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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Стандарт 
 
√ Бизнесът скочи, иска прегласуване за енергийните компенсации 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори 
(БФИЕК) настояват за прегласуване на обнародваното на 11 ноември т.г. в Държавен вестник и прието на 8 ноември от 
Народното събрание решение, с което възлага на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на 
компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия. Според гласуваното, фирмите ще имат право на 
компенсация при цена на тока над 200 лева (от 250 лева досега) за мегаватчас, като ще се покрива 100% от сумата над 
определения под. 
Бизнес организациите негодуват от решението, предложено от депутата от ДБ Владислав Панев, клиентите, присъединени 
към мрежа високо напрежение, да получат пълния размер на компенсацията за 2023 г., ако са изпълнили определени 
критерии за енергийна ефективност и потребление на енергия от ВИ за собствени нужди, се казва в съобщение на БСК. 
В изказването си по време на дискусиите в парламента Панев мотивира предложението си така: "С тази допълнителна 
компенсация всъщност не спасяваме фирми от фалит, а подаряваме десетки милиони. Даваме помощи на тези, които се 
нуждаят от тях, но и на тези, които нямат необходимост. В същото време поставяме под риск инвестициите в енергетиката. 
Така че моето предложение е създаването на нова точка в решението, включваща и доказани инвестиции в енергийна 
ефективност и възобновяеми източници от страна на най-големите компании, за да получат подкрепа." 
Четирите бизнес организации обаче смятат, че "заложените критерии са неясни, кумулативни и неизпълними". В писмо до 
председателя на Народното събрание и с копие до председателите на всички парламентарни групи и парламентарните 
комисии по енергетика и по икономическа политика и иновации, както и до министрите на енергетиката и на икономиката 
и индустрията, те отбелязват, че "решението (за компенсациите като цяло - б.р.) е навременно и ще осигури за година 
напред предвидимост и конкурентоспособност за малките и средни предприятия в България". Посочената базова цена от 
200 лева за мегаватчас е и средната за европейските малки и средни предприятия на електроенергията, приветстват 
подхода организациите на бизнеса. 
Заедно с това обаче четирите организации критикуват друга част от гласуваното в НС решение (конкретно т. 2.1 от него) - 
за потребителите от базовата индустрия* (присъединени в мрежа високо напрежение - б.р.). В писмото им се казва, че "на 
прага на рецесия и намаляващи поръчки в енергоинтензивната индустрия се нанася тежък удар върху предприятията! По 
данни на европейски регулатори, нашите конкуренти от базовата индустрия в Европа плащат електроенергията си по 135 
лв./MWh". " 
А решението на НС, вместо да дефинира условия за увеличаване на компенсациите (намаляване на цената на 
електроенергията) за предприятията от базовата индустрия у нас под 200 лева за мегаватчас в съответствие с добрите 
европейски практики, в действителност намалява размера на компенсациите и увеличава цената над тази, определена за 
МСП, в размер на 200 лева." 
 
Darik News 
 
√ Работодатели искат прегласуване на решението на НС за компенсациите за промишлен ток 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори 
(БФИЕК) настояват за прегласуване на обнародваното на 11 ноември т.г. в Държавен вестник и прието на 8 ноември от 
Народното събрание решение, с което парламентът възлага на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне 
на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия. Това съобщиха от БСК. 
Според решението, предложено от н.пр. Владислав Панев, клиентите, присъединени към мрежа високо напрежение, ще 
получат пълния размер на компенсацията за 2023 г., ако са изпълнили определени критерии за енергийна ефективност и 
потребление на енергия от ВИ за собствени нужди. Според Асоциацията на организациите на българските работодатели 
(АОБР) заложените критерии са неясни, кумулативни и неизпълними. 
В писмо на четирите бизнес организации до председателя на Народното събрание и с копие до председателите на всички 
парламентарни групи и парламентарните комисии по енергетика и по икономическа политика и иновации, както и до 
министрите на енергетиката и на икономиката и индустрията, се казва: 
"Решението е навременно и ще осигури за година напред предвидимост и конкурентоспособност за малките и средни 
предприятия в България. Посочената в т. 2.2 на решението базова цена от 200 лева за мегаватчас е и средната за 
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европейските МСП цена на електроенергията. Ние приветстваме този подход за МСП! Не така стои въпросът с 
определените компенсации в т. 2.1 от решението за потребителите от базовата индустрия.  На прага на рецесия и 
намаляващи поръчки в енергоинтензивната индустрия се нанася тежък удар върху предприятията! По данни на 
европейски регулатори, нашите конкуренти от базовата индустрия в Европа плащат електроенергията си по 135 лв./MWh! 
А решението на НС, вместо да дефинира условия за увеличаване на компенсациите (намаляване на цената на 
електроенергията) за предприятията от базовата индустрия у нас под 200 лева за мегаватчас в съответствие с добрите 
европейски практики, в действителност намалява размера на компенсациите и увеличава цената над тази, определена за 
МСП, в размер на 200 лева". 
Според работодателите за пореден път зле обмислени според тях предложения се приемат без обосновка във вреда на 
икономиката. Базовата индустрия осигурява ликвидността на доставчиците на електроенергия и газ, напомнят от 
организациите и питат, без плащанията на тази индустрия, кой ще поеме субсидирането на евтините ток и парно за 
населението. 
 
Икономически живот 
 
√ Бизнесът обяви за неизпълними условията на парламента за компенсиране на скъпия ток  
Големите работодателски организации настояват за незабавно прегласуване на точка 2.1 от решението на Народното 
събрание, с което парламентът възлага на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на 
небитовите крайни клиенти на електроенергия. 
Въпросната точка формулира критерии, срещу чието изпълнение компенсации ще бъдат предоставени и за 
присъединените към мрежа високо напрежение. 
В отвореното писмо до парламентарните групи и министрите на икономиката и енергетиката Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ) и Българската федерация на индустрианлите енергийни консуматори (БФИЕК) заявяват, 
че заложените критерии са неясни, кумулативни и неизпълними. Изтъква се, че за пореден път зле обмислени 
предложения се приемат без обосновка във вреда на икономиката. 
„Не сме против налагането на критерии! Против сме налагането на неизпълними изисквания, приети без обсъждане, които 
нанасят щета след щета на българската икономика! Електропотреблението в индустрията е обусловено от физични закони, 
които не могат да бъдат изменени с гласуване“, се казва още в писмото. 
Работодателите обръщат внимание, че по данни на европейски регулатори, конкуренцията на българските компании от 
базовата индустрия в Европа плаща електроенергията си по 135 лв./MWh. В същото време решението на НС, вместо да 
дефинира условия за увеличаване на компенсациите (намаляване на цената на електроенергията) за предприятията от 
базовата индустрия у нас под 200 лева за мегаватчас в съответствие с добрите европейски практики, в действителност 
намалява размера на компенсациите и увеличава цената над тази, определена за МСП, в размер на 200 лева. 
Според приетата от парламента въпросна точка 2.1 крайните небитови клиенти високо напрежение ще бъдат 
компенсирани за разликата между базовата цена 200 лв./MWh и средната пазарна цена за базов товар на сегмента „ден 
напред“ на „Българска независима енергийна борса“ при: 

- доказани инвестиции в енергийна ефективност през последните три години, верифицирани с доклад от 
лицензирана за извършване на енергийни обследвания фирма; 

- издадени удостоверения за енергийни спестявания на база прилагане на методики за енергийна ефективност на 
името на юридическото лице, получаващо компенсациите, и доказващи поне 10 % намаляване на потреблението 
на енергия на годишна база; 

- извършено енергийно и техническо обследване ведно с договор за изпълнение на посочените в доклада от 
обследванията мерки за енергийна ефективност. 

- доказани инвестиции във възобновяеми енергийни източници, покриващи минимум 20 % от собственото 
потребление на клиента през последните три години, доказани с уведомление до мрежовия оператор и договор 
за присъединяване, както и данни за намалено потребление на база месечни фактури; 

- договор за изграждане на инсталация за възобновяема енергия за собствено потребление със срок на изпълнение 
в рамките на настоящата година. Правото за прилагане на повишен коефициент се утвърждава от Агенцията за 
устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Увеличението на коефициента при посочените условия се допуска след 
представяне на изброените доказателства. В случай че при последваща проверка от АУЕР се установи злоупотреба, 
следва крайният клиент да внесе във Фонда за сигурност на енергийната система сумата на неправомерно 
надвзетите допълнителни компенсации, увеличена пет пъти. 
 

Dir.bg 
 
√ Голямата индустрия настоя НС да прегласува енергийните компенсации 
Четири бизнес организации се обявиха против режима за подпомагане на небитови клиенти, присъединени в мрежа 
високо напрежение 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори 
(БФИЕК) настояват за прегласуване на обнародваното на 11 ноември т.г. в Държавен вестник и прието на 8 ноември от 
Народното събрание решение, с което възлага на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на 
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компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия. Според гласуваното, фирмите ще имат право на 
компенсация при цена на тока над 200 лева (от 250 лева досега) за мегаватчас, като ще се покрива 100% от сумата над 
определения под. 
Бизнес организациите негодуват от решението, предложено от депутата от ДБ Владислав Панев, клиентите, присъединени 
към мрежа високо напрежение, да получат пълния размер на компенсацията за 2023 г., ако са изпълнили определени 
критерии за енергийна ефективност и потребление на енергия от ВИ за собствени нужди, се казва в съобщение на БСК. 
В изказването си по време на дискусиите в парламента Панев мотивира предложението си така: "С тази допълнителна 
компенсация всъщност не спасяваме фирми от фалит, а подаряваме десетки милиони. Даваме помощи на тези, които се 
нуждаят от тях, но и на тези, които нямат необходимост. В същото време поставяме под риск инвестициите в енергетиката. 
Така че моето предложение е създаването на нова точка в решението, включваща и доказани инвестиции в енергийна 
ефективност и възобновяеми източници от страна на най-големите компании, за да получат подкрепа." 
Четирите бизнес организации обаче смятат, че "заложените критерии са неясни, кумулативни и неизпълними". В писмо до 
председателя на Народното събрание и с копие до председателите на всички парламентарни групи и парламентарните 
комисии по енергетика и по икономическа политика и иновации, както и до министрите на енергетиката и на икономиката 
и индустрията, те отбелязват, че "решението (за компенсациите като цяло - б.р.) е навременно и ще осигури за година 
напред предвидимост и конкурентоспособност за малките и средни предприятия в България". Посочената базова цена от 
200 лева за мегаватчас е и средната за европейските малки и средни предприятия на електроенергията, приветстват 
подхода организациите на бизнеса. 
Заедно с това обаче четирите организации критикуват друга част от гласуваното в НС решение (конкретно т. 2.1 от него) - 
за потребителите от базовата индустрия* (присъединени в мрежа високо напрежение - б.р.). В писмото им се казва, че "на 
прага на рецесия и намаляващи поръчки в енергоинтензивната индустрия се нанася тежък удар върху предприятията! По 
данни на европейски регулатори, нашите конкуренти от базовата индустрия в Европа плащат електроенергията си по 135 
лв./MWh". "А решението на НС, вместо да дефинира условия за увеличаване на компенсациите (намаляване на цената на 
електроенергията) за предприятията от базовата индустрия у нас под 200 лева за мегаватчас в съответствие с добрите 
европейски практики, в действителност намалява размера на компенсациите и увеличава цената над тази, определена за 
МСП, в размер на 200 лева." 
Мнението на бизнес организациите е, че за пореден път се приемат "зле обмислени предложения... без обосновка във 
вреда на икономиката". Те подчертават, че "базовата индустрия осигурява ликвидността на доставчиците на 
електроенергия и газ" и питат "без нейните плащания кой ще поеме субсидирането на евтините ток и парно за 
населението?". 
С писмото организациите настоява за незабавно прегласуване на спорната точка, като се посочва, че не са против 
налагането на критерии, а са против "неизпълнимите изисквания, приети без обсъждане, които нанасят щета след щета на 
българската икономика". 
*Базовата индустрия обединява големите енергийни консуматори от добиваната, металургичната и химическа 
промишленост. 
 
3eNews 
 
√ Първа годишна среща за Плана за възстановяване: Ключовата тема как да намалим емисиите с 40% до 2026 г. очаква 
доклад от Комисията по енергиен преход 
България може да получи най-много за преход в енергетиката и това са 2,6 млрд. евро, но предстоят още много 
реформи 
България може да получи най-много средства за преход в енергетиката по Плана за възстановяване и това са 2,6 млрд. 
евро, съобщи на Първата годишна среща за Плана за възстановяване Йоханес Любкинг, главен съветник на ръководителя 
на работната група за възстановяване и устойчивост, ЕК.  
Това са огромни мерки за сгради, за индустрия, утрояване на инвестициите във ВЕИ, съхранение на енергия, геотермална 
енергия, зелен водород, цифровизация на електропреносната мрежа, но за да може България да се възползва, тя трябва 
да подходи ефективно. Няма изискване за затваряне на конкретни централи до 2026 г., България има пълна свобода и 
гъвкавост. Комисията отчита като сериозна стъпка създаването на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка и 
Комисията за енергиен преход за подпомагане на изпълнението на Плана, каза той. Но за нас са ключови трите елемента 
- реформи, инвестиции, декарбонизация. Но са необходими реформи, които ще гарантират, че електропреносната мрежа 
е готова за бъдещето. 
България извън плана не е приела мерки за декарбонизация, подчерта Любкинг и даде пример в Румъния и Гърция, които 
предприемат конкретни стъпки в тази посока.  Темата за декарбонизация и намаляване с 40% на емисиите до 2026 г. 
предизвика най-много спорове.  
"Гърция затвори 4 от въглищните си централи и внася 350 мегавата от България, да внасяме и ние ли енергия? Настояваме 
от плана за възстановяване и устойчивост да отпадне 40% намаляване на емисиите до 2026 г. спрямо 2019 година", 
коментира Огнян Атанасов, вицепрезидент на КНСБ. Ако има някой в залата може да ме обори, но такова намаление няма 
как да се случи без да бъдат затворени въглищни мощности в комплекса Марица Изток. 
По темата за декарбонизация с 40% до 2026 г. започна да работи Комисията за енергиен преход, платформа в работен 
формат осигурява принос и сътрудничество дори сблъсък на идеи, съобщи Ива Петрова, заместник-министър на 
икономиката. Очакваме тя да изготви доклад как да постигнем тези цели и да направи препоръки към Народното събрание 
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за вземане на решение след по-широк обществен дебат, допълни тя. Хубавото е, че има Народно събрание, което 
разглежда тази тематика. 
В момента се обсъждат в Комисия по енергиен преход варианти за отказ от въглищата през 2030 г., 2038 година. И в двата 
случая в следващите 7-8 години в енергийната система на страната трябва да влязат 7 -10 гигавата ВЕИ. Ако се избере по-
късен етап до 2040 г. вече трябва да имаме възможност за 15-17 гигавата мощности на възобновяема енергия, каза Мария 
Трифонова, заместник-председателят на Комисията за енергиен преход и експерт към Центъра за изследване на 
демокрацията. Но тя не каза към кой вариант върви Комисията, а подчерта, че докладът ще представи всички ползи и 
негативи от вземане на всяко едно от тези решение. Очаква се Комисията да представи своя доклад до края на годината.  
За да изпълним всички планове трябва да утроим амбициите, каза Ива Петрова, заместник-министър на икономиката. 
Министерство на енергетиката предложи на обществено обсъждане промени в Закона за ВЕИ, който въвежда ускоряване, 
улесняване на процедурите и присъединяване. Изпълнява се инвестицията за дигитализация и на електроенергийната 
система, която да поеме 4500 мегавата ВЕИ към 2026 г. До края на годината ще се вземат мерки за реализиране на схемите 
за батерии, за използване на ВЕИ при домакинствата като 10 000 домакинства да сменят начина на отопление. До края на 
годината ще тръгне и първата схема за енергоефективно осветление в общините, очакваме във всички 74 общини, които 
ще бъдат финансирани да се постигне 30% спестяване на енергия, обясни Петрова.  
Необходими са гъвкави системи за съхранение, инвестиция, на дневен ред работна група да направи анализ на 
регулаторна рамка и да предложи изменения да въведе оператори на съоръжения за съхранение като пазарен участник, 
каза още Петрова. 
Тя допълни още важна информация за една друга ключова реформа. Комисията за енергийна ефективност и енергийна 
бедност, е на финала и има избран критерий за енергийна бедност и тя ще бъде включена като изменение е Закона за 
енергетиката съвсем скоро, подчерта заместник-министърът на енергетиката. 
Министерството на енергетиката работи и за инфраструктурата и междусистемната свързаност със съседните страни до 
края на годината. 
Инвестициите са прекрасен модел през финансови инструменти, субсидии за съхранение на енергия и не всички мерки са 
свързани с безвъзмездно финансиране, каза  Румен Радев, вицепрезидент от работодателската организация Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). Според Радев  трябва да се наблегне на ускоряване въвеждането на ВЕИ, 
подобряване на енергийната ефективност в битовата сфера, въвеждане на умни мрежи, на системите за съхранение на 
енергия по часове, по месеци, сезонни цикли, развитие на електромобилността. Без да имаме подходи за въвеждане на 
ВЕИ в мрежата не може да кажем как извеждаме централи от въглища, уточни Радев. 
Според Огнян Атанасов за постигане на въглеродна неутралност трябва бързо да се приеме Плана за климат и енергетика, 
до края на годината и енергийната стратегия до 2030 година, а Комисията за енергиен преход да излезе с доклад и 
незабавно да се простъпи към одобрение от НС. 
Към момента се плащат над 200 млн. лева за над 300 000 домакинства за въглища и дърва, което е голям проблем, затова 
задължи и спешно е да се приеме дефиницията за енергийна бедност, коментира Балин Балинов от Грийнпийс, България. 
Петрова каза, че съвсем скоро дефиницията ще бъде представена в Народното събрание, защото има консенсус и ще има 
възможност да се запълни този дефицит. Според синдикатите не с 600, а с поне 1000 лева трябва да бъдат подпомагани 
енергийно бедните домакинства. Атанасов предупреди, че 40% намаляване на емисиите означава затваряне на мощности, 
а и отлагането на либерализацията на пазара, ще доведат до 4 пъти по-високи сметки за ток. 
 
