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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Дивидент 
 
√ Ще стане ли минималната заплата 50% от средната 
Бизнесът оспорва законопроект на БСП, като посочва, че нарушава новата европейска директива 
Политическите разговори за държавните финанси през 2023 г. отварят и тежък дебат за увеличението на минималната 
работна заплата. Към момента в дневния ред на парламента има един голям финансов закон - удължаването на държавния 
бюджет от 2022 г. до избор на редовно правителство, предложен от служебния кабинет на Гълъб Донев. С този т.нар. 
удължителен закон практически се замразяват нивата на минималната работна заплата и пенсиите. Затова някои от 
политическите сили, които работят в полупредизборен режим, дават заявка да прекроят проектозакона на служебния 
кабинет и да увеличат социалните плащания. Сред тях на първо време са БСП и "Продължаваме промяната", но ако се 
стигне до гласуване в пленарната зала едва ли някоя от останалите политически сили ще посмее публично да се обяви 
против увеличенията на фона на задаващата се икономическа криза.  
По-конкретно, социалистите са внесли промени в Кодекса на труда, които предвиждат минималната работна заплата да е 
бъде 50% от средната за страната. От БСП се позовават на наскоро приетата европейска директива, която дава такава 
възможност. Работодателските организации обаче посочват куп проблеми и казват, че тази законодателна инициатива 
категорично нарушава духа на европейското законодателство.  
Какво предвижда новото европейско законодателство? 
В средата на октомври Европейският парламент и Съвета на ЕС одобриха директивата за адекватна минималната работна 
заплата. Текстовете дават две възможности - едната е минималната работна заплата да се увеличи до 50% от средната 
брутна или до 60% от медианната работна заплата.  
На второ място директивата изисква от държавите-членки да увеличат обхвата на колективното трудово договаряне до 
80% от работниците. 
Също така европейските законодатели предвиждат опция вместо минималните работни заплати да се определят със 
закон, праговете да се договорят между работодателите и синдикатите, тоест от т.нар. социални партньори.  
Къде бизнесът вижда проблеми? 
Национално представените работодателски организации са със силно отрицателни становища по промените в Кодекса на 
труда, като изброяват няколко групи проблеми. 
На първо място, те оспорват начина, по който се прави опит за транспониране на европейската директива. От Българската 
стопанска камара (БСК) казват, че изискванията на директивата предполагат преди самото определяне на размера на 
минималната работна заплата  да се проведе процедура по изготвяне на критерии, съобразени в съответствие с 
националните си практики.  
Вторият проблем е, че социалните партньори са изолирани от процеса, което според БСК е в откровено противоречие на 
европейската директива. "Законопроектът ерозира ролята на социалните партньори по ключов за тях въпрос", казва 
Стопанската камара в своя позиция.  
Отделно, се оспорва ефективността на законопроекта. Според Българската търговско-промишлена палата (БТПП) 
създаването на механизъм не означава сляпо повишаване на минималната заплата с 50 на сто, а "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". 
БТПП казва, че е под съмнение и стабилността на държавния бюджет, тъй като държавата е най-големият работодател и в 
държавната и общинската администрация работят значителен брой служителите по трудов договор Според данните на 
организацията наетите в изпълнителната власт са 98 540 души през 2020г., а в териториалните структури 42 065 души. БТПП 
цитира и изказване на финансовия министър Росица Велкова, че увеличение с 10 лева на минималната работна заплата 
влошава дефицита с 50 млн. лева. 
50% от средната или 60% от медианната? 
Според Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) е по-удачно минималната работна заплата да се определи като 60% 
от медианната, а не като 50% от средната. 
Медианната е т.нар. среда на всички заплати в извадката, която разделя доходите на служителите на две равни половини 
- 50%, които печелят повече от медианата на заплатата и 50%, които получават по-малко от нея. 
От АИКБ подчертават, че в случая с увеличението на минималната, медианната работна заплата е по-адекватна, тъй като 
тя не се влияе нито от минималната работна заплата, нито от групите с високи доходи, които повишават средната брутна 
работна заплата по несъразмерен начин 
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"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", казват още от 
Асоциацията на индустриалния капитал. 
 
Novini.bg 
 
√ Депутатите одобриха на комисия удължаването на бюджета 
С 11 гласа "за" бюджетната комисия в парламента одобри удължаването на държавния бюджет, както и двата по-малки - 
на ДОО и НЗОК, съобщи "24 часа". 
Не е редно служебен кабинет да въвежда политики - с тези думи финансовата министърка Росица Велкова отново 
подкрепи тезата си защо няма да се внася нов бюджет за 2023 г., а оставя това на редовно правителство. 
По думите ѝ удължителният закон ще осигури функционирането на държавата, дори ако има нови избори. От НЗОК и НОИ 
увериха, че разполагат с нужните финанси, за да осигурят здравните и социалните плащания. 
От "Продължаваме промяната" и БСП отново се обявиха против удължаването и "за" приемането на нов закон. Румен Гечев 
от БСП призова трите варианта на бюджет, които финансовото министерство обяви че е изготвило, все пак да бъдат дадени 
на бюджетната комисия и посочи, че подкрепят удължаването, за да може между първо и второ четене да внесат 
конкретни предложения. 
Кирил Ананиев от ГЕРБ подчерта, че приемане на нов бюджет би затруднило евентуалното ново сформирано редовно 
правителство и би го го задължило да изпълнява вече насочени политики. Според Ананиев, ако сметнат в средства идеите 
на ПП и БСП, дефицитът би отишъл към 8-9%, а дългът щял да нарасне значително. При една актуализация пък ще са нужни 
редица рестриктивни мерки. 
Един редовен кабинет може да актуализира приетият нов бюджет, контрира го Асен Василев от "Промяната". 
От АИКБ заявиха, че подкрепят удължаването, от КНСБ обаче не. Председателят на Българската асоциация на заведенията 
(БАЗ) Ричард Алибегов поиска да се запази намалената ставка от 9 % ДДС за бранша. Управителят на БНБ Димитър Радев 
посочи, че подкрепя позицията на финансовото министерство за удължаване на бюджета. За един централен банкер е 
предизвикателство да направи коментар без числа. Подкрепям министерството на финансите, каза Радев. 
Той отново посочи, че се върви към затягане на лихвените условия с цел да се ограничи търсенето и съответно да се намали 
инфлацията. Фискалната политика да върви към консолидация, не към разхлабване, каза още пред депутатите Радев и 
предупреди за дисбаланс в икономиката.  
На въпрос на Асен Василев дали удължаването на бюджета ще се отрази на влизането ни в еврозоната, Радев отговори, че 
неяснотата около фискалната ни политика е проблем. 
По думите на управителя на БНБ шансовете ни да въведем еврото в посочения срок от 2024 г. са между 30 и 40%. Преди 
приемането на решението на парламента в тази посока шансовете са били 0%, стана ясно още от думите на Радев. 
 
Dir.bg 
 
√ Комисия в парламента прие удължаването на бюджета 
Лазар Лазаров, служебен заместник министър-председател по социалните политики и служебен министър на труда 
и социалната политика, Росица Велкова-Желева, служебен министър на финансите. проф. д-р Петко Салчев, 
управител НЗОК и Ивайло Иванов, управител на Н 
Бюджетната комисия в парламента одобри удължаването на държавния бюджет, както и двата по-малки - на ДОО и НЗОК. 
Това стана възможно с 11 гласа "за", 4 "против" и трима "въздържали се". Заседанието се проведе в зала "Изток" в 
Народното събрание следобед. 
Старият бюджет ще действа не повече от три месеца през следващата година. С него ще се осигури продължаващо 
финансиране на редица социални и други плащания. От НЗОК и НОИ увериха, че разполагат с нужните финанси, за да 
осигурят здравните и социалните плащания. Този закон ще позволи всички системи да функционират, като се запазват 
действащите данъчни облекчения и намалени данъчни ставки. Пенсиите и другите плащания ще се финансират на нивата 
от декември 2022 г. 
Финансовата министърка Росица Велкова съобщи, че не е редно служебен кабинет да въвежда политики. Тя отново 
подкрепи тезата си защо няма да се внася нов бюджет за 2023 г., а оставя това на редовното правителство. 
Велкова каза, че служебният кабинет е направил работни варианти за бюджета. Министерският съвет е решил да не внася 
бюджет от гледна точка на фискалната стабилност и от гледна точка на липсата на парламентарно мнозинство, което да 
стои зад тях. По думите ѝ удължителният закон ще осигури функционирането на държавата, дори ако има нови избори. 
От "Продължаваме Промяната" и БСП отново се обявиха против удължаването и "за" приемането на нов закон. 
БСП смята, че не е пречило служебното правителство да внесе бюджет и по него да се работи в парламента. 
Румен Гечев призова трите варианта на бюджет, които финансовото министерство обяви че е изготвило, все пак да бъдат 
дадени на бюджетната комисия и посочи, че подкрепят удължаването, за да може между първо и второ четене да внесат 
конкретни предложения, съобщи "24 часа". 
ГЕРБ обявиха, че ще подкрепят удължаването на бюджета. "Според мен, за да се направи бюджет за 2023 г. трябва да има 
тригодишна бюджетна прогноза, която представлява мотивите към самия бюджет. Това е работа на едно редовно 
правителство", смята Кирил Ананиев. Според него приемането на нов бюджет би затруднило евентуалното ново 
сформирано редовно правителство и би го го задължило да изпълнява вече насочени политики. Ако сметнат в средства 
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идеите на ПП и БСП, дефицитът би отишъл към 8-9%, а дългът щял да нарасне значително, каза той. При една актуализация 
пък ще са нужни редица рестриктивни мерки. 
Асен Василев от "Промяната" го контрира - един редовен кабинет може да актуализира приетият нов бюджет. 
Част от работодателските организации разбират необходимостта от удължаване на бюджета за миналата година, но 
отчитат и липсата на дългосрочна финансова политика. Синдикатите са недоволни от замразяването на доходите. От 
Сдружението на общините обърнаха внимание, че местната власт не би могла да приеме своите бюджети в условията на 
неприет държавен бюджет. 
АИКБ подкрепят удължаването на бюджета, но КНСБ - не. Председателят на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) 
Ричард Алибегов поиска да се запази намалената ставка от 9% ДДС за бранша. 
Управителят на БНБ Димитър Радев посочи, че подкрепя позицията на финансовото министерство за удължаване на 
бюджета. За един централен банкер е предизвикателство да направи коментар без числа. Подкрепям министерството на 
финансите, каза Радев. 
Той отново посочи, че се върви към затягане на лихвените условия, за да се ограничи търсенето и съответно да се намали 
инфлацията. "Фискалната политика да върви към консолидация, не към разхлабване", каза още пред депутатите Радев и 
предупреди за дисбаланс в икономиката. 
 
Борба 
 
√ 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 месианната 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. 
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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 
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 
 
 
Мениджър 
 
√ Владимир Спасов е МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА 2022 
Новият носител на титлата „Мениджър на годината“ е Владимир Спасов, прокурист на „М+С Хидравлик“ АД. Името на 
победителя в 15-то юбилейно издание на единствения по рода си конкурс за висши мениджърски постижения беше 
обявено на официалната церемония по награждаването, която се състоя в Софийската опера и балет снощи. 
Посрещнат с аплодисменти от препълнената зала, президентът на България Румен Радев, под чийто патронаж е 
събитието, отвори плика с името на най-добрия мениджър на страната ни за тази година, връчен му от Силвия Пенева, 
управляващ съдружник на „Делойт България“, автор на независимата методология за оценяване на кандидатите. 

„Българският бизнес расте, въпреки поредицата от кризи, която ни 
връхлетя. Това се дължи на факта, че България има лидери, които със 
своите знания и кураж водят към още по-високи върхове. Вие ни давате 
вярата, че България се развива като модерна, просперираща, европейска 
държава и продължава да върви напред.“, заяви държавният глава преди 
да обяви победителя в конкурса. Този конкурс задава тона, добрите 
практики, честната и открита конкуренция, които са всички онези високи 
стандарти към които трябва да се стреми бизнеса, отбеляза още той. 
„Това, което правите всеки ден, денонощно е един полет – сред мъгли, 
облаци, над море, срещу силни противници“, каза още президентът в 
словото си към финалистите и всички представители на българския 
бизнес и предприемачество в залата. И им пожела никога „да не ви 
свършва горивото!“ 
„За мен тази награда е и едно признание, че българското машиностроене 
не е забравено. Моето първо образование е морско училище, а тази 
статуетка символизира платно на кораб, затова желая на всички попътен 
вятър!“, бяха първите думи на Мениджър на годината 2022, който успя от 
втори опит да вдигне статуетката на победителя. Владимир Спасов бе 
сред финалистите в конкурса и през 2020-та година. 

