 
4 изрично е посочено, че МОЖЕ (написано е точно в този пожелателен вид) да се реферират 60% от медианната работна 
заплата или 50% от средната работна заплата за страната. Не спекулираме, а само напомняме, че в подобни европейски 
документи при изброяване на възможности по-препоръчителните варианти предхождат по-малко препоръчителните. 
В случая 60% от медианната е по-препоръчителният вариант не само защото е така изброен в проекта на Директива за 
минималната работна заплата, но и защото медианната работна заплата е по-адекватна – тя не се влияе нито от 
минималната работна заплата, нито от групите с високи доходи, които повишават средната брутна работна заплата (СРЗ) 
по несъразмерен начин, смятат от АИКБ. 
Аргументите против използването на медианната работна заплата (МедРЗ) са несъстоятелни и съвсем тенденциозни. 
Министерският съвет, МТСП или НСИ имат възможността да изчисляват медианната работна заплата с каквато честота във 
времето поискат. Публикуването на медианната работна заплата на четири години веднъж е просто практика на НСИ, а 
възможността тя да се изчислява с произволна честота е съвсем друго нещо и то е напълно възможно, казват от 
работодателската организация. 
Според тях средната заплата се влияе пряко от минималната работна заплата. Отдавна обясняваме, че по този начин се 
получава „перпетуум мобиле“ – всяко повишаване на минималната работна заплата води до повишаване на средната 
брутна работна заплата, което пък води до последващо увеличаване на МРЗ и така нататък до свършека на света. 
В случай че използваме медианната работна заплата, подобен проблем няма да има, допълват от АИКБ. Според 
работодателите  високодоходните групи оказват значително влияние върху СРЗ, докато при МедРЗ такова влияние няма. 
Затова от АИКБ смятат, че темата за реферирането на минималната заплата към медианната не е изчерпана и не е 
затворена. 
На следващо място, ако наистина формулата МРЗ=0,5хСРЗ е толкова много харесвана, то тя би трябвало да се прилага не 
„ан блок“ за някаква „интегрална минимална работна заплата“, а по отделно за всяка една икономическа дейност. Не 
представлява никакъв технически проблем вместо да се смята за цялата страна, да се направят съответните изчисления за 
отделните икономически дейности и да се въведат минимални работни заплати по икономически дейности, допълват от 
работодателската организация. 
От Българската стопанска камарa (БСК) също съобщиха, че не подкрепят предложението за промени в Кодекса на труда, 
въвеждащи автоматизъм при определянето на минималната работна заплата. 
Според БСК, предлаганият законопроект противоречи на изискванията на Директивата, тъй като изключва социалните 
партньори от процедурата за избор и прилагане на критерии за определяне на равнището на МРЗ, както и от процедурата 
за избор и прилагане на ориентировъчните референтни стойности за оценка на адекватността на законоустановените 
минимални работни заплати. По този начин законопроектът ерозира ролята на социалните партньори по ключов за тях 
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въпрос. Освен това, напълно се елиминират всички останали национални критерии, които следва да се дефинират по 
смисъла на чл. 5 от Директивата, както и по смисъла на Конвенция 131 на МОТ, посочват от БСК. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Депутатите изслушват вътрешния министър за мерките по охрана на границата 
Депутатите изслушват днес служебния вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев относно 
предприетите мерки по охрана на границата на страната и справянето с потока от нелегални имигранти. Предложението 
за изслушване на Демерджиев е внесено от "БСП за България". 
Гледайте на живо тук или на страницата на "По света и у нас" във Фейсбук: 
"От първия ден на постъпването ми като министър на вътрешните работи първото нещо, което направих беше да 
посетя границата и то точно в района на Елхово. Този акт не беше случаен - ние бяхме оценили риска от завишения 
мигрантски поток. И този поток няма да намалява, има обективни фактори, които го формират и тенденцията най-
вероятно за съжаление ще бъде към увеличаване на този поток вместо намаляване на натиска към външната ни 
граница, която е външна граница и на ЕС", подчерта Иван Демерджиев - служебен вицепремиер и министър на 
вътрешните работи. 
По думите му е направен много бърз анализ на необходимите мерки, които трябва да се предприемат по границата. 
"За последните 10 години щатът на "Гранична полиция" е намален с около 1300 човека. Това води до извънреден труд 
и полагане в други структури на МВР, до включване в охраната на българската граница на военнослужещите, но 
проблемите там са, че хората, които идват не познават проблемите на границата, така както граничните полицаи, 
но познават района, не познават подходите, ползват други тактики, те са обучени по друг начин", каза Демерджиев 
пред депутатите. 
Много по-рано през годините е трябвало да бъде отчетен този проблем и да бъде попълнен щата на "Гранична полиция". 
Според анализи платеният и извънреден труд през тези години е много повече от разходите, които биха се направили за 
щата на подготвени и обучени гранични полицаи. И за 10 години те щяха да бъдат на високо професионално ниво, добави 
министърът. 
И допълни, че е предложено увеличаване на щата на "Гранична полиция" с 1260 човека. 
Демерджиев отбеляза и липсата на автомобили, които да обслужват 30-километровата зона на отговорност. 
"Стартирахме обществени поръчки за това, но и част от сегашните автомобили са в тежко състояние. Необходими 
са високопроходими автомобили, а не такива с 300 коня двигател, подходящи за шосета, защото моторите им не 
издържат повече от 25 хил. км. Пътищата в пограничната зона е в ужасно състояние, затова насочихме сили да 
създадем работилница в Елхово, която да ремонтира автомобилите, които се чупят ежедневно", обясни 
министърът. 
Предприет е и засилен ремонт на пътищата, като вече са ремонтирани 43 км около границата край Резово, 11 км около 
Малко Търново и 6 км около Елхово. На територията на Средец и Свиленград също се извършват ремонти, посочи още 
Иван Демерджиев. 
 
√ Никола Стоянов: Не може да се очаква от служебния кабинет в такава нестабилност да внася бюджет 
Заявките са за сваляне на данъци, махане на данъци, увеличаване на разходи и това плаши служебното правителство да 
внесе един бюджет, не просто удължаване - така служебният министър на икономиката Никола Стоянов отговори на 
въпроса защо се внася удължаване на сегашния бюджет. 
В студиото на "Денят започва" той уточни, че в парламентарната зала няма мнозинство, което да подкрепи определени 
политики, "а се започва едно наддаване между партиите кой ще даде повече на бизнеса и на хората, което в крайна сметка 
виждаме какво се случи и м.г. - започва да се отразява пагубно на бюджета във времето". 
"Бюджетът представлява една тригодишна прогноза напред, свързана с политики и ние нямаме такъв хоризонт и не 
може да се очаква от служебния кабинет в такава изострена политическа обстановка и нестабилност да внася 
бюджет. Служебно правителство да взима отношение по политики, които ще имат значение през следващите 1 - 2 
- 3 години, наистина е трудно", добави Никола Стоянов. 
По думите му служебното правителство успя за много кратко време да подготви всички необходими промени в закони и 
да ги внесе в Народното събрание. 
Във връзка с първия транш от Плана за възстановяване и устойчивост министър Стоянов каза, че тези средства ще отидат 
за различни програми в помощ на бизнеса и в различни министерства. 
"Министерство на икономиката и индустрията що касае, основно това са парите за индустриалните зони - 216 млн. 
лева са предвидени. Парите са били два пъти повече, но за съжаление са орязани в последната версия на плана. Ние 
искаме с тези пари да бъдат направени повече на брой по-малки зони в по-малки населени места. Първоначално в плана 
е заложено минимум 5 по-големи индустриални зони, но борбата на министерството е да се финансират повече на 
брой по-малки зони", обясни Стоянов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 

https://www.facebook.com/novinite.bnt
https://bnt.bg/news/ikonomika-po-vreme-na-krizi-govori-ministar-nikola-stoyanov-311722news.html
https://bntnews.bg/news/nikola-stoyanov-ne-mozhe-da-se-ochakva-ot-sluzhebniya-kabinet-v-takava-nestabilnost-da-vnasya-byujet-1213550news.html
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√ Байдън след междинните избори в САЩ: Това е победа за демокрацията 
Американският президент Джо Байдън заяви, че изтеглянето от Херсон показва, че Русия има сериозни проблеми с 
армията си. 
Той коментира и че е интересен фактът, че от Москва са изчакали да минат междинните избори в САЩ, за да обявят 
изтеглянето си. 
По думите му изтеглянето ще позволи и на двете страни да се прегрупират с оглед на предстоящата зима, но според Байдън 
остава неясно дали Украйна е готова на компромиси с Русия. 
Колкото до вота Джо Байдън заяви, че вторник е бил добър ден за демокрацията. От Белия дом изразиха задоволство 
относно представянето на демократическата партия на междинните избори. 
Оцветен в синьо на картата остава щатът Канзас - традиционно републикански бастион, който в момента е с губернатор 
демократ. 
За да стане ясно кой ще контролира Камарата на представителите и сената се очакват резултатите от Джорджия, Невада и 
Аризона. 
"Това е добър ден за демокрацията. Добър ден за Америка. Демокрацията ни беше подложена на изпитание, но със 
своите гласове американците ясно заявиха, че ние сме една демократична държава. Не знаем окончателните 
резултати, но знаем едно - колкото и да предвиждаха огромна подкрепа за републиканците, това не се случи", заяви 
американският президент Джо Байдън. 
 
БНР 
 
√ Президентът ще участва в церемонията по награждаване на победителите в конкурса "Мениджър на годината" 
На 10 ноември, четвъртък, от 19.30 часа президентът Румен Радев ще участва в церемонията по удостояване на 
победителите в 15-ото издание на конкурса "Мениджър на годината". 
Събитието ще се състои в сградата на Софийската опера и балет и на него ще бъдат отличени бизнес ръководители за 
прилагането на добри управленски практики, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 
 
√ Депутатите ще обсъдят промени в данъчни закони 
На заседание днес депутатите ще обсъдят на първо четене днес промени в данъчни закони. 
С поправки, внесени от "Демократична България" в закона за корпоративното подоходно облагане, се предвижда 
премахване на хартиените ваучери за храна с въвеждането на електронни и дигитализация на процесите между НАП и 
финансовото министерство, от една страна, и операторите на ваучери за храна, от друга. 
В друг законопроект, внесен от МС, се създава възможност да се продължи прилагането на данъчно облекчение за 
насърчаване на инвестициите за производствена дейност в общини с безработица с или над 25 на сто по-висока от 
средната за страната. 
Депутатите трябва да решат за облагането на свръхпечалбите на производителите на горива, средствата от което да бъдат 
насочени за подпомагане заради високите цени на енергията. 
Народното събрание ще обсъди на първо четене и промените в закона за данъка върху добавената стойност, с които се 
прецизират разпоредби, свързани с намаляването на данъчната основа и начислен данък при несъбираемо вземане. 
 
√ Народното събрание ще изслуша вътрешния министър Иван Демерджиев 
Народното събрание ще изслуша служебния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев за приетите мерки по 
охрана на границата и справяне с потока от нелегални имигранти след убийството на граничния полицай Петър Бъчваров. 
По случая бяха задържани  двама братя, изправени пред съда в Одрин, който остави единия в ареста, другият е освободен 
условно. Това е решението на съдията по делото.  
Местните медии в Одрин съобщават, че зад решетките остава 34-годишният Енгин E., а брат му с инициали М.Е., 28-
годишен, е освободен условно.  
Обвинените братя бяха заловени при операция на жандармерията. При претърсване беше иззета и ловната пушка, с която 
е стреляно по българския полицай, както и 23 броя ловни патрони. Двамата имат регистрация в полицията за множество 
кражби. 
 
√ Само Швеция и Франция могат да ни осигурят изтребители до идването на Ф-16 
Само Швеция и Франция могат да осигурят заместващи изтребители до идването в България на първите осем Ф-
16,  поръчани от САЩ . Това е заключение на военните експерти, представено от служебния министър Димитър Стоянов 
пред депутатите от комисията по отбрана късно вчера. 
"Грипен" и "Мираж" са двата варианта, които стоят най-реалистично пред България, която трябва в края на 2023 година да 
приземи окончателно Миг-29, но и няма да е получила първите Ф-16. 
Димитър Стоянов обясни, че в отговорите имало и цени, но не каза какви. 
Служебният министър на отбраната припомни, че във варианта, представен и гласуван от 44-тия парламент, е трябвало да 
има два типа самолети, които да се обслужват по едно също време. Но тогава това е трябвало да бъдат МиГ-овете. 
Димитър Стоянов каза, че французи и шведи ще оглеждат летища. Но шведите щели да дойдат в средата на ноември. 
Министърът каза, че е оптимист за очаквана оферта от Израел. 
Италия, Нидерландия и Испания са отговорили отрицателно на очакванията ни за заместващи сили. 
Димитър Стоянов припомни, че въпросът за търсенето на европейска заместваща платформа е от март. 
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√ Комисия на НС ще разгледа връчване на фишове и актове по електронен път 
Комисията по електронно управление и информационни технологии ще разгледа предложение електронните услуги да се 
заявяват без квалифициран електронен подпис от физическите лица. Промените са записани в Закона за електронното 
управление. 
Депутатите Надежда Йорданова и Божидар Божанов от "Демократична България" предлагат да се премахне изискването 
за предоставяне на данни, ако могат да бъдат предоставени и по служебен път. 
Урежда се и да отпаднат всички стикери и документи, които удостоверяват в налични регистри данни. Премахва се и 
изискването за квалифициран електронен подпис за заявяване на множество от електронните административни услуги. 
Връчването на фишове, актове и наказателни постановления по електронен път също ще бъде уредено. Предложени са и 
промени за по-сигурна системата за сигурно електронно връчване. 
Служебният кабинет наскоро одобри сходни предложения за промени. 
На заседанието електронната комисията ще разгледа и обсъди общия законопроект за промени в Изборния кодекс. Те 
засягат машинния вот и връщането на хартиената бюлетина. 
В началото на месеца залата подкрепи на първо четене връщането на хартиената бюлетина. 
 