Блиц 
 
√ Ще увеличат ли най-накрая мижавите командировъчни? 
От финансовото министерство посочват, че ще предложат промени, които да влязат в сила от януари догодина 
Масово недоволство заради парите, които се полагат на работниците в командировка. За България командировъчните не 
са актуализирани от 14 години, а командировъчните в чужбина не са променяни от 18 години. 
Гергана Георгиева е общински служител в Хасково. И често е в командировка в страната. 
„Парите стигат за едно кафе и за един сандвич за деня. Смятам, че е крайно ниско като размер и трябва да се помисли  
може би в посока актуализация“, казва Гергана Георгиева, дир. на дирекция "Администрация и правно- нормативно 
обслужване" община Хасково, пред bTV. 
От последната актуализация на командировъчните за страната през 2008 г. , досега - комулативната инфлация при храните 
е близо 62 на сто, пресмятат от КНСБ. 
„Това означава, че минимум, за да бъдат адекватни тези суми за командировките, те трябва да бъдат увеличение минимум 
с този размер“, обясни Тодор Капитанов, КНСБ. 
Това означава сумата да нарасне на 18 лева на ден и на 35 лева на ден - ако работникът остане да нощува на другото място. 
Работодателите са съгласни, че актуализация е нужна. Даже казват, че може да е с повече. 
„Може би трябва да е и по-смело предложението на синдикатите за по-високо увеличение на размера на 
командировъчните пари, така че да се постигне адекватност на сумата“, обясни Добрин Иванов, АИКБ. 
Синдикати и работодатели са съгласни, че и дневните пари за командировките в чужбина също трябва да се увеличат. В 
наредбата за размера им е предвидена и процедура за актуализация. 
Тя се случва по предложение на финансовия министър след информация от министъра на външните работи за промени в 
равнището на живот в съответната държава с 10 или повече на сто. От 2004 г. досега обаче нито един министър не е 
приложил процедурата. 
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„Командироват се лица и от държавната администрация. Тези увеличени размери не са разчетени в бюджетите на 
министерства и ведомства и всяко едно увеличение ще създава дефицити в техните бюджети. Това е главната причина 
държавата да не е съгласна да увеличава дневните при командироване“, коментира Иванов. 
В отговор до bTV от социалното министерство заявиха, че считат, че е необходимо да се проведат дискусии за увеличаване 
на дневните пари. 
А от финансовото директно посочват, че ще предложат промени, които да влязат в сила от януари догодина. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът Румен Радев ще проведе консултации с "БСП за България" 
Президентът Румен Радев ще проведе консултации с БСП за България. Държавният глава се среща с всички парламентарно 
представени партии, преди да връчи първия мандат за съставяне на правителство. 
Целта на консултации е, по думите му - да се търсят допирни точки и да се направи всичко възможно за създаване на 
редовен кабинет. Румен Радев вече проведе такива срещи с ГЕРБ-СДС, "Продължаваме Промяната", ДПС и "Възраждане". 
Засега няма категорично мнозинство в парламента, около което да се сформира кабинет, въпреки че, с изключение на 
ДПС, всяка от политическите формации заяви, че биха могли излъчат правителство. 
 
√ Гълъб Донев: В постоянен контакт сме със съюзниците от НАТО и партньорите от ЕС 
Експлозията на двете ракети в близост на границата на Полша с Украйна, при която загинаха мирни граждани, налага 
спешно преосмисляне на следващите ни действия, с които да запазим мира. В постоянен контакт сме със съюзниците от 
НАТО и партньорите от ЕС. Това заяви служебният премиер Гълъб Донев в началото на днешното редовно заседание на 
Министерския съвет. 
 
√ НАП е събрала близо 25 млрд. лева за държавния бюджет до края на октомври 
За първите десет месеца в НАП са постъпили близо 25 млрд. лева от данъци и осигурителни вноски, което е с над 2,3 млрд. 
лева повече в сравнение със същия период на миналата година, съобщиха от приходната агенция. 
Отличните резултати, които постига НАП, се дължат на добре свършената работа, неуморния труд, високия 
професионализъм, постоянни усилия и стремеж за развитие на приходната агенция в името на потребителите. 
Партньорският подход на Агенцията спрямо бизнеса и гражданите води до положителна промяна в поведението на 
данъкоплатците, посочват от ведомството. 
"Наблюдаваме ръст на доброволното деклариране и плащане на задълженията. НАП се развива непрекъснато, 
повишава качеството на предлаганите услуги, като целта ни е да улесняваме гражданите и фирмите при изпълнение 
на задълженията им. Постигнатите резултати са благодарение и на служителите на Агенцията, на техните 
положени усилия, добре свършената работа и неспирния стремеж към усъвършенстване на данъчната 
администрация", каза изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов. 
За улеснение на данъкоплатците Приходната агенция предлага повече от 160 онлайн услуги, което я нарежда на водещо 
място в страната сред дигиталните институции. 
 
√ Фирми от Североизточна и Южна България ще плащат авансово ток от ноември 
От ноември доставчици на ток в Североизточна и Южна България въвеждат предварително плащане за своите клиенти на 
свободния пазар. Фирмите ще трябва да плащат авансово половината от изразходения ток месец по-рано. 
Според фирмата доставчик на енергия в Южна България, мярката се въвежда, за да се гарантира ликвидност и да се купува 
енергия на свободния пазар. Много от клиентите обаче са недоволни от новите фактури. От доставчика на ток в 
Североизточна България "Енерго про" коментираха, че при тях това ще важи за отделни клиенти с много голямо 
потребление на енергия. 
Антоанета Стоянова има книжарница в село Брестник. Тя не е съгласна с новите условия за плащане и казва, че това я 
натоварва с допълнителни разходи. 
"На фактурата, която си платих днес, имам изгорени киловати тях ги плащам. На втората фактура няма никакви 
киловати. Просто пише етапно плащане за месец ноември и няма никакви киловати. Трябва да платя 50%, да 
предплатя" разказа Антоанета-Мария Стоянова. 
Новото плащане е заради промяна в тенденциите на пазара на свободната електроенергия – обясниха от компанията 
доставчик. Нейната дейност също била под въпрос, ако получава средства само в края на отчетния период. 
"Отчетният период си остава абсолютно същият просто част от дължимите от тях суми са необходими да ги 
имаме по-рано, за да можем да купуваме електроенергия. Това е", обясни говорителят на EVN Петър Костадинов. 
"Няма даване на пари напред, тук става въпрос за част от парите, които клиентите вече под формата на 
потребление са реализирали, ние да ги получим, така че не става въпрос да взимаме пари напред и за това се нарича 
етапно плащане. И съм сигурен, че след първия месец, когато това премине, и вторият месец, когато започнат да 
излизат фактурите, те ще се убедят сами, че по никакъв начин не са нарушени техните права", смята Костадинов. 
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От Комисията за енергийно и водно регулиране обясниха пред БНТ, че са запознати от медиите със случая, засега към тях 
няма жалби. Недоволният клиент има правото да приеме тези условия или да потърси друг доставчик , напомнят от 
регулатора. 
На пазара има над 50 търговци на електроенергия. Промяната не засяга битовите клиенти. Най-големият доставчик в 
Западна България - "Електрохолд Продажби" коментира пред БНТ, че няма да въвежда подобна практика. 
 
БНР 
 
√ Извънредно съвместно заседание на комисиите по отбрана и по външна политика на НС 
Председателите на парламентарните комисии по отбрана и по външна политика Христо Гаджев и Екатерина Захариева 
свикват днес извънредно съвместно заседание на народните представители от двете комисии. Повод за заседанието е 
напрежението след инцидента с паднали ракети на територията на Полша, съобщиха от НС. 
По време на извънредното заседание народните представители от двете комисии ще направят преглед на всички данни и 
обстоятелства, известни по случая към момента. 
За участие в заседанието са поканени министърът на външните работи Николай Милков и министърът на отбраната 
Димитър Стоянов, ръководствата на Служба "Военно разузнаване" и Държавна агенция "Разузнаване". 
 
√ НСИ: БВП нараства през третото тримесечие с 0,6% на тримесечна и с 3,2% на годишна база 
Българската икономика нараства през третото тримесечие на 2022 г. с 0,6% спрямо предходното тримесечие, когато се 
повиши с 0,7%, показва експресна оценка на Националния статистически институт (НСИ). 
Основна подкрепа за икономическата експанзия през третото тримесечие на тази година оказва нарастването на крайното 
потребление с 0,5% спрямо второто тримесечие, когато се повиши с 0,8 на сто, както и положителното външнотърговско 
салдо. 
Спрямо третото тримесечие на 2021 г. БВП се повишава през периода юли - септември с 2022 г. с 3,2%, което представлява 
забавяне спрямо растежа с 4,6% през второто тримесечие и с 5,1% през първите три месеца на настоящата година. 
Според експресната оценка на НСИ за третото тримесечие на 2022 година брутният вътрешен продукт в номинално 
изражение възлиза на 44,539 млрд. лева, а реализираната добавена стойност е в размер на 39,3368 млрд. лева. 
Най-голям дял в БВП отново заема крайното потребление (75,6% от БВП), което в стойностно изражение възлиза на 33,6682 
млрд. лева. През третото тримесечие на настоящата година бруто капиталообразуването е за 9,7809 млрд. лева и заема 
22,0% от БВП на страната. 
Експресните данни НСИ показват, че основната причина за регистрирания икономически растеж през третото тримесечие 
на 2022 г. спрямо предходните три месеца на годината е увеличението на крайното потребление с 0,5% след негово 
повишение с 0,8% през всяко едно от първите две тримесечие на годината, докато бруто образуването на основен капитал 
се свива с 1,7§ (след понижение с 2,6% през второто и с 1,7% през първото тримесечие на 2022 г.). 
Спрямо година по-рано крайното потребление нараства през третото тримесечие на 2022 г. с 3,0% (след повишение с 4,9% 
през второто и с 5,2% през първото тримесечие на годината), а бруто образуването на основен капитал се понижава с 8,4% 
(след спад с 10,5% през второто и с 9,5% през първото тримесечие). 
Външнотърговското салдо на нашата страна е положително и в размер на 1,0899 млрд. лева, като износът на стоки и услуги 
през юли - септември 2022 г. намалява с 1,4% спрямо предходното тримесечие, но нараства със 7,8% спрямо година по-
рано, докато вносът се свива с 4,7% спрямо второто тримесечие и нараства с 5,3% спрямо третото тримесечие на 2021 г. 
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√ Забавяне на годишната инфлация в България през октомври до 17,6% 
Инфлацията при малката потребителска кошница от началото на годината обаче се ускори до 19,7% 
Годишният темп на инфлация в България се забави през октомври за пръв път от 20 месеца насам, достигайки 17,6% спрямо 
18,7% през септември, когато беше достигната най-високата инфлация от 1998 г. насам, показват данни на Националният 
статистически институт (НСИ). 
Спрямо септември тази година потребителските цени в нашата страна се повишават през октомври с 0,9%, след като месец 
по-рано те също се повишиха с 1,2 на сто. 
Спрямо октомври 2021 г. инфлацията се забави до 17,6% от 18,7% месец по-рано, достигайки най-ниско ниво от юли 2022 
г. насам. 
Инфлацията от началото на годината (октомври 2022 г. спрямо декември 2021 г.) достига 15%, а средногодишната 
инфлация за периода ноември 2021 - октомври 2022 г спрямо ноември 2020 г. - октомври 2021 г. е 13,8 на сто. 
 

 
 
Най-солиден ръст през октомври спрямо месец по-рано има при цените на облекло и обувки (повишение със 7%), 
развлечения и култура (с 2,7%),  на хранителните продукти и безалкохолни напитки (с 2,3%) и здавеопазване (с 2,1%). 
В същото време намаляват цените за жилищни комунални услуги, като вода, електроенергия, газ и други горива 
(понижение с 2,1% на месечна база) за транспорт (с 1,4%) и в сектора на съобщения (с 0,1%). 
При хранителните стоки най-съществено е поскъпването през октомври на пипер (с 9,4%), пълномаслено прясно мляко 
(със 7,6%), картофи (с 6,7%), кашкавал (с 6.5%), сол (с 6,2%), яйца (с 5,5%), сирене (с 4,25) и захар (с 4,15). 
Спад с 5,3% има при цените на ябълки, на олио - с 2,8%, на зрял лук - с 2,3%, на листни зеленчуци - с 1,7% и на птиче месо - 
с 1,5%. 
Скок на цените с 30,8% през октомври е отчетен при централното газоснабдяване, с 22,9% при пътническия въздушен 
транспорт, с 21,3% на цените на метана за ЛТС, с 3,5% на автомобилен бензин А95H, с 2,1% на автомобилен бензин А100Н, 
на газ пробан-бутен за ЛТС - с 2% и на дизеловото гориво - с 0,9%. 
През октомври 2022 г. цените на лекарствените продукти са се увеличили с 2,6% спрямо предходния месец, а цените на 
лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 1,1% и с 0,7%. 
Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през октомври пък нараства с 0,6% на 
месечна база, докато хармонизираната потребителска инфлация на годишна база се забави до 14,8% от 15,6% през 
септември. 
Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от 
критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. 
Индексът на цените за малката кошница пък се повишава през октомври с 1,9% спрямо месец по-рано и с 19,7% от началото 
на годината, след като през първите девет месеца на 2022 г. инфлацията в малката потребителска кошница се повиши със 
17,4% спрямо същия период година по-рано. 
През октомври 2022 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са 
се променили спрямо предходния месец, както следва: увеличение с 3,0% при нехранителните продукти, увеличение с 
2,0% на цените на хранителните продукти и с 0,1% на услугите. 
 
√ Приходи от осигуровки в размер на 8,1 млрд. лв. отчита НОИ, разходите за пенсии са 12,5 млрд. 
Приходи от осигуровки в размер на 8,1 милиарда лева и разходи от 14,5 милиарда лева отчита към края на месец октомври 
Националният осигурителен институт. С 1,3 милиард лева са по високи разходите към 31 октомври тази година спрямо 
същия период на миналата. 
В разходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване най-голямото перо са пенсиите - 12,5 милиарда 
лева спрямо същия период на миналата година ръстът е от 1,6 милиарда или 15 на сто повече. 
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Следващата по значимост и големина група разходи са за изплащане на паричните обезщетения и помощи един 1,720 
млрд. - ръстът тук е само 65 милиона лева. Общо от бюджета на държавата към този на  Държавния осигурителен институт 
са трансферирани 6,3 милиарда лева, за да се обезпечат всички законови разходи в това число изплащаните до средата на 
годината Covid добавки от 60 лв. и парите за ваксинираните пенсионери от 75 лв. 
 