Всеки един от десетте Топ мениджъри на България в състезанието за висши мениджърски постижения през тази година бе 
отличен на сцената на тържествената церемония със специална грамота за висши постижения в мениджмънта. Петима от 
тях дебютират във финалната десетка за 2022 г., а останалите петима се класират за втори път. Отличията им бяха връчени 
от също толкова успешни бизнес ръководители и публични личности, а малко преди да бъде обявено името на победителя, 
всички те бяха аплодирани на сцената на най-големия празник на българския бизнес. „Този единствен по рода си формат 
има за цел да открои най-добрите примери на лидери и професионалисти. Ще продължим да отстояваме тази цел, 
заяви Александра Мирчева, издател на списание „Мениджър“ в приветствие към Топ мениджърите на България 2022. 
„Мениджър на годината“ е конкурс, който расте и се развива заедно с бизнеса в България и затова, за първи път в своята 
15-годишна история разшири обхвата си като добави нови четири категории. Оценяването на всички кандидатствали 
компании също бе извършено от „Делойт България“ в два етапа, а първите носители на наградите в тях бяха обявени от 
сцената на Софийската опера и балет: 
Категория „Най-добър нов бизнес“ 
Победител: „АМПЕКО“ ЕООД 
Категория „Бизнес в първите 20 милиона“ 
Победител: „АГРОЛАНД БЪЛГАРИЯ“ АД 
Категория „Бизнес трансформация“ 
Победител: ФАДАТА ЕООД 
Категория „Екип на годината“ 
Победител: СИМЕНС ЕООД 
И тази година беше връчена специалната награда на името на проф. д-р Лъчезар Цоцорков „За развитие на 
регионите“. Призът бе присъден на „ФААК БЪЛГАРИЯ“. Носителят на тази награда по традиция се присъжда на компания, 
чийто лидер е във финалната десетка, която се откроява с ясно дефинирани цели за развитие на местните общности, 
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изградена философия на компанията относно нейния принос към местните общности и регионалното развитие, механизми 
за реализация на философията и измерими резултати за успешно проведени активности. 
Представяме ви НОВИЯТ МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА: 
ВЛАДИМИР СПАСОВ е прокурист на „М+С Хидравлик“ 
АД. Завършил е ПМГ „Никола Обрешков“, Казанлък, със златен 
медал, ВВМУ „Никола Вапцаров“, Варна, специалност „Инженер 
корабоводител“. Има магистърска степен от СА „Димитър 
Ценов“, Свищов, специалност „Мениджмънт на търговската 
дейност“. Работи последователно в „Параходство БМФ“ като 
трети помощник-капитан, „Капро-ни“ АД като ОТКК и 
организатор пазари. От 2000 г. до момента е част от „М+С 
Хидравлик“ АД, където постепенно расте кариерно до висшата 
управленска позиция. Компанията е специализирана в 
производство и търговия с хидравлични продукти – орбитални 
мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, хидравлични 
спирачки, аксално-бутални мотори и помпи, като реализира 
продукцията си в цял свят. 
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. 
 
√ България се включва във военни тренировки за помощ на Украйна 
България ще се включи в тренировъчната мисия на ЕС за военно подпомагане на Украйна - European Union Military 
Assistance Mission in Ukraine (EUMAM UА), съобщават от Министерството на отбраната. Решението за националния принос 
взе Министерският съвет в изпълнение на решението на Народното събрание от 3 ноември 2022 г.   
След решение на Съвета „Външни работи“ от 17 октомври 2022 г., ЕС установява тренировъчната мисия за подпомагане на 
Украйна EUMAM UА. Тя има „неизпълнителен“ мандат, което означава без използване на сила и е с първоначална 
продължителност от две години. 
Целта е да допринесе за подобряване чрез обучение и тренировка на военните способности на Въоръжените сили на 
Украйна (ВСУ). За постигането на тази цел EUMAM UА ще предоставя на ВСУ индивидуална и колективна подготовка на 
тактическо ниво, специализирано обучение на личен състав, подготовка на бойни формирования за териториална отбрана 
и предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси за подготовка на формирования от въоръжените сили на Украйна. 
С решението на Министерския съвет България декларира готовността си за принос към тренировъчната мисия. 
Подготовката ще се проведе на територията на Федерална Република Германия, Република Полша и други държави-членки 
на ЕС. Предвижда се и в обхвата на българското участие, след съгласуване с украинската страна, на територията на 
Република България да се проведе обучение с един модул за подготовка на бойни санитари (до 15 военнослужещи на 
месец, до 4 модула в рамките на година). 
 
√ България и Турция ще скъсяват времето за минаване на влаковете през границата 
България и Турция започват работа за намаляване на времето при преминаване на влаковете през граничните пунктове. 
Това стана ясно на среща между вицепремиера по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията 
Христо Алексиев с генералния директор на Турските държавни железници Хасан Пезюк. 
В рамките на дискусията двете страни изразиха общо мнение, че от съществено значение е увеличаването на стокооборота, 
което ще доведе до развитие на икономиките на България и Турция. 
В разговорите с турската делегация заместник-министърът на транспорта и съобщенията Красимир Папукчийски подчерта, 
че е необходимо приоритетно да се даде тласък на интермодалните влакове, което ще позволи рентабилност в сроковете 
на доставки. Той апелира за ускоряване на дейностите по проекта за трансграничното сътрудничество и транспортният 
коридор по направлението изток-запад. 
„В момента двете железопътни администрации на България и Турция работят за увеличаване броя на машините до 24 
влака на денонощие, преминаващи през граничните преходи“, каза Папукчийски. Той отбеляза, че новият железопътен 
граничен преход между двете съседни страни по линията Ямбол - Лесово - турска граница ще отговори на нуждите на 
пазара и ще облекчи трафика през съществуващия железопътен преход Свиленград – Капъкуле. Папукчийски посочи още, 
че българската страна работи активно по модернизирането на железопътната инфраструктура по направлението сръбска 
граница – София – Пловдив – турска граница. 
 
√ ЕП одобри приемането на Хърватия за пълноправен член на Шенген 
Европейският парламент одобри приемането на Хърватия за пълноправен член на Шенгенското пространство. Решението 
беше взето с 534 гласа "за", 53 гласа "против" и 25 гласа "въздържал се", с което евродепутатите подкрепиха премахването 
на контрола по вътрешните граници между Шенгенското пространство и Хърватия, информират от пресслужбата на 
Европейския парламент.  
На 9 декември 2021 г. Съветът потвърди, че Хърватия е изпълнила всички необходими условия за пълното прилагане на 
правилата на Шенген. Сега евродепутатите призовават Съвета да продължи процеса и да приеме окончателно решение за 
премахване на граничния контрол.  
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За да се гарантира спазването на основните права по външните граници на ЕС, членовете на ЕП настояват Хърватия да 
информира Парламента и Съвета за това как е изпълнила плана си за действие за управление на външните граници на ЕС, 
и по-специално за независимия механизъм за наблюдение на действията на полицейските служители. Във връзка със 
сигналите за отблъскване по хърватските граници, евродепутатите искат Комисията да оцени управлението на външните 
граници на Хърватия и аспектите на основните права (включително чрез посещения на място) като част от програмата за 
оценка на Шенген.   
"Хърватия премина през най-всеобхватната оценка за членство в Шенген от всички държави от ЕС досега. Тя е изпълнила 
281 препоръки в 8 области на шенгенското законодателство. Комисията и Съветът потвърдиха готовността на страната да 
прилага изцяло шенгенските правила. Европейският парламент е напълно съгласен: премахването на контрола по 
вътрешните граници трябва да стане до края на тази година!", заяви докладчикът Паулу Ранжел (ЕНП, ПТ) след 
гласуването.  
Европейският парламент отдавна се застъпва за разширяването на Шенгенското пространство, което днес включва 26 
държави (всички държави членки на ЕС с изключение на България, Хърватия, Кипър, Ирландия и Румъния, както и 
Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, които не са членки на ЕС). През 2018 г. членовете на ЕП заявиха, че 
Хърватия трябва да бъде приета в Шенген, веднага щом изпълни необходимите критерии. На 18 октомври 2022 г. те също 
така изразиха подкрепата си за незабавното приемане на България и Румъния. 
Окончателното решение за премахване на вътрешния граничен контрол трябва да бъде взето с единодушие от Съвета на 
ЕС. 
 
√ Полша и Словакия ще увеличат разходите си за отбрана 
Полша ще увеличи значително разходите си за отбрана догодина до поне 3% от брутния си вътрешен продукт, а съседна 
Словакия също влага сериозно във въоръжените си сили. Това обявиха премиерите на двете натовски членки Матеуш 
Моравецки и Едуард Хегер, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.  
Двамата лидери присъстваха на многонационално военно учение в Полша, където направиха заявка за повишаване на 
отбранителните си способности и на военното сътрудничество помежду си с оглед на войната в съседна Украйна.  
По думите на Моравецки догодина правителството му ще похарчи над 100 милиарда злоти (21,4 млрд. долара), "а може 
би дори и 130 млрд. злоти (27,8 млрд. долара)" за осъвременяване на въоръжените си сили. Той поясни, че това ще се 
равнява на 3-4% от полския БВП - което автоматично ще направи бюджета за отбрана на Полша един от най-големите сред 
тези на 30-те членки на НАТО. Засега тя заделя за армията си малко над 2 на сто.  
"Най-добрата стратегия е да сдържаш противника със силата на собствената си армия, както и чрез сътрудничество с 
другите страни", каза Моравецки.  
Словашкият му колега Хегер заяви, че правителството в Братислава "усилено модернизира въоръжените си сили" и добави, 
че руското нападение срещу Украйна е показало необходимостта от регионално сътрудничество в областта на отбраната.  
Моравецки и Хегер наблюдаваха маневри, в които участваха около 2000 полски, словашки, чешки, унгарски, американски 
и британски военнослужещи. Учението "Пума-22" се състоя на полигона Нова Демба в Югоизточна Полша, на около 150 км 
от границата с Украйна.  
"Искаме да създадем мир и затова искаме да покажем, че разполагаме с достатъчно сили за опазване на мира", каза Хегер.  
 
√ Испания отбелязва най-голям ръст на държавния дълг от страните от еврозоната 
Последните няколко години представляват безпрецедентно предизвикателство за европейските публични финанси, 
особено по отношение на задлъжнялостта на администрациите. От 2019 г. до 2021 г. данните на Евростат показват как 
пасивите растат до двуцифрени числа (измерени в процентни пунктове разлика) в няколко от основните икономики на 
Паричния съюз (с единственото изключение на Ирландия). 
Само в Испания обаче този напредък надхвърля 20 процентни пункта. В резултат на това тази променлива приключи 
миналата година на 118,3% от БВП, което е рекордно ниво, въпреки че отбеляза лек спад в сравнение с 2020 г. Това е 
разлика, която е с почти 10 пункта по-висока от средното увеличение за цялата еврозона през този период (разположено 
на 11,5 единици) и която е значително по-висока от увеличенията на публичния дълг на пряко сравними икономики като 
Италия (16,2) или Франция (15,4) през същия период, предава eleconomista.es.  
Германия показва напредък на публичните си задължения от 9,7 пункта между 2019 г. и 2021 г., според последните данни 
от Евростат. По-конкретно, през 2021 г. Германия представи дълг на всички свои администрации, еквивалентен на 68,6%, 
само малко над лимита от 60%, установен от Пакта за стабилност и растеж, чието спазване ще бъде изискано от Брюксел 
отново през следващите години. 
Поведението на Испания по отношение на увеличаване на задлъжнялостта също е несравнимо с много малките икономики 
на Валутния съюз като Малта, Чехия и Словакия. 
Изправени пред аномалия от такъв мащаб, всичко показва, че в управлението на публичните сметки действат сили, 
надхвърлящи ефекта, който глобалната здравна криза, причинена от Covid-19, имаше и че тя е била в състояние да наруши 
баланса на администрациите на всички развити страни. Истината е, че увеличаването на държавните разходи натрупва 
инерция, наследена от времената преди тази криза, която доведе до нивото на публичните разходи (другата страна на 
задлъжнялостта на този сектор) да се позиционира над 50% от БВП през последните години, пише изданието. 
Подобна еволюция представлява значителна слабост, въпреки че може да се твърди, че нарастването на инфлацията и 
растежът на БВП, които все още продължават, облекчават бремето на дълга днес. Този ефект е чисто статистически и трябва 
да се вземе предвид и бързото нарастване на условията за финансиране в Паричния съюз. Миналата седмица ЕЦБ взе 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12030429/11/22/Espana-presenta-la-mayor-alza-en-la-deuda-publica-de-los-paises-del-euro-.html
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решение за ново рязко увеличение на лихвените проценти с допълнителни 75 базисни пункта, като същевременно затегна 
условията за достъп до ликвидност на търговските банки, припомнят от изданието. 
 
√ Румъния и Украйна отварят нов граничен пункт на общата си граница 
Румъния и Украйна отвориха вчера нов граничен пункт на общата си граница. Той се намира при селищата Викову де Сус 
от румънска страна и Красноилск – от украинска. 
Решението за отваряне на пропускателния пункт бе одобрено от румънското правителство в сряда, предаде агенция 
Аджерпрес, цитирана от БТА.  
"Това е първият граничен пункт, отворен след руската военна агресия в Украйна, между Украйна и държава членка на 
Европейския съюз. Този граничен пункт ще обхваща както международния пешеходен и автомобилен пътнически трафик, 
така и товарния трафик, с постоянен график на работа, като по този начин ще се ускори и улесни преминаването на 
границата от хора и транспортни средства", каза говорителят на румънското правителство Дан Карбунару. 
Румънският премиер Николае Чука и украинският му колега Денис Шмигал участваха в откриването на новия граничен 
пункт Викову де Сус – Красноилск и митница на общата граница. След това бе проведена среща на румънския министър-
председател с представители на местната публична администрация на окръг Сучава (Северна Румъния), в която участва 
председателят на окръжния съвет Георге Флутур. 
 