√ МС предлага увеличение на акциза за цигарите от началото на март 
Министерският съвет предлага увеличение на акциза за цигарите и тютюневите изделия от началото на март следващата 
година. 
От гражданската коалиция "Без тютюнев дим" са категорични, че освен повече приходи в бюджета, мярката се налага, за 
да се ограничи употребата на тютюн и припомнят, че страната ни е сред водещите по тютюнопушене и смъртност, 
причинена от него в света. 
Промените в закона за акцизите и данъчните складове предвиждат да се въведе акцизен календар за период от четири 
години с начало 1 март 2023-та, с който да се постигне балансирано увеличение на минималното акцизно облагане на 
цигарите и на останалите тютюневи изделия, включително и на електронните цигари, съдържащи никотин. 
От гражданската коалиция "Без тютюнев дим" съобщиха, че Министерството на финансите обмисля увеличение на налога 
с 5 на сто. 
Процентът е коментиран по време на неформални срещи с експерти от ведомството, съобщи д-р Гергана Гешанова: 
"Тяхното предложение е цените да поскъпнат с някъде около 20-30 стотинки, което е около 5%. Хората няма заради 20 
стотинки да откажат да си купят цигари, а това е целта на акциза". 
В момента България държи акцизите на минимума, който се допуска от европейското законодателство, но предстои 
преразглеждане на директивата, което може да определи по-високи стойности на акциза, съобщиха от гражданската 
организация. България гони близо 40% среден дял на пушачите при възрастното население, оглавява световната класация 
по смъртност от тютюнопушене и има най-ниско данъчно облагане на тютюневите издеиля. 20 000 души годишно умират 
поради причини, свързани с тютюнопушенето, а през последните 10 години употребата на цигари е нараснала с 43%. 
 
√ Форум за съвременни космически изследвания започва в София 
Форум за съвременни космически изследвания започва в София. Той е организиран от Съюза на физиците в България и с 
подкрепата на проекта "Стелар". 
Връзката на бизнес, наука и образование с Космоса ще са секторите за дискусии. 
Представители на Европейската космическа агенция (ЕКА), новата Европейска агенция за космическата програма, 
Европейския съвет за иновации са потвърдили участието си на форума. На него ще има и представители на бизнеса. 
Сред темите за обсъждане ще са възможностите за навлизане в тази индустрия на нетрадиционни играчи; частно и 
институционално финансиране, както и сътрудничеството между компаниите. Ще бъдат представени най-нови научни 
разработки. 
България е с половинвековна традиция в изработката на уреди за Космоса. В последните години частни български 
предприемачи започнаха изработката на наносателити. 
Въпреки че страната ни не е член на ЕКА, за 6 години има 127 български компании, получили финансиране. Те работят по 
проекти за наблюдение на Земята, телекомуникации. Изпълняват се 39 проекта на стойност над 12 млн. лева. 
 
√ Пловдив е домакин на международна конференция за образованието 
Интервю на Антония Попова с Александър Ангелов, ръководител на Центъра за творческо обучение 
Над 200 директори и учители ще обсъждат днес и утре на международна конференция в Пловдив социалното и 
емоционално образование и проектно базираното учене. Участниците ще говорят за STEM, трансформиращата сила на 
технологиите и представянето на иновативни методи за педагогическа работа. 
Темата на конференцията е “Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене - цялостен 
училищен подход”. Участие в нея ще вземат и представители на училища, университети и институции  от държавите Малта, 
Румъния, Гърция и Италия, Република Южна Африка, които ще представят и споделят своите успешни истории и най-добри 
практики от въвеждането на проектно базираното обучение и иновациите в образователния процес.   
Представители на технологичните гиганти Google и Intel също ще вземат участие в конференцията за да споделят своите 
успешни образователни практики за иновативно обучение. 
Училищата от село Ардино, Национална финансово-стопанска гимназия – София и ЕГ "Иван Вазов" – Пловдив ще 
представят своите постижения с иновации чрез модела 1:1.  

https://bnr.bg/post/101734058/plovdiv-e-domakin-na-golama-mejdunarodna-konferencia-za-obrazovanieto
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Симеон Марков, ученик от първата паралелка с 1:1 от Езиковата гимназия в Пловдив ще разкаже за това, че да учиш с този 
модел е преди всичко приятно и интересно за учениците, ще сподели опит и за знанията, уменията и компетенциите, които 
развива този модел. 
Във втория ден на конференцията ще участва заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова. 
 
√ Джорджа Мелони се среща със Столтенберг в Рим 
Премиерката на Италия Джорджа Мелони ще се срещне днес с генералния секретар на Нато Йенс Столтенберг. Той е на 
посещение в Рим във връзка конференцията на Алианса за киберзащита. 
Освен с премиера Джорджа Мелони Столтенберг ще се срещне и с министъра на отбраната Гуидо Крозето. Темите на 
разговорите засягат  войната в Украйна, на връзката Рим-Вашингтон и др., , като по тези  две точки италианската страна 
чрез министър Крозето вече потвърди преди дни готовността си да продължава да съдейства на Украйна  и с военни 
доставки. 
Един от възловите въпроси е този за изграждането на общата европейска отбрана, чието естество и отношенията с НАТО 
все още не са изяснени. 
Освен това Италия държи да се осигури определен контрол от страна на НАТО над Средиземно море. Тази първа среща на 
Джорджа Мелони и на министъра на отбраната Гуидо Крозето с генералния секретар на НАТО може да бъде важен момент 
за обсъждане на приоритетите на Алианса и най-вече на позиционирането на Италия в рамките на Северноатлантическия 
пакт. Конференцията на НАТО за киберотбрана ще се проведе в италианското външно министерство. 
 
√ Германия ще увеличи над два пъти емитирането на нетен дълг през следващата година до 45 млрд. евро 
Управляващата коалиция в Германия планира да увеличи повече от два пъти нетните федерални заеми през следващата 
година, за да помогне за облекчаване на въздействието на енергийната криза. 
Правителството си поставя за цел нетни заеми в размер на 45 млрд. евро през 2023 г., според анонимни източници, 
запознати с плана, съобщава агенция Блумбърг. Това се сравнява  ъс сумата от 17,2 млрд. евро, публикувана през юли. 
Бюджетният план за 2023 г., който продължава да предвижда възстановяване на конституционно ограничение за нов дълг, 
все още е в процес на преговори в правителството и целта за новите заеми може да се промени, преди да бъде 
финализиран, посочиха същите източници. 
Междувременно германските 10-годишни облигации продължават да поевтиняват, което води до повишаване на 
доходността им с три базисни пункта до около 2,37% по време на търговията във вторник. 
Финансовият министър Кристиан Линднер обеща да възстанови тавана на заемите, известен като "дългова спирачка", през 
следващата година за първи път от 2020 г., когато тази дългова спирачка беше временно спрян, за да се помогне за 
финансирането на щедри разходи за компенсиране на въздействието на коронавирусната пандемия. 
В същото време управляващата коалиция на канцлера Олаф Шолц се съгласи да създаде два специални фонда, които не 
са част от редовния бюджет, за да се справи с енергийната криза и да позволи огромно увеличение на военните разходи. 
Около 200 млрд. евро са заделени за облекчаване на енергийните разходи и подкрепа на затруднените доставчици на 
електроенергия, а още 100 млрд. евро за въоръжените сили на Германия. 
Линднер, който е лидер на пробизнес настроените Свободни демократи, настоява, че финансовият план за следващата 
година ще се придържа към дълговата спирачка, която ограничава новите федерални заеми до 0,35% от брутния вътрешен 
продукт. Той настоява Германия и нейните партньори от еврозоната да покажат сдържаност по отношение на публичния 
дълг, за да избегнат риска по-големият дефицит да подхранва допълнително високата инфлация. Депутати от опозицията 
критикуваха правителството за плановете му за финансиране, заявявайки, че извънбюджетните превозни средства 
показват липса на фискална отговорност. 
Съставът на "дълговата спирачка" позволява увеличаване на заемите по време на икономически спад. Очаква се най-
голямата европейска икономика да се свие през 2023 г. с около 0,4%. 
Част от новия дълг, включен във финансовия план за следващата година, или около 10 млрд. евро, е предназначен за 
инвестиции в акции за нов държавен пенсионен фонд, посочиха още източниците на Блумбърг. 
 
√ Румънската централна банка повиши основната си лихва с 50 базисни пункта до 6,75% 
На заседание във вторник Националната банка на Румъния повиши основния си лихвен процент по паричната политика с 
50 базисни пункта до 6,75%, което е по-малко от пазарните очаквания за увеличение от 75 базисни пункта. 
Това представлява деветото поредно увеличение на румънските лихвени проценти и десето от октомври 2021 г. насам с 
общо 550 базисни пункта, което повиши разходите по заемите до най-високото ниво от февруари 2010 г., тъй като 
централната банка продължава усилията си да ограничи рязкото нарастване на цените. Инфлацията в Румъния нарасна 
през септември до 19-годишен връх от 15,9%, надминавайки прогнозите на централната банка на страната. 
Румънската централна банка очаква инфлацията да продължи леко да се покачва през последното тримесечие на тази 
година и да се забави през 2023 г., преди да се върне обратно до едноцифрени нива едва през първата половина на 2024 
г., ако не възникнат допълнителни шокове в предлагането на суровини. Междувременно Националната банка на Румъния 
повиши също така лихвените проценти по кредитите и по депозитите с 50 базисни пункта до нива съответно от 7,75% и от 
5,75%. 
 
√ Путин няма да присъства на срещата на върха на Г-20 в Бали 
Руският президент Владимир Путин няма да присъства на срещата на върха на Г-20 в Индонезия идната седмица, съобщи 
АФП, позовавайки се на представител на руското посолство в Джакарта. 
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Това е първото руско потвърждение, че Путин няма да пътува до Бали за срещата, на която би се оказал в една стая с 
американския президент Джо Байдън за първи път след инвазията на Русия в Украйна. 
Байдън нарече Путин "военнопрестъпник" и изключи възможността за среща с него на Бали, ако в разговорите не се 
обсъжда и освобождаването на американци, държани в Русия. 
"Мога да потвърдя, че (външният министър) Сергей Лавров ще води делегацията на Г-20. Програмата на президента Путин 
все още се доработва, той може да се включи виртуално", заявила за АФП Юлия Томская. Тя отговаря за протокола в 
руското посолство в Индонезия. 
По-рано представители на Индонезия съобщиха пред Ройтерс, че Путин няма да отиде в Бали и че Лавров ще води 
делегацията на Москва. 
Като домакин на Г-20 Индонезия устоя на натиска на западните страни и Киев заради войната в Украйна да оттегли 
поканата към Путин за участие в лидерския форум и да изгони Русия от Г-20. Джакарта заяви, че няма правомощията да 
направи подобно нещо, без за това да има консенсус сред страните от групата. 
В интервю за "Файненшъл таймс" индонезийският президент Джоко Видодо заяви, че Русия е добре дошла на срещата, за 
която индонезийският държавен глава изрази опасения, че ще бъде засенчена от "доста тревожното" покачване на 
напрежението в международните отношения, предаде БТА. 
"Групата на 20-те не е замислена като политически форум. Тя е замислена като форум, посветен на икономиката и 
развитието", посочи той. През август той потвърди, че Путин е приел поканата за срещата в Бали. 
Индонезия покани и украинския президент Володимир Зеленски, но той обяви, че няма да участва, ако Путин е там. Очаква 
се украинският държавен глава да се включи във форума по видеоконферентна връзка. Украйна не е членка на Г-20. 
В срещата на върха на Г-20 се очаква да участват още редица световни лидери, сред които президентите на САЩ и Китай 
Джо Байдън и Си Цзинпин. 
 