√ Кантарджиев: Соvid мерките отпадат, тези в болниците остават 
Първият случай на грип у нас е от щама, довел до епидемия в Австралия 
От днес повече Covid мерки няма, отнася се за всички институции, но това не значи да не си мием ръцете. Това заяви проф. 
Тодор Кантарджиев пред бТВ, съобщи БГНЕС. 
Мерките за болниците остават.  
Беше доказан първият случай на грипен вирус за нашата страна този сезон. Жена на 42 г. е първият пациент с грип H3N2. 
Доказани са и първите случаи в Европа. Това е грипът, който направи големия епидемичен взрив в Австралия.  
"Трябва да очакваме едно повишаване на другите респираторни заболявания, затова да не се подиграваме на хората с 
маска в метрото", заяви Кантарджиев.  
Хората със слаб имунитет да си вземат препоръчителни мерки.  
Професорът съобщи, че вече има грипна ваксина за децата от 6 месеца до 19-годишна възраст, капе се в носа. 
 
√ ЕС удвоява капацитета си за гасене на пожари от въздуха 
ЕС планира да удвои капацитета си за гасене на пожари от въздуха, което ще гарантира общите европейски действия и 
солидарност. Това съобщи европейският комисар по хуманитарната помощ и управлението на кризи Янез Ленарчич в 
записано видео обръщение към провеждащия се в Кипър вчера и днес двудневен форум за риск и реакция при климатични 
бедствия. 
„Предизвикателствата на ефектите от климатичната криза“ е темата на конференцията с участници от Югоизточна Европа. 
Тя е организирана от Европейския университет в Кипър, кипърската противопожарна служба и Гражданска защита, в 
сътрудничество с Европейския парламент и Съюза за Средиземноморието. 
В центъра на дискусиите са управлението на бедствия като последица от климатичните промени и ролята на гражданската 
защита, както и солидарността между страните. 
ЕС е решен да се справи с последиците от изменението на климата, като фокусира действията си в пет ключови области, 
посочи еврокомисарят Янез Ленарчич. 
Специално внимание се обръща на системите за ранно предупреждение и работата на центровете за спешно реагиране 
по време и след извънредни ситуации, каза той. 
Регионът на Средиземноморието ще продължи да се сблъсква с най-значителното повишаване на температурата и големи 
предизвикателства за страните, е представената на форума оценка на Генералната дирекция за европейска гражданска 
защита и операции за хуманитарна помощ. 
 
√ Рязко ускоряване на британската инфлация до 41-годишен връх от 11,1% 
Инфлацията във Великобритания се ускори през октомври до 41-годишен връх от 11,1% благодарение най-вече на 
растящите цени за жилищните услуги и по-специално на газа и електричеството, показват данни на британската официална 
статистика ONS. 
Индексът на потребителските цени (CPI) скочи през октомври с 2% спрямо септември, когато нарасна на с 0,5 на сто, докато 
прогнозите бяха за повишаване на месечната инфлация с 1,7 на сто. 
Спрямо година по-рано потребителската инфлация се ускори през октомври до 11,1% от 10,1% през септември, достигайки 
най-високо ниво от октомври 1981 г., докато очакванията на анализатори и икономисти бяха за по-съдържано засилване 
на инфлацията до 10,7 на сто. 
 

Графика на индекса на потребителски цени (CPI) на годишна база 
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Най-голям принос за увеличаването на инфлацията имат жилищните и комунални разходи, които скочиха през октомври с 
26,6% на годишна база (след повишение с 20,2% през септември) главно поради ръст с цели 128,9% на цените на природния 
газ и с 65,7% на цените на тока. 
Британската статистика отбеляза, че инфлацията би била още по-висока през октомври, достигайки около 13,8%, ако 
правителството не се беше намесило, за да ограничи цената на сметките за енергия на домакинствата до 2500 паунда 
средно годишно. 
Междувременно цените на храните и безалкохолните напитки нараснаха през октомври с 16,2% (спрямо 14,5% през 
септември), докато транспортните разходи се забиха рязко (до повишение с 8,9% спрямо ръст с 10,6% месец по-рано). 
Ценовият скок при храните е най-големия от 1977 г., отбеляза ONS. 
В отговор на данните финансовият министър Джеръми Хънт, който трябва да очертае в четвъртък новия бюджет, посочи, 
че са необходими "трудни, но необходими" решения за справяне с нарастващите цени. 
"Наше задължение е да помогнем на Английската централна банка в мисията ѝ да върне инфлацията към целта, като 
действаме отговорно с финансите на държавата", посочи Хънт в изявление, цитирано от Ройтерс. 
Очаква се утре Хънт да обяви повишения на данъците и съкращения на разходите, за да се контролира растежа на цените. 
Британската статистика отбеляза, че домакинствата с ниски доходи са изправени пред по-голям удар от инфлацията, 
отколкото най-богатите, тъй като енергията и храната заемат по-голям дял от техните разходи. 
Инфлацията при домакинствата с най-ниски доходи е от 11,9%, докато за хората с най-високи доходи е от 10,5%, посочва 
ONS. 
 
√ Столтенберг: НАТО наблюдава ситуацията в Полша, като се консултира постоянно със съюзниците 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че Алиансът наблюдава ситуацията в Полша, като се консултира 
постоянно със съюзниците. "Важно е да се установят всички факти", написа той в Туитър, където допълни, че е провел 
разговор с полския президент Анджей Дуда. 
"Шокиран съм от новината за ракети и други муниции, които са убили хора на полска територия. Моите съболезнования 
на семействата. Стоим до Полша. В контакт съм с властите на страната, евродепутати и други съюзници", написа в Туитър 
председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, който в момента е в Бали на срещата на Г-20. 
"Всички ние сме част от семейството на НАТО, което е единно повече от всякога и оборудвано, за да защитава всички ни", 
написа също в Туитър премиерът на Белгия Александър де Кро. "Белгия категорично осъжда инцидента и изпраща най-
дълбоките си съболезнования на семействата на жертвите и на полския народ. Белгия застава до Полша", казва още той.  
От европейските институции отказват коментар по случая и допълват, че са в тесен контакт с властите в Полша за 
изясняване на ситуацията. 
 
√ Столтенберг свика заседание на Северноатлантическия съвет заради инцидента в Полша 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг свика заседание на Северноатлантическия съвет, заради инцидента с 
взривяването на ракети в Полша, при който загинаха двама души.  
Брифингът е предвиден около обяд. В срещата се предвижда да участват посланиците на страните от Алианса. 
Столтенберг уточни, че НАТО следи обстановката и съюзниците поддържат тясна връзка. Той посочи, че е важно да бъдат 
изяснени всички факти по случая. 
 
√ Байдън: Ракетата, паднала в Полша, може да не е изстреляна от Русия 
Американският президент Джо Байдън определи като "малко вероятно" ракетата, която уби двама на територията на 
Полша, да е изстреляна от Русия. Байдън свика спешни консултации на съюзниците на САЩ в Бали, където се провежда 
срещата на върха на Г-20. 
Съединените щати и съюзниците им в НАТО ще разследват случая  много подробно, преди да предприемат някакви 
действия, заяви американският президент Джо Байдън. 
Предварителната информация показва, че ракетата не е изстреляна от Русия. Това показва траекторията ѝ, но предстои да 
изясним точно, какво се е случило, каза Байдън в Бали след спешна среща на световни лидери, участващи във форума на 
Г-20 в Бали. 
От Белия дом по-рано обявиха, че срещата е свикана от Байдън, а сред участниците в нея са били лидерите на Европейския 
съюз и всички страни от Г-7 - Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Съединените щати. На 
уебсайта на Белия дом заседанието беше определено като "спешна кръгла маса". То било проведено при закрити врата, 
след като журналистите са били помолени да напуснат. 
На срещата бе съгласувано, че НАТО и страните от Г-7 ще останат в тесен контакт, за да вземат решение за евентуална 
реакция на взрива в Полша.  
Полският президент Анджей Дуда заяви, че няма категорични доказателства кой е изстрелял ракетата, експлодирала в 
село Пжеводов до границата с Украйна. Ракетата "най-вероятно е руско производство". 
Дуда определи случилото се като еднократен инцидент, с малка вероятност да се повтори. Той е разговарял с украинския 
президент Володмир Зеленски, който написа в Туитър, че двамата са разменили наличната информация за изясняване на 
всички факти. 
Във вечерното си обръщение Зеленски определи падането на ракета на полска територия като "значителна ескалация на 
конфликта". "Отдавна предупреждавахме, че действията на Русия няма да се ограничат само до Украйна", каза Зеленски. 
Полските власти извикаха за обяснение руския посланик във Варшава, след като Москва отрече да е отговорна за 
инцидента. 
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От Държавния департамент на САЩ отхвърлиха упреците на Москва, че Вашингтон се опитва да усложнява ситуацията. 
Полският премиер Матеуш Моравецки съобщи, че Полша повишава бойната готовност на определени части от 
въоръжените си сили, с акцент върху наблюдението над въздушното пространство. 
Полша обмисля дали да поиска консултации съгласно чл. 4 от Северноатлантическия договор. Това може да стане на 
насрочената за по-късно днес среща на Алианса. 
 
√ САЩ: По първоначални данни ракетата, паднала в Полша, е изстреляна от украинските сили 
Първоначалните анализи показват, че ракетата, която се взриви на полска територия и отне живота на двама души, е била 
изстреляна от украинските сили срещу наближаваща руска ракета, предаде АП, позовавайки се на американски официални 
лица, пожелали анонимност. 
Според тях това е станало на фона на вчерашния масиран ракетен залп по електроенергийната инфраструктура на Украйна. 
По-рано и американският президент Джо Байдън определи като "малко вероятно" ракетата да е изстреляна от Русия. 
А полският държавен глава Анджей Дуда заяви, че няма категорични доказателства кой е изстрелял ракетата, 
експлодирала в село Пжеводов до границата с Украйна. Ракетата "най-вероятно е руско производство". 
Украйна все още разполага с оръжия от бившия СССР и Русия, включително система за противовъздушна отбрана С-300, 
отбелязва АП. 
 
Investor.BG 
 
√ Новите договори за финансов лизинг се увеличават с близо 12% към края на септември 
За една година необслужваните вземания при лизинга нарастват с 24,5% до 115,6 млн. лв., но намаляват с 12,9% за 
три месеца, отчита БНБ 
Бизнесът на лизинговите компании в България през третото тримесечие на тази година расте за шесто поредно 
тримесечие, след като през първите три месеца на 2021 г. имаше свиване на дейността. Банковата статистика показва, че 
вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг към края на септември са общо 5,177 млрд. лв. 
(3,3% от БВП) при 4,539 млрд. лв. (3,3% от БВП) в края на септември 2021 година. Те нарастват с 14,1% (637,8 млн. лв.) на 
годишна база и с 6,8% (328,4 млн. лв.) на тримесечна. 
От централната банка напомнят, че водещ е финансовият лизинг. Вземанията по него от юли до септември са 4,832 млрд. 
лв., като нарастват с 11,9% (514 млн. лв.) на годишна база и с 4,6% (214,6 млн. лв.) спрямо второто тримесечие на 2022 
година. 
Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори намалява от 95,1% в края на септември 2021 г. до 93,3% в 
края на септември 2022 година. 
Сключените през третото тримесечие нови договори за финансов лизинг са в размер на 734,8 млн. лв. За една година 
обемът им нараства с 36,4% (196,2 млн. лв.) и с 12% (78,9 млн. лв.) на тримесечна база. 
 

ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ 

 
 
Вземания по финансов лизинг по вид на актива 
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Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 2,069 млрд. лв. в края на септември и се увеличават 
с 16,1% (287,2 млн. лв.) на годишна база и с 6% (117,4 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на тази година. 
Относителният им дял е 42,8% в края на септември при 41,3% пред година. 
В края на третото тримесечие вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1,205 
млрд. лв., като нарастват със 7% (78,7 млн. лв.) спрямо края на септември 2021 г. и с 3% (35,4 млн. лв.) в сравнение с края 
на юни. Относителният им дял намалява от 26,1% в края на септември 2021 г. до 24,9% в края на третото тримесечие на 
тази година. 
В края на септември вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 
1,370 млрд. лв., като нарастват с 14,6% (174,4 млн. лв.) спрямо края на септември 2021 г. и с 5,2% (67,9 млн. лв.) в сравнение 
с края на юни тази година. За една година относителният им дял се повишава от 27,7% в края на септември 2021 г. до 28,3% 
в края на третото тримесечие на 2022 година. 
 

ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ПО ВИД НА АКТИВА 

 
 
Вземания по финансов лизинг от резиденти по институционални сектори 
В края на септември вземанията по финансов лизинг от бизнеса възлизат на 3,915 млрд. лева, като нарастват с 11% (387,2 
млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на миналата година и с 4,3% (161,3 млн. лв.) на тримесечна база. 
Относителният дял на вземанията от фирмите в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на 
септември е 81% при 81,7% в края на септември миналата година. 
В края на третото тримесечие вземанията от домакинства и фирми, които ги обслужват, възлизат на 900,1 млн. лева, като 
размерът им нараства с 16,2% (125,7 млн. лв.) на годишна база и с 6,1% (52 млн. лв.) на тримесечна. Относителният дял на 
вземанията от сектора в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти се увеличава от 17,9% преди 
година до 18,6% в края на септември 2022 година. 
 

ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ 
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В централната банка отчитат, че към края на септември необслужваните вземания са 115,6 млн. лв., като за една година 
се увеличават с 24,5% (22,8 млн. лв.), а намаляват с 12,9% (17,2 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на тази 
година. 
 
√ Забавянето на икономиките на страните от Източна Европа се задълбочава 
Перспективите за икономиката на региона в краткосрочен план са мрачни, твърдят икономисти 
Икономиките на страните членки на ЕС от Източна Европа са забавили растежа си през третото тримесечие, тъй като 
потребителите са усетили удара от растящите цени на енергията, породени от войната на Русия в Украйна, и от растящите 
лихви, пише Bloomberg. 
В България брутният вътрешен продукт (БВП) e нараснал с 3,2% през третото тримесечие спрямо година по-рано и с 0,6% 
на тримесечна база, показаха сезонно изгладените експресни оценки на Националния статистически институт (НСИ), 
разпространени днес. Това е забавяне спрямо ръста с 4,6% на икономиката ни през второто тримесечие, но все пак е шесто 
поредно тримесечие на растеж. 
В Полша, най-голямата икономика в Централна и Източна Европа, БВП е нараснал с 3,5% в периода между юли и септември, 
което е забавяне спрямо 5,5% предходната тримесечие, показаха публикувани във вторник данни. БВП на Румъния и 
Унгария също се е забавил до съответно 4% и 6,5%. 
В момент, когато еврозоната върви към рецесия, Източна Европа е особено засегната от двуцифрена инфлация, която 
принуждава централните банки да предприемат бърза поредица от повишения на лихвите от миналата година насам. 
Кризата с издръжката за живот в Полша, голямата суша в Румъния и фискалната криза пред Унгария са допринесли за 
забавянето на растежа. 
Трите страни наред с Чехия са силно зависими от търговията с 19-те страни, споделящи еврото, където икономиката сега 
се свива и ще продължи да го прави през първото тримесечие на следващата година, според прогнозите на Европейската 
комисия. 
Унгария, където правителството се бори с няколко кризи и налага таван върху цените на някои хранителни продукти, за да 
удържи ръста им, е изправена пред перспективите за две последователни тримесечия на спад на икономиката. В Чехия 
финансовото министерство съобщи, че икономиката вероятно вече е навлязла в плитка рецесия, след като се сви през 
третото тримесечие за първи път от година и половина. 
„Краткосрочните перспективи са доста мрачни“, коментира Янош Наги, анализатор в Erste Bank Hungary в Будапеща. 
„Идните тримесечия може да донесат ново забавяне на икономическата дейност, а за момента спад се очаква в началото 
на следващата година“, допълва той. 
Едногодишната кампания за повишаване на лихвите доведе до срив на търсенето на ипотечни кредити в Полша. 
Централната банка остави миналата седмица непроменена основната си лихва на второ поредно заседание, въпреки че 
инфлацията се ускори с най-бързия си темп от 26 години насам. 
Председателят на Чешката централна банка Алес Михл призова за таван върху ръста на заплатите и поиска от 
правителството да се ангажира със затягане на фискалните разходи, след като се въздържа от ново повишаване на лихвите 
на последните три заседания. 
Но има и изненади. Румъния избегна свиване на тримесечна база и вместо това е постигнала растеж от 1,3% през третото 
тримесечие, смекчавайки опасенията от надвиснало свиване на икономиката. Председателят на централната банка Мугур 
Исареску очаква вътрешното търсене в съчетание с по-доброто усвояване на европейски средства догодина да подкрепят 
икономиката и да помогнат на страната да избегне техническа рецесия. 
Въпреки мрачните очаквания румънската икономика е подкрепена от „сериозно“ потребление, илюстрирано от 
„засиления трафик навсякъде“, коментира Искареску на конференция в Букурещ в понеделник. 
„Не можем да кажем, че има твърде много коли, но просто не можете да погледнете напред, защото ще бъдете заслепени 
от всички тези предни светлини“, допълни той. 
 