√ САЩ и Русия подновяват инспекциите на ядрените си оръжия 
Русия и САЩ се готвят да се срещнат през следващите седмици, за да обсъдят възобновяването на инспекциите на 
съоръжения за ядрени оръжия съгласно Новия договор за съкращаване на стратегическите въоръжения - СТАРТ, съобщи 
Bloomberg, цитирайки говорителя на Държавния департамент на САЩ Нед Прайс.  Двете страни ще подновят в най-скоро 
време преговорите за инспекциите съгласно Новия договор за намаляване на ядрените оръжия START, които бяха спрени 
преди войната в Украйна. 
Прайс заяви, че двустранната консултативна комисия между двете най-големи ядрени сили в света ще се срещне "в близко 
бъдеще". През август т.г. Русия спря сътрудничеството по договора, като обяви, че санкциите, наложени от Вашингтон, 
пречат на изпълнението на ангажиментите по договора. "Изяснихме на Русия, че мерките, наложени в резултат на 
непредизвиканата война срещу Украйна, не пречат на руските инспектори да извършват инспекции в САЩ по новия 
договор START. Така че се надяваме, че срещата е ни позволи да продължим с тези проверки", каза Прайс. 
Комисията, която трябва да се събира два пъти годишно, се срещна последно през октомври 2021 година, Точно преди 
Русия да започне да разполага своите войски около границата си с Украйна. 
Новият договор START ограничава броя на стратегическите ядрени бойни глави, които САЩ и Русия могат да имат, както и 
разполагането им на наземни и подводни ракети и бомбардировачи. Ройтерс съобщава, че комисията ще се събере на 
заседание в Кайро. "Ние сме реалисти за това какво може да доведе диалогът между САЩ и Русия и какво може да 
постигне", каза Прайс. Той посочи, че САЩ са положили усилия Москва и Вашингтон да продължат да си предават 
съобщения и да запазят диалога помежду си въпреки изострянето на отношенията заради войната в Украйна.  
Руският вестник "Комерсант" съобщи във вторник, че възобновените преговори може да се проведат в Близкия изток. 
Досега срещите се провеждаха в Швейцария, но Русия вече не я разглежда като неутрална държава. 
 
√ Подготвят среща между Джо Байдън и Си Дзинпин на Г-20 
Възможна е среща между американският президент Джо Байдън и китайският лидер Си Дзинпин в рамките на срещата на 
Г-20 на о. Бали в Индонезия. Съединените щати трябва да работят заедно с Китай в името на избягването на 
недоразумения, заяви вчера говорител на китайското външно министерство, цитиран от Ройтерс и БТА. 
Говорителят направи това изявление в отговор на въпрос във връзка с информациите, че следващата седмица може да 
има среща на китайския лидер Си Цзинпин и американския президент Джо Байдън. Китай е ангажиран с идеята за мирно 
съвместно съществуване със САЩ, но тайванският въпрос е в центъра на нашите интереси, изтъкна говорителят на 
китайското Външно министерство Чжао Лицзян на редовен брифинг в Пекин. Съединените щати трябва да спрат да 
използват търговските въпроси като оръжие и следва да предприемат реални действия за защита на ролята на пазарната 
икономика, изтъка Чжао. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на данните за инфлацията в САЩ 
Цените на петрола е повишиха в ранната търговия в петък на фона на данните за забавяне на инфлацията в САЩ, които 
засилиха надеждите, че Федералният резерв ще намали размера на бъдещите лихвени увеличения, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,82 долара, или 1,94%, до 95,49 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,77 долара, или 2,05%, до 88,24 долара за барел. Предходната сесия 
двата петролни еталона поскъпнаха съответно с 1,1% и 0,8% 
Цените на двата сорта обаче продължават да вървят към седмичен спад от над 4%, след като ръстът на случаите на COVID-
19 в Китай породи опасения за по-слабо търсене на гориво. 
Китайските власти засилиха локдауните и други ограничения, за да предотвратят разпространението на вируса, тъй като 
броят на случаите в Китай скочи до най-високото си ниво след локдауна в Шанхай по-рано тази година. 
„Тъй като търговците са свръхчувствителни към локдауни в най-големия вносител на петрол в света, това може временно 
д а ограничи амбицията на пазара на петрол“, каза Стивън Инес, управляващ партньор в SPI Asset Management. „Но без 
съмнение сме на много по-добро място от вчера“, добави той. 
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Освен че поръчките за работа от вкъщи намаляват мобилността и търсенето на гориво, пътуванията в Китай остават 
ограничени, тъй като хората искат да избегнат риска от това да бъдат уловени в карантина, посочиха в бележка 
анализатори на ANZ Research. 
Надеждите, че Китай ще облекчи политиката си за нулев COVID, подкрепиха пазара на петрол миналата седмица, но 
коментари от здравни служители тази седмица ясно показаха, че страната ще се продължа стриктно към мерките за 
ограничаване на разпространението. 
 
БНТ 
 
√ 17 министри ще бъдат изслушани в парламента днес 
17 министри ще бъдат изслушани на парламентарен контрол от депутатите. Премиерът Гълъб Донев също ще отговаря на 
запитвания на народните представители относно политиката по доходите. 
Служебният финансов министър Росица Велкова ще трябва да отговаря на въпроса колко ще струва на държавата 
увеличението на минималната работна заплата. 
Вчера бюджетната комисия прие на първо четене удължаването на държавния бюджет, което означава, че параметрите 
му остават непроменени, включително и минималната работна заплата. 
 
√ Премиерът Гълъб Донев в НС: Служебното правителство няма собствена политика за доходите 
Днешният парламентарен контрол започна с въпроси към премиера Гълъб Донев за бюджета, готвената отмяна за забрана 
на износ на горива от руски петрол и спешната намеса за спиране на високите цени на енергията. 
Корнелия Нинова - председател на БСП: Всички знаем, че цените и инфлацията са важни. Благодарение на участието 
ни в предишното ни правителството се реализира политика за увеличаване на доходите, увеличихме минималната 
заплата на 710 лева, ваучерите на храна, майчинството, пенсиите. С това помогнахме на милиони българи да минат 
през тежките зимни месеци. Оставихме 9 милиарда в хазната и 1 милиард лева излишък. Сега сме изправени пред 
увеличаване на цените, предложение за замразяване на доходите от служебното правителство. Това са работещи 
бедни. Отдавна настояваме да приемем понятие енергийна бедност. Вчера научаваме, че от социалното 
министерство настояват това да влезе от 2024 г. Прагът на бедност ще влезе в сила от 1 юли, тоест през първите 
тежки месеци няма да подпомогнем бедните. 
Гълъб Донев - служебен министър-председател: "Служебното правителство няма и не маже да има собствена 
политика по доходите, включително и тяхното увеличение, а е длъжна да се съобразява с действащото 
законодателство. Предлагаме да се удължи действието на бюджета за 2022 до момента, в който бъде съставено 
редовно правителство. Правилно отбелязахте политиките, които са свързани с доходите. С този законопроект за 
предложени две мерки под формата на данъчни облекчения - ваучери за храна и за деца с увреждания. Това, което 
направи кабинетът ни по отношение на доходите е да отпусне 20 милиона лева към семейства, които да са извън 
обсега на подпомогнатите за отоплението през зимата. Допълнително са включени 40 000 лица и семейства. Една 
дългосрочна политика по доходите трябва да се разработва и изпълнява от редовно правителство. Затова 
служебното правителство не формира политика по доходите, а изпълнява тази от предходното правителство".  
"Или си противоречите, или не си товарите в МС, или не знаете какво правите. Цитат от социалния министър: 
служебният кабинет ще предложи минималната заплата да стане 770 лева. С това ви опровергавам, че не можете 
да направите увеличение на заплатата. Какво се промени от август до сега? Според вас не може да се прави 
дългосрочна политика за доходите, но може за Ф-16 и за Грипените. Знаете ли, че в Министерството на икономиката 
и индустрията се увеличават бордовете на държавните предприятия и второстепенните разпоредители?", попита 
Корнелия Нинова. 
Гълъб Донев - служебен министър-председател: "В МС си говорим и има чуваемост. От август Министерството на 
труда и социалната политика е разработила варианти за увеличение на заплатите. Но то работи затова какво да 
предложи на редовен кабинет. По отношение на бордовете в държавни предприятия бих ви насочил към ресорния 
министър, който да обясни каква е необходимостта от увеличаването на администрацията. Ще направя проверка и 
ще бъдете уведомени". 
Корнелия Нинова - председател на БСП: "Казвате, че служебният кабинет разработвал варианти за минимална 
заплата, за да ти предложи на редовен, редовен няма нужда от предложенията на служебния. Ако не съставим 
кабинет, можем до юни месец да оставим хората на студ и глад. Предлагам между първо и второ четене да направим 
човешки, нормални предложения. Да не подминаваме безхаберието на служебния кабинет. Господин премиер, не се 
измъквайте, че не знаете какво става във вашите министерства. Има масови уволнения, масово назначаване на 
администрация. 
 
√ Отношенията между София и Москва са в най-ниската си фаза, обявиха от МВнР 
От Външно министерство заявиха, че отношенията София - Москва са в най-ниската си фаза, коментирайки изявлението на 
говорителя на руското дипломатическо ведомство Мария Захарова след решението ни да окажем военна помощ на 
Украйна. 
А миграционният натиск по българо-турската граница от началото на годината е безпрецедентен, обяви още заместник-
министърът на външните работи Костадин Коджабашев. Турската страна оказва пълно съдействие за изясняване на 
инцидента, при който загина младши инспектор Петър Бъчваров. 
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"Турският посланик откликна с готовност на моето предложение да бъде създадена съвместна българо-турска 
комисия, която да работи с цел изясняване защо е възникнал този казус, какви са причините за възникването му и как 
такъв тип казуси да не се повтарят", заяви Коджабашев. 
Относно изявлението на говорителката на руското външно министерство, българското отговори, че страната ни е суверенна 
държава, решенията на парламента ни не се коментират и Русия е определила България за неприятелска държава, а не 
обратното: 
"Изявлението напълно се вписва в пропагандната риторика на Руската федерация и в този смисъл не представлява 
абсолютно никаква изненада със своите послания. Двустранните отношения действително са в най-ниската си фаза 
- по същество всякакво сътрудничество де факто е прекратено, но това се дължи на започната от Русия война, която 
е в нарушение на Устава на ООН, на международното право и застрашава сигурността не само в региона, не само в 
Европа, но и в целия свят", каза зам.-министър Коджабашев. 
България ще продължи да работи за убеждаване на Нидерландия, че сме готови за Шенген. Опитите ни продължават по-
малко от месец, преди ключово гласуване на Съвета на ЕС и след като Европейската комисия вече обяви, че сме готови. 
Външно министерство следи внимателно и ситуацията в Република Северна Македония, където специално приет закон ще 
забрани българските клубове. Те ще трябва да се преименуват, но България ще застане зад тях. 
"Тези клубове ще имат възможността или да сменят имената си, или да тръгнат да търсят правата си по съдебен 
път. Българската държава ще ги подкрепи и в двата случая", заяви Желязко Радуков, дирекция "Югоизточна Европа", 
МВнР. 
Външният министър на югозападната ни съседка Буяр Османи обеща да даде закона на Венецианската комисия за 
становище, но решенията й са само съвещателни. Освен това законът вече е приет, напомниха от Външно. 
А по-късно Конституционният съд на Република Северна Македония съобщи, че образува дело относно статута и дейността 
на двата ни частни клуба там - "Иван Михайлов" в Битоля и "Цар Борис Трети" в Охрид. Сигналите са от крайнолявата, 
радикална, проруска партия "Левица" и адвокат Тони Менкиновски. 
И в двата сигнала се твърди, че правилникът и дейността на клубовете са насочени срещу конституционния ред на страната, 
насаждат национална и верска омраза и нетърпимост. Опозиционната ВМРО-ДПМНЕ призова клубовете да бъдат 
затворени веднага. 
 
√ Нидерландия блокира България и Румъния за Шенген по вътрешнополитически причини 
Нидерландското правителство блокира България и Румъния за Шенген по вътрешнополитически причини, заяви пред БНТ 
евродепутатът от Нидерландия Софи ин’т Велд. 
Според нея това е грешно и премиерът Марк Рюте трябва да използва авторитета си, за да убеди нидерландския парламент 
да подкрепи двете страни. 
"Много се надявам нидерландското правителство за промени мнението си за приемането на България и Румъния в 
Шенген. Мисля, че то трябва да подкрепи двете страни. Не може да променяш правилата в последния момент. 
Критериите са изпълнени. България ги изпълни още преди 11 години. Неприемливо е, че някои правителства като 
нидерландското блокират присъединяването по чисто вътрешни политически причини. За мое голямо съжаление 
нидерландският парламент одобри декларация, която казва "Не, България и Румъния все още не трябва да стават 
членове". Мисля, че това е грешно, това е неправилно и се надявам нидерландският премиер Марк Рюте ще използва 
авторитета си и политическата си тежест, за да убеди нидерландския парламент", каза Софи ин’т Велд - 
евродепутат от Нидерландия, "Обнови Европа". 
Междувременно българските евродепутати от всички политически партии изпратиха вчера писмо да премиера на 
Нидерландия Марк Рюте, в което настояват страната да оттегли необоснованото блокиране на приемането на България и 
Румъния в Шенген. 
В писмото си евродепутатите припомнят положителните резултати от мисията в двете държави, която даде висока оценка 
на прилагането на шенгенското законодателство. Българските евродепутати припомнят и оценките, дадени вече от 
Еврокомисията, както и резолюциите на Европейския парламент, че двете страни отдавна са готови за Шенген. 
Евродепутатите ни са готови да проведат работни срещи както с правителството, така и с представители на парламента на 
Нидерландия, за да се постигне споразумение преди срещата на министрите на правосъдието през декември. Именно 
тогава трябва да бъде взето и решението. 
 