√ Състоянието на 100-те най-богати китайци се срина с една трета през 2022 г. 
Състоянието на 100-те най-богати хора в Китай се сви с повече от една трета през 2022 г., тъй като политиката на страната 
за "нулев Covid", колебливият икономически растеж и стремежът към "общ просперитет" намаляха пазарната стойност на 
водещите компании в страната и "изядоха" богатството, намиращо се в частни ръце, съобщава „Файненшъл таймс“. 
Богатството на 100-те китайски магнати се е свило с 39% до 907,1 милиарда долара през 2022 г. от 1,48 трлн. долара през 
предходната година, според класацията на списание "Форбс". Това е най-големият спад, откакто изданието започна да 
съставя списъка с най-богатите хора преди повече от 20 години. 
В същото време минималната нетна граница на състоянието, необходима за влизане в класацията за 100-те най-богати 
китайци, се срина до 3,5 млрд. долара от 5,7 млрд. долара година по-рано, като това е първият спад от 2018 г. насам и най-
големият спад, откакто съществува класацията на "Форбс". 
Само две от имената в в списъка отчитат увеличение на тяхното богатство, докато 79 милиардери са обеднели, посочва 
"Форбс". 
Forbes обвини за спада "технологичните репресии", вредящата на икономиката китайска политики за "нулев Covid", бавния 
икономически растеж и опасенията относно резултата от 20-ия Конгрес на комунистическата партия през октомври. 
Обезценката на китайския юан (ренминби) повлия допълнително негативно на състоянието на китайските богаташи. 
Чжун Шаншан, председател на Nongfu Spring, компания за бутилирана вода, остава на първо място в списъка с богатство 
от 62,3 млрд. долара, което представлява спад от само 5% спрямо предходната година. 
Робин Цзън, председател на CATL, най-големият производител на батерии за електрически превозни средства в света, пък 
отбеляза спад на богатството си с цели 43% до 28,9 млрд. долара, докато богатството на Пони Ма, главен изпълнителен 
директор на интернет гиганта Tencent, цената на акциите на който падна драстично до четиригодишно дъно през годината, 
се сви с повече от 50 на сто. 
Основателят на Alibaba (водеща китайска платформа за електронна търговия) - Джак Ма също стана свидетел на свиването 
на състоянието му с близо 50%, след като пазарната стойност на неговата компания спадна с приблизително 60% през 
последната година. 
Основателят на Shein (моден онлайн магазин) Крис Сюй обаче навлезе забележително в класацията на 100-те китайски 
магнати със състояние, оценено на 10 млрд. долара, докато председателят на Evergrand (втория по големина строителен 
предприемач в Китай) Хуей Ка Ян, някога един от най-богатите хора в страната, изпадна от класацията. 

https://www.forbes.com/lists/china-billionaires/?sh=307ce9462d43
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Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ "Споразумението" за ограничаване на цената на газа в ЕС започва да се разпада 
Министрите на енергетиката на ЕС трябва да се срещнат и да се опитат да постигнат споразумение по енергийния 
пакет от мерки на 24 ноември 
Европейската комисия сигнализира, че не вижда ценовата граница на вносния природен газ като най-добрия инструмент 
за овладяване на безпрецедентна енергийна криза и вместо това предложи план, който да разпредели нарастващите 
разходи във времето. 
Европейската комисия представи своя анализ на възможни действия за ограничаване на цените на газа на среща с 
представители на националните правителства в Брюксел в понеделник, според дипломати от ЕС, запознати с преговорите. 
Изпълнителният орган на ЕС беше призован от лидерите на блока миналия месец да направи оценка на набор от мерки, 
включително динамичен ценови коридор за транзакции с газ, и да излезе със законови предложения. 
Държави, водени от Италия, Полша, Белгия и Гърция, настояваха упорито да ограничат цената на газа, която разстройва 
икономиките и подхранва инфлацията, докато регионът се насочва към зима с драстично намалени доставки от Русия. 
Комисията, която по-рано тази година се противопостави на намесата на пазара, се поддаде на натиска преди срещата на 
върха на лидерите през октомври, като предложи спешен пакет, който да проправи път за регламент за ограничаване на 
скоковете на цените на TTF, чийто основен индекс е бенчмарк за целия газ, търгуван на континента. 
Колебанията на комисията може да изложат на риск бързото споразумение между правителствата по пакета, който също 
така включва мерки за избягване на изключителна нестабилност на енергийните деривати и за използване на общата 
покупателна способност на ЕС като лост в преговорите с глобални газ доставчици, според дипломатите. Министрите на 
енергетиката на ЕС трябва да се срещнат и да се опитат да постигнат споразумение по предложението на 24 ноември. 
Докато оценката на комисията беше критикувана от група нации, които настояваха за таван на цените, Нидерландия и 
Германия подкрепиха нейния анализ. 
Залогът е бъдещето на икономиката на блока от 17 трилиона долара, която енергийната криза заплашва да тласне в 
рецесия, тъй като компаниите и потребителите страдат от високите сметки за електроенергия и газ. ЕС се опитва да 
балансира исканията на повече от половината от своите 27 нации за ограничаване на цените на газа с необходимостта да 
се избегне подкопаването на неговия единен пазар или задълбочаването на икономическите разделения между 
държавите-членки. 
 
√ Гърция разширява ролята си за енергийната диверсификация на Европа 
Басилио Петкидис, изпълнителен директор на Mediterranean Gas, В развитие, 09.11.2022  
Чрез втория терминал за втечнен природен газ (LNG) край Волос Гърция ще помогне за създаването на инфраструктура, 
която може да направи Европа по-независима от доставчиците и от газопреносните системи, които могат да бъдат 
затваряни. Така ще се диверсифицират източниците на енергия – това е част от стратегията на Европа. Целта е терминалът 
Argo да бъде построен до третото тримесечие на 2023 г. и да започне работа през първото тримесечие на 2025 г. Това 
заяви Басилио Петкидис, изпълнителен директор на Mediterranean Gas, в предаването „В развитие“ с водещ Петко 
Трухчев. 
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„Гърция е така разположена географски, че е идеална локация, за да снабдява Европа (с LNG). През Югоизточна Европа 
Гърция може да осигури достъп до всички пазари в Азия, Близкия изток, САЩ и Африка“. 
По думите на Петкидис Argo „ще има огромен капацитет за съхранение – 5,2 млрд. куб. м годишно, което ще увеличи 
капацитета за балканските страни и Югоизточна Европа“. 
„Газът ще се транспортира през различни източници и ще се включи в националната система, към която и България 
е включена вече“. 
Гостът посочи, че пазарните тестове на терминала за разпределяне на количествата са започнали току що. Той отбеляза, 
че има интерес от различни участници, водят се разговори – все още липсва интерес от българска страна. 
„Капацитетът на терминала отговаря на търсенето… Страните в региона на Балканския полуостров имат 
интерес... Водим разговори със Северна Македония, можем да се изпращаме количества чрез България до Румъния, има 
възможност да се изпраща и към страни, които не са включени в мрежата“. 
Петкидис заяви още, че инвестицията в проекта е около 400 млн. евро – тя включва инсталацията за регазификация и самия 
тръбопровод. 
Тези и още ключови теми, свързани с тенденциите и предизвикателствата пред кръговата икономика, възможностите за 
зелени инвестиции, „зеленото бъдеще“ на финансовите технологии и устойчивите модели за подобряване на енергийната 
ефективност ще бъдат на фокус по време на „Tech 21: Кръгова икономика". Новото издание на специалния телевизионен 
проект, който Bloomberg TV Bulgaria реализира, ще се излъчи на 13 ноември от 20:00 часа в ефира на бизнес телевизията. 
Целия разговор гледайте във видео материала. 
 
√ Унгария се превърна в лидер в инфлацията при храните в Европа 
Някои ресторанти вече прекратиха дейността си поради увеличените разходи за храна и режийни 
Унгария отчита най-голямото поскъпване на храната в Европейския съюз и се превръща в новия лидер по инфлация сред 
27-те членки на блока, пише Bloomberg. 
Годишният ръст в цената на храните се увеличи с цял процентен пункт до 21,1%, показват данни от националната статистика 
публикувани в сряда. Унгария се доближава до трите Балтийски страни, които регистрират най-рязко поскъпване в ЕС. 
 

 
 
Поскъпването на храните, заедно с това на комуналните услуги подхранват инфлацията в Унгария. Цените на енергията за 
домакинствата се увеличиха с 64%, а тези на храните – с 40%, което е близо 2 пъти повече от средното за ЕС. Цената на 
хляба, сиренето и яйцата се е увеличила почти 2 пъти за последната година. 
Повишаването на разходите засегна хотелиерския бизнес, включително елитната закусвалня Bobo в Будапеща, 
управлявана от Гергели Харис, който напоследък е повишавал цените толкова много пъти, че вече не си спомня кога го е 
правил за последно. 

https://tech21.bloombergtv.bg/circulareconomy/
https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/112307-gartsiya-razshiryava-rolyata-si-za-energiynata-diversifikatsiya-na-evropa
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"В миналото внасяхме храна от чужбина поради съображения за качество", казва Харис, който управлява семейния си 
ресторант, специализиран в традиционни ястия с модерен привкус. "Сега е заради цената. Разликата е зашеметяваща". 
Инфлацията в Унгария вероятно ще достигне своя връх от 25% до края на годината, заяви министърът на икономическото 
развитие Мартон Наги пред Inforadio в понеделник. 
Увеличението подтиква правителството на министър-председателя Виктор Орбан да разшири ценовите ограничения, 
които вече се прилагат за пет основни хранителни продукта, включително олиото за готвене. Предстои той да обхване и 
продукти, чиито цени са се повишили с поне 40% на годишна база и които могат да бъдат произвеждани на местно ниво, 
каза Наги. 
 

 
 
Правителството се бори с повишаването на цените, което отчасти беше предизвикано от приетия по-рано тази година 
предизборен пакет за стимулиране. Цените бяха повлияни и от тежката суша, която ограничи реколтата в Унгария, както и 
от извънредните данъци, наложени на търговците на дребно. 
Към опасенията за инфлацията се прибавя и фактът, че увеличението на цените изглежда ще се утвърди в цялата 
икономика, а високият ръст на заплатите също го подхранва. Базисната инфлация, която изключва колебанията в цените 
на храните и енергията, всъщност беше по-висока от общата инфлация през октомври и достигна 22,3% на годишна база. 
През следващата година Унгария ще бъде изправена пред комбинация от рецесия и инфлация, която ще се задържи на 
високи нива, заяви Рафаела Тенкони, икономист в Wood & Co. в доклад, публикуван във вторник. 
Това може да принуди централната банка да запази основния краткосрочен лихвен процент на най-високото за ЕС равнище 
от 18% до средата на следващата година, каза тя. 
Някои ресторанти вече прекратиха дейността си поради увеличените разходи за храна и режийни. В Bobo, който обслужва 
по-заможни клиенти, Харис обмисля идеята да замени цените във форинти с евро, за да не изглеждат толкова плашещи. 
Цената на един шницел се е повишила със 76%, откакто той и родителите му са отворили ресторанта точно преди началото 
на пандемията от Covid. Сега цената му е 7900 форинта (20 долара), въпреки че на уебсайта все още е посочена цена от 
5900 форинта. 
"Всички ние просто се опитваме да разберем кога темпото на нарастване на цените ще се забави", казва той. "Това трябва 
да се случи, за да планираме бъдещето". 
 
√ Лирата се насочва към десета година на загуби спрямо долара 
Лирата отслабва спрямо долара за втори ден, търгувайки се 18,6 за долар - ниво, на което се задържа през последните 2 
месеца. Докато бавно наближаваме края на годината, лирата се понижава с 29%, втората най-зле представяща се сред 
валутите на развиващите се пазари - и е напът за 10-та година на загуби спрямо долара. Това каза Симин Демокан, 
Bloomberg Истанбул, в пазарния си обзор за предаването "В развитие" с водещ Петко Трухчев. 
Междувременно турските акции са на рекордно високо ниво - изкачвайки се за 8-ми ден - определено най-добре 
представящите се сред световните пазари на акции тази година. 
На политическия фронт - лидерите на Турция и Швеция се срещнаха в Анкара, докато Швеция се бори за подкрепата на 
Турция за присъединяване към НАТО. 
Шведският министър-председател Улф Кристерсон обеща да изпълни обещанията си да се дистанцира от кюрдските групи, 
разглеждани от Турция като терористи. Турция, която се присъедини към НАТО през 1952 г., все още не е одобрила 
кандидатурата на Швеция - необходимо е одобрение от всички 30 страни членки. 
Целия коментар може да гледате във видеото. 
 
√ Имотният сектор в Китай се възстановява – инвеститори смятат, че дъното е достигнато 
Акциите на строителните компании поскъпват най-много от март насам 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/112296-lirata-se-nasochva-kam-deseta-godina-na-zagubi-spryamo-dolara
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Акциите на китайските компании от сектора на недвижимите имоти поскъпват в сряда – поредният пример от последните 
дни, че инвеститорите се възползват от евентуалните позитиви, докато залагат, че фондовата борса е достигнала дъното 
след повече от година на резки спадове, съобщава Bloomberg. 
Индексът на Bloomberg Intelligence за фондовия пазар се покачва с 10% - най-много от осем месеца насам, като акциите на 
Country Garden Holdings и на CIFI Holdings Group поскъпват с по поне 31%. Облигациите на компаниите за недвижими 
имоти, деноминирани в долари, поскъпват с пет цента. 
Във вторник ключов регулатор на облигационния пазар разшири програмата си за финансова подкрепа, стартирала през 
2018 г., за да подкрепи продажбите на дълг за около 250 милиарда юана (34,5 милиарда долара) от частни компании, 
включително на китайски строители, които изпитват финансови затруднения. Секторът остава въвлечен в дългова криза от 
повече от година, като неизпълнението на задълженията нараства до безпрецедентни нива и влошава спада в продажбата 
на нови жилища, който беше усложнен от политиката на правителството за нулев брой на заразени с Covid-19. 
 

 
 

Акциите на строителните компании в Китай поскъпват най-много от март насам. Графика: Bloomberg 
 
Печалбите в сектора на недвижимите имоти от сряда следват по-широките ръстове в цените на акциите от миналата 
седмица след вълна от положителни новини за пазара и непотвърдените очаквания, че Китай е готов да загърби 
политиката си на строги ограничения за овладяване на разпространението на коронавируса. 
„Като се имат предвид многократните разочарования от политиката, смятаме, че си струва да бъдем консервативни по 
отношение на размера на помощта, която ще бъде насочена към имотния сектор“, посочват анализатори на BofA Securities. 
„Вярваме, че истинската промяна ще дойде от възстановяването на продажбите на физическия пазар, което според нас ще 
остане под натиск през 2023 г.“, добавят те. 
Досега правителствените мерки за подпомагане на имотния сектор до голяма степен не бяха цялостни и се фокусираха 
върху завършването на жилища в процес на изграждане, а не помагаха на строителните предприемачи да изпълнят 
задълженията си по дълга. 
Средната цена на китайските доларови облигации с рейтинг „боклук“ достигна рекордно ниските 49 цента миналата 
седмица. Част от това се дължи на репресиите, започнали през 2020 г., срещу прекомерния ливъридж на строителите и 
спекулациите сред купувачите на жилища. Ситуацията се влоши от ограниченията за овладяване на коронавирусната 
пандемия, които изостриха спада на продажбите на жилища. Цените на облигациите обаче се насочват към първата си 
четиридневна възходяща серия от три месеца насам. 
 