√ Инфлацията в Испания значително забавя своя темп през октомври 
Покачването на цените извън тези на храните и енергията е останало без промяна 
Потребителската инфлация в Испания се е забавила значително през октомври от 8,9% до годишно равнище от 7,3%, 
съобщи испанският статистически институт, цитиран от Ройтерс. 
Очакванията на икономистите, анкетирани от медията, бяха за резултат от 7,3% в съответствие с предварителните данни, 
публикувани две седмици по-рано. 
Базисната инфлация извън цените на храни и енергия е останала без промяна спрямо септември на ниво от 6,2%. 
Хармонизираният с Европейския съюз (ЕС) индекс на потребителските цени е бил 7,3%, запазвайки равнището си без 
промяна спрямо първоначално обявеното. 
Движенията – макар и да показват все още силен инфлационен натиск - са добре дошли за централните банкери от 
Европейската централна банка (ЕЦБ). Регулаторът започна да повишава лихвите през юли, като до момента е одобрил 
парично затягане в размер на 200 базисни пункта. Следващото заседание на ЕЦБ, което е и последното за годината, 
предстои на 14-15 декември. Очакванията са, че банката ще продължи с големите лихвени повишения, както и че може да 
одобри основни принципи, по които да започне процеса на количествено затягане. 
Миналия уикенд членът на ЕЦБ и ръководител на Испанската централна банка Пабло Ернандес де Кос каза, че ведомството 
може да обяви началната дата за количественото затягане през декември. 
"Ще зависи от това дали през декември видим необходимостта да обявим тази дата", каза Де Кос. 

https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/364008-ikonomikata-na-balgariya-zabavi-rasta-si-do-32-kam-kraya-na-septemvri
https://www.investor.bg/a/538-pazari/363876-de-kos-etsb-mozhe-da-obyavi-nachalnata-data-na-kolichestvenoto-zatyagane-prez-dekemvri
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Количественото затягане е процесът на продажба на държавни ценни книжа (ДКЦ) от дадена централна банка. Основната 
цел е чрез продажбите доходността на ДКЦ да се покачи, а нараснат ли лихвите, това би направило тегленето на заеми по-
малко привлекателно и би свило икономическата активност. Крайният резултат е - на който се надява и ЕЦБ - забавянето 
на инфлацията. 
 
√ Замяната на остарелите ядрени реактори ще струва на ЕС до 450 млрд. евро към 2030 г. 
В плановете на ЕК е 15% от енергията в общността да бъде осигурена от ядрени централи 
Само замяната на остарелите реактори на ядрените централи в ЕС ще струва между 350 млрд. и 450 млрд. евро към 2030 
година, изчисли комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон. По време на форум в Прага в края на миналата 
седмица тя допълни, че поне 40-50 млрд. евро ще са нужни под формата на инвестиции за удължаване на живота на 
съществуващите реактори. 
Но ядрената енергия присъства в плановете на ЕК за зелена трансформация. Според думите на комисаря през 2030 г. делът 
на ядрената енергетика в производството на електроенергия ще бъде около 15-16%. Или с други думи, ЕС трябва да има 
поне около 100 гигавата ядрени мощности през следващото десетилетие, коментира още тя, цитирана от пресцентъра на 
ЕК. 
Средната възраст на ядрените реактори в ЕС е повече от 30 години, припомни още Симсон в чешката столица. Според нея 
около 90% от реакторите имат нужда от средства веднага, за да бъдат обновени, или ще бъдат затворени към 2030 г. 
По-рано през годината ЕК призна ядрената енергия и природния газ като транзитно гориво към зеления преход. Еколозите 
обаче бяха силно против, коментирайки проблемите около съхранението на ядрените отпадъци и емисиите метан от 
природния газ. Според тях това решение ще насърчи инвестиции в ядрени централи, които освен това са скъпи и бавни за 
реализация и ща бъде загубено ценно време. В Брюксел обаче коментират, че с решението си не насърчават нищо, а 
държавите в ЕС сами определят своя енергиен микс. 
На фона на войната в Украйна ядрената енергия става все по-атрактивна в Европа - Полша например подписа договора за 
първата си ядрена централа. 
Ядрената енергия може да подобри стабилността на енергийната мрежа и да помогне за по-ефикасното използване на 
възобновяемите енергийни източници, коментира още Кадри Симсон по време на форума в Прага. Тя е категорична, че 
реакторите могат да допринесат много за зелената трансформация и по отношение на производството на зелен водород 
и отоплението на сградите в общността. 
Европа трябва да насърчи и развитието на новите ядрени технологии като например малките модулни реактори, като 
очакванията са първите европейски разработки да бъдат факт през следващото десетилетие. 
 
√ ЕЦБ: Банките трябва да се подготвят за ръст на лошите заеми 
Поскъпване с 10% на издръжката на живот ще свие с 20% покупателната способност на най-бедните домакинства 
Банките в еврозоната може да отчетат ръст в проблемните заеми, докато ускоряващата се инфлация и покачващите се 
лихви свиват доходите на домакинствата, особено сред най-бедните в блока, предупредиха от Европейската централна 
банка (ЕЦБ) във вторник, цитирани от Ройтерс. 
На фона на инфлацията в Европа, която достигна двуцифрено равнище през октомври, домакинствата "изгарят" 
спестяванията си, докато ръстът на заплатите все още не може да настигне този на цените. 
"Симулираното въздействие върху качеството на активите на банките от края на 2022 г. е съществено макар и лошите заеми 
да са на исторически ниски нива, с низходяща оценка за ръст на дела на лошите заеми с 80 базисни пункта", 
предупреждават от ЕЦБ. Последните данни показаха, че делът на лошите заеми е 2,35% в края на второто тримесечие. 
Според проучването на ЕЦБ банките в Италия, Португалия, Гърция и Кипър може да преминат през най-големия ръст на 
този тип заеми, докато Франция, Ирландия и Люксембург може да са сред страните, които ще се представят най-добре. 
Проблемът е свързан почти напълно с домакинствата с ниски доходи, тъй като ръст от 10% на базисната издръжка на живот 
би могъл да доведе до 20% спад в покупателната им способност спрямо 5% спад за домакинствата със средни доходи. 
Проблемът обаче е малко вероятно да е систематичен, тъй като домакинствата с ниски доходи имат дял от едва 13% от 
банковите задължения на домакинства в еврозоната. За сравнение - домакинствата с високи доходи са с дял от 70%. 
 
3e-news.net 
 
√ Селин Гауер, ЕК: Ускорете реформите, защото без реформи няма да има пари по Плана за възстановяване и 
устойчивост 
Инвестиционните проекти за големите ВЕИ мощности и за съхранение на енергия рискуват да не бъдат изпълнени до 
2026 година, стана ясно на Годишното събитие по Плана 
Ускорете реформите, защото без реформи няма да има пари по Плана за възстановяване и устойчивост. Това каза по време 
на откриването на Годишното събитие по Плана за възстановяване и устойчивост Селин Гауер, генерален директор и 
ръководител на Работната група за възстановяване и устойчивост на Европейската комисия. Г-жа Гауер е начело на 
делегацията, която бе на двудневна визита в София във връзка с първото годишно събитие по Плана за възстановяване и 
устойчивост на България. Може да забавите втора вноска за плащане, но това означава, че процедурите се забавят във 
времето, но така ще загубите парите. За първи път за разлика от другите структурни фондове, парите се получават за 
реализирани реформи, които ако не се случат, страната ни просто няма да получи средствата.  

https://www.investor.bg/a/518-energetika/363296-parvata-yadrena-tsentrala-na-polsha-shte-struva-20-mlrd-dolara
https://www.investor.bg/a/518-energetika/363296-parvata-yadrena-tsentrala-na-polsha-shte-struva-20-mlrd-dolara
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Механизмът за възстановяване и устойчивост осигурява 5,7 млрд. евро безвъзмездни средства на България. Страната вече 
е на път да получи 1,37 млрд. евро по първото си искане за плащане. Парите най-вероятно ще бъдат физически на 
разположение до края на годината, допълни министърът по управление на европейските средства Атанас Пеканов. 
На въпрос до къде са стигнали процедурите за 1,4 гигавата големи ВЕИ проекти и 6 гигавата проекти за съхранение на 
енергия от Мариана Янева от Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ), Пеканов 
отговори, че сроковете са много кратки особено за инвестиционните проекти и трудности ще има. Проблемите се дължат 
на липса на административен капаците на заложените проекти, каза той. 
Преди започване на процедурите за ВЕИ, ще трябва да премине закона. В момента водим преговори по някои от 
промените, за да бъде входиран в парламента. Забавяне на законите значи забавяне на второ плащане, подчерта Пеканов. 
В реформите в сферата на ВЕИ и съхранение на енергия и в съдебната система не се приемат, няма как да се компенсира 
трайно забавянето, коментира в отговор на въпроса Гауер. Сроковете са много стриктни, за да има бързо възстановяването 
каквато е целта на създадения от ЕС Механизъм за възстановяване и устойчивост. Страните-членки трябва да са старателни 
и бързи, вече за някои правим трето плащане и общо сме платили 40 млрд. евро, допълни тя. 
Притеснявам се за инвестициите, парламентът е наясно, че реформата трябва да минава бързо, това не е сложно ако има 
политическа воля, заяви Гауер след срещата в парламента. За инвестициите няма време, но забавянето на Закон за ВЕИ 
означава забавяне с обществените поръчки и търговете и с емисии, няма план Б, категорична бе Гауер. 
Няма пречка всички министерства да започнат изпълнение по реформите преди оперативни договорености, отговори 
Пеканов на въпрос на Георги Стефанов, ръководител на политическия кабинет на бившия министър на околната среда и 
водите Борислав Сандов. 
Днес по-рано след срещата в парламента вицепремиерът Атанас Пеканов обясни, че бъдещи правителства могат да 
намерят начин, по който България да намали вредните емисии с 40 процента, без да затваря въглищни централи.  В ЕК не 
смятат, че предсрочни избори и липса на редовен кабинет поставят под въпрос изпълнението на ПВУ 
В понеделник, заедно със служебния зам. министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов 
и ръководителя на Представителството на ЕК в България – Цветан Кюланов, делегацията посети Националния STEM център 
в столицата. 
Неговото обновяване е част от проекта „STEM центрове и иновации в образованието“, който ще получи финансиране по 
Плана за възстановяване и устойчивост в размер на 245,5 млн. евро. Предвидено е със средствата да бъдат реновирани и 
изградени националният и трите регионални STEM центъра у нас, както и да бъдат оборудвани над 2240 
високотехнологични класни стаи и лаборатории за STEM предмети в цялата страна. 
 
√ МРРБ и експерти очакват новата Наредба за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради 
Промените в нормативната уредба за енергийна ефективност и инвестициите за енергийна ефективност по Националния 
план за възстановяване и устойчивост обсъдиха министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван 
Шишков, заместник-министрите Десислава Георгиева и Поля Занева – Димитрова, представители на министерството и на 
камарите на енергийните одитори, на инженерите в инвестиционното проектиране, на архитектите, на строителите и на 
Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти. Това съобщиха от МРРБ. 
Очаква се Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите да бъде обнародвана в 
Държавен вестник тази седмица, съобщи арх. Шишков. В нея са транспонирани най-новите изменения на европейската 
директива за енергийните характеристики. Промените трябва да влязат в сила веднага след обнародването на документа. 
„Ще направим всичко възможно сътресенията от промяната в нормативната уредба да бъдат минимални“, каза 
министърът и увери присъстващите в пълното съдействие от страна на МРРБ. 
Участниците в срещата се разбраха да бъдат проведени обучения по отношение на новите изисквания с цел подготовката 
на заинтересованите страни като напр. проектанти,  консултанти, одитори. Валентина Узунова – председател на Камарата 
на енергийните одитори поздрави министерството за работата му по нормативните актове в областта на енергийната 
ефективност и посочи, че  България  продължава да е от водещите държави в приложението на европейските нормативни 
документи за енергийни характеристики на сградите и в нормативната база за енергийна ефективност като цяло. 
Дискутирани бяха също референтните стойности в Насоките за кандидатстване за предоставяне на средства по 
процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I“. Заместник-
председателят на КСБ Николай Николов посочи, че при запазване на сегашните референтни стойности може да се намали 
обхвата от дейности. Министър Шишков и зам.-министър Георгиева обърнаха внимание, че в МРРБ е разгледано 
становището на КСБ и се търсят възможности за увеличаване на някои референтни цени, като ЕК е заложила високи 
индикатори за получаване на средства по НПВУ. „Ще направим възможното, за да можем да си поръчаме добро 
строителство“, подчерта регионалният министър. Ще бъде обсъден  въпросът за строително-монтажните работи по 
вертикалната планировка по отношение на минималния периметър около сградата, които към момента са недопустими 
дейности, увери той. Преработват  се критериите за одобрение на блоковете. Стремежът е да се направи оценителна 
система, която да не дава предимство на малки или големи сгради, стана ясно още по време на срещата. 
 