БНР 
 
√ Почти всички министри се очаква да участват в парламентарния контрол 
Депутатите удължиха работното си време до 15 часа след началото на парламентарния контрол, в който на въпроси 
отговарят служебният премиер Гълъб Донев и заместниците му -  по управление на европейските средства Атанас Пеканов, 
по икономическите политики Христо Алексиев и по обществения ред и сигурност Иван Демерджиев. 
В контрола се очаква да участват почти всички членове на Министерския съвет, а той ще продължи близо шест часа. 
Според заместник-председателя на парламента Росен Желязков "ние в този петък ще имаме парламентарен контрол от 
миналата седмица, плюс парламентарен контрол за тази седмица, общо шест часа, така, че няма да има въпроси и 
отговори, които да не получат своята очаквана чуваемост". 
Пръв на въпроси ще отговаря премиерът Гълъб Донев, който ще дава разяснения за политиката по доходите, която 
служебното правителство осъществява, както и за готвената отмяна на забраната на износ на горива, произведени от руски 
петрол. 
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Заместникът му Атанас Пеканов за оперативните програми на Европейския съюз до 2027 година и подробности за 
плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. 
Вицепремиерът по икономическите политики и служебен министър на транспорта Христо Алексиев ще отговаря на 
въпроси за финансовото състояние на "Български пощи", а вътрешният министър Иван Демерджиев ще отчете пред 
депутатите план и политики за готовността за разселване на украински граждани в държавни бази и хотели. 
В контрола са предвидени още 13 министри. 
"Дори и шестте часа за тази точка ще бъдат малко, тъй като горе-долу с последното изказване излиза към 13 часа, да 
знаете" - каза председателят на Народното събрание Вежди Рашидов. 
 
√ Управителят на БНБ има притеснения, че финансовите пазари могат да накажат България 
Управителят на БНБ Димитър Радев призова за синхронизиране на паричната и фискалната политика. Той участва в 
заседанието на бюджетната комисия, на което бе одобрен на първо четене т.нар. „удължителен закон“. С него се дава 
възможност да се запазят всички плащания от хазната до съставянето на редовно правителство. 
Радев изрази притеснение, че финансовите пазари „ще накажат“ България и вече има ясен сигнал за това заради високата 
цена, на която страната ни би могла да тегли дълг: 
"Това е може би само началото. Тоест това, което се очаква от пазарите, от кредитните агенции, от независимите 
финансови институции, ще бъде един ясен ангажимент към силна дисциплинирана фискална политика. В противен случай 
има риск финансовите пазари да ни накажат". 
 
√ Министър Илин Димитров: Зимните курорти очакват много силен сезон 
Репортаж на Кети Тренчева в предаването ''12+3'' 
Зимните ни курорти очакват много силен сезон. Големи държави от Европа и Азия се завръщат на българския пазар с 30 
процента повече заявки. За разлика от други страни цените на туристическата услуга няма да се покачат с повече от 20-
25%. 
Това, което липсва в туристическата индустрия и държавната политика, насочена към нея, са позитивните послания. На 
тази тема е форумът, който се провежда в Банско, с участието на ресорния министър Илин Димитров, туристическия 
бизнес, местните власти и двете обществени медии - БТА и БНР. 
Натрапчиво липсват позитивните послания, когато говорим за българския туризъм, призна министър Димитров. Затова с 
двете обществени медии - БТА и БНР - започва дългосрочна програма за реклама на туризма и онова, което го отличава от 
другите дестинации. 
Предавания и подкасти подготвя БНР, а БТА предоставя безплатно своите платформи за представяне на всички 
туристически места и уникални продукти. 
Бизнесът в Банско приветства този нов подход и обяви, че ще търси помощ от министерството за налагане на екологичен 
транспорт и зелени политики, а мечтата на местните механи и ресторанти е за звезда "Мишлен". 
Ски зоната в Банско е готова да посреща зимните туристи, цените са конкурентни на останалите курорти в Европа, каза 
Мая Христоскова, управител на фирмата-концесионер, но не спести проблема с километричните опашки. 
Зимните туристи в България трябва да имат обобщена информация за курортите ни - големи и малки. Например факта, че 
на Боровец се практикува нощното каране, каза кметът на Самоков Владимир Георгиев. 
Репортаж на Кети Тренчева в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Защо е важно сътрудничество между науката и бизнеса? 
Стартира второто издание на Supersonic – годишно събитие за иновации, технологии и наука 
На 10 ноември 2022 г. в София Тех Парк стартира второто издание Supersonic. Това е един от най-авторитетните форуми за 
иновации, технологии и наука. Основни цели на събитието са да промотира България като център за трансфер на 
технологии и знания в Югоизточна Европа, да представи на местната екосистема от държавни, изследователски и 
образователни институции, добри практики за трансфер на технологии и знания. Supersonic TECH & KNOWLEDGE TRANSFER 
е под патронажа на Президента на Република България Румен Радев. 
"Тази година фокусът на Supersonic е върху технологичния трансфер. Това е взаимодействието между науката и бизнеса 
по реализирането и създаването на продукти и услуги на базата на фундаментална наука. Точна заради това искаме да 
покажем добрите примери в България, защото много български компании работят активно с университети, с институти от 
БАН, с центрове за компетентност, с центрове за върхови технологии и не на последно място, със София Тех Парк", посочва 
в "Нашият ден“ Васил Караиванов, председател на Управителния съвет на София Тех Парк. 
Акцентите в програмата са представяне на научноизследователските възможности в България, работа в мрежа между 
регионални изследователи и учени с инженери, изобретатели и бизнес професионалисти, както и актуални възможности 
за инвестиции в рамките на Балканите.  
Според Васил Караиванов е важно е да има продукти с висока добавена стойност – единственият начин за българската 
икономика това да се случи, е да има процес на трансфер на технологии. Сред участниците е Майкъл Уитингам, един от 
тримата носители на Нобелова награда за химия през 2019 г. Той  е един от откривателите на литиево-йонните батерии, 
които сега се използват във всичко – от мобилни телефони до електрически автомобили. 
София Тех Парк ще представи нова програма за иноватори, която е насочена не само към стартиращи компании, но и към 
отделния човек. Ще бъде споделен успешният опит за трансфер на знания и технологии от Германия и САЩ, като ще 
участват лектори, представители на института Fraunhofer и университетите Binghampton и Cornell. В допълнение топ 
компании от България ще покажат своите разработки с научни организации, които вече са внедрени в практиката.  

https://bnr.bg/post/101734418/ministar-ilin-dimitrov-zimnite-kurorti-ochakvat-mnogo-silen-sezon
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В изложението на произведени у нас иновативни продукти или услуги Made in Bulgaria 2.0 ще се включат още 20 
проекта, които вече са внедрени в практиката. 
Повече подробности за второто издание Supersonic можете да чуете от Васил Караиванов в звуковия файл.  
 
√ Свиване на производството и строителството през септември, нарастване на търговията на дребно 
През септември 2022 г. промишленото производство намалява на месечна база за пръв път от юни насам, като в същото 
време се отчита понижение за четвърти пореден месец на строителството и нарастване на търговията на дребно за трети 
пореден месец, показват данните на Националния статистически институт. 
Промишленото производство се понижава през септември с 1,7% спрямо предходния месец, когато нарасна с 0,2%, като 
това представлява първо свиване на промишлеността от юни 2022 г. насам. 
Производственото понижение се дължи най-вече на спад с 10,4% при производството и разпределението на електрическа 
и топлоенергия и газ, докато производството в добивната промишленост се увеличава с 2,8%, а в преработващата 
промишленост - с 1,4 на сто. 
Спрямо годината по-рано (септември 2021 г.) промишленото производство нараства с 11% след повишение с 16,5% през 
август, като най-солидно повишение с 13,8% отчита производството в преработващата промишленост, докато 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се увеи1ава с 4,6%, а производството в добивната 
промишленост се свива с 2,4 на сто. 
Индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" през септември се понижава за четвърти пореден месец, 
намалявайки с 0,2% спрямо август, когато се с сви с 0,1%. Продукцията от гражданското и инженерно строителство 
нараства през септември с 0,2%, а продукцията от сградното строителство се свива с 0,5 на сто. 
На годишна база строителната продукция през септември се понижава с 1,3% след стагнация през август. Сградното 
строителство се понижава на годишна база с 1,7%, а гражданското и инженерното строителство - с 0,8 на сто. 
През септември 2022 г. НСИ нарастване на търговията на дребно с 0,3% спрямо август, когато се повиши с 1,0%, като това 
представлява увеличение за трети пореден месец. 
На годишна база растежът при търговията на дребно нараства през септември за втори пореден месец с 2,1%. 
В края на октомври НСИ представи проучване, което показва влошаване на стопанската конюнктура в страната през 
десетия месец на година, като по-неблагоприятен бизнес климат се отчита в промишлеността, търговията на дребно и в 
сферата на услугите, докато слабо подобряване има в строителството. 
 
√ Солиден ръст на българския износ и внос през първите девет месеца на годината 
Общият български износ и внос на стоки към и от Европейския съюз и трети страни продължава да нараства силно през 
първите девет месеца на 2022 г., и в частност през септември, на фона на продължаващата руската военна инвазия в 
Украйна и свързаните с нея нарушени вериги на доставки и все по-високата инфлация у нас и в цяла Европа, показват 
предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). 
През септември 2022 г. общият български износ нараства на годишна база с 29,8% до 7,8639 млрд. лева, но това 
представлява известно забавяне спрямо солидния растеж с 40,5% през август. Общият внос в нашата страна пък се 
повишава с 47,1% до 9,7126 млрд. лева. Общото външнотърговско салдо през септември остава отрицателно и се 
разширява до 1,8487 млрд. лева, показват данните на НСИ. 
За първите девет месеца на настоящата година износът на стоки от България нараства с 40,1% до 70,0217 млрд. лева спрямо 
същия период на 2021 г., докато вносът на стоки в нашата страна скочи с 45,4% до 79,8966 млрд. лева, а общото 
външнотърговско салдо за периода януари - септември 2022 г. е на дефицит от 9,8749 млрд. лева. 
Износът на стоки от България в посока останалите страни от ЕС нараства през септември с 40,2% спрямо година по-рано, 
но към трети страни растежът на българския износ се забавя рязко до 10,5% от 30,8% през август, докато вносът от 
Европейския съюз се увеличава с 22,4%, а от трети страни нараства с цели 89,6 на сто. 
За първите девет месеца на 2022 г. износът на стоки от България в посока ЕС се повишава с 44,0% спрямо същия период на 
2021 г., а към трети страни - с 32,7%. В същото време вносът в България от ЕС през периода януари - септември  2022 г. 
нараства с 31,9% спрямо същия период година по-рано, а от трети страни - с 66 на сто. 
От предварителни данни за първите девет месеца на 2022 г. се вижда, че Русия остава най-големият вносител от трети 
страни за България, като спрямо същия период на 2021 г. вносът, формиран основно от горива, се е увеличил с цели 119,5% 
и доближава 9 млрд. лева (8,9847 млрд. лв.). В същото време българският износ за Русия се повиши през периода януари 
- септември с едва 9,2% спрямо същия период на 2021 г., достигайки размер от 660,1 млн. лева на фона на въведените от 
ЕС санкции спрямо Москва. 
По отношение на Украйна – спрямо периода януари - септември 2021 г. износът на нашата страна е нараснал със 133,6% 
до 1,4226 млрд. лева, докато вносът от Украйна е скочил със 107,7% до 2,4332 млрд. лева. 
Търговското салдо на нашата страна с Украйна показва дефицит от 1,0106 млрд. лева през първите девет месеца на 
годината, а с Русия - дефицит от цели 8,3246 млрд. лева. 
 
√ ЕС се споразумя относно националните цели за намаляване на въглеродните емисии 
Европейският съюз споразумя за регламент, който определя национални цели за намаляване на общите емисии на 
въглероден диоксид (CO2) до края на десетилетието във всички сектори, включително селско стопанство, сгради и 
транспорт, съобщава Ройтерс. 
Преговарящите от Европейския парламент и Европейския съвет, който представлява 27-те членки на ЕС, се споразумяха 
късно вечерта във вторник за сделка по законодателството, наречено Регламент за споделяне на усилията (ESR). 

https://bnr.bg/post/101733970/nacionalen-plan-za-vazstanovavane-i-ustoichivost


12 

 

Регламентът определя национални цели за намаляване на емисиите от автомобилния транспорт, вътрешния морски 
транспорт, отоплението на сградите, селското стопанство, малките промишлени инсталации и управлението на 
отпадъците. 
Тези сектори, които сега не са включени в системата за търговия с емисии на ЕС, генерират около 60% от емисиите на 
парникови газове в ЕС, посочва Ройтерс. Предвиденият закон трябва да ги намали с 40% спрямо нивата от 2005 г. 
Законът е част от общия план на ЕС за намаляване на нетните емисии с 55% до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г. и за 
постигане на климатична неутралност до 2050 г. 
ESR има за цел да гарантира, че всички членове на ЕС допринасят за целта по справедлив начин. Така по-богатите страни 
като Дания, Финландия, Германия, Люксембург и Швеция трябва да направят съкращения на вредните емисии с 50%, 
докато за България целта е 10%, посочва Ройтерс. 
Страните могат да търгуват ограничени количества квоти с други или "да банкират" някои квоти, ако техните емисии са 
били по-ниски през дадена година или "да заемат" от следващите години, ако техните емисии са били твърде високи. 
Законът се нуждае от одобрение от Европейския парламент и Европейския съвет, преди да може да влезе в сила, въпреки 
че това обикновено е даденост, след като преговарящите постигнат споразумение, напомня агенцията. 
Сделката е една от трите, които Европейският съюз се надява да сключи навреме за срещата на върха на ООН за климата, 
която започна в Египет в неделя. 
Единният блок постигна сделка миналия месец относно закон, който ефективно забранява продажбата на нови бензинови 
и дизелови автомобили от 2035 г. и този четвъртък има за цел да приключи преговорите по закон за разширяване на 
европейските "поглъщатели" на въглероден диоксид, като например горите. 
 