 
 

Цените на китайските облигации от неинвестиционен клас се възстановяват от историческото дъно. 
Графика: Bloomberg 
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Последната помощ, очертана от NAFMII, ще включва гаранции за облигации – усилие, което стана факт през август за 
избрани строители, позволявайки им да емитират дълг на пазарите в континентален Китай, подкрепен от държавната China 
Bond Insurance Co. Въпреки че акциите и облигациите на компаниите в сектора първоначално реагираха положително на 
този план, ръстовете се обърнаха, тъй като се появиха нови притеснения относно възможностите на строителните 
предприемачи за изплащане на дългове на фона на продължаващия спад в продажбите на нови жилища. 
CIFI – една от първите компании, възползвали се от възможността – миналия месец не успя да погаси плащанията си по 
конвертируеми облигации, което предизвика смут в сектора. 
„Всички усилия на правителството трябва да бъдат оценени – най-малкото, те искат да направят нещо“, заяви Тин Мън, 
ANZ Bank China Co. „Ако парите са за подкрепа на разработчиците само с ограничена ликвидност, това може да помогне”, 
посочва тя. Според нея обаче средствата далеч не биха били достатъчни, ако участват и строители, които са просрочили 
или удължили дълга си. 
Съобщението на NAFMII стана факт седмица, след като голям държавен финансов вестник посочи, че управляваното от 
централната банка дружество е провело среща с 21 строители за емитиране на облигации, обезпечени от China Bond 
Insurance. Дни преди срещата високопоставен служител на Китайската централна банка поиска засилена подкрепа за 
продажбата на облигации на частни строителни компании. 
Според Оуен Галимор, ръководител на отдела за кредитен анализ за Азиатско-тихоокеанския регион в Deutsche Bank, са 
вероятни повече „постепенни политики“ като хода на NAFMII. Той отбелязва, че вече има известно набиране на инерция, 
като цените на жилищата в големите китайски градове се повишават леко на годишна база, а продажбите нарастват 
последователно спрямо нивата от миналата пролет. 
 
3e-news.net 
 
√ Президентът отклони искането на „Възраждане“ за референдум за еврото 
Имаме готов състав на кабинет, заяви на срещата при държавния глава лидерът на четвъртата политическа сила 
в парламента Костадин Костадинов 
Инициативата на партия "Възраждане" за референдум за влизането на България в еврозоната беше обсъдена при 
президентът Радев. Държавният глава заяви, цитиран от БТА, че членството в еврозоната е важен въпрос, но също така е 
важно и спазването на законите. 
Президентът посочи, че съгласно закона за пряко участие на гражданите, провеждането на референдум по въпроси, 
уредени във вече приети и ратифицирани международни договори, е невъзможно. По думите му има и ограничения по 
Конституция. Той попита как от „Възраждане“ виждат този референдум да бъде легитимен. 
Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов посочи, че въпросът е за запазване на българския лев до стигане на 
средноевропейски нива на доходи. Не поставяме под въпрос влизането в еврозоната засега, поставяме под въпрос 
времето, коментира той. Така че въпросът, който ще предложим, е: "Съгласни ли сте българският лев да се запази като 
официална валута в България до достигане на 90 процента от средноевропейските доходи?", посочи Костадинов. 
На свой ред президентът каза, че има приет и последователно следван от няколко правителства национален план за 
въвеждане на еврото. Радев изрази надежда, че парламентът ще следи как се изпълнява този план за достигане на 
Маастрихтските критерии, както и да се следи в перспектива какво ще бъде развитието и състоянието на еврозоната, към 
която България, съгласно този план, би трябвало да се присъедини от 1 януари 2024 година. 
Няма лошо да се стремим към една добра макроикономическа рамка, но при условия, така че тя да бъде от полза за 
гражданите и бизнеса, заяви държавният глава като посочи, че в момента България не отговаря на тези критерии. Радев 
добави, че трябва да се вземат предвид всички анализи и експерти и да се търси най-доброто решение, но България да не 
пропуска и всички възможни ползи. 
Основната тема на разговора, за която президентът покани „Възраждане“,  беше съставянето на редовно правителство. 
Румен Радев провежда консултации с парламентарните сили, съгласно Конституцията, преди да връчи първия 
проучвателен мандат за съставяне на правителство. Държавният глава вече разговаря с ГЕРБ-СДС, „Продължаваме 
Промяната“ и ДПС. 
Докато преди кризите бяха на прага на дома ни, те вече са вътре - и социална, и икономическа, криза в сигурността, само 
на километри от нас бушува война, повишен миграционен и бежански натиск. Това изисква България да има редовно 
правителство, което да поеме важни решения, решения с дългосрочен хоризонт, и да има подкрепа от устойчиво 
парламентарно мнозинство, каза президентът Радев. Той добави, че това изисква усилията на всички.  
Сред въпросите, по които президентът очаква да се чуе позицията на „Възраждане“, беше и дали от партията биха 
подкрепили първия мандат и при какви условия. Не говоря за втория и третия, защото за мен още е рано преди да 
изчерпим възможностите за първия мандат, допълни Радев. 
Костадин Костадинов каза, че след като бъде връчен първият мандат, могат да разговарят с ГЕРБ-СДС, така, както са ги 
поканили на разговори за еврото, но ще настояват на позициите, които са имали преди това. Той каза, че "Възраждане" е 
изключително предвидима и лесно прогнозируема в своите действия политическа формация. 
За нас задачата за съставяне на кабинет е може би най-важната, която в момента трябва да изпълни Народното събрание. 
Ние имаме волята да работим в тази посока, имаме и готов състав на кабинет, заяви Костадин Костадинов. 
Ако стигнем до трети мандат, сме готови да го поискаме от Вас, разбира се, решението е Ваше, каза лидерът на 
"Възраждане". Той добави, че дотогава са готови да разговарят и ще разговарят с всяка една политическа сила по 
отношение на важните въпроси, които за тях са от изключително естество. 
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√ В края на ноември се очакват първите обвързващи оферти по десетгодишния търг на „Булгаргаз“, а договорите – в 
началото на 2023 г. 
Страната ни ще разполага с 10-годишен договор за LNG доставки, 25-годишен за азерския газ и опция за годишни 
слотове на Ревитуса 
От „Булгаргаз“ очакват първоначалните обвързващи оферти по десетгодишния търг за доставки на природен газ да бъдат 
подадени до края на месец ноември.  Има и вероятност за изместване с две седмици до средата на декември.  Това обясни 
пред депутатите от енергийната комисия изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Деница Златева. 
Пред депутатите тя обясни структурирането на обявените от газовото дружество краткосрочни и дългосрочни търгови 
процедури като наблегна на ясните изисквания към кандидатите. Основното внимание бе насочено към търга за газови 
доставки за периода от 2024 г. – 2034 г., когато страната ни ще разполага и с повече възможности в рамките на терминала 
за LNG в Александруполис- Както е известно правителството с решение от месец септември изиска увеличаване на 
резервирания капацитет до 1 млрд. куб м. 
„Втория етап (от търговете) е т.нар. предварителен подбор на кандидатите, в който те трябва да подадат всички изискуеми 
документи съгласно представените изисквания. След което за целта на търговете е направен специален имейл акаунт с 
много ограничен достъп. Документите, които се изпращат се подават криптирани и то с парола, която се изпраща на 
следващия ден в определен час. Отваряне се прави пред цялата комисия, тоест предварително никой не може да види 
подадените оферти. Има много ясно разписана процедура и по отношение на работата на комисията. За десетгодишния 
търг се предвижда още едно представяне пред кандидатите, които са преминали успешно етапа на предварителен подбор, 
за да се направи уточнение за конкретните параметри на процедурата, тъй като по време на онлайн срещата (на 20 
октомври б.р.)се повдигнаха въпроси по отношение на разделянето на летни и на годишни количества. В рамките на 
седмицата ще бъдат актуализирани условията по тръжната процедура и качени в специална секция на сайта на „Булгаргаз“. 
Очакваме първоначалните обвързващи оферти да бъдат подадени до края на месец ноември, но има вероятност да се 
измести с две седмици до средата на декември“, посочи Златева. 
По думите й в условията е записано ясно какво трябва да е минималното оферирано количество и какви са условията на 
доставка. „Дали сме възможност офертите да реферират, както към европейския хъб, който ползваме за целите на 
ценообразуване – TTF, така и към Henry Hub, тъй като доставчиците през океана предпочитат да работят с Henry Hub“, 
уточни изпълнителният директор на „Булгаргаз“ и уточни, че дружеството има и ясно изисквания по отношение на това как 
да бъдат структурирани условията по плащане. „Защото това, което установихме още в края на месец август е, че една част 
от доставчиците работят изцяло със 100 % авансово плащане. Някои дори искат два месеца по-рано да бъдат преведени 
парите, което създава сериозни затруднения в паричния поток и на дружеството“, обясни тя.  Според нея след това 
специално създадена комисия ще оцени първоначално обвързващите оферти. По отношение на дългосрочния търг са 
предвидени и преговори с класираните участници, на които те да ще могат да подобрят съответните оферти. 
„Ще бъде изработено специално т.нар. рамково споразумение за период на доставката за десетгодишния търг. Очакваме 
окончателните оферти, по първоначалния сценарий, да бъдат подадени до 24 януари 2023 година“, каза още Златева. В 
рамките на следващ период ще бъдат оценени окончателните оферти и с класираните фирми ще започнат и конкретни 
преговори по самите текстове на рамковото споразумение. 
„Идеята е в края на февруари – началото на март като удължим с две седмици, до средата на март да бъдат подписани 
първите договори“, посочи още изпълнителният директор на „Булгаргаз“ и уточни, че договорът може да е повече от един. 
Златева заяви също така, че е разработена и методика за оценка на ценовите оферти. „70 % от оценката е фактор цена, 
както по отношение на ценовата формула обвързана към TTF хъба така и по отношение на ценовата формула обвързана с 
Henry Hub. Защото в единия случай работим с отстъпка от борсова цена, а с Henry Hub работим с надценка. 30 % от оценката 
са всъщност условията за плащане, което е предложил съответният доставчик. Идеята е, пак казвам, в средата на март да 
бъдат избрани доставчиците, за да можем от 1 януари  (2024 г., тъй като терминалът е с срок на пускане в експлоатация 
31.12 2023 г. б.р.) да получаваме договорните количества на терминала в Александруполис“, каза Деница Златева. 
Въпреки това от дружеството ще се презастраховат, в случай, че има закъснение при пуска на LNG терминала и ще участват 
и в предстоящия търг за слотове на Ревитуса за 2024 г., за да има пълна гаранция за първото тримесечие на по-следващата 
година. 
Очакването е при това положение „Булгаргаз“ да разполага с един дългосрочен договор с азерската компания за 25 години, 
както и с 10-годишен дългосрочен договор за доставки на LNG терминала в Александруполис, плюс слотове и на LNG 
терминала в Ревитуса.  Така по думите на Златева дружеството ще разполага и с „компонент, който ще бъде по-скоро 
търгуван за балансиране на цената при пикови нива, така както правят другите компании, за да има оптимален микс при 
добри ценови равнища“. „Голямото предимство в случая е , че имаме осигурени слотове“, заключи Златева. 
Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ в отговор на депутата от „Продължаваме Промяната“ Венко Сабрутев уточни, че 
дружеството още не се е възползвало от гарантирания заем от 150 млн. в закона за държавния бюджет от юли, тъй като 
при преговорите с европейските банки (ЕБВР и ЕИБ) се е оказало, че поставят много ограничаващи условия. 
„Нашето решение е, че дружеството ще се възползва от този държавно-гарантиран  заем, но при условията на провеждане 
на открита процедура за избор на банка, доставчик на заема, защото в рамките на преговорите от края на август до преди 
две седмици се установи, че има изключително големи ограничителни условия, които постави ЕИБ, както по отношение на 
вече стартиралите търгове на „Булгаргаз“. Тоест по търговете, които вече сме започнали не може да се ползваме от този 
финансов ресурс, което за нас е голямо ограничение. Оказва се, че банки, които оперират на българския пазар и 
международни банки са много по-гъвкави в условията и дават възможност този държавно гарантиран заем да бъде 
използван не само за закупуване на природен газ, но и по вече стартирали търгове“, обясни Златева. 
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Изпълнителният директор на газовото дружество за пръв път призна, че има много силен спад на потреблението на 
природен газ.  „Наблюдаваме рекордно ниско потребление на природен газ – средно за 30-35 % за август-септември“, каза 
тя в отговор на въпрос на Владислав Панев от Демократична България и уточни, че и към настоящия период за ноември 
има намалено потребление и заради изключително топлата зима. „Средното намаление за потребление е около 40 
процента“, каза тя. В подкрепа на думите си Златева посочи по-късното стартиране на отоплителния сезон и от 
„Топлофикация София“.  В същото време уточни, че спадът в индустрията от една страна се дължи на продължителния 
ремонт на най-големия потребител в лицето на „Неохим“, от друга страна на високите цени през август и септември, което 
е накарало част от потребителите да минат на LPG. Златева се ангажира с диалог с компаниите потребители и намиране на 
пресечна точка, изгодна и за двете страни. 
 