√ Рокади по върховете на застраховането през август 2022 г. 
Застрахователите са продали полици за 2 337 884 385 лева през август, спрямо 2 060 823 098 лева през юли на 
настоящата година, което е нарастване с 13.44%, сочат обобщените данни на КФН 
Стабилен ръст на приходите от продадени застрахователни полици, както и на размера на изплатени обезщетения, но 
поредно забавяне на ръста на общата печалбата, отчитат застрахователните компании на българския пазар (23 в общото 
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застраховане и 10 в животозастраховането) към 31 август 2022 г. на годишна база, в сравнение с осемте месеца на миналата 
година. 
От публикуваните данни за осмия месец на годината става ясно още, че на върха и в двата сектора – Общо застраховане и 
Животозастраховане са настъпили промени. 
На месечна база, спрямо юли 2022 г., обаче, ръстът и на трите показателя се ускорява - на приходите от продадени полици, 
на печалбата и на изплатените обезщетения. 
Това показват обобщените окончателни данни от Комисията за финансов надзор (КФН) на базата на предадените 
финансови отчети за август 2022 година от 33-те застрахователни компании, които работят на българския пазар, 
публикувани на сайта на финансовия небанков регулатор. 
Нарасналата печалба на компаниите от Общото застраховане се дължи на увеличените по общата застраховка за моторни 
превозни средства („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ и по доброволната 
застраховка „Автокаско“ за сухопътни МПС без релсовите), което се дължи на нарасналите продажби както на нови 
автомобили, така и на втора употреба. 
В крайна сметка финансовите резултати в сектора затвърждават тенденцията, че застрахователите в България се справят 
успешно с предизвикателствата пред икономиката и обществото, свързани с коронавируса и проблемите по цялата верига 
на доставките, и най-вече заради войната в Украйна от една страна и от друга – с ускоряващата се инфлация и забавянето 
на икономическия растеж. 
Продадени полици и изплатени обезщетения 
В двата сектора застрахователите са продали полици общо за 2 337 884 385 лева през август, спрямо 2 060 823 098 лева 
през юли на настоящата година или нарастване с 13.44%, на годишна база повишението е по-слабо – с 7.53% от 
2 174 212 994 лева от продадени полици през август 2021 година. 
В същото време изплатените обезщетения са нараснали до 938 661 853 лева спрямо 814 402 479 лева през юли 2022 г., 
което представлява повишение с 15.26 на сто, докато на годишна база нарастването е с 9.57% от 856631 873 лева през 
август 2021 година. 
Печалбата 
През осмия месец на 2022 година общата печалба на годишна база е спаднала с 12.32% до 217 203 хил. лева от 247 815 
хил. лева през август 2021 година. На месечна база общата печалба на застрахователите в България е нараснала с 15.09 на 
сто от 188 785 хил. лева през юли 2022 година. Това се дължи най-вече на Общото застраховане, където 23-те компании 
отчитат печалба от 185741 хил. лева през август спрямо 158 117 хил. лева през юли 2022 година или ръст на месечната 
печалба със 17.47 процента. 
Общо застраховане 
През първите шест месеца на 2022 година 23-те компании в общото застраховане са продали застраховки за общо 1 1932 
446 492 лева, спрямо 1 697 069 590 лева към 31 юли 2022 година, което представлява месечно нарастване с 13.87%. На 
годишна база, обаче повишението е по-слабо, с 8.76 на сто от 1 776 807 727 лева през август 2021 година. 
Най-голям дял заемат полиците за моторни превозни средства (68.7% или 1 095 186 142 лева, от които по застраховка 
„Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ (798 562 137 лева) и по доброволната 
застраховка „Автокаско“ за сухопътни МПС без релсовите (547 443 071 лева), следвани от застраховка „Пожар и природни 
бедствия и други щети на имущество“ (11.8% или 209 101 882 лева), „Злополука и заболяване“ (5.6% или 108 846 лева), 
„Помощ при пътуване“ (4.7% или 91 765 200 лева), „Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски“ (4.1% 
или 79 934 720 лева), „Обща Гражданска отговорност“ (1.8% или 34 264 349 лева), а делът на останалите 4 вида застраховки 
е 2.3 на сто или 42 396 816 лева. 
Печалбата на годишна база на 23-те компании от Общото застраховане е спаднала до 185 741 хил. лева от 194 467 хил. 
лева преди година, като представлява понижава с 4.49% или с 8 726 хил. лева, докато на месечна база печалбата нараства 
от 158 117 хил. лв. през юли 2022 г. или ръст от 17.47 на сто. 
Топ 15 на дружествата в общото застраховане по премиен приход: 
Разместване на първите три места в класацията на годишна база спрямо август 2021 година. 
1. ЗД „Евроинс“ АД излиза на първо място с 14.6% пазарен дял, 281 866 804 лева брутен премиен приход, след като преди 
годишна беше на трето място; 
2 . ЗК Лев Инс – 13.6% пазарен дял и 263 294 781 лева премиен приход (загуби лидерското първо място от август на 
миналата година); 
3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп – 12.1% пазарен дял и 232 969 555 лева премиен приход (спада с едно място спрямо 
август 2021 година); 
4. ДЗИ - Общо застраховане – 10,4% и 201 619 638 лева (спада с едно място); 
5. ЗАД Армеец – 7,9% и 152 005 283 лева; 
6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве – 6.9% и 134 060 552 лева; 
7. "Дженерали застраховане" АД – 6. 8% и 131 150 800 лева (изкачва се с едно място нагоре спрямо август 2021 година; 
8. ЗД "Бул Инс" АД – 6.6% и 128 142 234 лева (изкачва се с едно място); 
9. ЗАД Алианц България – 6.1% и 118 342 712 лева (изкачва се с едно място); 
10. ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД - 6.0% и 115 757 156 лева (спада с три места спрямо 31 юли 2021 година); 
11. ЗК "УНИКА" АД – 3.1% и 59 650 299 лева; 
12. "Групама застраховане" ЕАД – 1.4% и 27 449 281 лева; 
13. ЗАД "Асет Иншурънс" АД – 1.1% и 21 064 690 лева; 
14. "ОЗОФ Доверие ЗАД" АД – 0.9% и 17 461 659 лева; 



16 

 

15. "ЗК България Иншурънс" АД – 0.7% и 13 075 301 лева (изкачва се с едно място) 
Останалите 8 компании имат общо 1.7% пазарен дял по премиен приход. 
Към 31 август на 2022 година 23-те компании в общото застраховане са изплатили обезщетения в размер на 765 604 783 
лева, спрямо 710 109 220 лева година по-рано през август 2021 година, което представлява нарастване със 7.81%. На 
месечна база, спрямо юли 2022 година увеличението на изплатените обезщетения е с 15.28 на сто от 664 102 008 лева. 
Най-голям пазарен дял от 84.7% заемат застраховки на МПС или общо 648 803 713 лева, от които „Гражданска отговорност, 
свързана с притежаването и използването на МПС“ (427 360 583 лева) и по доброволната застраховка „Автокаско“, 
свързана с притежаването и използването на сухопътни МПС без релсови (221 443 130 лева), следвани от „Злополука и 
заболяване“ (5.8% и 44 629 818 лева), застраховка „Пожар и природни бедствия и товари по време на превоз“ (4.6% и 
35 874 151 лева), „Помощ при пътуване“ (2.9% и 22 180 871 лева), „Обща Гражданска отговорност“ (0.8% и 6 069 905 лева), 
Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски (0.6% и 4 744 652 лева), „Товари по време на превоз“ (0.3% 
и 2 519 774 лева). На останалите 3 вида застраховки се падат само 0.1% пазарен дял и 1 318 825 лева. 
Топ 15 на дружествата в общото застраховане по изплатени обезщетения: 
И в тази група има смяна на първите три места: 
1. ЗД Евроинс – 14.6% пазарен дял и 281 866 804 лева (изкачва се на върха, след като беше на трето място през август 2021 
година); 
2. ЗК Лев Инс – 13.6% пазарен дял и 263 294 781 лева изплатени обезщетения (губи лидерската си позиция); 
3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп – 12.1% и 232 969 555 лева (спада с едно място надолу); 
4. ДЗИ - Общо застраховане – 10.4% и 201 619 638 лева; 
5. ЗАД Армеец – 7.9% и 152 005 283 лева; 
6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве – 6.9% и 134 060 552 лева; 
7. Дженерали застраховане – 6.8% и 131 150 лева (изкачва се с едно място); 
8. ЗД Бул Инс – 6.6% и 128 142 234 лева (изкачва се с едно място); 
9. ЗАД Алианц България – 6.1% и 118 342 712 лева (изкачва се с едно място); 
10. ЗАД ОЗК - Застраховане – 6.0% и 115 757 156 лева (спада с три места); 
11. ЗК УНИКА АД – 3.1% и 59 650 299 лева; 
12. Групама застраховане ЕАД – 1.4% и 27 449 281 лева; 
13. ЗАД Асет Иншурънс АД – 1.1% и 21 064 690 лева; 
14. ОЗОФ Доверие ЗАД АД – 0.9% и 17 461 659 лева; 
15. "ЗК България Иншурънс" АД – 0.7% и 13 075 301 лева (изкачва се с едно място). 
На останалите 8 застрахователни дружества от Общото застраховането се падат 1.7% общ пазарен дял по изплатени 
обезщетения. 
Животозастраховане 
Към 31 август на 2022 година 10-те компании по Животозастраховане са продали полици за 405 437 893 лева в сравнение 
с 397 405 267 лева през август 2021 година или с 2.02% повече. На месечна база нарастването е с 11.46% от 363 753 508 
лева, сочат обобщените данни на КФН. 
Печалбата, обаче, на годишна база при Животозастраховането спада с 41.3% от 53 348 хил. лева към 31 август 2021 година 
до 31 462 хил. лева през август 2022 година, докато на месечна база печалбата нараства с 2.59% от 30 668 хил. лева. 
Според обобщените данни на КФН, най-голям е делът на застраховка „Живот и рента“ с 38.7% и 157 061 374 лева, следвана 
от застраховката "Живот", свързана с инвестиционен фонд“ (33.3% и 134 940 356 лева), „Заболяване“ (17.7% и 71 724 309 
лева); Допълнителна застраховка (6.4% и 26 137 082 лева); "Злополука" (2.9% и 11 611 647 лева);  Женитба и детска 
застраховка (1.0% и 3 963 124 лева). 
Класация на дружествата от Животозастраховането по премиен приход: 
И в тази класация има размяна на лидерските позиции. 
1. ДЗИ-Животозастраховане – 28.6% пазарен дял и 115 905 386 лева привлечен премиен приход (връща си лидерската 
позиция, след като заемаше второ място през август 2021 г.); 
2. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп – 25.7% и 104 138 641 лева (изкачва се с едно място); 
3. ЗАД Алианц България живот – 20.7% и 84 018 704 лева (спада с две места); 
4. ЗК УНИКА Живот – 12.0% и 48 579 408 лева; 
5. ГРАВЕ България Животозастраховане – 5.8% и 23 612 113 лева; 
6. Групама животозастраховане ЕАД – 3.5% и 14 069 547 лева; 
7. ЗД Евроинс Живот ЕАД – 1.4% и 5 602 563 лева; 
8. Животозастрахователен институт АД – 1.1% и 4 552 341 лева; 
9. ЖЗК Съгласие АД – 0.7% и 3 018 590 лева; 
10. ЗЕАД ЦКБ Живот ЕАД – 0.5% и 1 940 597 лева.          
Към 31 август на настоящата година изплатените обезщетения от дружествата по Животозастраховане достигат 137 057 
070 лева, като нарастват с 18.11% на годишна база от 146 522 653 лева, към 31 август 2021 година. На месечна база 
повишението е с 15.14% от 150 300 471 лева към 31 юли на настоящата година. 
Най-голям дял от 61.2% и 105 841 365 лева заема застраховката „Живот и рента“, следвана от „Заболяване“ (17.7% и 30 585 
122 лева), „Живот, свързан с инвестиционен фонд“ (13.4% и 23 207 447 лева), „Женитба и детска застраховка“ (2.9% и 5 090 
122 лева), „Злополука“ (2.4% и 4 148 868 лева) и Допълнителна застраховка (2.4% и 4 184 146 лева). 
Класация на дружествата от Животозастраховането по изплатени обезщетения: 
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1. ЗАД Алианц България живот – 27.7% пазарен дял и 47 884 620 лева изплатени обезщетения, като запазва лидерската си 
позиция от 31 август 2021 година); 
2. ДЗИ-Животозастраховане – 24.1% и 41 786 082 лева; 
3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп – 20.9% и 36 225 751 лева; 
4. ЗК УНИКА Живот – 11.0% и 19 064 514 лева; 
5. ГРАВЕ България Животозастраховане – 6.5% и 11 266 585 лева; 
6. "Групама животозастраховане" ЕАД – 4.5% и 7 803 459 лева; 
7. "Животозастрахователен институт" АД – 2.5% и 4 400 338 лева; 
8. ЖЗК "Съгласие" АД – 1.6% и 2 791 020 лева; 
9. "ЗД Евроинс Живот" ЕАД – 0.7% и 1 290 211 лева; 
10. ЗЕАД "ЦКБ Живот" ЕАД – 0.3% и 544 491 лева. 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg 
 
√ Повишение с 6.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 533.11 лв. за MWh с ден за доставка 16 
ноември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 533.11  лв. за MWh с ден за доставка 15 ноември 2022 г. и обем от 83 917.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 6.1 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 628.03 лв. за MWh, при количество от 45 139.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (38 778.70 MWh) е на цена от 438.20 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 404.86 лв. за MWh и количество от 3365 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 289.68 лв. за MWh (3055.4 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 715.11 лв. за 
MWh при количество от 3604.5 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 339.16 лв. за MWh при обем от 3388.5 MWh. 
(https://ibex.bg/)  
Спрямо стойността от 502.54 лв. (256.95 евро) за MWh за 15 ноември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 16 ноември 2022 г. се повишава до 533.11 лв. за MWh ( скок от 6.1 %) по данни на БНЕБ или 272.58 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 15 ноември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 941.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 471.16 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     33,18%    2158.12 
Кондензационни ТЕЦ   48,74%    3170.31 
Топлофикационни ТЕЦ   4,80%    312.2 
Заводски ТЕЦ    1,81%    117.62 
ВЕЦ     6,07%    394.51 
Малки ВЕЦ    0,87%    56.69 
ВяЕЦ     0,02%    1.18 
ФЕЦ     3,79%    246.76 
Био ЕЦ      0,72%     47.07 
Товар на РБ         4779.36 
Интензитетът на СО2 е 430g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Гърция отново държи най-високите цени за електроенегрия за "Ден напред" за 16 ноември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 272,58 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 274,07 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 272,58 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 16 ноември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 321,11 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 224,05 евро/мвтч. Най-високата цена от 365,63 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 
148,11 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 75 046,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 16 ноември ще бъде 274,07 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 127,17 гвтч. Максималната цена ще бъде 365,63 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 154,04 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цена за електроенергия в 
този сегмент на пазара за цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 16 ноември е 271,82 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 319,93 евро/мвтч. Най-високата цена от 360,89 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 148,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 69 689,1 мвтч. 

https://business.dir.bg/pazari/rokadi-po-varhovete-na-zastrahovaneto-prez-avgust-2022-g
https://ibex.bg/
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Базовата цена на електроенергията за 16 ноември на Словашката енергийна борса е 253,63 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 18 ч и тя ще е 360,89 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 121,37 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 176,99 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 17 ч и 
в 18 ч и тя ще е 265,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 64,91 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 16 ноември е 248,32 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
280,56 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 54 507,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя 
ще достигне 289,95 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 153,54 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 143,76 евро/мвтч на 16 ноември. Пиковата цена ще бъде 
192,73 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 450 858,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч 
и тя ще достигне 241,41 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 64,91 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 16 ноември ще се продава за 260,75 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Европейските пазари на акции се повишиха във вторник, подкрепени от данните за производствената инфлация в 
САЩ 
С най-висок дневен ръст затвори френският индекс САС 40, а с единствен с понижение приключи британският индекс 
FTSE 100 
Европейските пазари на акции затвориха с повишения във вторник, след като друг доклад сигнализира, че инфлацията в 
САЩ може да се забави, а инвеститорите повишиха залозите, че Федералният резерв на САЩ (Фед) може да намали темпа 
на нарастване на лихвените проценти. Инвеститорите оценяват и статистическите данни относно състоянието на 
европейските икономики. 
Потребителските цени във Франция, хармонизирани със стандартите на Европейския съюз, са се повишили със 7.1% на 
годишна база през октомври, според окончателни данни на Националната статистическа служба Insee. Резултатът 
съвпадна както с предварителните данни, така и с прогнозите на експертите. Инфлацията се е ускорила от 6.2% през 
септември. 
В Испания ръстът на потребителските цени се забави до 7.3% през октомври от 8.9% през предходния месец. Така 
инфлацията в страната се понижава за трети пореден месец, след като през юли достигна 10.8% - рекорд от 37 години 
насам. Инвеститорите очакват окончателните данни за инфлацията в еврозоната, които в четвъртък ще представи 
„Евросат“. 
Също във вторник стана известно, че безработицата във Великобритания през третото тримесечие е спаднала до 3.6% от 
3.8%, а във Франция - до 7.3% от 7.4%. 
Индексът на цените на производител в САЩ, мярка за инфлацията на едро (The Producer Price Index - PPI), се повиши с 0.2% 
на месечна база спрямо общото очакване на анкетираните от „Блумбърг“ за ръст от 0.4%, което означава, че т.нар. 
производствена инфлация се забавя. PPI индексът също се следи с повишено внимание от Фед при определяне на 
паричната политика. 
Докладът за PPI идва по-малко от седмица, след като потребителските цени също показа по-леко от очакваното 
увеличение, разпалвайки оптимизма, че инфлацията може да се понижи. Инфлацията в САЩ неочаквано се забави през 
октомври до 7.7 на сто, спрямо 8.2% през септември. 
Настроенията на германските инвеститори се повишават заради надеждите за пик на инфлацията. Германският институтът 
за икономически изследвания ZEW обяви във вторник, че неговият индекс на икономическите нагласи се е повишил до -
36.7 пункта през ноември от -59.2 пункта през октомври, доста над общата прогноза на „Ройтерс“ от -50.0 пункта. 
Подобряването на икономическите нагласи на германските инвеститори, въпреки че перспективите остават негативни, 
вероятно се дължи на надеждите, че темповете на инфлацията скоро ще започнат да падат от рекордните си върхове в 
еврозоната, каза президентът на ZEW Ахим Вамбах. „В този случай банките няма да е нужно да натискат спирачките на 
паричната политика толкова силно и/или толкова дълго.“ 
Глобалните пазари и западноевропейските ще наблюдават срещата на върха на Г-20 в Бали, Индонезия, която започна във 
вторник. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.12%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше френският CAC 40 (+0.41%), следван от британския FTSE 100 (+0.16%), 
докато италианският FTSE MIB се понижи с 0.22%, следван от испанския IBEX 35 (-0.08%) и германския DAX (-0.02%). 
Следобед трендът стана предимно възходящ с изключение на борсата в Лондон. 
 