√ Европейската комисия предложи промяна на фискалните правила в ЕС относно намаляването на дълга 
Предлага се държавите да договорят по-дълъг период за намаляване на дълга, но обвързан с реформи и инвестиции 
Европейската комисия предложи в сряда да се променят фискалните правила на ЕС, така че отделните правителства да 
договорят пътища за намаляване на дълга с продължителност, която да е свързана с реформи и инвестиции, съобщава 
Ройтерс и добавя, че някои членове, включително Германия, остават скептични. 
Промяната, която ще се отдалечи от сегашното универсално задължение за годишни съкращения на дълга с 1/20 от 
дълговите нива над заложените във фискалните правила 60% от БВП, има за цел да накара правителствата да "разполагат" 
със свои собствени дългови планове, вместо да има външно наложени общи планове от европейските власти в Брюксел. 
Но някои столици от ЕС, по-специално Берлин, се опасяват, че по-дълги и индивидуално договорени пътища за намаляване 
на дълга биха насърчили правителствата да отложат трудните решения почти до края на времевата рамка или дори до 
изтичането на управленските им мандати. 
Все пак промените са необходими, тъй като нарастването на публичния дълг в страните от Европейския съюз в резултат на 
мерките за подкрепа на домакинствата и бизнеса по време на коронавирусната криза направи съществуващите изисквания 
за намаляване на дълга да изглеждат нереалистично амбициозни. 
"Ние се стремим към по-проста система от фискални правила, с по-голяма ангажираност на държавата и повече свобода 
за намаляване на дълга, но съчетана с по-строго правоприлагане", заяви на пресконференция вицепрезидентът на ЕК 
Валдис Домбровскис. 
Друга ключова промяна, предложена от Комисията, е фокусът върху нетните първични разходи - държавните разходи, 
които изключват лихвите по дълга, които могат да се наблюдават пряко през годината и са под контрола на правителството. 
Това би отговорило на дългогодишното оплакване на много правителства, че настоящите правила се фокусират върху 
структурния дефицит на страната - сложно изчисляван индикатор, който не може да се наблюдава пряко и е склонен към 
сериозни ревизии. 
Сега идеите на Комисията ще бъдат обсъдени с правителствата на ЕС, а по-късно и с Европейския парламент  с цел промяна 
на досегашните фискални правила на съюза преди края на следващата година. 
Комисията предложи страните като правило да разполагат с четири години, за да накарат техният дълг да намалее 
стабилно чрез подходяща настройка на нетните първични разходи всяка година. Това би облекчило тежестта на бързото 
приспособяване за страни като Италия, която има публичен дълг от 148% от БВП, или Гърция със дълг от 186% спрямо БВП. 
Въпреки че се очаква държавите с висок държавен дълг да положат повече усилия от тези с умерен дълг, четирите години 
могат да бъдат удължени до седем, ако това е оправдано от инвестиции в области, които са приоритетни за ЕС, като 
борбата с изменението на климата или реформи, които подобряват дълговата устойчивост. 
Включването на публичните инвестиции е важен фактор за група държави, водени от Франция и Италия. Те твърдят, че 
изменението на климата, цифровата трансформация, демографията или повишаването на отбранителните способности 
след нахлуването на Русия в Украйна трябва да заслужават специално отношение. 
Правителствата в ЕС обаче все още ще трябва да поддържат бюджетните дефицити под 3% от БВП и да се стремят да 
намалят дълга под 60% от БВП, както и според досегашните фискални правила. 
Ще бъдат налагани дисциплиниращи мерки, ако се превиша тавана на дефицита или лимитите на разходите, чрез по-
малки, но по-бързо налагани глоби за нарушения. 
По-строгото прилагане на досегашните правила беше едно от ключовите искания на така наречения "пестелив" лагер на 
предимно северноевропейски страни, водени от Германия. Но източници на Ройтерс, казаха, че в Берлин все още има 
силен скептицизъм към идеите на Комисията. 
Сред причините за това е дългогодишното недоверие между правителствата и институциите на ЕС, казаха същите 
източници, тъй като Комисията се възприема от някои столици като твърде снизходителна в прилагането на законите, 
чийто пазител е тя. 
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При реформата на правилата на ЕС през 2011 г. правителствата се съгласиха да направят глобите за прекомерни дефицити 
трудни за прекратяване, след като Комисията ги предложи. Но въпреки по-големите си правомощия, Комисията никога не 
е предлагала налагането на глоби, въпреки че е имала ясни случаи, когато Франция, Испания или Португалия многократно 
са нарушавали договорените лимити. 
 
√ ЕЦБ очаква по-нататъшно отслабване на икономиката през 2023 г. 
Управителният съвет на Европейската централна банка разкри в четвъртък, че икономическата активност в еврозоната 
вероятно ще се свие значително през третото тримесечие на 2022 г., прогнозирайки "по-нататъшно отслабване" на 
икономиката през 2023 г., тъй като рязко покачващите се цени продължават да оказват натиск върху разходите и 
производството навсякъде в региона. 
Прекъсванията на доставките на газ за еврозоната сринаха доверието на потребителите и бизнеса, тъй като 
геополитическата несигурност и неблагоприятните икономически условия разтърсиха региона на единната валута, се 
посочва в редовния месечен икономически доклад на ЕЦБ. 
Влошаването на търговските условия, главно поради по-високия ръст на цените на вноса в сравнение с тези, получени за 
износа, имат отрицателно въздействие върху доходите в целия регион, отчита още централната банка. 
Европейската централна банка предупреди в своя икономически бюлетин, че се очаква инфлацията да остане висока за 
продължителен период от време, добавяйки, че пазарът на труда може да се сблъска с по-високо ниво на безработица в 
бъдеще, въпреки че показва устойчивост по отношение на настоящата негативна икономическа тенденция. 
 
√ Германия трябва да вдигне данъците за най-богатите, за да финансира енергийния план от 200 млрд. евро 
Германия трябва да обмисли повишаване на данъците за най-богатите хора, за да финансира своя план от 200 милиарда 
евро за ограничаване на цените на газа и електроенергията, препоръча в сряда група от водещи икономически съветници 
на правителството, съобщава "Файненшъл таймс". 
Улрике Малмендиер, един от петимата членове на съвета икономически експерти на Германия, каза, че тъй като 
правителството не може да насочи пакета си за енергийна подкрепа само към най-нуждаещите се, то също така трябва "да 
погледне от по-неудобната страна" на това как да го финансира. 
"Тези мерки не са много добре насочени, защото не можем да изпращаме чекове на определени домакинства, а не на 
други“, каза в интервю за финансовото издание Улрике Малмендиер, професор по икономика в Калифорнийския 
университет в Бъркли, която се присъедини към съвета през септември. "Така че можем да компенсираме това, като 
направим нещо за това откъде идват парите". 
Тя каза, че съветът е предложил три начина за справяне с това, включително повишаване на най-високата данъчна ставка, 
въвеждане на "такса солидарност", наложена на хората с високи доходи, или отлагане на плана на правителството за 
намаляване на данъчните ставки, целящ да смекчи негативния ефект от нарастващата инфлация върху домакинствата. 
Препоръките относно данъчната политика в годишния доклад на съвета вероятно ще предизвикат интензивен дебат в 
управляващата коалиция, която трябва да даде официален отговор през следващите осем седмици. 
След като тази седмица изтекоха части от доклада, идеята за по-високи данъци върху богатите беше приветствана от 
служители в Социалдемократическата партия на канцлера Олаф Шолц и неговите коалиционни партньори от Партията на 
Зелените. Но в същото време беше отхвърлен от третия член на коалицията - либералната Партия на свободните 
демократи, както и от опозиционните християндемократи. 
Икономическият съвет към правителството прогнозира, че брутният вътрешен продукт в най-голямата икономика в ЕС ще 
нарасне с 1,7% тази година, преди да се свие с 0,2% през 2023 г. Това е по-малко мрачна прогноза от неотдавнашната 
последна правителствена прогноза и от тези на много други икономисти. Икономическият съвет обаче предупреди, че 
инфлацията, която достигна през октомври 11,6% на годишна база, ще остане висока - средно около 8% тази година, след 
което ще намалее само слабо до 7,4% през следващата година и до 6,2% през 2024 г. 
Препоръките на съветниците, че Берлин трябва да обмисли останалите само три атомни електроцентрали в страната да 
продължат да работя и след април 2023 г. и да се отмени забраната за фракинг на запаси от шистов газ, за да се облекчи 
натиска върху пазара на електроенергия, също вероятно ще разделят управляващата коалиция. 
"Изправени сме пред нова реалност по отношение на енергийните доставки и трябва да приемем, че никога няма да се 
върне към начина, по който беше преди. Може да се наложи да мислим по-сериозно за източниците на енергия и 
минерали, които имаме тук в Германия", отбеляза Малмендие. 
Тя каза, че правителството трябва да обмисли повече субсидии за възобновяема енергия, като зелен водород, както и 
премахване на забраната си за фракинг, за да се възползва от германските резерви от шистов газ, както и от добива на 
залежите на литий, за да стимулира производството на батерии и да удължи живота на останалите три ядрените централи. 
Трите АЕЦ-и в Германия трябваше да бъдат затворени в края на тази година. Но канцлерът Шолц обяви миналия месец, че 
ще продължат да работят по-дълго (до април догодина), за да се избегнат потенциални прекъсвания на тока и енергийни 
режими поради рязкото намаляване на доставките на руски газ след нахлуването на Москва в Украйна. 
Свободните демократи пък призоваха централите да работят до 2024 г., но Зелените отхвърлиха това, тъй като това би 
принудило операторите да придобият нови горивни пръти - развитие, което екологичната партия счита за неприемливо. 
Роберт Хабек от Зелените, вицеканцлер и министър на икономиката, също отхвърли неотдавнашните призиви за 
премахване на забраната на страната за фракинг на шистовите газови залежи, което се разглеждаше от Свободните 
демократи като начин за компенсиране на по-ниските доставки на газ от Русия. 
Малмендиер каза още, че икономиката на Германия е претърпяла "голям срив", причинен от структурни промени в 
енергийния пазар, геополитика и демография. Правителството трябва да обмисли как да улесни хората да се преместят в 
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страната, ако им бъде предложена работа, отбеляза тя, добавяйки, че е необходима нетна имиграция от 400 000 годишно, 
за да се избегне намаляването на работната сила, като това представлява повишение спрямо 329 000 през миналата 
година. 
 
√ Френската икономика няма да претърпи "твърдо приземяване", но все още е възможна рецесия 
Френската икономика не би трябвало да претърпи "твърдо приземяване", въпреки че остава възможността за "ограничена 
и временна рецесия", заяви в четвъртък членът на ЕЦБ и управител на централната банка на Франция Франсоа Вилроа дьо 
Гало. 
"Френската икономика оказва малко по-добра от очакваното съпротива", каза Вилроа дьо Гало пред радио Europe 1, 
предаде Ройтерс. 
В сряда вечерта Френската централна банка заяви, че втората по силна икономика в еврозоната ще успее да постигне 
положителен растеж през последното тримесечие на тази година. 
Прогнозата на централната банка е факт, въпреки че ЕЦБ увеличи общо основните си лихви с 200 базисни пункта само в 
рамките на три месеца, като депозитната лихва нарасна до 1,5%, което е най-бързият темп на повишения в историята на 
банката. Финансовите пазари очакват лихвите на ЕЦБ да достигнат връх около 3% през следващата година, което 
предполага, че предстои още поредица от повишения, за да се укроти бързата и широкообхватна инфлация в Европа. 
По-рано тази седмица Франсоа Вилроа дьо Гало каза пред ирландското издание Irish Times, че ЕЦБ не трябва да спира да 
повишава лихвените проценти, докато базовата инфлация не достигне ясен връх, но може да забави темпото на 
повишения, след като лихвите достигнат ниво, което да започне да ограничава икономическия растеж. 
 