√ Близо 1 млрд. лева е бюджетният излишък за 9-те месеца на годината 
Това става ясно от одобрения от правителството доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и на 
основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2022 г. 
На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, 
бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към септември 2022 г. е положително 
в размер на 989,2 млн. лв. (0,6 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по 
националния бюджет в размер на 468,5 млн. лв. и по европейските средства в размер на 520,7 млн. лева. На месечна база 
за септември се отчита дефицит в размер на 712,3 млн. лева, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. 
Това става ясно от одобрения от правителството на вчерашното заседание Доклад за касовото изпълнение на държавния 
бюджет, включително на централния бюджет, и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) 
за деветмесечието на 2022 г., в т. ч. и за разходите по чл. 110 от ЗДБРБ за 2022 г., и Информацията за касовото изпълнение 
на държавния бюджет и на основните показатели по КФП за деветмесечието на 2022 г. Документите са изготвени в 
изпълнение на чл. 109 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и чл. 135 от Закона за публичните 
финанси. 
Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2022 г. са в размер на 44 997,6 млн. лв. 
или 75,4 % от актуализираните годишни разчети. Постъпленията нарастват със 7 155,8 млн. лв. (18,9 %) спрямо отчетените 
към септември 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално със 7 139,2 млн. лв., а 
постъпленията в частта на помощите и даренията ( основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близки до 
отчетените за същия период на предходната година. 
Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 33 996,4 млн. лв., 
което представлява 73,7 % от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски 
нарастват с 4 395,4 млн. лв. (14,8 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 75,6 % от 
общите постъпления по КФП за периода. 
Приходите от преки данъци са в размер на 6 369,4 млн. лв. или 70,4 % от предвидените в разчетите за годината. 
Постъпленията от косвени данъци са в размер на 16 443,9 млн. лв. (73,8 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС 
са в размер на 11 753,1 млн. лв. (73,4 % от планираните), от акцизи възлизат на 4 307,8 млн. лв. (74,0 % от разчета), а тези 
от мита са в размер на 344,6 млн. лв. (90, 7 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. 
имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 210,8 млн. лв. или 86,4 % изпълнение на годишните разчети. 
Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 9 972,3 млн. лв., което представлява 74,5 % от разчетените за 
годината. 
Неданъчните приходи са в размер на 8 856,0 млн. лв. (увеличение с 2 743,8 млн. лв., 44,9 % спрямо същия период на 
предходната година) и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от 
собственост, вкл. вноски от приходи от държавни и общински предприятия, приходи от концесии, приходи от продажба 
на квоти за емисии на парникови газове и други. Следва да се отбележи, че от месец юли по бюджета на Фонд „Сигурност 
на електроенергийната система“ постъпват вноски от публичните предприятия от сектор „Енергетика“ в изпълнение на §24 
от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., които се използват за покриване на разходите по чл. 366, 
ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката. Поради тази причина в частта на неданъчните приходи се отчита ръст, тъй като такива 
вноски не са постъпвали през 2021 година. Аналогично в частта на разходите за субсидии по бюджета на Фонд „Сигурност 
на електроенергийната система“ се извършва изплащане на компенсации към небитовите крайни клиенти на електрическа 
енергия извън регулирания пазар по §23 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., което също 
следва да се има предвид при съпоставката на разходите със същия период на предходната година. 
Приходите от помощи и дарения са в размер на 2 145,2 млн. лева. 
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) 
към септември 2022 г. възлизат на 44 008,4 млн. лв., което е 66,8 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП 
към септември 2021 г. бяха в размер на 36 777,7 млн. лева. 
Нелихвените разходи към септември 2022 г. са в размер на 42 184,2 млн. лв., което представлява 66,8 % от годишния разчет. 
Текущите нелихвени разходи са в размер на 39 612,0 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния 
резерв) възлизат на 2 545,9 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 26,3 
млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 586,8 млн. лв. (88,3 % от планираните за 2022 година). 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 септември 2022 г. от централния бюджет, 
възлиза на 1 237,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените 
ресурси на ЕС. 
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Размерът на фискалния резерв към 30.09.2022 г. е 13,2 млрд. лв., в т.ч. 12,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в 
БНБ и банки и 0,3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 
 
√ Росен Карадимов: Лимитът от 5 млн. лв. за кредити за фирмите в ББР няма да бъде променян 
Новият председател на Надзорния съвет на банката посочи, че институцията ще се фокусира в преодоляване на 
регионалните дисбаланси 
Българската банка за развитие, освен да подкрепя малките и средни предприятия,  има още две важни цели по закон – да 
подпомага държавата в публични политики в критични за държавата сектори в условията на криза и да предлага 
финансови политики и инструменти за преодоляване на регионалните дисбаланси в страната. Това заяви новият 
председател на Надзорния съвет на банката Росен Карадимов пред bTV цитиран от Министерство на иновациите и 
растежа. 
Той подчерта, че лимитът, който беше въведен от 5 млн. лв. категорично няма да бъде променян и допълни, че досега 
банката е кредитирала пренебрежително малко фирми. 
По думите му ББР е единствената банка след БНБ, която е създадена със специален закон. „Министър Пулев прочете 
правилно закона и реши да подсили Надзорния съвет на банката, за да се реализират целите на банката“, бе категоричен 
Карадимов и добави че Надзорният съвет определя политиките,  визията и стратегията на банката. 
Карадимов подчерта, че в условията на няколко кризи банката може да предложи програми за целево финансиране на 
бизнеси. Той даде пример със съвместния инвестиционен инструмент между ББР и Българската фондова борса, който ще 
позволи на български компании да получат свеж ресурс с един прозрачен подход. 
„Ще предложа да се създадат три съвета към банката. Единият ще бъде  с работодателските организации, за да има по – 
голяма информираност за продуктите, с обществени организации, за да има контрол и със Сдружението на общините - за 
преодоляване на регионалните дисбаланси“, поясни той. 
 
√ Докога решенията ще изпреварват въпросите в ядрената енергетика? 
Проф. Янко Янев, Директор на института по управление на ядрените знания във Виена специално за 3eNews и Dir.bg 
Годината е 1975, когато Дейл Дж. Бриденбау и двама негови колеги напуснаха работата си в General Electric убедени, че 
проектът на реактора с контейнмент (защитна обвивка) от типа „Марк-1“ не отговаря на изискванията за безопасност и 
може да доведе  сериозна авария. Пет от  шестте реактора на АЕЦ „Фукушима“, която аварира на 11 март 2011 година след 
земетресение, бяха „Марк-1“. Едни от първите чужди експерти, пристигнали на мястото на аварията, бяха от General 
Electric. Последвалият съдебен иск срещу корпорацията не успява да докаже явна вина и част от нея попада върху японския 
национален регулатор. 
Връщам се към тази  история сега, защото общественото пространство се напълни с „анализи“ на тема диверсификация на 
горивото за АЕЦ „Козлодуй“, без да е ясно как решаваме въпросите на безопасността, икономиката и дългосрочния 
горивен цикъл на настоящите и потенциално бъдещи реактори на АЕЦ „Козлодуй“ и възможно на тези за проекта АЕЦ 
„Белене“. Нека всички, които се упражняват по темата за смяната на  ядреното гориво, да имат предвид следните факти: 
Най-същественият въпрос в този процес е оценката на ядрената безопасност при смяната на горивото, което всъщност е 
изменение на проекта с всички възможни последици - потенциална механична авария с горивната касета, не-херметичност 
и попадане на радиоактивни продукти в топлоносителя, изменения при съхранение, транспорт и други. Особено важен е 
вътрешно-реакторният контрол, който трябва да се доказва или да се препроектира и измени. Не се обсъжда дали това 
може да се случи без участието и научното одобрение на института „Курчатов“ и „Гидропрес“, които са проектирали 
реактора и горивото. Изпълнява се политическа поръчка с наименование „диверсификация“, както следва: 
Подписва се договор за анализ, който България плаща, тъй като нормативната уредба на страната изисква изготвянето на 
детайлна и задълбочена оценка на безопасността, преди да бъде получено разрешение за въвеждане в експлоатация на 
алтернативен тип горивни касети. След финализиране на дейностите по договора, разработката трябва да  бъде 
представена в Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) за получаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на 
алтернативните касети. Под документа, предвиждащ изготвянето на анализи за безопасността, стоят подписи на бившия 
изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“ Наско Михов и вицепрезидента и управляващ директор на Westinghouse 
Electric - Швеция Азис Даг. На събитието присъстват тогавашният премиер Бойко Борисов, бившият министъра на 
енергетиката Теменужка Петкова, посланикът на САЩ Херо Мустафа и посланикът на Кралство Швеция Катарина Рангнит. 
Въпросът е защо ги няма подписите на наши специалисти, които да дадат мнението си? Защото основният въпрос в такава 
ситуация, както наскоро обяви и Георги Касчиев, е безопасността. И при нея не важат никакви политически „клетви и 
задължения“. Да не говорим за аварийното посещение на вече бившия премиер Кирил Петков в АЕЦ „Козлодуй“ през 
лятото и натискът да бъде подписан договор веднага и без отлагане. 
Не трябва да се пренебрегва и въпросът с икономическата целесъобразност, за която поне до сега не съм видял оценка, 
че новото гориво ще бъде по-евтино и ще подобри икономическите показатели на АЕЦ „Козлодуй“. Този анализ е 
задължителен и следва много внимателно да се оцени, като се използва опита навън. Например, на чешките колеги от 
централата в Темелин. 
Цялостната икономика на АЕЦ, предхождана от оценка на безопасността и експлоатационните условия, са ключови и не 
могат да се заменят с политически и даже геополитически намерения, защото Унгария, Словакия и даже Финландия 
подхождат внимателно и в интерес на държавата и сигурността на доставките и по-малко се влияят от „евроатлантическите 
или брюкселски“ параметри. Ядрената енергетика е изключително сложна и в технологично, и в геополитическо 
отношение и всякакви прибързани, и най-вече некомпетентни решения могат да се окажат фатални. 
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Най-сложният въпрос е за ядрения горивен цикъл на България, който е ключов за безопасното и икономически ефективно 
използване на най-мощния невъглероден източник на енергия, какъвто дава ядрената енергетика. България е малка 
държава и не може самостоятелно да има пълен ядрен горивен цикъл, без участието на една от големите ядрени държави. 
Такива са Франция, Русия, потенциално Китай и САЩ. Англия и Япония се отказаха да преработват отработило гориво, а 
САЩ отскоро правят опити да възстановят тази възможност. Досега ние сме работили с руско гориво, което след 
отработване и охлаждане се връща в Русия за преработка. Това означава, че в бъдеще ще получим остъклени 
радиоактивни отпадъци с обем от до 10 пъти по-малък от този на горивото и във форма, далеч по-безопасна за 
дългосрочно и дълбоко геологично съхранение. Ако сложим гориво от друг производител, ние променяме горивния цикъл 
и по смисъла на подписаните международни договори и недалновидната политика на Европейския съюз, ще трябва да го 
съхраняваме незнайно колко дълго, как и къде, на наша територия, с не особено изяснена концепция за безопасност. 
Особено интересна е откритата възможност за сътрудничество с Франция, която има лиценз за производство на модерно 
руско гориво и която технологично е в състояние да преработи горивото и затвори горивния цикъл. Разбира се, редица 
държави приемат „отложено“ решение и сухо съхранение на площадката на централата. Поне досега това върши работа, 
но дългосрочната безопасност е резултат от моделни изследвания, а реален опит има само за няколко десетки години. С 
други думи, прехвърляме проблема за безопасността и заплащането за съхранение на следващите поколения. Какви 
задължения ще им оставим не е неясно, но е факт, че едно чисто политическо решение за ядрения горивен цикъл поставя 
държавата в по-сложна, най-вероятно по-скъпа и неясна перспектива как да използва атомна енергия в бъдеще. Ако 
логиката на диверсификацията на доставките на гориво е водещата причина, то процесът трябва да се реализира с ясни 
отговори за безопасността, икономиката и дългосрочното развитие на ядрената енергетика и горивния цикъл. И не бива 
да забравяме, че сме европейска страна и това влияе сериозно на нашата позиция в Европейския съюз. 
 
√ Ръст от 20.3%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 474.54 лв. за MWh с ден за доставка 10 ноември 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 474.54  лв. за MWh с ден за доставка 10 ноември 2022 г. и обем от 76 969.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 20.3 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 559.84 лв. за MWh, при количество от 41 706.90 MWh. 
Извънпиковата енергия (35 262.90 MWh) е на цена от 389.23 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 359.23 лв. за MWh и количество от 3210.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 275.36 лв. за MWh (2860.7 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 704.08 лв. за 
MWh при количество от 2990.7 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 274.27 лв. за MWh при обем от 2620.7 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 394.40 лв. (201.65 евро) за MWh за 9 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 10 ноември 2022 г. се повишава до 474.54 лв. за MWh ( повишение с 20.3 %) по данни на БНЕБ или 242.63 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 9 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 595.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 493.69 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     35,45%    2149.34 
Кондензационни ТЕЦ   47,89%    2903.85 
Топлофикационни ТЕЦ   4,26%    258.32 
Заводски ТЕЦ    2,11%    128.09 
ВЕЦ     0,74%    44.74 
Малки ВЕЦ    1,00%    60.61 
ВяЕЦ     0,00%    0.02 
ФЕЦ     7,98%    483.74 
Био ЕЦ      0,58%     34.91 
Товар на РБ         4103.96 
Интензитетът на СО2 е 424g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Югоизточна Европа остава в плен на високите енергийни цени и за четвъртък 10 ноември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 244,55 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 261,30 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 244,55 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 10 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 290,10 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 199,01 евро/мвтч. Най-високата цена от 359,99 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 
140,23 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 70 518,3 мвтч. 

https://ibex.bg/
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На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 10 ноември ще бъде 261,30 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 122,29 гвтч. Максималната цена ще бъде 359,99 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде между 3 ч и 5 ч и тя ще бъде 204,34 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 10 ноември е 242,27 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 285,71 евро/мвтч. Най-високата цена от 359,99 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 24 ч и тя ще бъде 140,59 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 81 374,9 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 10 ноември на Словашката енергийна борса е 245,28 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 18 ч и тя ще е 374,44 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 136,31 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 218,43 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 18 ч и 
тя ще е 376,94 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 129,60 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 10 ноември е 205,16 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
225,27 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 52 622,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя 
ще достигне 269,67 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и в 24 ч и тя ще бъде 150,02 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 137,25 евро/мвтч на 10 ноември. Пиковата цена ще бъде 
153,97 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 475 384,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 199,12 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 79,99 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 10 ноември ще се продава за 261,72 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще бъде и най-високата цена на електроенергията в този сегмент за цяла Европа. 
 