 
Източник: MarketWatch 
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От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен ръст затвори френският индекс САС 40, а с единствен с понижение 
приключи британският индекс FTSE 100. 
 От секторните индекси с най-висок ръст затвори измерителят на технологичните акции, който се повиши с 2.4%, докато на 
телекомуникациите спада падат с 1.2 на сто. 
Сред компонентите на Stoxx 600 лидери по растежа бяха акциите на енергийните доставчици германската Uniper SE 
(+6.48%) и британската Centrica (+4.42%), френския производител на електроника за космическата и отбранителната 
индустрия Thales SA (+3.06%), както и испанската Banco de Sabadell SA (+5.68%). 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на акциите на френската компания за комунални услуги Teleperformance SE, 
които се покачиха с 10.01%, след като Citigroup подобри оценката си акциите до „купува“ от „неутрални“. 
Цената на акциите на BAE Systems се повишава с 1.44%. Британската военно-промишлена компания отчете силни 
оперативни резултати от началото на втората половина на годината, въпреки трудните бизнес условия. BAE потвърди 
насоките си за цялата 2022 г., според които се очаква ръст на приходите от 2-4%. 
Акциите на конкурента – германската Rheinmetall AG поскъпнаха с 2.21%. 
Пазарната стойност на Vodafone Group спадна с 2.36%. Британският мобилен оператор през първото финансово полугодие 
(април-септември) намали коригираната си печалба с 4.4%. Освен това, компанията преразгледа прогнозата си за текущата 
финансова година и сега очаква тази цифра да бъде в диапазона 15-15.2 милиарда евро спрямо очакваните по-рано 15-
15.5 милиарда евро. Приходите може да достигнат 5.1 милиарда евро, а не 5.3 милиарда евро, както се смяташе досега. 
На германския пазар се понижават акциите на представители на модната индустрия като Zalando (-1.77%), на спортните 
облекла и артикули Adidas (-0.72%), както и на химическите компании Covestro (-1.82%) и химическия гигант BASF (-1.91%). 
На дъното на Stoxx 600 слязоха акциите на датската компания за здравно оборудване Ambu, които се сринаха с 14.80%, 
след като отчете тримесечна загуба. 
 
√ Борсовите цени на газа поскъпнаха с 6.85 % 
Цените на газа в Европа поскъпват втори пореден ден, сочат данните от търговията. 
Декемврийските фючърси за газа по индекса TTF на борсата ICE Futures стартираха търговията на 15 ноември на по-
високото ниво от 121.04 евро за MWh. В рамките на предишната търговия газовите фючърси затвориха при цена от 113.70 
евро за MWh. През първия час от сесията ценовите нива се върнаха за кратко на нивото от малко над 113 евро за MWh, а 
впоследствие се увеличиха до 127.59 евро за MWh. След поредица от понижения и покачвания, в обедните часове 
декемврийските договори постигнаха нивото от 127 евро за MWh. Последва спад, който продължи до края на затварянето 
на търговията, но определено ценовите нива останаха над очакванията. Така при затварянето на сесията декемврийските 
фючърси за газа се установиха на ниво от 121.50 евро за MWh, което е ръст от 6.85 % в сравнение със затварянето на 
предишната търговия. 
Както отбелязват наблюдателите на пазара, ръстът е очакван и е в резултат на първите признаци за застудяването в Европа. 
Задават се и опасения по повод вноса на LNG от САЩ. Очаква се, че към края на седмицата температурите да спаднат, а 
това ще доведе до увеличение на потреблението на синьо гориво.  На този фон още преди ден се появи новината, че 
Freeport LNG може да удължи ремонта на съоръженията си, което ще се отрази на достатъчно засилената вече конкуренция 
за доставки.  Това е лоша новина, особено след съобщението от края на миналата седмица за пожара в находището в 
Норвегия Асгард и ограничения в други такива. Всичко това идва в период на планирани ремонтни дейности като например 
интерконектора между Великобритания и Белгия. 
 
√ Експортът на „Газпром“ за чужбина е спаднал с 43,4 % от началото на годината 
Експортът на „Газпром“ за страните от чужбина за десетте и половина месеца на тази година е спаднал с 43,4 % в сравнение 
с аналогичния период на предходната 2021 г. – до 93,2 млрд. куб м, съобщава компанията. 
„Експортът за страните от чужбина е съставлявал 93,2 млрд. куб м, което е с 43,4 % (със 71,6 млрд. куб м) по-малко от същия 
период на 2021 г. „Газпром“ доставя газ в съответствие с потвърдените заявки“, се казва в съобщение на компанията за 
резултатите от работата от началото на годината. 
В същото време продължава да расте експортът на „Газпром“ за Китай през газопровода „Силата на Сибир“ в рамките на 
двустранния дългосрочен договор между руската компания със  CNPC като доставките редовно са над дневните договорни 
количества. 
Освен това търсенето на газ от газопреносната мрежа на вътрешния пазар за този период е спаднало с 5,9 % или с 12,3 
млрд. куб м. 
Според данните, през миналата година компанията увеличила износа на газ за страните от чужбина с 5,8 млрд. куб м – до 
185,1 млрд. куб м, което се определя като четвърти резултат в историята. 
От „Газпром“ съобщават също така, че за посочения период от 10,5 месеца добивът на газ е спаднал с 19,2 % до 359,7 млрд. 
куб м. 
„От 1 януари до 15 ноември 2022 г. „Газпром“ по предварителни данни е осъществил добив от 359,7 млрд. куб м газ. Това 
е с 19,2 % (с 85,3 млрд. куб м) по-малко от миналата година“, се казва в съобщението на компанията. За сравнение, през 
2021 г. осъщественият от „Газпром“ е бил с 62,2 млрд. куб м повече от 2020 г., а резултатът се смята за най-добрият за 
последните 13 години. 
От руския газов концерн оценяват също така, че нагнетеният природен газ в европейските газохранилища е от порядъка 
на 69,7 млрд. куб м. „Но дори и максимални запаси в подземните газохранилища (ПГХ) на големите европейски страни не 
гарантират надеждно преминаване на предстоящия есенно-зимен сезон. В същото време натоварването на ПГХ в Европа 
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ще бъде по-високо от предходните години поради променената логистика и източници на доставка на газ за европейския 
пазар. Трябва да се отбележи, че някои страни вече са започнали да изразходват запасите от газ“, коментират от „Газпром“. 
Сега в европейските газохранилища има почти 104 млрд. куб м газ при общ капацитет за 110 млрд. куб м. Съхраненият 
природен газ осигурява около 25 до 30 % от потребяваното синьо гориво в Европа. 
 
Мениджър 
 
√ КС напомни за трети път на парламента да посочи съдии от квотата си 
Конституционният съд /КС/ напомни на парламента, че все още не е изпълнил конституционното си задължение да посочи 
от своята квота двама съдии в КС. Това е станало с писмо на председателят на КС Павлина Панова до председателят на 
парламента Вежди Рашидов. 
Още през август и ноември 2021 г. Конституционният съд уведоми писмено Народното събрание за предстоящото изтичане 
на мандатите на съдия Анастас Анастасов, който изтече на 15 ноември 2021 г., и на съдия Гроздан Илиев, който изтече на 
28 февруари 2022 г. С допълнителни писма през март и юни 2022 г. председателят на Конституционния съд обърна 
внимание на българския парламент, че съдът функционира в намален състав. 
Това е трето писмо, в което се изразява загриженост, че вече почти една година Народното събрание не изпълнява 
задължението си и затруднява нормалното осъществяване на правомощията на Конституционния съд, пише lex.bg. 
Председателят на правната комисия в парламента Радомир Чолаков е обяснил, че депутатите са запознати с проблема и 
имат желание да го решат, но изборът на двама членове на КС, членове на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към 
ВСС трябва да върви в пакет. 
 
√ Над 580 млн. банкноти в обращение, най-много са петдесетолевките 
580 338 617 банкноти са били в обращение у нас в края на септември 2022 г., сочат данните  на  Българската народна банка. 
На месечна база броят им намалява с 0,67 на сто, а на годишна се увеличава с 5,79 на сто. Най-много банкноти в 
обращение  са с номинал 50 лева - 229 029 909 , следвани от банкнотите с номинал 20 лева - 123 638 011 и тези с номинал 
100 лева - 110 246 061 броя. 
В края на септември стойността на банкнотите в обращение е била 25 968 743 960, като на месечна база се вдига с 0,14 
процента, а на годишна база с 12,28 на сто. Най-голям дял в стойността на банкнотите в обращение се пада на тези от 50 
лева (над 44,11 процента от стойността) и на тези от 100 лева (42,45 на сто). 
В края на 1999 година в обращение са били 160 559 571 банкноти, сочи статистиката на БНБ. Тогава банкнотата с най-голям 
номинал е била тази от 50 лева и от нея в обращение са били 20 074 488 броя. В края на 1999 година най-много са били 
разпространени банкнотите с номинал един лев - 37 223 418 броя. Банкноти от един лев не са в обращение от началото на 
2016 година. Те обаче все още  продължават да се обменят в касите на БНБ. Банкнотата с номинал 100 лева е в обращение 
от 8 декември 2003 г. Според статистиката на БНБ в края на 1999 година стойността на банкнотите в обращение е била 2 
002 694 095. Така на практика  оттогава стойността на банкнотите се е увеличила с 1296,69 на сто или приблизително 13 
пъти. 
 
√ Европейските борси търсят посока във вторник 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа не намират ясна посока в ранната търговия във вторник, пише 
Ройтерс. 
 Общият европейски индекс STOXX 600 отчете минимален спад от 0,04 пункта, или 0,01%, до 432,82 пункта. Немският 
показател DAX се понижи с 33,2 пункта, или 0,23%, до 14 280,1 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 
записа ръст от 4,63 пункта ,или 0,06% до 7 389,8 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 20,93 пункта, или 0,32%, 
до 6 630,1 пункта. 
Най-голямо влияние върху индекса STOXX 600 оказа спадът от 6,93% на акциите на Vodafone, след като компанията намали 
прогнозата си за свободния паричен поток за цялата година и каза, че годишните печалби ще бъдат в долния диапазон на 
целта. Индексът на европейските телекомуникационни компании SXKP се понижи с 0,96%. 
Движенията на европейските фондови пазари бяха вяли, като анализаторите приписаха това на несигурността преди 
публикуването на данните за цените на производител в САЩ за октомври по-късно през деня и коментарите от служители 
на Федералния резерв, които помрачиха надеждите за обрат в паричната политика на САЩ. 
Заместник-гуверньорът на Федералния резерв на САЩ Лейл Брейнард каза в понеделник, че централната банка на САЩ 
вероятно скоро ще забави повишаването на лихвените проценти, но подчерта, че „имаме допълнителна работа за 
вършене“. 
„Има очаквания повече представители на Фед да подкрепят същото виждане за по-малки увеличения за по-дълъг период 
от време“, каза Крис Бошамп, главен пазарен анализатор в IG Group. 
STOXX 600 все още се движи близо до 11-седмични върхове, но е надолу с 11,3% за годината, тъй като данните от 
еврозоната продължават да рисуват мрачна картина пред икономиката. 
Последните данни показаха, че прогнозната оценка за брутния вътрешен продукт на еврозоната е нараснала в 
съответствие с очакванията за периода юли-септември. Отделно, настроенията на германските инвеститори се повишиха 
отново през ноември поради надеждите, че темповете на инфлация скоро ще спаднат. 
Инвеститорите също очакваха бюджета на Обединеното кралство на 17 ноември, като очакванията са за увеличения на 
данъците и съкращения на разходите с цел затваряне на дупка от 50 милиарда паунда във финансите на Великобритания. 
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Акциите на датският производител на медицински изделия Ambu се сринаха с 15,24% до дъното на STOXX 600 след като 
компанията даде предпазлива прогноза за 2022/23 г. 
Загуби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения в понеделник, след като инвеститорите 
сложиха на пауза ралито от миналата седмица, докато анализираха новата партида корпоративни и икономически новини, 
пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 211,16 пункта, или 0,63%, до 33 536,7 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се понижи с 35,68 пункта, или 0,89%, до 3 957,25 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 127,11 пункта от стойността си, или 1,12%, достигайки ниво от 11 196,22 пункта.   
„Тази седмица бележи малко информационно затишие за пазарите, тъй като сме отминали основната част на сезона на 
отчетите за третото тримесечие и потопа от икономически данни в края на месеца/началото на месеца. Натовареният 
празничен сезон е на път да започне , и сме само на седем седмици от 2023 г.“, коментира Крис Хъси от Goldman Sachs. 
„Но на фона на обнадеждаващите данни за индекса на потребителските цени от миналия четвъртък, пазарите обмислят 
макроперспективата, възможността инфлацията най-накрая да е достигнала своя връх, пътят пред лихвените увеличения, 
както и възможността за рецесия“, каза той. 
По-рано през деня основните борсови индекси нараснаха спрямо най-ниските си нива, след като заместник-гуверньорът 
на Федералния резерв на САЩ Лейл Брейнард каза, че централната банка може скоро да забави темпото на повишаване 
на лихвените проценти. 
„Мисля, че вероятно ще бъде подходящо скоро да преминем към по-бавно темпо на повишаване на лихвите“, каза тя в 
интервю за Блумбърг. 
Преди коментарите на Брейнард акциите отбелязаха голям спад след съобщенията, че Amazon ще освободи около 10 хил. 
служители още тази седмица. Приблизително по същото време проучване на Фед показа, че инфлационните очаквания на 
потребителите за следващата година са се повишили, което допълнително натежава върху нагласите. 
S&P 500 се покачи с 5,9% миналата седмица, записвайки най-доброто си седмично представяне от месец юни насам 
Инвеститорите приветстваха по-ниската от очакваното инфлация за октомври, надявайки се, че банка скоро ще забави 
своята агресивна кампания за затягане. 
Сезонът на финансовите за третото тримесечие ще продължи със силен акцент върху търговията на дребно. Walmart, Home 
Depot, Target, Lowe’s, Macy’s и Kohl’s  ще представят корпоративните си отчети тази седмица. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно повишения във 
вторник след вчерашната среща на китайския президент Си Дзинпин с американския му колега Джо Байдън, пише Си Ен 
Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа ръст от 26,7 пункта, или 0,1%, до 27 990,17 пункта, въпреки 
че стана ясно, че японската икономика се е свила с 1,2% на годишна база през последното тримесечие. 
Пазарът реагира и на данните, че индустриалното производство в Китай е нараснало с 5% на годишна база през октомври. 
Това ниво е под прогнозата на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, за ръст от 5,2% и представлява спад в сравнение с 
нивото на растеж от 6,3% на годишна база през септември. Освен това, продажбите на дребно в Китай са спаднали с 0,5% 
през октомври спрямо същия месец на миналата година, докато прогнозите бяха за ръст от 1%. 
Въпреки тези данни китайският бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 50,68 пункта, или 1,64%, до 3 134,08 пункта, 
докато индексът Shenzhen Composite напредна с 41,29 пункта, или 2,05%, до 2 054,09 пункта..  Хонконгският показател Hang 
Seng отчете ръст от 723,41 пункта, или 4,11%, ,до 18 343,12 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi напредна с 5,68 пункта, или 0,23%, до 2 480,33 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 регистрира спад от 4,7 пункта, или 0,07%, до 7 41,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 1,66 пункта, или 0,28%, до 600,17 пункта. BGBX40 се повиши с 0,37 пункта, или 0,27%, до 137,74 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,56 пункта, или 0,08%, до 717,70 пункта. BGREIT записа ръст от 0,13 пункта, или 0,07%, до 179,96 пункта. 
 