√ Проучват за природен газ до гръцки острови 
Вчера започна мащабно проучване за наличието на природен газ до гръцки острови в Егейско море, обявиха от 
Министерството на енергетиката в Атина. По предварителни данни се очаква да се открият мащабни залежи на природен 
газ. 
Вчера започнаха проучванията за находища на природен газ югозападно от полуостров Пелопонес и остров Крит, заяви 
пред медиите министърът на енергетиката Костас Скрекас. По предварителни данни се очаква залежите да са сред най-
мащабните в Европа, но реално обемът ще стане ясен след приключване на сондажите. "Ако имаме възможност да 
добиваме природен газ, това ще защити енергийната сигурност не само на Гърция, но и на Европа", заяви премиерът 
Кириакос Мицотакис. 
С проучванията се е ангажирала водеща американска компания. Геофизичните проучвания ще се извършват през зимните 
месеци в съответствие с международните стандарти за опазване на природната среда, съобщават от енергийното 
министерство. 
 
√ Гърция се отказа от приватизацията на пристанищата в Александруполис и Кавала 
Гърция официално се отказа от приватизацията на две пристанища Александруполис и Кавала, като ги обяви за 
стратегическа зона. 
Държавният фонд за приватизация прекрати процедурата по отдаване на концесия на двата порта, поради особено 
стратегическото им значение. 
Така Атина запазва в държавния сектор управлението на Александруполис и Кавала. 
От началото на войната в Украйна тези два порта имат изключително военно значение,което принуди правителството да 
се откаже от концесията. 
Александруполис е също с възможности за газов център към Европа,което налага активите да са под държавен контрол, 
уточняват експертите. 
Кавала притежава четири морски входа и летище, което също е от стратегическо значение за силите на НАТО. 
Към двете пристанища имаше много силен интерес от инвеститори, сред които беше и България. Участваха също две 
компании, които бяха спряни, поради връзки с руски енергийни фирми. 
Опозицията подкрепи решението на премиера Мицотакис Александруполис и Кавала да останат под държавен контрол. 
 
√ Рязко забавяне на годишната инфлация в САЩ през октомври до 7,7% 
Растежът на потребителските цени в САЩ на годишна база се забави през октомври по-рязко от очакваното до 7,7% от 
8,2%, показват последните данни на Департамента по труда. Въпреки това инфлацията остава достатъчно висока, за да се 
запази политиката на Федералният резерв на по-нататъшно повишаване на лихвите, но вероятно не толкова агресивно. 
Индексът на потребителските цени (CPI) в САЩ се повиши през октомври с 0,4% спрямо септември, когато също нарасна с 
0,4%, докато очакванията бяха за по-силен растеж с 0,6 на сто. 
Спрямо година по-рано (октомври 2021 г.) американската потребителска инфлация се забави рязко до 7,7% от 8,2% през 
септември, като това е най-слабото нарастване на потребителските цени от януари 2022 г. насам и под осредните прогнози 
на финансовите пазари за инфлация от 8 на сто. 
През юни годишната инфлация в САЩ скочи до 40-годишен връх от 9,1% (най-висока инфлация от ноември 1981 г. насам). 
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Графика на индекса на потребителските цени (CPI) на САЩ 

 
 
В същото време основната инфлация (изключвайки волатилните цени на храните и на енергията) нарасна през октомври с 
0,3% спрямо септември, когато се повиши с 0,6% и се забави на годишна база до 6,3% от 6,6% месец по-рано, когато 
достигна най-високо ниво от август 1982 г. насам. Очакванията бяха за по-силно нарастване на основната инфлация с 0,5% 
на месечна  с 6,5% на годишна база. 
Забавяне на инфлацията през октомври се дължи на по-слабото нарастване на енергийните цени със 17,6% спрямо година 
по-рано след тяхно повишение с 19,8% през септември. По-слабото повишение на енергийните цени през октомври е в 
резултат на нарастване на цените на бензина със 17,5% годишно след повишение с 18,2% през септември и на цените на 
тока с 14,1% след техен растеж с 15,5% месеца по-рано. В същото време обаче цените на другите горива (мазут, дизел) 
скочиха с 68,5% на годишна база след тяхно повишение с 58,1% месец по-рано. 
Известно забавяне на ценовия растеж имаше и при хранителните стоки, които поскъпнаха през октомври с 10,9% на 
годишна база след повишение с 11,24% през септември, докато цените на коли и автомобили втора употреба се повишиха 
с едва 2% след ценови ръст със 7,2% през предходния месец. 
 
√ Ръст на фондовите борси и спад на доходността на облигациите след забавяне на инфлация в САЩ 
Фондовите пазари от двете страни на Атлантическия океан вчера реагираха позитивно на данните за по-рязко от 
очакваното забавяне на инфлацията в САЩ през октомври. 
След вчерашните данни финансовите пазари вече оценяват като по-голяма вероятността Федералният резерв на САЩ да 
повиши основната си лихва на заседанието през декември с 50 базисни пункта, а не отново със 75 пункта. 
Малко преди старта на търговията на Уолстрийт фючърсите на индекса DJIA нарасна с близо 800 пункта (с 2,4%), на 
широкият индекс S&P 500 - с 3,24% и на технологичния индекс Nasdaq Composite - с цели 4,35%. 
Европейските борси също реагираха позитивно на намаляващата инфлация в САЩ, като немският индекс DAX нарасна с 
близо 2,5%, френският CAC 40 - с 1,45% и британският FTSE100 - с 1,2%. 
Забавящата се американска инфлация допринася и за намаляване на доходността на водещите държавни облигации в 
Европа и САЩ. 
Доходността на 10-годишните книжа на САЩ се понижи рязко под психологическото ниво от 4,0% към най-ниско ниво от 
близо месец насам около 3,9%, а на аналогичните немски облигации до двуседмично дъно под 2,1%. 
 
√ Изчезва ценовата отстъпка в Азия за руски втечнен газ, тъй като отшумяват страховете от санкции 
Руският втечнен природен газ вече не се продава в Азия с отстъпки, което показва, че страховете на купувачите от западни 
санкции или репутационни щети намаляват, съобщава Блумбърг. 
През последната седмица компанията Sakhalin Energy продаде три товара LNG за товарене през декември на 
приблизително текущи пазарни цени, според търговци, запознати с въпроса. За сравнение, няколко товара на руски 
втечнен природен газ бяха разтоварени през септември с голяма отстъпка спрямо спот цената по това време. 
В момента няма директни санкции за руския втечнен природен газ заради войната в Украйна, като износът всъщност се 
повиши почти до рекордни нива през миналия месец. Докато някои дългогодишни азиатски клиенти, като Япония и Южна 
Корея, спряха да купуват допълнителни спот доставки от Русия по-рано тази година, Китай увеличи покупките. 
На този етап от компанията Sakhalin Energy не отговориха на искането за коментар, посочва Блумбърг. 
Междувременно декемврийските фючърси на нидерландския газов хъб TTF се търгуваха в сряда без резки ценови 
движения на нива около 113 евро за мегаватчас, тъй като мекото есенно време намали търсенето на горива за отопление. 
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Графика на декемврийските газови TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
Нехарактерният за сезона по-топъл фронт в Европа създаде по-голяма защита за нагнетяването на природен газ в 
хранилищата до близо 100% за по-студените месеци напред, докато държавите членки на ЕС координират алтернативни 
маршрути за доставка за следващата година. Остава несигурността по отношение на потоците през газопровода "Ямал", 
тъй като геополитическото напрежение с Москва нараства, докато повече не се разчита на руските потоците през "Северен 
поток 1" с оглед на повредата на газопровода. 
Остават обаче притесненията за това колко повече втечнен природен газ Европа може да внесе, тъй като глобалната 
конкуренция за LNG може да привлече газови товари към други пазари. 
С оглед на това газовите TTF фючърси с доставка през първите три месеца на 2023 г. се търгуват на по-високи ценови нива 
- около 120-121 евро за мегаватчас, като дори фючърсите с доставки през второто тримесечие на следващата година 
остават на по-високи нива - между 118 и 120 евро за мегаватчас, а доставките на газ за летните месеци догодина също се 
търгуват около 120 евро за мегаватчас, както и тези за втората половина на 2023 г. 
 
√ COP27: Световният стремеж към природния газ застрашава климатичните цели 
Държавите, които през тази година с борят да доставят повече природен газ, за да заменят доставките от Русия, рискуват 
години на вредни емисии, които могат да осуетят климатичните цели, посочи в четвъртък по време на климатичната 
конференция на върха COP27 в Египет изследователският алианс Climate Action Tracker, предаде Ройтерс. 
Усилията за предотвратяване на катастрофално изменение на климата се сблъскаха тази година с глобалната енергийна 
криза на оскъден природен газ и растящи цени на горивата, тъй като Русия рязко намали доставките на синьо гориво за 
Европа след нахлуването си в Украйна на 24 февруари. 
"Свидетели сме на голям тласък за разширено производство на втечнен природен газ от изкопаеми газове и капацитет за 
внос по целия свят – в Европа, Африка, Северна Америка, Азия и Австралия, което може да доведе глобалните емисии да 
надхвърлят опасни нива", заяви Бил Хеър, главен изпълнителен директор на изследователски институт Climate Analytics, 
който заедно с NewClimate Institute формира Climate Action Tracker (CAT). 
До октомври тази година доставките на руски газ за Европа се сринаха до едва 7,5% от обшия европейски внос, което е 
спад спрямо дела от 40% през последните години. Стремежът да се заменят тези доставки подкрепи плановете за 
разширяване на инфраструктурата за изкопаеми горива, въпреки че Европейският съюз предложи по-високи цели за 
възобновяема енергия, за да се опита да замени предимно руското гориво с чиста енергия. 
Според CAT, планираните проекти биха могли да доведат до отделянето на 10% от оставащия въглероден бюджет в света 
- кумулативното количество, което може да бъде отделено, ако трябва да се избегне затопляне над 1,5 градуса по Целзий. 
Сред проектите са нови газови сондажи в Канада и капацитет за внос на втечнен природен газ (LNG) в Германия и Виетнам. 
Съгласно Парижкото споразумение от 2015 г. относно климатичните промени, държавите се споразумяха да се опитат да 
спрат парниковите газове, които нагряват планетата до повече от 1,5°C над прединдустриалните нива. 
Учените казаха, че затоплянето над 1,5°C ще отприщи много по-сериозни климатични въздействия от смъртоносните 
горски пожари, наводнения и покачване на морските нива, които вече се разгръщат днес. В момента планетата ни е по-
затоплена с 1,2° спрямо прединдустриалните нива. 
Международната агенция по енергетика (МАЕ) пък заяви, че не трябва да се откриват нови петролни и газови находища, 
ако светът желе да изпълни целта от достигне климатичната цел от 1,5°C. 
От своя страна CAT изчисли, че целите на държавите за намаляване на емисиите през това десетилетие ще насочат света 
към затопляне с 2,4°C, срещу 1,8°C в най-добрия сценарий, при който страните са постигнали всичките си обявени 
ангажименти, включително целите за 2050 г., което ще изисква по-строги климатични политики и много по-големи 
инвестиции за преминаване към зелена енергия. 
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√ Зам.-министър Савов: 7 млн. евро са получили над 40 български проектa по програма на Европейската космическа 
агенция 
От следващата година в България ще се провеждат безплатни обучения от страна на ЕКА, увери Савов 
Над 7 млн. евро са получили повече от 40 български космически проекта по програмата на Европейската космическа 
агенция (ЕКА). Това е за периода от подписването на първото споразумение с ЕКА за Европейска кооперираща страна през 
2015 г. Общо са проведени седем тръжни процедури, по които са постъпили 127 български проектни предложения. Това 
заяви зам.-министърът на иновациите и растежа Стефан Савов при откриването на Третия национален форум за 
съвременни космически изследвания в София тех парк. 
Савов заяви, че благодарение на българското участие в процедурите наши учени са разработили прибор за измерване на 
радиацията в орбита около Марс, който е част от международен спътник. Българска разработка е и космическата 
оранжерия, която ще пресъздава специфичните условия на околната среда за отглеждане на растения в космически 
условия. Между одобрените проекти са такива, които дават решения относно качеството на атмосферния въздух в градска 
среда; радиолокация на данни; модели за разработване на микробното разграждане на отпадъци; наблюдение на 
селскостопански площи и язовири и др. 
„Тази година България подписа ново Споразумение с ЕКА. По осмата тръжна процедура се приемаха проекти до 22 
септември т.г. В момента се оценяват 11 нови проектни предложения от България, а резултатите ще станат ясни следващия 
месец“, добави още зам.-министърът. 
„Призовавам българския бизнес да е по-активен при кандидатстването по космическите програми“, допълни той. 
Савов подчерта, че особено ценно за страната ни е успешното сътрудничество с ЕКА, с чийто представители направи срещи 
в София в два поредни дни. След работните срещи стана ясно, че у нас през следващата година ще има безплатни 
обучителни курсове. Те ще се провеждат от ЕКА с цел да се засили повече интересът към програмата от страна на български 
фирми. „Призовавам родния бизнес да бъде по-активен и да кандидатства за финансиране“, добави той. 
В заключение заяви, че космическите технологии са технологиите на бъдещето. По думите му те са източник на иновации, 
които бързо се разпространяват и в други сектори на икономиката и създават нови работни места. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 11 ноември 2022 г. спада с 8.94% 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 11 ноември е 168.05  лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 7 250 MWh. 
Стойността спада с 8.94 % спрямо отчетените 184.55 лв. за MWh с ден за доставка 10 ноември и изтъргуван обем от 29 400 
MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 10 ноември изтъргуваният обем е 850 MWh. 
Постигнатата цена е 172.00 лв. за MWh и намалява с 2.38 % спрямо регистрираните 176.20 лв. за MWh на 9 ноември при 
изтъргуван обем от 5 000 MWh. 
Референтната цена е 168.05 лв. за MWh. 
 