√ Европейските пазари затварят с понижение в очакване на резултатите от междинните избори в САЩ 
С най-голям дневен спад затвори общият европейски индекс Stoxx 600, а с най-висок ръст приключи италианският FTSE 
MIB 
Борсовите индекси на страните от Западна Европа предимно се понижаваха по време на търговията вчера, инвеститорите 
бяха заели изчаквателна позиция преди окончателните резултати от междинните избори за Конгреса на САЩ. 
Предварителните прогнози на американски медии сочат, че Републиканската партия почти сигурно ще си възвърне 
мнозинството в Камарата на представителите, докато битката за Сената продължава с приблизително еднакви шансове за 
победа и на двете партии. 
В същото време демократите се нуждаят от 50 места за мнозинство в горната камара и 51 места за републиканците, тъй 
като при липса на мнозинство и в двете партии вицепрезидентът Камала Харис, която е представител на Демократическата 
партия, има решаващ глас. 
Освен това, участниците на пазара очакват данни за октомврийската инфлация в САЩ, което може да повлияе на 
политиката на Фед. Докладът ще бъде публикуван в четвъртък, а анализаторите, анкетирани от Trading Economics, средно 
очакват той да посочи забавяне на инфлацията през октомври до 8% от 8.2% през септември. 
Също в сряда стана известно, че инфлацията в Китай през октомври се е забавила до най-ниското си ниво от май. 
Потребителските цени (CPI индекс) миналия месец се повишиха с 2.1% на годишна база след повишение с 2.8% през 
септември, докато анализаторите средно очакваха по-умерено забавяне - до 2.4%. В сравнение с предходния месец 
потребителските цени в Китай са се увеличили с 0.1% през октомври, след като се повишиха с 0.3% месец по-рано. 
Експертите прогнозираха темповете на растеж да останат на нивото от септември. 
Печалбите остават ключов двигател за движението на цените на акциите в Западна Европа. Своите междинни отчети 
представиха германските Adidas, Bilfinger, Commerzbank, E.On, Siemens Healthineers, както и нидерландските ABN Amro и 
Ahold Delhaize в един от последните дни на „сезона на отчетите“. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.66%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голямо понижение беше германският DAX (-0.76%), следван от френския СAC 40 (-
0.45%), британския FTSE 100 (-0.32%), италианския FTSE MIB (-0.12%) и испанския IBEX 35 (0.11%). Следобед низходящият 
тренд се запази, с изключение на италианския и испанския бенчмарк. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори общият европейски индекс Stoxx 600, а с най-висок ръст 
приключи италианският FTSE MIB. 
От секторните индекси измерителят на акциите за пътувания и развлечения загуби 2.8%, следван от повечето секторни 
индекси, които затвориха на загуба. Комуналните услуги се противопоставиха на низходящата тенденция, добавяйки 0.7%, 
а акциите на здравеопазването се повишиха с 0.6%. 
Френският автомобилен производител Renault обяви мащабно преструктуриране, което ще доведе до разделяне на 
дейностите в пет подразделения, в резултат на което вече втори ден цената на акциите спада. Бизнесът за електрически 
автомобили ще бъде отделен от този за двигателите с вътрешно горене и хибридни двигатели чрез листване на фондовата 
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борса през следващата година. Освен тях Renault ще има още три предприятия - марката за спортни автомобили Alpine, 
финансови услуги и нови дейности за мобилност и рециклиране. В крайна сметка книжата на Renault затвориха със спад 
от 3.97%, което може да се възприеме като сигнал, че пазарът не одобрява този ход или иска повече информация. 
Британската верига универсални магазини Marks & Spencer Group Plc увеличи печалбата си преди данъци през първата 
половина на финансовата 2023 година и потвърди прогнозата си за цялата година. Печалбата преди данъци за шестте 
месеца, към 1 октомври, е нараснала с 11% до 208.5 млн. паунда (240.7 млн. долара), в сравнение със £187,3 млн. за същия 
период, каза M&S в прессъобщение по-рано. Въпреки това цената на акциите на Marks & Spencer Group Plc се понижи с 
3.37%. 
Германската Аdidas AG, вторият по големина производител на спортни стоки в света, намали нетната си печалба с почти 
една трета през третото тримесечие, въпреки увеличението на приходите. Според прессъобщение на компанията чрез 
борсата във Франкфурт, нетната й печалба за юли-септември е намаляла 2.8 пъти и възлиза на 352 млн. евро срещу 984 
млн. евро за същия период на миналата година. Спадът е причинен, наред с други неща, от еднократни отписвания в 
размер на около 300 милиона евро, главно във връзка с изтеглянето на бизнеса от Русия. След съобщението цената на 
акциите на Аdidas AG първоначално спаднаха с 0.32%, но затвориха с повишение от 3.70%. 
Акциите на Commerzbank AG, втората по големина банка в Германия, поевтиняха със 7.20%, след съобщението, че нетната 
печалба е спаднала с 52% през юли-септември и възлиза на 195 милиона евро срещу 403 милиона евро за същия период 
година по-рано. Приходите на Commerzbank също са намалели с 5.9% до 1.89 млрд. евро. 
Сред губещите са и книжата на германският енергиен концерн E.ON SE (-0.34%), въпреки че през третото тримесечие 
увеличи нетната си печалба с 25.8%, приходите - почти двойно, а също така потвърди прогнозата за цялата година. Според 
прессъобщение на компанията нетната печалба за юли-септември възлиза на 1.56 млрд. евро спрямо 1.24 млрд. евро за 
същия период на миналата година. Приходите са скочили 1.9 пъти - до 28.75 млрд. евро спрямо 15.05 млрд. евро година 
по-рано. 
На загуба затвориха и книжата на германската строителна компания Bilfinger, които се понижиха с 14.89% и слязоха на 
дъното на Stoox 600, изпреварвайки германската фармацевтична компания Evotec SE, чийто акции се понижиха с 9.96% 
след новината, че компанията отчита нетна загуба за деветте месеца на тази година. 
Германската компания Robert Bosch GmbH, водещ световен доставчик на решения за автомобилната индустрия, 
инвестира 10 милиарда евро в дигитализация на бизнеса до 2025 г., като две трети от тази сума отиват за развитието на 
технологии в областта на устойчивостта, мобилността и модерната индустрия. В съобщението чрез фондовата борса във 
Франкфурт пише още, че Bosch е сключила споразумение с International Business Machines Corp. за партньорство в областта 
на квантовите изчисления, пише Dow Jones, позовавайки се на изявление на компанията. Целта на партньорството е да се 
използва квантово изчисление за изграждане на модели за оценка на различни нови материали. След новините цената на 
акциите на Robert Bosch GmbH се повишиха с 4.54% и се озоваха на върха на Stoxx 600. 
Сред печелившите бяха книжата на шведската енергийна компания Orron Energy (+2.33%) и на германската военно-
промишлена компания Rheinmetall AG (+1.78%). 
 
Мениджър 
 
√ Още близо 7 млн. лв. за хотелиерите с украински бежанци 
Служебното правителство отпусна 6 729 939 лв. помощ по 300 подадени заявления от хотелиери, настанили украински 
бежанци в хотелите си. Става въпрос за 507 519 нощувки през септември, като в някои хотели на бежанците са 
предоставяни и закуска, обяд и вечеря. 
Уточнява се, че изпълнението на правителствената програма за подпомагането на украинските бежанци е администрирано 
чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадения за целите на програмата Регистър за 
местата за подслон, Единната система за туристическа информация и Системата за управление на национални инвестиции 
и чрез контролни проверки с данни от системите на дирекция "Миграция" и Главна дирекция "Гранична полиция" при 
МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите. 
Правителството също така одобри отпускането на 1.566 млн. лв. на БДЖ. Средствата са за извършения безплатен превоз 
на украински бежанци до определените населени места на отсядане. Средствата ще се осигурят от неусвоени до 30 
септември безвъзмездни средства по линия на помощта за въздушните превозвачи. 
Неотдавна служебният кабинет реши да настани украинските бежанци в държавни бази и да прекрати програмата, по 
която те бяха приютявани в хотели. На хората, настанени в хотели, беше даден срок от 15 дни да се преместят в базите. 
 
√ България е обезпечена с доставки на газ до края на годината, криза не се очаква 
Към днешна дата доставките на газ до края на годината са обезпечени на конкурентни цени и криза в този сектор не се 
очаква. Това каза служебният министър на енергетиката Росен Христов по време на изслушване в парламента относно 
доставките на газ за България от 27 април 2022 г. досега. 
По думите му към края на ноември ще има информация относно доставките на втечнен газ за 2023 г., като паралелно с 
това се водят интензивни преговори с гръцки, турски и италиански контрагенти за осигуряване на слотове. Министър 
Христов изтъкна, че благодарение на своевременните мерки на новото ръководство на "Булгаргаз" цените са "овладени" 
и за ноември те са значително по-ниски от тези, които бяха за септември. Освен това те са по-ниски и от борсовите цени. 
Той посочи, че през месеците от април до август доставките на втечнен газ се движат идентично с борсовите цени. В 
момента "Булгаргаз" купува газ от същите компании при приблизително същата криза на доставките, но на цена, която е с 
отстъпка над 60 евро за мегаватчас. "В момента купуваме газ наполовина на борсовата цена", изтъкна Росен Христов. 
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Търговете, които са организирани от "Булгаргаз" с прозрачните процедури и с ясно обявените критерии за оценка, са 
върнали на "масата на преговорите" компаниите с възможности и добра репутация. Благодарение на тази конкуренция, 
която се създаде, се получават тези големи отстъпки, добави служебният министър на енергетиката. 
 
√ Финалните резултати от конкурса "Мениджър на годината 2022" бяха представени пред Обществен съвет 
Финалните резултати в 15-ото юбилейно издание на конкурса „Мениджър на годината“ бяха представени вчера пред 
четиричленен Обществен съвет. Съставът на комисията всяка година включва уважавани представители на бизнес 
общността и партньори на конкурса, които са независими от процеса на провеждането му. 
Членове на Съвета тази година са: 
Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на БОРИКА АД и Мениджър на годината 2021. 
Добри Митев, председател на УС на БСК. 
Жаклин Цочева, директор „Корпоративни комуникации, регулаторни въпроси и устойчиво развитие“ в „Кока-Кола ХБК 
България“. 
Кирил Вълчев, генерален директор на БТА. 
В присъствието на представители на списание „Мениджър“, организатор на бизнес надпреварата под патронажа на 
Президента на Република България, Силвия Пенева, управляващ съдружник в консултантска компания "Делойт България" 
- автор на специално създадената за конкурса методология на оценяване на кандидатите запозна членовете на съвета с 
етапите на надпреварата, критериите за оценяване във всеки един от тях и представянето на участниците в трите тура тази 
година. 
Финалните оценки са базирани на 3 основни показателя, измерващи успеха на компанията и нейния лидер: финансово 
представяне за предходните три години (с 50% тегло в оценката), добри управленски практики (с 40% тежест) и 
личностните и лидерски качества на финалистите (10%). За целите на обективността в оценъчния процес участват различни 
екипи от „Делойт“, които работят независимо един от друг в различните етапи, за да се гарантира обективното и 
независимо прилагане на методологията, поясни тя.   
42 висши бизнес ръководители подадоха документи за участие в първия етап на юбилейното 15-то издание на конкурса. 
След селекция в два тура до последния, трети кръг достигнаха 10 от тях, пет от които за втори път са на финалната права 
на състезанието за висши мениджърски постижения. Това е категорично доказателство за доверието на участниците към 
обективността на конкурса, коментираха членовете на Обществения съвет. 
Кой е носител на титлата „Мениджър на годината 2022“ ще стане известно днес, 10 ноември, когато президентът Румен 
Радев ще отвори плика с името на победителя и ще връчи статуетката на заключителната церемония в Софийската опера 
и балет. След двегодишна принудителна пауза заради пандемията от Covid-19, най-големият празник на бизнеса в 
България се завръща в пълния си блясък с тържествената гала-вечер на живо. 
Преди кулминацията на вечерта, ще бъдат обявени и победителите в новите четири категории, с които конкурсът беше 
разширен тази година по случай своя 15-годишен юбилей. Документи за участие в тях подадоха 54 компании, а имената 
на първите носители на наградите в категории „Най-добър нов бизнес“, „Бизнес в първите 20 милиона“, „Бизнес 
трансформация“ и „Екип на годината“ ще станат ясни днес вечерта по време на официалната церемония по 
награждаването. 
И тази година списание „Мениджър“ продуцира филм, посветен на финалистите в основната категория и победителите в 
четирите нови категории, чрез които конкурсът беше надграден в своето петнадесето юбилейно издание. Филмът ще бъде 
излъчен премиерно на 27 ноември от 16:00 часа по bTV. 
 