√ ЦБ на Франция и Германия настояват за по-бързо създаване на единен европейски пазар на капитали 
Войната в Украйна, високата инфлация и енергийната криза подчертаха повече от всякога важността по напредъка на плана 
на Европейския съюз за създаване на реален единен пазар на капитали (Съюз на капиталовите пазари - СКП). Това мнение 
са изразили управителят на Френската централна банка Франсоа Вилероа дьо Гало и германският му колега Йоахим Нагел, 
в съвместна статия по темата, публикувана във всекидневниците "Еко" и "Ханделсблат", предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 
"Европа е в центъра на кризата: войната на Русия срещу Украйна, енергийна криза, инфлация. Ние пишем заедно днес с 
едно убеждение: нашето единство става по-трудно, но по-належащо", казаха двамата гуверньори, като допълниха, че и за 
Европа, и за френско-германското приятелство "да ни разделят би означавало присъда". 
През последните няколко месеца Франция и Германия бяха в противоречие и отложиха срещата на върха, за да се опитат 
да разрешат различията си. 
Сега обаче те съвместно подчертават критично важната инициативата за създаване на реален единен пазар на капитали в 
ЕС, която стартира още през 2015 г., за да доведе до финансова стабилност. Единният пазар на капитали трябва да насърчи 
териториалната диверсификация на източници на финансиране за бизнеса, и чрез укрепване на споделянето на риска в 
частния сектор, да развива капиталовото финансиране. 
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Повече от всякога трябва да ускорим енергийния преход и затова се нуждаем от финансовите ресурси, осигурени от единен 
капиталов пазар, според двамата европейски банкери, които добавят, че е наложително ЕС да стане по-привлекателен 
както за местни, така и за чуждестранни инвеститори. 
По думите им "завършването на съюза на капиталовите пазари със сигурност е дълъг път. За да бъде успешен, е важно да 
се определи правилният курс сега". 
СКП е планът на ЕС за създаване на реален единен пазар на капитали в ЕС. Той ще позволи да се инвестира и спестява във 
всички държави членки — което ще е от полза за гражданите, инвеститорите и дружествата, независимо къде се намират 
те. 
Един напълно оперативен и интегриран пазар на капитали ще осигури на икономиката на ЕС устойчив растеж и повишена 
конкурентоспособност, а една икономически посилна Европа ще служи по-добре на гражданите си и ще засили ролята на 
ЕС на световната сцена, пишат от ЕК в един от документите свързан с изграждането на механизма. 
СКП ще даде на бизнеса, в т.ч. малките и средните предприятия достъп до финансиране в целия ЕС, а на инвеститорите — 
да могат да инвестират в проекти също в целия ЕС, допълват от ЕК. Капиталът следва да бъде насочван там, където ползата 
от него е най-осезаема и където може да спомогне за удовлетворяването на дългосрочните обществени потребности, по-
специално с оглед на прехода към екосъобразна икономика и внедряване на цифровите технологии, пише още в 
официалните документи. 
 
√ Полша национализира дела на Газпром в своята част от газопровода Ямал-Европа 
Полските власти решиха да национализират дела на Газпром в Europol Gaz, съобщава вестник Rzeczpospolita. Това е 
операторът на полската част от газопровода Ямал-Европа. Дялове в него имат Газпром, PGNiG и Gas Trading. 
Решението за национализацията е взето от полския министър на икономическото развитие и технологиите Валдемар Буда 
по искане на Агенцията за вътрешна сигурност, съобщава Rzeczpospolita. 
Съгласно решението, което влиза в сила незабавно, министърът въвежда временна принудителна администрация по 
отношение на руското дружество ПАО "Газпром". За ръководител на временната администрация е назначен Радослав 
Квасницки, опитен юрист и експерт по въпросите на горивата и газа, посочва изданието. 
Транснационалният газопровод "Ямал-Европа" преминава през територията на четири държави - Русия, Беларус, Полша и 
Германия. Досега Газпром и полската PGNiG имат по 48% дял в EuRoPol Gaz, докато PKN Orlen има 4%, съобщава 
Rzeczpospolita. 
През септември Полша наложи санкции на руската компания Gazprom Export и заяви, че нейните активи ще бъдат 
замразени. Днес стана ясно, че Европейската комисия е решила да отпусне 225,6 милиона евро на Германия, за да 
придобие дъщерното дружество на Газпром. 
 
√ Две ракети паднаха в Полша, двама души са загинали 
Две ракети паднаха в Люблинското воеводство на територията на Полша в близост до границата с Украйна, съобщава 
полското радио ZET. Двама души са загинали 
Ракетите са паднали в гр. Пшеводув, близо до град Люблин, и са ударили зърносушилни, убивайки двама души. Отбелязва 
се, че на място вече има полиция, прокуратура и армия. Според Ройтерс премиерът Матеуш Моравецки свиква извънредно 
заседание на комисията по национална сигурност и отбрана към Съвета на министрите заради инцидента. 
По-рано вчера няколко района на Украйна отново бяха подложени на масиран обстрел в резултат на което бяха повредени 
обекти от енергийната инфраструктура на страната. 
НАТО започна разследване на съобщенията за инцидента с падналите ракети в Полша. Това съобщи ТАСС с позоваване на 
източник в Северноатлантическия алианс. 
Американското разузнаване допусна, че Русия може да е замесена в падането на ракети в Източна Полша. Това съобщава 
Асошиейтед прес, позовавайки се на източник. Високопоставен служител на американското разузнаване е заявил, че руски 
ракети са пресекли границата на Полша, която е член на НАТО, убивайки двама души. Друг източник също е заявил за 
Асошиейтед прес, че руски ракети са ударили съоръжение в Полша близо до украинската граница. 
Президентът на Украйна Володимир Зеленски директно назова Русия като отговорна за случилото се с  видеообръщение 
в канала си в Telegram. 
„Днес се случи нещо, за което отдавна предупреждавахме. Терорът не се ограничава до държавните ни граници. Руски 
ракети удариха Полша“, каза украинският лидер. Според него колкото по-дълго Русия се чувства безнаказана, толкова 
повече расте заплахата за всички. 
Зеленски се обърна и към гражданите на Полша и заяви, че Украйна е готова да ги подкрепи. „Терорът няма да освободи 
хората! <...> Русия се противопоставя на света. Русия тероризира нас и всеки, до когото стигне. Ще направим всичко, за да 
я спрем!“, каза политикът. 
Украинският лидер определи случилото се като "значителна ескалация" и каза, че трябва да се вземат мерки. 
Руското министерство на отбраната излезе с официално съобщение, че руските въоръжени сили не са нанасяли удари по 
цели близо до границата на Полша и Украйна. „Не са нанесени удари по цели в близост до украинско-полската държавна 
граница от руски средства за унищожаване“, подчертаха от ведомството.  
„Изявленията на полските медии и официални лица за предполагаемото падане на „руски“ ракети в района на селището 
Пржеводув е умишлена провокация с цел ескалиране на ситуацията“, заявяват още от руското министерство на отбраната. 
В допълнение министерството отбеляза, че фрагментите от снаряда, снимките на които бяха публикувани от полските 
медии от мястото на инцидента, нямат нищо общо с руските оръжия. 
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Съединените щати на този етап проучват подробностите около падането на руски ракети в Полша, заяви  заместник-
ръководителя на пресслужбата на Държавния департамент на САЩ Веданта Пател. 
На брифинг за журналисти, Пател отбеляза, че въпросните събития са се случили току-що през последните часове. 
Говорителят на Държавния департамент подчерта, че не иска да спекулира с хипотетични възможности. 
„Видяхме съобщенията и работим с полското правителство, нашите съюзници и партньори, за да съберем повече 
информация, за да оценим какво наистина се е случило. Все още отделяме време за изясняване на конкретните факти “, 
обясни представителят на ведомството. 
Брюксел очаква Полша скоро да се обърне към НАТО за съвет относно инцидента с ракетите, пише ТАСС като 
цитира източник от дипломатическата мисия в Брюксел. 
Според него в ситуация, когато боеприпаси от съседна конфликтна зона случайно попаднат на територията на страна от 
НАТО, съюзник се обръща към НАТО с искане за свикване на извънредно заседание на алианса. 
 
√ Заведения във Великобритания намаляват работното си време заради високи сметки за ток 
Повече от една пета от пъбовете, ресторантите и кафенетата във Великобритания са намалили работното си време през 
последните 3 месеца в опит да ограничат разходите си за енергия, съобщава ДПА, цитирана от БТА.   
Фирми в сектора на услугите, свързани с продажбата на храни и напитки, е по вероятно да ограничат дейността си в 
сравнение с компании от който и да е друг сектор, за да се справят с огромното увеличение на енергийните сметки, показва 
нов анализ на Националната статистическа служба на Великобритания (ONS).  
Анализът разкрива, че в резултат на поскъпването на енергията 21% от фирмите, които управляват заведения, са 
ограничили работното си време, въпреки че не са намалили броя на дните, в които работят. Междувременно, 6 на сто от 
компаниите в сектора съобщават, че са ограничили работното си време с два или повече дни седмично през последните 3 
месеца. 
Повечето от тези фирми са и най-склонни да изтъкнат цените на енергията като причина за най-сериозно безпокойство 
през ноември, следвани плътно в тази класация от компаниите в сферата на хотелиерството. В този сектор 22 на сто от 
бизнесите съобщават, че енергийните цени са най-сериозното им основание за притеснение през ноември.  
Това е незначителен спад на песимистичните нагласи в сравнение с данните, отчетени преди британското правителство да 
обещае през септември, че ще покрива част от енергийните сметки на бизнеса. 
Въпреки това фирмите в сектора на услугите на Острова, свързан с продажбата на храни и напитки, са особено тежко 
засегнати от по-високите сметки, като 58% от тях съобщават, че енергийните цени са най-сериозната им грижа - с 39 на сто 
повече в сравнение с месец по-рано. 
В резултат, приблизително 2 на всеки 5 фирми в сектора (41 процента) обявяват, че очакват тази ситуация да доведе през 
ноември до повишаване на цените на услугите, които предлагат.  
От своя страна, 36 на сто от фирмите в сферата на хотелиерството във Великобритания са готови също да повишат цените 
си, отбелязва ДПА.  
 
√ Федералният резерв може скоро да забави темпото на повишаване на лихвите 
Федералният резерв на САЩ може скоро да забави темпото на повишаване на лихвените проценти, заяви заместник-
гуверньорът на централната банка Лейл Брейнард, цитирана от Си Ен Би СИ. 
Докато пазарите очакват Федералният резерв да обяви по-малко увеличени на лихвите на заседанието си в петък, 
Брейнард изглежда потвърди, че се очертава забавяне, ако не спиране на цикъла на повишение. 
„Мисля, че вероятно ще бъде подходящо скоро да преминем към по-бавно темпо на повишаване на лихвите“, каза тя в 
интервю за Блумбърг. 
Това не означава, че Фед ще спре да повишава лихвените проценти, но поне ще спре с агресивното повишаване с 0,75 
базисни пункта, което осъществи по време на четири последователни срещи – безпрецедентно темпо на ръст, откакто 
централната банка започна да използва краткосрочни лихвени проценти за определяне на паричната политика през 1990 
г. 
„Мисля, че това, което наистина е важно да подчертаем, е, че направихме много, но имаме допълнителна работа за 
вършене както по повишаването на лихвените проценти, така и по поддържането на стегнатата политика, за да намалим 
инфлацията до 2% с течение на времето“, каза Брейнард. 
Коментарът на Брейнард идва седмица, след като Федералният резерв повиши основния си лихвен процент до целеви 
диапазон от 3,75%-4% - най-високото ниво от 14 години. Федералният резерв се бори с инфлацията, която достигна най-
високото си равнище от началото на 80-те години на миналия век, като през октомври индексът на потребителските цени 
бе на ниво от 7,7% на годишна база. 
„Повишихме лихвените проценти много бързо... и намалявахме баланса. Можете да видите това във финансовите условия, 
можете да видите това в инфлационните очаквания, които са доста добре закотвени“, каза тя. 
Заедно с повишаването на лихвените проценти, Федералният резерв намалява притежаваните облигации в своя баланса 
с максимален темп от 95 млрд. долара на месец. Откакто този процес, наречен „количествено затягане“, започна през юни, 
балансът на Фед се сви с над 235 млрд. долара до 8,73 трлн. долара. 
 
√ Комисия САЩ-Русия ще се срещне в Кайро за намаляване на стратегическите оръжия 
Администрацията на Джоузеф Байдън се стреми да поднови преговорите с Русия по Договора за намаляване и 
ограничаване на стратегическите оръжия (СТАРТ) от лятото, казаха източници на Foreign Policy, цитирани от „Независимая 
газета“. 
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Среща на руско-американската двустранна консултативна комисия по СТАРТ ще се проведе в Кайро в края на ноември или 
началото на декември, потвърди руският заместник- външен министър Сергей Рябков. Според него възобновяването на 
инспекциите по договора ще бъде „един от многото въпроси в дневния ред на предстоящото събитие“. В навечерието 
помощникът на президента на САЩ по националната сигурност Джейк Съливан даде да се разбере, че се водят преговори 
между Вашингтон и Москва, които страните по-рано предпочитаха да не афишират. Според Wall Street Journal Съливан 
води частни разговори със секретаря на Съвета за сигурност на Русия Николай Патрушев и съветника на руския президент 
по външната политика Юрий Ушаков. Според изданието целта на преговорите е да се предотврати ядрена ескалация в 
Украйна, а не да се обсъждат условията за прекратяване на военните действия. 
В събота Байдън каза, че е доволен от резултатите от междинните избори на 8 ноември, потвърждавайки, че демократите 
са поели контрол над Сената. Той отбеляза, че партията ще се фокусира върху втория тур на изборите в Грузия, който ще 
се проведе през декември. Дори ако републиканците спечелят там, те няма да могат да контролират Сената: при равен 
брой места вицепрезидентът Камала Харис, която представлява демократите, ще има решаващия глас. Като цяло 
републиканците не успяха да спечелят убедителна победа и да организират "червена вълна", както се казва в Америка, 
което визира традиционния цвят на Републиканската партия. До момента 211 републиканци и 204 демократи влизат в 
Камарата на представителите, според CNN. Байдън изрази надежда, че и двете страни ще продължат да подкрепят 
Украйна. 
Новата власт в Швеция след парламентарните избори през септември, се противопоставя на разполагането на ядрени 
оръжия на територията на страната след присъединяването й към НАТО. Това заяви външният министър Тобиас Билстрьом 
в интервю за канала TT в събота. Според него Швеция, подобно на Дания и Норвегия, ще обяви, че няма да позволи 
разполагането на ядрени оръжия. По-рано финландският президент Сауле Нийнистьо също заяви, че страната след 
присъединяването си към алианса няма намерение да разполага ядрено оръжие и няма признаци някой да го предлага. 
 
√ Си Дзинпин потърси подкрепа от Макрон за отношенията с ЕС 
Китайският лидер Си Дзинпин потърси подкрепа от френския президент Емануел Макрон, за да накара ЕС да продължи с 
независимата си и активна политика спрямо Пекин. Това стана на среща между двамата по време на форума на Г-20 на 
остров Бали, предаде радио Китай.  
Си Дзинпин посочи, че след години на развитие Китай и ЕС са формирали силна икономическа симбиоза. Двете страни 
трябва да разширят двустранната търговия и инвестиции, да гарантират стабилността и плавното функциониране на 
индустриалните вериги и веригите на доставки, и да следват международните икономически и търговски правила и 
ред.  Макрон каза, че на фона на настоящата нестабилна международна ситуация Париж се надява да засили обмена и 
диалога на високо ниво с Пекин, както и да задълбочи сътрудничеството в области като икономиката, търговията, 
авиацията и гражданската ядрена енергия. Франция приветства китайските предприятия и е готова активно да насърчава 
диалога и сътрудничеството между ЕС и Китай, добави френският президент. 
Двете страни обмениха и мнения относно ситуацията в Украйна. Си Дзинпин подчерта, че позицията на Китай е ясна и 
последователна,  застъпва се за прекратяването на огъня и призовава за мирни преговори. Международната общност 
трябва да създаде условия за това, а Китай ще продължи да играе конструктивна роля по свой начин, подчерта китайският 
лидер. 
 