√ „Булгаргаз“ предлага цената на газа за декември да е 145,87 лв. за MWh, което е поскъпване с 18,58 % спрямо ноември 
„Булгаргаз“ предлага в заявлението си до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цената на природния газ за 
месец декември да бъде 145,87 лв. за MWh, съобщиха от газовото дружество. Това е с 18,58 % увеличение спрямо 
стойността за настоящия ноември – 123,01 лв. за MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 
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Цената, в размер на 145,87 лв./MWh или 74,5 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ (без цени за достъп, пренос, акциз 
и ДДС), e образувана в съответствие с чл. 17 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, се 
казва в съобщението. 
Предложената от „Булгаргаз“ ЕАД цена е с над 30% по-ниска от цените на газовите хъбове в Европа за доставка през м. 
декември, които са в приблизителен размер от 113 EUR/MWh, се уточнява в съобщението. 
Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за м. декември 2022 г. ще бъде депозирано в КЕВР 
на 01.12.2022 г., отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 30.11.2022 г., припомнят от „Булгаргаз“. 
Междувременно „Булгаргаз“ прекрати по-рано провеждането на търга на 14 ноември по Програмата за освобождаване на 
газ. 
"Във връзка с преустановените, считано от 27.04.2022 г., доставки по дългосрочния договор с ООО „Газпром експорт“ и 
отчитайки, че на проведените до момента търгове за доставка през 2022 г. вече са продадени над 98% от количествата, 
предвидени в чл. 176а от Закона за енергетиката за освобождаване през 2022 г., търг на 14.11.2022 г. няма да бъде 
проведен търг по Програмата за освобождаване. 
В случай, че на по-късен етап „Булгаргаз“ ЕАД установи, че разполага със свободни количества природен газ за м. декември, 
то дружеството ще предложи друга дата за провеждане на търга през м. ноември", съобщи компанията преди дни. 
В сряда, 9 ноември по време на представяне на процедурата за търговете за закупуване на природен газ и в частност на 
LNG изпълнителният директор на газовото дружество Деница Златева обърна внимание на значителния спад на 
потреблението на синьо гориво (до 40 %). 
 
√ Банките в България ще съдействат за въвеждане на еврото 
Управителният съвет на Асоциацията на банките в България (АББ) заявява готовността на банковата общност да съдейства 
за изпълнение на решението на Народното събрание относно подготовката за въвеждане на еврото, съобщава браншовата 
организация, в която членуват всички банки в България. 
Подготовката при кредитните институции за реализирането на заложената цел за приемане на еврото е в ход, като чрез 
Асоциацията банките са представени и участват в дейността на различни работни групи, сформирани съгласно 
Националния план за въвеждане на еврото, които подготвят необходимите нормативни и други промени. Също така всяка 
банка индивидуално приема мерки за техническата й подготовка за участието в процеса и отделните фази, през които той 
ще премине. 
Банките се стремят, освен да съдействат за гладкото му протичане, да спомогнат и за оптимизацията и ефективността на 
извършваните действия от всички отговорни институции и лица, като активно участват, чрез АББ, в касаещите дейността 
им съгласувания на регулаторни изменения и планирания на конкретни стъпки и действия, свързани с тяхната роля, пише 
в съобщението на АББ до медиите. 
 
√ Понижение с 15.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 399.58 лв. за MWh с ден за доставка 11 
ноември 2022 г.  
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 399.58  лв. за MWh с ден за доставка 11 ноември 2022 г. и обем от 73 049.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
спад с 15.8 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 445.78 лв. за MWh, при количество от 36 885.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (3 163.40 MWh) е на цена от 353.37 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 298.81 лв. за MWh и количество от 3103.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 и 05 часа – 266.4 лв. за MWh (2999.5 и 2823.8 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 часа – 492.73 лв. за 
MWh при количество от 3418.2 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 316.32 лв. за MWh при обем от 2844.2 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 474.54 лв. (242.63 евро) за MWh за 10 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 11 ноември 2022 г. се понижава до 399.58 лв. за MWh ( спад с 15.8 %) по данни на БНЕБ или 204.30 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 10 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 628.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 479.65 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     35,62%    2153.92 
Кондензационни ТЕЦ   46,58%    2816.93 
Топлофикационни ТЕЦ   4,41%    266.68 
Заводски ТЕЦ    1,93%    116.88 
ВЕЦ     0,16%    9.74 
Малки ВЕЦ    1,02%    61.91 
ВяЕЦ     0,10%    6.34 

https://ibex.bg/
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ФЕЦ     9,41%    569.14 
Био ЕЦ      0,75%     45.57 
Товар на РБ         4160.29 
Интензитетът на СО2 е 415g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Спад в цените по европейските електроенергийни борси за петък 11 ноември. В Гърция нивата остава високи 
Румънската OPCOM затвори при цена от 204,30 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 213,45 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 204,30 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 11 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 227,93 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 180,68 евро/мвтч. Най-високата цена от 251,93 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 136,21 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 70 621,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 11 ноември ще бъде 213,45 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 124,14 гвтч. Максималната цена ще бъде 251,93 евро/мвтч и тя ще бъде в 8 ч. 
Минималната цена ще бъде между 24 ч и тя ще бъде 168,02 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цена на 
електроенергията в този сегмент за цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 11 ноември е 205,03 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 228,43 евро/мвтч. Най-високата цена от 252,13 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
5 ч и тя ще бъде 134,23 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 81 244,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 11 ноември на Словашката енергийна борса е 202,59 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 8 ч и тя ще е 251,22 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч тя ще бъде 125,36 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 174,79 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 18 ч и 
тя ще е 231,10 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 113,20 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 11 ноември е 207,36 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
223,23 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 57 675,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя 
ще достигне 246,90 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 160,00 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 125,38 евро/мвтч на 11 ноември. Пиковата цена ще бъде 
149,60 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 472 436,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч 
и тя ще достигне 208,51 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и 3 ч тя ще бъде 67,97 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 11 ноември ще се продава за 212,79 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Акциите по борсите в Западна Европа рязко поскъпнаха след неочакваното забавяне на инфлацията в САЩ 
С най-висок дневен ръст затвори общият германският индекс DAX, а с най-слабо повишение приключи британският 
FTSE 100 
Началото на борсовата търговия в Западна Европа започна вчера с понижение за повечето индекси, като търговията бе 
доста предпазлива, тъй като инвеститорите очакваха данните за инфлацията в САЩ и продължиха да оценяват 
тримесечните финансови резултати на компаниите в „сезона на отчетите“. Следобед трендът се обърна, след като 
Министерството на труда обяви данните за потребителските цени, които са забавили своя ръст, и изненадаха 
инвеститорите, което предизвика много предположения, че инфлацията в Щатите е достигнала своя връх. 
Пазарите на акции в региона получиха допълнителна подкрепа от „Уолстрийт“, където още на старта на търговията в Ню 
Йорк американските борсови индекси започнаха търговията на зелена територия на фона на данните за инфлацията. 
Федералният резерв следи внимателно данните за ръста на потребителските цени, което е един от важните фактори при 
вземането на решения в областта на паричната политика. Според обявените от Министерството на труда данни, 
потребителските цени (CPI индекс) в САЩ през октомври са се повишили със 7.7% спрямо същия месец на миналата година. 
Това е най-ниската стойност на показателя от януари тази година. Така инфлацията се забави спрямо 8.2% през септември, 
което изненада повечето анализатори, които очакваха ръст до 7.9 на сто. 
В същото време в САЩ продължава преброяването на гласовете след резултатите от изборите за Конгрес. 
Предварителните резултати сочат паритет между двете партии – демократи и републиканци за Камарата на 
представителите (долната камара), докато за Сената (горната) разпределението на силите все още не е ясно, 
окончателният резултат може да стане известен след няколко седмици, когато и в някои щати се проведат балотажи. 
Президентът Джо Байдън каза в деня на изборите, че неговата Демократическа партия се е представила повече от 
очакванията, а прогнозите, че републиканците ще овладеят и двете камари, са се провалили. „Това не се случи“, каза 
президентът относно прогнозите за „червена вълна“, която ще доведе до това, че Републиканската партия ще овладее 
Камарата и Сената. 
Байдън каза, че е „готов да работи“ с републиканците, ако те спечелят контрол над едната или двете камари на Конгреса. 
Той добави, че очаква скоро да говори с лидера на малцинството в Камарата на представителите Кевин Маккарти, най-
вероятният следващ говорител на Камарата, ако Републиканската партия промени състава на долната камарата. 
Републиканската партия изглежда все по-разделена между радикалните привърженици на Тръмп и онези, които искат да 
загърбят непредвидимият бивш президент. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.24%, а от националните 
измерители с най-нисък спад беше испанският IBEX 35 (-0.49%), следван от френския CAC 40 (-0.37%), британския FTSE 100 
(-0.10%) и германския DAX (-0.09%). Единствен италианският FTSE MIB беше в зелената зона (+0.15%). Следобед, след като 
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бяха обявени данните за инфлацията в САЩ, която се забави повече от очакваното, трендът на пазарите рязко се обърна и 
в крайна сметка всички борсови измерители затвориха на зелена територия. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен ръст затвори общият германският индекс DAX, а с най-слабо 
повишение приключи британският FTSE 100. 
Секторният индекс на технологичните акции завърши със 7.6% ръст, за да поведе повечето сектори, а всички големи борси 
в региона затвориха на положителна територия. Единствен измерителят на акциите на петрола и газа бяха на дъното и 
регистрира спад от 0.5 на сто. 
Германският застрахователен гигант Allianz обяви нова програма за обратно изкупуване на акции, на стойност до 1 
милиард евро. Тя ще започне в средата на този месец и ще приключи най-късно до 31 декември 2023 г. Освен това, нетната 
печалба, разпределяема към акционерите, нараства до 2.5 милиарда евро през третото тримесечие на годината при 2.1 
милиарда евро през същия период на 2021 г. Според съобщението на Allianz до фондовата борса във Франкфурт, 
увеличението се дължи на нарастване на оперативната печалба и на по-високите приходи, които се повишават предимно 
поради сделката с финансово-инвестиционната и застрахователна компания Voya Financial. В резултат акциите на Allianz 
поскъпнаха с 5.89%. 
Сред печелившите бяха и акциите на германската Knorr-Bremse AG, която е специализирана в производството на спирачни 
системи за камиони и товарни автомобили, които поскъпнаха с 11.88%. Компанията увеличи приходите си през третото 
тримесечие на тази година и потвърди прогнозата си за цялата година. 
Книжата на Delivery Hero SE скочиха на върха на Stoxx 600, като се повишиха със 18.64%, след като най-големият германски 
доставчик на храна отчете ръст на печалбата и актуализира годишната си финансова прогноза към по-голям ръст на 
приходите и печалбата, спрямо предходното тримесечие. 
Акциите на RWE AG поскъпнаха с 2.94%. Германската енергийна компания удвои нетната си печалба преди еднократни 
благоприятни фактори през деветте месеца на 2022 г. благодарение на бързото развитие на операциите си с възобновяема 
енергия. 
Финландският държавен енергиен концерн Fortum Oyj все още не може да даде точна дата за продажбата на активите 
си в Русия, заяви изпълнителният директор на компанията Маркус Раурамо по време на конферентен разговор с 
анализатори и инвеститори. Той припомни, че компанията ще трябва да получи разрешение от руските власти, за да 
сключи потенциална сделка. За пръв път Fortun обяви намерението си да напусне Русия беше през май. След тази новина 
цената на акциите на компанията се понижи с 2.56%. 
Най-големият спад сред компонентите на Stoxx 600 са акциите на френската аутсорсинг компания Teleperformance SE, 
които загубиха 33.90%. 
Сред губещите са и акциите на Deutsche Telekom AG, които се понижиха с 1.53%, въпреки че най-голямата 
телекомуникационна компания в Европа през третото тримесечие на тази година е увеличила нетната си печалба с 1.8 
пъти и подобри прогнозата си за годишна коригирана печалба за трети път от началото на годината. 
Книжата на една от най-големите френски банки Credit Agricole Group поевтиняха с 2.52%. Финансовата група регистрира 
лек спад на нетната печалба и на приходите през третото тримесечие на 2022 г. на фона на високата волатилност на 
финансовите пазари. 
 
√ „Газпром“ отчита повишение на ролята на газа в световния енергиен баланс 
Ролята на газа в световния енергиен баланс продължава да расте, „Газпром“ запазва курсът си за засилване на енергийната 
сигурност на Русия и стратегическите й партньори, се казва в съобщение на компанията. 
„При цялата съществуваща несигурност на дългосрочните прогнози за развитието на енергийния пазар ролята на газа в 
световния енергиен баланс продължава да расте. „Газпром“ запазва курсът си за засилване на енергийната сигурност на 
Руската Федерация и стратегическите й партньори. Компанията продължава да развива мощностите по добив, 
транспортиране и преработка на въглеводороди“, са казва в публикуваното съобщение. 
От „Газпром“ отбелязват, че световното потребление на газ според очакванията през 2040 г. може да надхвърли нивото от 
2021 година с 20 %. Ключова роля в увеличаване на потреблението, в това число и на газ ще играе Китай, смятат от 
компанията. 
В същото време предварителните изчисления на руския газов концерн сочат, че за десетте месеца на 2022 г. световното 
търсене  на газ е спаднало с над 40 млрд. куб м в сравнение с аналогичния период на миналата година. Ключов фактор за 
този спад е намаленото потребление на природен газ в Европейския съюз като делът на страните от ЕС се изчислява на 85 
%. 
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Компанията отбелязва, че през 2022 година в повечето страни ориентирът към декарбонизация се е изместил на втори 
план, а приоритет отново са станали енергийната сигурност и достъпността до енергийни ресурси. 
Основно резултатът през тази  година са структурни промени на стоковите пазари. Трансформацията на световната 
енергийна система съпроводена с кризисни явления. Най-важните им проявления са безпрецедентното увеличение на 
цените, пренасочване на доставките на газ и намаляването на потреблението му“. 
 