√ 25 български компании влизат в тазгодишната класация на Кофас Топ 500 
2021 година е била благоприятна както за икономиките, така и за най-големите бизнеси в Централна и Източна Европа 
(ЦИЕ). Макар и все още изправена пред предизвикателствата на пандемията от Covid-19, икономическата активност през 
миналата година се е възстановила от спада през 2020 г. В резултат на това, 500-те най-големи бизнеса в региона са 
отбелязали рязко нарастващи приходи и по-високи печалби. Това показа 14-тото годишното проучване на Кофас за най-
големи компании в ЦИЕ за 2021 г. Според доклада, докато регионът регистрира по-лека рецесия през 2020 г. със среден 
растеж на БВП, достигащ -3,7% в сравнение с -5,5% в Западна Европа, възстановяването на ЦИЕ през 2021 г. е още по-
впечатляващо, достигайки 5,7% в сравнение с 4,7% в западноевропейските икономики. 
В класацията за най-големи компании тази година попадат и 25 български дружества. От най-високо изкачилите се в 
класацията родни бизнеси са Българският енергиен холдинг (БЕХ), Аурубис България, НЕК и Еврохолд България. 
„В класацията на Кофас ЦИЕ Топ 500 попадат повече български компании от предходната 2020 г. и това е напълно 
разбираемо. Доста голяма част от бизнеса се възползва от възстановителните Covid-19 мерки от правителството и 
регистрираният ръст в оборотите беше донякъде предвидим. Тази година обаче бизнесът е застрашен отново поради 
сътресенията в макроикономически план, предстои да разберем колко и как ще бъдат усетени в България и региона“, 
споделя Пламен Димитров, управител на Кофас България. 
Общият оборот на всички 500 компании в класацията се е повишил с 26,9% до 842 милиарда евро. Съвкупните нетни 
печалби почти са се удвоили в сравнение с 2020 г., достигайки 41 428 милиона евро. Освен това 500-те компании са наели 
2,2 милиона души през изминалата година (+1,3% спрямо 2020 г.). 
PKN Orlen отново е на челното място, укрепвайки позицията си с оборот, който скочи с 52%, след спад от 23% в предходната 
година. Чешката Skoda Auto (2-ро място), мултинационалната нефтена и газова компания MOL Унгария (3-то място), 
полската държавна PGNiG (4-то място), търговецът на дребно Jeronimo Полша (5-то място), полската енергийна компания 
PGE (7-мо място) и Volkswagen Словакия (8-мо място) бяха на върха в предишни класации. Повечето от тях регистрират по-
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висок оборот. Производителите на автомобили като Skoda Auto и Volkswagen Словакия регистрират само леко увеличение 
на приходите с 0,4% и 2,3% поради прекъсвания на веригата за доставки. 
Добивът на нефт и газ на водещи позиции  
Три ключови сектора (автомобилен и транспортен, нефт и газ, неспециализирана търговия), представени от най-големите 
компании в региона, продължават да формират 53% от общите приходи. Класацията разкрива, че всички индустрии 
регистрират ръст на оборота поради ускоряване на търсенето и слаба отправна точка от предходната година. Това нанесе 
огромно влияние върху финансовите показатели на компаниите поради началния етап на пандемията и свързаните с нея 
ограничителни мерки. Най-яркият пример идва от сектор текстил и облекло, който претърпя спад в търсенето, както и 
промяна в потребителските предпочитания през пандемичната 2020 г. Година по-късно секторът отбеляза най-висок ръст 
на оборота от 60,3%. За разлика от него, най-слабо увеличение е регистрирано в сектора на строителството (+9,5%), 
автомобилостроенето и транспорта (+9,6%). Последните два сектора остават доминиращи в Чехия, Унгария, Румъния и 
Словакия. Повечето индустрии са успели да генерират по-високи нетни печалби, като металите лидират класацията 
(+437%). Текстилът, облеклото и хранително-вкусовата промишленост са секторите, които показват негативна динамика в 
тази област. Най-добре оценената индустрия в ЦИЕ Топ 500 е с по-малко представители в класацията, но отбелязва ръст на 
оборота от 27,9% и повече от двойно увеличение на нетната печалба. 
Секторът на полезни изкопаеми, химикалите, петрола, пластмасата и фармацевтичните продукти отново е най-големия в 
класацията ЦИЕ Топ 500. Индустрията се радва на един от най-високите скокове на нетната печалба (+331,5%) след 52-
процентното увеличение в цените на петрола през 2021 г. 
„В резултат на съживяването на световната търговия износът от ЦИЕ допринесе за ускоряването на регионалните 
производствени сектори, които претърпяха по-високи разходи за обработка. Тези разходи се повишиха рязко след 
началото на възстановяването от пандемията и те все още засягат бизнеса до голяма степен в наши дни, особено сега, 
когато разходите за енергия и вложени ресурси скочиха след началото на войната в Украйна“, споделя Грегож Шилевич, 
главен икономист на Кофас за Централна и Източна Европа. „Наистина, тъй като Русия доставяше на Европа енергийни 
стоки, цените скочиха значително през 2022 г., с което започна кризата. В същото време нарушенията на веригите за 
доставки на селскостопански и хранителни стоки доведоха до нарастваща инфлация на цените на храните поради факта, 
че както Русия, така и Украйна заемат значителен дял в световния износ на селскостопански продукти“, допълва той. 
Очаква се икономиките на ЦИЕ да бъдат най-силно повлияни от войната, започнала през февруари 2022 г. "Това се дължи 
на географската им близост до двете страни, зависимостта от износа и вноса на енергия от Русия, притока на бежанци от 
Украйна и проблемите с логистиката, които произлязоха от войната. Това означава, че регионът е уязвим от редица 
фактори и следващото издание на класацията ни може да покаже различна картина“, допълва Ярослав Яворски. 
 
√ Шведският парламент ще гласува важна поправка в Конституцията заради членството в НАТО 
Парламентът на Швеция ще се събере на 16 ноември, за да гласува промени в конституцията на страната, които ще засилят 
законите за борба с тероризма, което е ключово изискване за Турция, за да одобри кандидатурата на Стокхолм за членство 
в НАТО. Това съобщава "Европейска истина" като се позовава на изявление на конституционната комисия на шведския 
парламент. 
"Конституционната комисия работи върху предложение за изменение на конституцията, което би позволило ограничаване 
на свободата на събрания за групи, занимаващи се с тероризъм <...>. Комитетът приканва Риксдага (б.р. парламентът) в 
Швеция да се съгласи с предложението “, се казва в съобщението. 
Ден преди това шведският премиер Олоф Кристерсон след преговори с турския президент Тайип Ердоган заяви, че Швеция 
ще спазва изцяло споразумението с Турция за влизане на страната в Северноатлантическия алианс. Той също така обеща, 
че страната ще продължи да изпълнява задълженията си като съюзник в алианса. 
 
√ Европейските борси се оцветиха в червено 
Европейските акции регистрираха понижения в ранната търговия в сряда, докато инвеститорите следяха внимателно 
резултатите от междинните избори в САЩ, от които зависи баланса на силите във Вашингтон, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 2,42 пункта, или 0,57%, до 419,19 пункта. Немският показател DAX се 
понижи с 84,79 пункта, или 0,62%, до 13 603,96 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 18,75 пункта 
от стойността си, или 0,26%, достигайки ниво от 7 287,39 пункта. Френският измерител CAC 40 записа спад от 18,79 пункта, 
или 0,29%, до 6 422,71 пункта. 
Докато надпреварата за контрол над Конгреса на САЩ набира скорост, пазарите очакват републиканците да подобрят 
спечелят нови места в Камарата на представителите, което вероятно ще доведе до ограничаване на държавните харчове 
и регулациите. Разделеният Конгрес като по-благоприятен изход за финансовите пазари. 
„Изправени сме пред един от най-сложните пазари, които сме виждали през последните няколко години, а междинните 
избори в САЩ сега се разглеждат като нещо, което или ще успокои, или ще разбие пазара“, каза Джузепе Сете, президент 
на инвестиционна платформа Toggle в Лондон. 
Инвеститорите също така очакват тази седмица данните за потребителските цени в САЩ за октомври, които трябва да 
бъдат представени в четвъртък, за да определят дали агресивната политика на затягане на Федералния резерв е помогнала 
за намаляване инфлацията. 
Европейските фондови пазари вървят четвъртата си поредна седмица на печалби, като те започнаха месеца на стабилна 
основа, подкрепени от по-добрите от очакваните корпоративни отчети и надеждите, че бъдещите увеличения на лихвите 
на Федералния резерв ще бъдат с по-малък размер. 
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Акциите на британския търговец на дребно Marks & Spencer поевтиняха с 3,03%, след като компанията предупреди за 
„надигаща се буря“ на фона на по-високите разходи и натиск върху бюджетите на домакинствата. 
Цената на книжата на Commerzbank се понижи с 5,77%, след като германският кредитор съобщи, че нетната му печалба е 
спаднала с 52% през третото тримесечие. Този резултат бе по-добър от очакваното, дължейки са на лихвени проценти. 
Банката обаче акцентира върху в проблеми в полското си подразделение. 
Акциите на нидерландската банка ABN Amro поскъпнаха с 1,27%, след като тя обяви, че нетната й печалба се е удвоила до 
743 млн. евро през третото тримесечие. 
Цената на книжата на германския концерн за специализирани химикали Lanxess се понижи с 3,07%, след като компанията 
понижи горния край на прогнозния диапазон за годишна печалба поради по-слабото търсене. 
Печалби на Уолстрийт 
Водещите индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения във вторник, докато инвеститорите чакат 
резултатите от междинните избори в САЩ, които могат да повлияят на бъдещите правителствени разходи, както и на 
регулациите, пише Си Ен Би Си 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 333,83 пункта, или 1,02%, до 33 160,83 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 21,31 пункта, или 0,56%, до 3 828,11 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна с 51,68 пункта, или 0,49%, до 10 616,2 пункта. Това е трети пореден ден на ръст и за трите 
индекса. 
Участниците на пазара очакват републиканците да спечелят контрола върху Камарата на представителите, като битката за 
Сената е доста по-оспорвана. 
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. 
„Ако имаме блокаж, това вероятно ще бъде най-доброто нещо, което може да се случи за пазара. Пазарите обикновено се 
справят много добре, когато имаме такава ситуация“, каза Сет Коен от The Wealth Alliance. 
Историята показва, че пазарите са склонни да печелят в края на годината и до 12 месеца след междинните избори, тъй 
като инвеститорите получават по-голяма яснота за бъдещите политики. 
„Реакцията на финансовите пазари при победа на републиканците трябва да бъде приглушена, тъй като резултатът от 
Камарата на представителите вече е широко очакван, а резултатът от Сената има по-малко значение за политическите 
резултати, ако републиканците контролират Камарата“, пише в бележка главният икономист на Goldman Sachs Ян Хациус. 
Крипто секторът регистрира големи загуби, след като двете най-големи крипто борси в света Binance и FTX договориха 
споразумение за сливане, за да се справят с проблемите с ликвидността. След новината биткойнът поевтиня до 17 300,90 
долара – най-ниското ниво от ноември 2020 г. насам. 
Акциите на SolarEdge Technologies поскъпнаха с 19,13%, след като компанията отчете рекордни приходи през последното 
си тримесечие. Цената на книжата на Kohl's скочи със 7,34%, след като веригата универсални магазини обяви напускането 
на своя главен изпълнителен директор през следващия месец. 
Акциите на Lyft се сринаха с цели 22,91%, след като компанията за споделено пътуване разочарова с тримесечния си отчет. 
По-слабите от очаквано финансови резултати на Take-Two Interactive и Tripadvisor доведоха до спад на цените на книжата 
на двете компании със съответно 13,68% и 17,31%. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати в 
сряда, докато инвеститорите анализират протоколите от протоколите от последното заседание на Японската централна 
банка, пише Си Ен Би Си. 
На пазара се отрази и информацията, че през октомври потребителските цени в Китай са паднали за първи път от декември 
2020 г. Индексът PPI е спаднал с 1,3% на годишна база през октомври, показаха данните на Националното статистическо 
бюро. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 16,33 пункта, или 0,53%, до 3 048,17 пункта, 
докато индексът Shenzhen Composite изтри 8,30 пункта от стойността си, или 0,41%, завършвайки сесията при ниво от 
2 011,51 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng записа спад от 198,79 пункта, или 1,2%, до 16 358,52 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира спад от 155,68 пункта, или 0,56%, до 27 716,43 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi се повиши с 25,37 пункта, или 1,06%, до 2 424,41 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 напредна с 40,4 пункта, или 0,58%, до 6 999,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 3,88 пункта, или 0,65%, до 597,99 пункта. BGBX40 се повиши с 0,54 пункта, или 0,39% до 137,57 пункта. BGTR30 
напредна с 2,43 пункта, или 0,34%, до 716,80 пункта. BGREIT записа ръст от 0,18 пункта, или 0,105, до 177,99 пункта. 
 