√ COP27: ЕС и САЩ с кадифена ръкавица отрязаха идеята за създаване на фонд „Загуби и щети“ в борбата с изменението 
на климата 
Докато малките островни държави и бедните държави настояват за създаването на нов фонд за компенсиране на „Загубите 
и щетите“ (loss and damage fund), причинени от бедствия, свързани с климата, САЩ и Европа координираха лек, но твърд 
отпор. Във вторник (8 ноември) Шотландия обяви, че ще предостави още £5 милиона за справяне със загубите и щетите на 
срещата на върха на ООН за климата COP27 в Шарм Ел-Шейх, Египет. Съобщения с подобни ангажименти последваха в 
началото на седмицата от Германия и Белгия, които отделиха съответно 170 милиона евро и 2,5 милиона евро. 
„Нямам никакъв проблем да кажа, че става въпрос за репарация, обезщетение, отговорност и ангажираност“, сподели 
първият министър на Шотландия Никола Стърджън, подкрепяйки призивите за механизма за финансиране на „Загуби и 
щети“. „Развитият свят причини изменението на климата и развиващият се свят плаща цената. Ако хората не могат да видят 
реалността на това, значи има нещо нередно“, каза Стърджън. Макар и малки по размер, средствата бяха символично 
значими, тъй като световните лидери се събират в Египет за срещата на високо равнище за климата COP27, където 
подкрепата за развиващите се страни, изправени пред бедствия, предизвикани от изменението на климата, доминира по 
време на разговорите. 
„Загуби и щети“ в дневния ред на срещата 
Малките островни държави и развиващите се страни поставиха въпроса за „загубите и щетите“ в официалния дневен ред 
на срещата на върха и сега настояват за създаването на специален фонд за справяне с проблема, припомня Euractiv. 
За Европа и САЩ обаче създаването на нов фонд не е приоритет. На миналогодишните преговори за климата на ООН в 
Глазгоу двете икономики блокираха предложението за създаване на специален фонд за загуби и щети, като вместо това 
се съгласиха на „диалог“ без ясна крайна цел. Говорейки в сряда, 9 ноември, генералният директор на Европейската 
комисия за действията в областта на климата Джейкъб Верксман каза, че ЕС приветства „процес на финансиране за 
справяне със загубите и щетите“ на ниво ООН и подкрепи новата точка от дневния ред на COP27. „Готови сме да увеличим 
подкрепата специално за това предизвикателство на „Загуби и щети“, което все още не е разгледано достатъчно 
„сериозно“, призна Верксман. 
Но новата точка от дневния ред „беше договорена при определени условия“, добави той, включително, че „няма да 
обсъждаме този въпрос за отговорност и обезщетение“. Той също така настоя процесът да бъде ограничен във времето, 
като конкретни резултати се очакват „най-късно до 2024 г.“ „Обхватът на нашия разговор няма да се съсредоточи върху 
едно единствено решение, както го виждат някои страни, по повод на предизвикателството на загубите и щетите – 
създаването на нов фонд или структура – в тази COP“, сподели Верксман. „Вместо това ще започнем разговор, който е 
достатъчно широк, за да може да съдържа в себе си множество решения на това, което виждаме като много сложен и 
предизвикателен проблем“, добави той. 
Мобилизиране на съществуващите ресурси 
В Брюксел служители на ЕС признаха важността на разговора за загубите и щетите, като казаха, че това е „неразделна част“ 
от Парижкото споразумение. Но създаването на нов фонд засега не се обсъжда, настояха те, като подчертаха, че вече има 
достатъчно варианти за финансиране по съществуващите програми за подкрепа. „Не бихме искали дискусията да се 
концентрира само върху нов фонд“, каза високопоставен служител на ЕС. „Мисля, че е важно първо да идентифицираме 
какви са нуждите, второ, да видим как вече можем да мобилизираме съществуващите ресурси както от публичния, така и 
от частния сектор, глобално, двустранно и многостранно, и след това да продължим оттам“, сподели експертът. Освен това 
ЕС и неговите държави-членки вече са най-големите донори в международното публично финансиране на климата, с 23 
милиарда евро през 2020 г. и 2021 г., се посочва в изявление на EK. 
„Загубите и щетите ли са единствената тема на COP27 – не, в никакъв случай. Мисля, че имаме нужда от много повече 
амбиция, както и по отношение на смекчаването. Колкото повече можем да смекчим изменението на климата чрез 
намаляване на емисиите на CO2, толкова повече предотвратяваме и минимизираме загубите и щетите от изменението на 
климата“, категорични са от Еврокомисията. 
САЩ са на същото мнение 
От страна на САЩ се чува подобно послание на срещата в Египет. „Фокусирани сме върху използването на инструментите, 
с които разполагаме“, каза Моника Медина, помощник-държавен секретар на САЩ по въпросите на океаните и 
международните екологични и научни въпроси. САЩ вече са вложили големи суми пари в Зеления фонд за климата и 
многостранните банки за развитие, които разпределят помощ на засегнатите от бедствия страни, посочи Медина на 
пресконференция в Брюксел миналия месец. „Мисля, че фокусът трябва да бъде върху това да се насочи част от това 
финансиране там, където е необходимо, вместо да се опитваме да създадем друг фонд“, потвърди сега тя пред медиите и 
в Египет. „Имаме ресурси, които вече сме посветили на изменението на климата, които са някак блокирани“, обясни тя. „И 
ние трябва да помогнем за създаването на механизми, чрез които тези средства да постъпват в общностите възможно по-
рано, а не по-късно“, каза тя. 
Преговорите за опазването на климата продължават на експертно ниво и следващите дни. Очаква се и пристигането на 
американския президент Джо Байдън, който да говори на форума. 
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва“ 

- Отдалечава ли се идеята за редовен кабинет и каква е позицията на "Демократична България" за бъдещото 
управление; Гост: Христо Иванов. 

- Ще стигне ли времето, което президентът даде на партиите? За изхода от политическата криза; Гост: Проф. 
Александър Маринов. 

- На живо от Одрин: Как върви разследването за убийството на българския граничен полицай. 
- Анализ на междинните избори в Съединените щати: ще променят ли резултатите от тях отношенията между Русия 

и САЩ. 
НТВ, „Здравей, България“ 

- Центърът на София под транспортна блокада заради протеста на синдикатите - какви са исканията им и ще бъдат 
ли актуализирани заплатите спрямо инфлацията. 

- Ще бъде ли удължен Бюджет 2022 през следващата година и какви рискове крие това; Гост: Румен Гечев от БСП. 
- Кой е полицаят, отказал подкуп от нередовни шофьори над десет пъти. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Бизнесът притеснен - от вдигането на акциза за цигарите държавата може да загуби 500 млн. лв. и да върне 
контрабандата 
в. 24 часа  - Иванчева получи най-тежката присъда за корупция - 6 години затвор за 70 хил. евро подкуп 
в. Труд  - Излизат на протест за 850 лв. минимална заплата 
в. Труд  - Оставиха в ареста стрелеца, убил граничния полицай 
в. Телеграф - ДБ подаде ръка на ПП за местния вот 
в. Телеграф - МВР иска още 1260 щата за границата 
Водещи интервюта 
в. Сега  – Весела Чернева: "Македони-я-я" беше димна завеса за политическия завой на ИТН 
в. 24 часа  - Даниел Стефанов политолог и изборен експерт: Доверието в изборите се връща с обучени екипи, които броят 
по региони и хартия, и разписки от машини 
в. Труд - Огнян Дъскарев, журналист и международен наблюдател, пред "Труд NEWS": Разделението Ню Йорк - Калифорния 
срещу Тексас Флорида е тъжно и почти безнадеждн 
в. Телеграф - Проф. д-р Петко Салчев, д.м., Управител на националната здравноосигурителна каса: Ще подам оставка, ако 
НЗОК спре да плаща 
Водещи анализи 
в. Сега  – На кафе с мафията 
в. Сега  – "Хартиената коалиция" ще нареже машините за скрап 
в. Сега – Положението на границата мина всякакви граници 
в. 24 часа - Защо Андрей и Адриана след Байдън гласуваха за Десантис 
в. Труд  - Присъдата на Десислава Иванчева за подкуп - присъда и за "борците" с корупцията от "ПП" и "ДБ 
в. Телеграф  - Соцът в службите е жив. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 11.00 часа в Гербовата зала на "Дондуков" президентът Румен Радев ще връчи националния флаг на 
участниците в 31-ата Българска антарктическа експедиция. 

- От 11.00 часа в Националния дворец на децата, вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар 
Лазаров ще даде старт на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция на детето по време на 
събитието "Гаранция: #Щастливо детство". 

- От 12.00 часа в Клуб'' Перото ‘'на НДК, ще се учреди инициативен комитет на Национална гражданска инициатива'' 
МАЙКИ СРЕЩУ ВОЙНАТА''. 

- От 13.00 часа на Националната гребна база, язовир Панчарево.Министерството на земеделието и община 
"Панчарево" със съвместна инициатива за почистване на язовира в района 

- От 14.00 часа държавният глава Румен Радев ще проведе среща на "Дондуков" 2 с ръководствата на национално 
представителните синдикални организации КНСБ и КТ "Подкрепа". 

- От 14.30 часа в Народното събрание. Продължаваме промяната" ще разговаря с национално представените 
работодателски организации във връзка с Бюджет 2023. 

- От 15.00 часа в двор на храма "Св. вмчк. Мина" в района "Слатина" ще се проведе благотворителен концерт. 
- От 18.00 часа в Чехословашкия клуб "Т.Г. Масарик" на ул. "Кракра" 15 в София, Чехословашкият клуб "Т. Г. Масарик" 

и Регионален исторически музей - Варна ще представят мобилната интерактивна изложба "Братя Шкорпил - 
пазители на историческата памет" и на книгата на Наталия Енева "Чувство за историчност" - сборник посветен на 
Карел и Хермин Шкорпил. 

*** 
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Благоевград. 
- От 14.30 часа, в зала "22- ри Септември", председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свика 

днес извънредно заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград 
*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в Grand mall Варна ще бъде открит Националният музикален фестивал "Фолклорен изгрев" 
- От 11.00 часа на адрес: гр. Варна, ул. "Генерал Колев" 92 /сградата на Курортно строителство/, асоциация 

"ЕНЕРДЖИ ще открие първата безплатна занималня за деца от Украйна - Център "ИНТЕГРИКО". 
- От 18.00 часа в Градската художествена галерия "Борис Георгиев" във Варна, ще бъде открита изложбата "Една 

фамилна история", която събира в мащабна експозиция три поколения артисти със свое знаково присъствие във 
визуалните изкуства в България - Юлий Минчев, Калина Тасева, Десислава Минчева и Сандро Арабян. 

*** 
Добрич 

- До 18 ноември в Регионална библиотека "Дора Габе" - сектор Книгозаемане може да бъде разгледана витрина по 
повод 100 години от рождението на Кърт Вонегът, американски писател, романист и сатирик /1922 - 2007/ 

- От 17.30 до 20.30 часа във фоайето на Младежки център ще се проведе Вечер на настолните игри "Да общуваме 
реално, а не виртуално" 

*** 
Кюстендил. 

- От 9.30 часа в черквата "Свети Мина" ще бъде отслужена Архиерейска света литургия. 
- От 11.00 часа в клуба на БТА ще се състои пресконференция по проект "Заедно за социално предприемачество на 

местно ниво". 
- От 11.30 часа в двора на храм - паметник "Свети великомъченик Мина" ще бъде раздаден курбан. 
- От 12.00 часа пред сградата на болницата ще се състои мълчалив протест на здравните работници. 
- От 18.00 часа в залата на читалище "Братство" ще бъде представена книгата "Среднощни откровения" - третата 

стихосбирка на младия поет Атанас Янев. 
*** 
Сливен. 

- От 18.30 часа в зала "Сливен", двама световни артисти пристигат в Сливен, за да запознаят публиката с великото 
изкуство на камерната музика. Елегантното събитие се провежда с подкрепата на Община Сливен и 
Министерството на културата на Република България и е включено в 90-тия юбилеен сезон на Симфоничен 
Оркестър Сливен. 

*** 
Стара Загора. / с. Преславен 

- От 17.00 часа във фоайето на читалище "Димитър Наумов" ще бъде открита изложба "Глътка изкуство". 
Експозицията е с картини на Виолина Славчева. 

- От 18.00 часа в Регионалната библиотека "Захарий Княжески" ще бъде представена книгата "Ръце за даване" от 
Йордан Пеев. 

*** 
Шумен. 

- От 11.00 ч. в зала 203 на община Шумен ще се проведе заседание на комисията по култура за избор на членове на 
Управителния съвет на Общински фонд "Култура". 

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