√ Европа е изправена пред дизелова криза през пролетта 
Запасите от дизелово гориво в Северозападна Европа ще достигнат най-ниското си ниво от поне 12 години насам в 
началото на пролетта. Това се посочва в прогноза на консултантската компания Wood Mackenzie Ltd., цитиран от Блумбърг. 
Очаква се запасите да продължат да се трупат през декември и януари, след което ще последва рязък спад, като прогнозата 
е нивата през март да бъдат най-ниските от 2011 г. насам. 
Тъй като Европейският съюз се готви да прекрати доставките на руско гориво по море в началото на февруари, ситуацията 
с доставките за континента може да се влоши. Запасите носят жизненоважна защита срещу подобни прекъсвания на 
доставките и когато те се изчерпят, има повече потенциал за нестабилност на пазара. 
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По-ниските запаси допринесоха за по-високи маржове за петролните рафинерии,, каза Джеймс Бърли, главен анализатор 
в Wood Mackenzie. 
В резултат на това консултантската компания очаква дневната преработка на суров петрол в Северозападна Европа да 
нарасне с 420 хил. барела този месец, достигайки общо 6,14 милиона. 
„Очакваме по-високото производство да продължи да се поддържа от силните нетни парични маржове и очакваме 
запасите от газьол/дизел в края на декември да достигнат почти три милиона барела“, каза Бърли. 
Тъй като Русия все още е най-големият външен доставчик на ЕС на дизелово гориво, пренасяно с кораби, може да се очаква 
рязкото намаляване на запасите в края на зимата, посочва от консултантската компания. 
 
√ Кремъл: Отношенията ни със САЩ остават лоши и след изборите за Конгрес 
Изборите за Конгреса на САЩ по никакъв начин няма да повлияят на руско-американските отношения, които засега остават 
лоши. Това заяви вчера пред журналисти говорителят на руския президент Путин, Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и БТА.  
"Тези избори са важни, но вероятно няма да сгреша, ако кажа, че не бива да се преувеличава значението им за бъдещето 
на двустранните ни отношения в краткосрочен и средносрочен план. Тези избори не могат да променят съществено нищо. 
Отношенията ни засега са и ще останат лоши", отбеляза Песков. 
"Кремъл дотолкова е свикнал с обвиненията за намеса в американските избори, че вече дори не обръща внимание на 
такива твърдения", каза президентският говорител в отговор на молба да коментира въпроса дали има руска намеса на 
изборите за Конгрес. Песков каза също, че е твърде рано да се говори за диалог със САЩ за удължаване на договора за 
ядрените оръжия Нов СТАРТ, посочва Ройтерс. 
Междувременно над две трети от американците, гласували за Камарата на представителите на Конгреса, не искат 
президентът Джо Байдън да се кандидатира за преизбиране през 2024 г., показват първоначални резултати от национален 
екзитпол, съобщава Си Ен Ен. 
Според допитването, проведено от социологическия център "Едисън рисърч" за Си Ен Ен и други медии, повече от 70 
процента от независимите избиратели и около 90 процента от гласоподавателите на републиканците казват, че не искат 
Байдън да участва в кампанията за президентските избори в САЩ след две години. По-малко от 60 процента от 
избирателите на демократите искат той да се кандидатира за втори мандат.  
Малко под 60 на сто от независимите избиратели имат отрицателно отношение към Байдън, а приблизително толкова не 
одобряват работата му като президент. Сред избирателите на демократите само 10 процента имат отрицателно отношение 
към него, а малко повече не одобряват представянето му като президент. От гласоподавателите на републиканците над 
90 на сто имат отрицателно отношение към Байдън и не го одобряват като президент. 
 
√ Пекин дава отпор на техноизолацията си с Бяла книга за обща световна съдба в киберпространството 
В отговор на опитите на Запада да изолира Китай технологично и информационно, Пекин стартира нова глобална 
инициатива – изграждане на „Общност на общата съдба в киберпространството и създаване на по-добро бъдеще за 
човечеството“. Тази китайска инициатива трябва да противодейства на съвременните тенденции в технологичното 
разделение на света на два враждуващи лагера, съобщава „Независимия газета“. 
За Русия ще бъде трудно да се интегрира в новата концепция в близко бъдеще. Печалба от това  е възможна само ако бъде 
облекчени ограниченията за достъп на Русия до модерни технологии, твърдят експерти. Съществуват обаче съмнения, че 
Китай ще се съгласи да защитава интересите на Руската федерация, като си позволи да изостри конфронтацията си със 
Запада. Търговските и технологични връзки със Съединените щати са много по-важни за Пекин от руската подкрепа. 
Китай публикува инициативата „Съвместно изграждане на общност с обща съдба в киберпространството“ под формата на 
Бяла книга на Държавния съвет на Китайската народна република. „Интернет превърна света в „глобално село“ и 
международната общност става все по-взаимосвързана, превръщайки се в общност със споделена съдба“, се казва в 
Бялата книга, цитирана от китайските информационни агенции. 
Китай твърди, че цялото човечество носи отговорност да развива, използва и управлява добре интернет, така че да може 
да донесе повече ползи на населението на света. В същото време Китай, намиращ се на нов етап на развитие и ръководен 
от нова концепция за развитие, формира и нова архитектура на развитие. Китай говори за необходимостта човечеството 
да обедини усилията си за справяне с проблемите и предизвикателствата, свързани с развитието и сигурността в 
киберпространството. Общността на общата съдба в киберпространството, според Бялата книга, е важна част от общността 
на общата споделена съдба на човечеството. За да създадем „общност с обща съдба“ в киберпространството, трябва да се 
придържаме към концепцията за глобално управление, основано на съвместни консултации, съвместно изграждане и 
споделяне, и да насърчаваме многостранна, демократична и прозрачна международна система за управление на 
интернет. 
Китай се стреми да постигне целите за иновативно развитие, сигурност, подреденост, равенство, уважение, откритост и 
споделяне в киберпространството и да го превърне в общност, която е от полза за цялото човечество, пише в Бялата книга. 
Пекин призовава за зачитане на кибернетичния суверенитет, защита на мира и сигурността, насърчаване на откритост и 
сътрудничество и поддържане на добър ред, се казва в Бялата книга. КНР има за цел да се превърне в „интернет сила“ и 
„цифрова държава“ и са постигнати определени резултати в стимулирането на цифровата икономика. 
Посочва се, че към края на 2021 г. мащабът на цифровата икономика на Китай е достигнал 45,5 трилиона юана, което 
възлиза на почти 40% от БВП на страната. По-рано в Бялата книга за глобалната цифрова икономика се посочва, че обемът 
на цифровата икономика на Китай надхвърля $7,1 трилиона. За сравнение, цифровата икономика на САЩ създава 
добавена стойност към БВП в размер на малко над $2 трилиона, изчислява порталът Statista. 
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Към юни 2022 г. в Китай е имало 1,05 милиарда интернет потребители, а нивото на достъп до интернет в страната е 
достигнало 74,4%. Китай е инсталирал 1,85 милиона 5G базови станции и е достигнал 455 милиона 5G абонати. Така 
страната създаде най-голямата 5G мрежа в света и Китай се превърна в един от световните лидери в 5G стандартите и 
технологиите, се отбелязва в Бялата книга. 
„Интернет е общият дом на цялото човечество и международната общност носи споделена отговорност да го направи по-
проспериращ, по-чист и по-безопасен“, се казва в китайската Бяла книга. Документът пояснява, че Китай е готов да си 
сътрудничи с други страни, за да насърчи създаването на още по-справедливо и разумно, отворено и приобщаващо, 
безопасно и стабилно, оживено киберпространство. Трябва да се положат съвместни усилия за формиране на общност със 
споделена съдба в киберпространството и създаване на по-добро бъдеще за човечеството, се казва в Бялата книга. 
Новата китайска концепция за „универсално киберприятелство“ е в явно противоречие с политиката на западните 
държави. Така през октомври САЩ въведоха още един мащабен пакет от санкции срещу китайски компании. Новите 
ограничения не позволяват на китайските компании да купуват усъвършенствани чипове и оборудване за производството 
им без лиценз, а също така ограничават способността на „лица от САЩ“, включително граждани на САЩ или притежатели 
на зелена карта, да поддържат „разработване или производство“ на чипове в определени производствени съоръжения в 
Китай. 
Европа също следва политиката на антикитайски забрани. Според Reuters германското правителство вероятно ще блокира 
придобиването на завода за чипове Elmos от Китай. Германското министерство на икономиката проучваше продажбата на 
завода на шведската компания Silex, която е дъщерно дружество на китайската група Sai Microelectronics. По-рано 
германският вестник Handelsblatt съобщи, че германското правителство вероятно ще разреши прехвърлянето на 
производството на микрочипове от дортмундската компания Elmos към нейния конкурент Silex. 
 
√ Петролът продължава да поевтинява 
Цените на петрола продължиха да се понижават в ранната търговия четвъртък, следвайки спад в продължение на три дни, 
тъй като въздействието на подновените мерки срещу разпространението на коронавируса в Китай натежа на пазара, пише 
Ройтерс. 
Търговците чакат и данни за инфлацията в САЩ, които може да дадат насока за по-нататъшно увеличение на лихвените 
проценти. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,15 долара, или 0,17%, до 92,50 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,20 долара, или 0,23%, до 85,63 долара за барел. Брентът е поевтинял с 
6% от началото на седмицата, а WTI – с повече от 7%. 
Производственият център на Гуанджоу - град с 19 милиона души, в четвъртък съобщи за повече от 2000 нови случая на 
заразени с COVID0-19 за 9 ноември,. Това е трети пореден ден с подобен брой новозаразени. На милиони жители беше 
казано да се тестват за COVID-19 в сряда и един квартал в града беше поставен под локдаун. 
Данните за индекса на потребителските цени (CPI) за Съединените щати ще бъдат публикувани по-късно в четвъртък, като 
се очаква да покажат забавяне на темпа на инфлация както на месечна, така и на годишна основа. Това може да накара 
Федералния резерв на САЩ да намали размера на планираните увеличения на лихвените проценти, което би се считало 
за положително развитие за растежа на икономиката и търсенето на петрол. 
Цените също бяха под натиск след голямото нарастване на запасите от суров петрол в САЩ, отчетено в сряда. Запасите от 
суров петрол в страната са се увеличили с 3,9 млн. барела през миналата седмица, съобщи Администрацията за енергийна 
информация. Така запасите на САЩ са достигнали най-високото си ниво от юли 2021 г. 
Запасите от бензин обаче са намалели с 900 хил. барела до най-ниското си ниво от ноември 2014 г., а запасите от дестилат 
са се понижили с 500 хил. барела. 
Анализаторът на Commonwealth Bank Вивек Дар отбеляза, че запасите от дестилат, които включват дизелово гориво, мазут 
и реактивно гориво, са паднали до най-ниското си ниво от десетилетие и броят на дните, в които тези запаси могат да 
отговорят на очакваното търсене, е 26 - близо пет дни под средната стойност за пет години. Според Даар това е знак за 
„много по-стегнатите условия от пазарите на петрол или бензин в САЩ“. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Икономика по време на кризи. За парите от Европа, инвестициите и отстъпката за горивата; Гост: Икономическият 
министър Никола Стоянов. 

- Социалните предложения на БСП за бюджета и защо левицата поиска оставката на вътрешния министър; Гост: 
Георги Свиленски. 

- Изводите и политиките на "Възраждане" след консултациите при президента. При какви условия биха подкрепили 
съставяне на редовно правителство; Гост: Цончо Ганев. 

- Защо държавата продължава да губи войната с мигрантите и каналджиите по границата с Турция; Гости: Анализ 
на Димитър Гърдев и Димо Гяуров. 

- На живо от Бухово: Лекуват ли се пациенти при лоши условия в болница за рехабилитация. 
БТВ, „Тази сутрин" 

- Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов. Ще се разберат ли лидерите на партиите за редовен кабинет. 
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- София под блокада - за какво увеличение на заплатите ще настояват синдикатите; Гости: Пламен Димитров и 
Димитър Манолов. 

- Ще бъдат ли осъдени 136 медицински сестри и санитари заради протест по време на работа? На живо от Добрич 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- Преди завъртането на мандатите, ще намерят ли партиите формула за бъдещото управление; Гост: Лидерът на 
"Български възход" Стефан Янев. 

- Призовки за медици. Ще бъдат ли осъдени протестиращите лекари и медицинските сестри от болницата в Добрич 
и незаконно ли е искането им за по-високи заплати. 

- Черен петък по време на инфлация! Ще бъдат ли шокови намаленията и тази година? Проверка в „На твоя страна". 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - И без парно през зимата София ще издържи на ток, но ще спира от време на време 
в. 24 часа - Граничарят застрелян с пушка за глигани, задържаните братя май плячкосвали мигранти 
в. Телеграф  - Адвокат Мартина Георгиева: Мамят българи с имоти в Гърция 
в. Телеграф  - Лекарският съюз отряза касата 
в. Труд -  Цигарите поскъпват с 20 ст. заради акциз 
в. Труд  - Всеки ден нов милионер 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - Радев поиска от "Възраждане" да са конструктивни, пита чий кабинет биха подкрепили 
в. 24 часа - Снегът ще засипе десетки пътища - ремонтирани, но без маркировка, знаци и мантинели 
в. 24 часа - Ще търсят и неруско гориво за атомната централа 
в. Телеграф - БСП и ПП искат нов бюджет 
в. Труд  - В закона за вечните доносници цари хаос 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Николай Василев икономист: Много е важно България да не се сгромоляса бюджетно и да не гледа еврозоната 
и Шенген през крив макарон 
в. Телеграф  - Зам.-председателят на СФСМВР Илия Кузманов: МВР води война не с бежанците, а с полицаите 
в. Труд  - Виктор Папазов, икономически съветник на ПП "Възраждане“ пред “Труд News": Еврото е капан, в който влезеш 
ли, няма излизане 
Водещи анализи 
в. 24 часа - У нас вдигането на лихвите ще мине по-леко от Западна Европа 
в. 24 часа - Много власт за 1 човек при президентска република? Всъщност ще е по-малко от на редовен премиер сега 
в. Телеграф - От Солунската митница до къща на Бяло море 
в. Труд - Белият дим на съгласието е още химера. 

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