√ Японската икономика изненадващо се сви през третото тримесечие 
Икономиката на Япония неочаквано се сви за първи път от една година, тъй като нарастващите разходи за живот засегнаха 
потребителските харчове, предаде Би Би Си. 
Брутният вътрешен продукт на Япония се е понижил с 1,2% на  годишна база през тримесечието, завършило през 
септември. Това се дължи на факта, че японците ограничиха разходите на фона на страховете от глобална рецесия, както 
и заради поевтиняването на йената, което направи вноса по-скъп. 
Икономистите обаче очакват третата по големина икономика в света да избегне рецесия, след като се възстанови тази 
година. 
„Очакваме връщане към експанзия“ до края на 2022 г., посочи в бележка до инвеститорите Дарън Тей, японски икономист 
в Capital Economics . 
„Японската икономика ще се възползва от възстановяване на входящия туризъм и по-силения търговски баланс. Но 
рисковете, свързани с коронавируса и нарастващата инфлация, ще ограничат степента на възстановяване“, добави той. 
Заедно със забавянето на глобалната икономика и нарастващата инфлация по целия свят, Япония е подложена на натиск 
и заради поевтиняването на нейната валута поевтиня спрямо щатския долар тази година. 
Миналия месец йената удари нови 32-годишни дъна спрямо долара, което направи цената на вносните стоки - от петрол 
до храни, по-скъпи за домакинствата и бизнеса в Япония. 
Спадът на йената през последните месеци се дължи на разликата между лихвените проценти в Япония и САЩ. 
От март насам Федералният резерв на САЩ агресивно повиши основния си лихвен процент, докато се опитва да се справи 
с нарастващите разходи за живот. Междувременно Японската централна банка запази основния си лихвен процент под 
нулата. 
По-високите лихвени проценти обикновено правят валутата по-привлекателна за инвеститорите. 
В резултат на това има по-малко търсене на валути от страни с по-ниски лихви и стойността на тези валути пада. 
Нобуко Кобаяши от EY обаче подчерта, че спадът на валутата е добра новина за японските компании, които продават 
стоките си в чужбина. 
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„За износителите по-слабата йена определено е положително развитие, тъй като намалява разходите. За тези, които 
произвеждат на местно ниво, но продават на пазари в чужбина, печалбата, преобразувана в йени, е завишена поради по-
евтината йена. По този начин секторите на автомобилостроенето и електрониката се възползват от по-слабата йена“, каза 
тя. 
Кобаяши добави, че слабата йена също може да бъде добра за икономиката на Япония, тъй като може да помогне за 
привличането на инвестиции от чужбина. 
 
√ Производителите на електрически автомобили са ударени от високите разходи 
Всеки път, когато Lucid Group Inc или Rivian Automotive Inc продават електрическа кола, те губят стотици хиляди долари 
поради огромните разходи за суровини и производство, показват последните им отчети за приходите. 
Тримесечните отчети на производителите на електрически превозни средства (EV) от последните две седмици показват, 
че те се борят да постигнат целите за доставка и бързо изразходват оборотни средства, предава Ройтерс.  
Приходите на Lucid (американски производител на електрически превозни средства) скочиха до 492,5 милиона долара 
през тримесечието юли-септември от 3,3 милиона долара година по-рано, а загубите се увеличиха, тъй като клиентите 
анулираха поръчки, страхувайки се от дългото време за чакане. 
Компанията, която стана публична преди малко повече от година и е подкрепена от Публичния инвестиционен фонд на 
Саудитска Арабия, отчете свиване на пазарната си стойност с две трети тази година до около 20 милиарда долара от 95 
милиарда долара на върха си през ноември 2021 г. От фирмата заявиха, че има достатъчно пари, за да се поддържа поне 
през четвъртото тримесечие на следващата година и се стремят да наберат около 1,5 милиарда долара чрез продажба на 
акции.  
Листваният в САЩ британски производител на електрически превозни средства Arrival SA предупреди миналата седмица, 
че може да няма достатъчно средства, за да поддържа бизнеса си към края на следващата година и ще трябва да съкрати 
работни места. Все още не е започнало масово производство. 
"Трудно е, ние сме там всеки ден, всяка вечер, работим върху технологиите, превозните средства, а също и върху 
набирането на капитал", обясни в петък пред Ройтерс Авинаш Ругубур, президент на британската Arrival SA.  
Canoo Inc заяви през май, че има "съществени съмнения" относно оставането на действащо предприятие. В края на 
септември имаше 6,8 милиона долара в брой и еквиваленти, което е рязък спад от 415 милиона долара от година по-рано. 
Много стартиращи фирми за електромобили записаха огромни загуби през септемврийското тримесечие и предупредиха, 
че високите разходи ще останат поради нарастващата инфлация и глобалната криза на веригата за доставки. Само година 
по-рано няколко компании листнаха акциите си на високи цени, привлечени от успеха на Tesla, сега най-скъпият 
производител на автомобили в света. 
Tesla преживя това, което нейният шеф Илон Мъск тогава нарече "производствен ад", преодолявайки затрудненията в 
доставките със сделки за батерии с ключови доставчици и увеличавайки производството за хитовия Model 3. Компанията 
обаче се сблъска с тези предизвикателства в друго време, когато беше почти единственият чист производител на  
електромобили и конкуренцията от автомобилни производители, включително General Motors и Volkswagen, беше все още 
в зародиш. През последното тримесечие Tesla отчете печалба от 3,3 милиарда долара. 
Анализатори казаха, че тези компании трябва да намерят начини да спестят пари, ако искат да надживеят лошата 
икономика. Фирмите са възприели различни подходи. 
Rivian (американски производител на електрически превозни средства) прехвърля повече доставки на автомобили в 
Съединените щати към железопътен товарен транспорт, докато Lucid обмисля това като опция. 
Lordstown Motors (американски производител на електрически превозни средства), която издаде известие за действащо 
предприятие миналата година, довело до напускането на нейните висши шефове, намали производството. 
Производителят на камиони продаде една пета от бизнеса си на технологичния гигант Foxconn този месец. Миналата 
година той продаде завода си в Охайо на тайванската фирма - сделка, наложена от необходимостта от средства, за да 
започне производството на своите пикапи Endurance. 
Все пак по-високата производителност в крайна сметка ще намали цената на автомобил и ограничаването на 
производството може да застраши пътя към рентабилността, посочват анализатори. 
Някои от тези компании са в по-добра позиция да оцелеят. 
Rivian, подкрепяна от Amazon.com и Ford Motor, имаше 13,8 милиарда долара в брой в края на септември. Освен това има 
договор за доставка на 100 000 електрически микробуса за доставка на Amazon. Но себестойността на продадените стоки 
е била около 220 000 долара на кола спрямо средна продажна цена от 81 000 долара през тримесечието, изчислява CFRA. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на опасенията за търсенето в Китай 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда, след като броят на заразените с COVID-19 в Китай продължи 
да расте, което предизвика опасения от по-ниско търсене на гориво в най-големия вносител на суров петрол в света, 
засенчвайки страховете от ескалация на геополитическото напрежение и допълнително ограничаване на доставки на 
петрол, пиеш Ройтерс. 
Към 9:20 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,99 долара, или 1,05%, да 92,87 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 1,07 долара, или 1,23%, до 85,85 долара за барел. 
Петролът поскъпна във вторник, след като операторите на нефтопроводи в Унгария и Словакия съобщиха, че доставките 
за части от Източна и Централна Европа през участък от тръбопровода „Дружба“ са били временно преустановени. 
Прекъсването дойде едновременно с експлозия в село в източна Полша близо до украинската граница, която уби двама 
души и повиши възможността руско-украинският конфликт да се разпространи извън границите на Украйна. 

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/electric-vehicle-makers-burning-cash-slammed-by-sky-high-costs-2022-11-14/
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„След първоначалното рязко покачване на цените на петрола, хладното развитие на пазара отразява значителната 
предпазливост, която ще бъде предприета, за да се избегне ескалация“, каза Стивън Инес, управляващ партньор в SPI Asset 
Management. 
Коментарите на президента на САЩ Джо Байдън, че ракетата вероятно не е била изстреляна от Русия, също помогнаха за 
облекчаване на притесненията от непосредствената ескалация, каза Инес. 
В Китай нарастващите брой на случаи на заразени с COVID-19 оказват влияние върху пазарните настроения въпреки 
надеждите, породени от облекчаването на някои от ограничителните мерки в страната през тази седмица. 
Това влоши перспективите за растеж на търсенето на петрол, като Международната агенция по енергетика (МАЕ) 
прогнозира, че растежът на търсенето ще се забави до 1,6 млн. барела на ден през 2023 г. спрямо 2,1 млн. барела на ден 
тази година. 
По-рано Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) намали своята прогноза за растеж на глобалното 
търсене на петрол през 2022 г. за пети път от април, позовавайки се на нарастващи икономически предизвикателства, 
включително висока инфлация и увеличаването на лихвени проценти. 
Поскъпването на щатския долар също се отрази на пазара на петрол, тъй като това прави суровината по-скъпа за 
притежателите на други валути. 
Индустриалните данни, показващи по-голям от очакваното спад на запасите от суров петрол в САЩ, оказаха известна 
подкрепа за цените на петрола. 
Запасите от суров петрол в САЩ са намалели с около 5,8 милиона барела за седмицата, приключила на 11 ноември, според 
пазарни източници, цитиращи данни на Американския петролен институт. За сравнение, седем анализатори, анкетирани 
от Ройтерс, прогнозираха спад с 400 хил. барела. 
 
√ Подводна „прахосмукачка“ изсмуква ценни метали от морското дъно 
На много места морското дъно е буквално осеяно с полиметални късчета с размери около 10 - 15 сантиметра, които 
съдържат мед, кобалт, никел, манган и други метали, използвани в електрониката, източниците на възобновяема енергия 
и др. Всички тези късчета просто лежат на дъното, но конвенционалното им добиване има опустошителен ефект върху 
морската среда, издигайки облаци от утайки, които нарушават установените хранителни вериги на морските обитатели. 
За да се реши проблемът с извличането на ценни метали от морското дъно, навремето беше организиран проект, наречен 
Blue Harvesting, който се изпълнява от девет различни институции от пет държави. И в резултат на двугодишна работа по 
този проект се роди Аpollo 2 - първият прототип на подводна "прахосмукачка", която може да събира самородни късове с 
минимално въздействие върху околната среда. 
Тази машина всъщност работи като прахосмукачка. Задвижва се от електричество и хидравлика и използва само морска 
вода за извличане на късчета. Разбира се, когато работи, облаци от тиня и други частици също се издигат, но повечето от 
тях попадат в специален колектор, а не се издигат във водата зад работещата машина. Инсталацията на Аpollo 2 наскоро 
беше включена в триседмични изпитания в район на 15 до 20 километра южно от Малага, Испания. На дъното, на 
дълбочина 300 метра, "изкуствени  имитации на ценни метали" бяха разпръснати на ивици с дължина 50 метра. 
Ефективността на Apollo 2 се измерваше с броя на събраните парчета, а автономни подводни роботи, оборудвани с камери, 
сонари и други сензори, наблюдаваха работата на инсталацията. 
„Аpollo 2 се оказа много ефективен при събирането на самородни късчета, без да причинява големи щети на околната 
среда“, казва Руди Хелмънс, координатор на проекта Blue Harvesting. частици, отколкото очаквахме.“ Следващият тест на 
системата Apollo 2 ще бъде проведен в дълбоките води на североизточния Атлантически океан и системата вече ще събира 
истински късове от различни метали. 
 
√ Повече и по-стари: Световното население достигна 8 млрд. души 
Днес световното население достигна 8 млрд. души, показват последните данни на данни на ООН. Този ръст обаче върви 
ръка за ръка със застаряване на населението и безпрецедентен скок в броя на пенсионерите, пише в. „Файненшъл таймс“. 
Очакванията са границата от 9 млрд. да бъде премината след 15 години, а тази от 10 млрд. чак през 2080-те. Малко след 
това ще бъде достигнат пик от 10,4 млрд. души, след което световното население ще спадне. 
Коефициентът на раждаемост в световен мащаб е намалял повече от наполовина в сравнение с 50-те години на миналия 
век до 2,3 раждания на жена. С намаляването на смъртността се очаква броят на хората на възраст 65 и повече години да 
нарасне от 783 млн. през 2022 г. до 1 млрд. до 2030 г. и да достигне 1,4 милиарда до 2043 г., показват данните на ООН. 
Това увеличение от 623 млн. за 20 години е сравнимо с ръста на пенсионерите с 651 млн. в рамките на 7-те десетилетия, 
които са били нужни за достигането на настоящия им брой. 
В същото време броят на хората под 15-годишна възраст е достигнал своя връх  от 2 млрд. през миналата година, докато 
делът на хората на възраст от 15 до 64 години, които традиционно се считат за трудоспособни, намалява. 
„Идните десетилетия ще бъдат белязани от бързо нарастване на броя на по-възрастните хора, тъй като големите кохорти, 
родени в средата на миналия век, остаряват.“ каза Сара Хертог, служител по въпросите на населението на ООН. 
Глобалната медианна възраст се е увеличила с около осем години до 30 от 1950 г. насам и се очаква да нарасне до 36 до 
2050 г., като в Източна Азия и Южна Европа ще прескочи прага от 50 години, показват данните на ООН. 
Застаряването е голямо предизвикателство за обществата и икономиките, тъй като допълнително натоварва фискалните 
приходи и разходите за здравеопазване. Броят на хората на възраст 80 години нарасна до над 150 милиона тази година, 
което представлява удвояване в сравнение с периода преди 20 години. В отговор на това много държави започнаха да 
увеличават възрастта за пенсиониране. 

https://archive.ph/Hzlgk#selection-8539.0-8543.216
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Без по-нататъшни политически действия – от подкрепа за грижи за деца до осигуряване на здравни грижи, намаляващият 
дял на населението в трудоспособна възраст в развитите икономики се „очаква да намали растежа и стандарта на живот“, 
каза Шрути Сингх, икономист в Centre for Opportunity of Equality на Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие. 
Около 30% от населението на Япония е на възраст 65 и повече години, докато в Европа съотношението е 20% - двойно 
повече от средното за света и най-високото от всеки континент. За Европа и Северна Америка, каза Сара Хертог от ООН, 
цялото бъдещо нарастване на населението до 2050 г. вероятно ще се случи сред по-възрастните хора. 
Въпреки че като цяло са все още по-млади, развиващите се страни в Латинска Америка и Азия сега застаряват по-бързо от 
развитите. 
Най-голямото увеличение на броя на хората на възраст над 65 години по света от сега до 2050 г. се предвижда за Източна 
и Югоизточна Азия, което представлява повече от една трета от глобалното увеличение, според ООН. 
За Латинска Америка и Карибите делът на населението на 65 и повече години може да се удвои от 9% през 2022 г. на 19% 
през 2050 г. 
Някои експерти обаче казаха, че опасенията относно стареенето са преувеличени, отчасти поради остаряла дефиниция за 
това кои хора се считат за възрастни 
„Повечето хора на 60-годишна възраст, които са образовани, са много способни да допринесат за модерните икономики“, 
каза Сара Харпър, професор по геронтология в Оксфордския университет. 
В действителност коефициентът на смъртност — броят на смъртните случаи във възрастова група на 1000 души от 
населението в същата възрастова група, на хората на възраст от 65 до 69 години през 1950 г. е бил по-висок от тези на 
възраст от 75 до 79 години днес, сочат данните на ООН . 
Според данни на Световната здравна организация хората по света живеят по-здравословен живот за по-дълго време. Все 
по-голям дял от по-възрастните хора работят, въпреки че нивата на заетост в повечето страни все още намаляват 
значително, когато хората преминават границата от 60 години. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Ще успее ли страната ни да изпълни Плана за възстановяване и устойчивост в установените срокове? Отдалечават 
ли се шансовете за съставяне на кабинет; Гост: Даниел Лорер от "Продължаваме промяната". 

- Има ли пари за увеличение на минималната работна заплата и с колко? Нужна ли е промяна на данъчния модел; 
Гост: Бившия финансов министър Симеон Дянков. 

- На живо от Перник - шести ден в търсене на 12-годишния Александър. Изчерпаха ли се възможностите за успешна 
издирвателна операция; Гост: Бившият директор на служба „Издирване" в МВР Красимир Занев. 

- Кой е виновен за недостига на важни лекарства в аптеките и как държавата ще се справи с проблема; Гост: 
Икономиста и съветник на здравния министър - Аркади Шарков. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Разследване на Ева Костова. Да платиш близо 200 хиляди лева и да останеш без къща. Нови пострадали от 

строителя, който взима пари, но не строи. 
- Пълен абсурд с Румен Бахов! Как възрастни пътници се возят безплатно на училищен автобус и защо няма място 

за учениците. 
- Мъж е с опасност за живота след падане във ВиК изкоп във Варна. Кой е отговорен. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Въглищата изгориха конеца между ГЕРБ и "Промяната" 
в. Труд  - Подписана е смъртна присъда за ТЕЦ-овете 
в. Телеграф  - Издирвали 5 деца като Сашко 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Ваксините свършиха, а грипът още не е дошъл 
в. 24 часа - 30 км зелено трасе за велосипедисти и пешеходци ще минава през 30 квартала в София 
в. Труд - Рекорден удар с цените на сиренето и кашкавала 
в. Труд  - Касети с половин милион лв. задигнаха маскирани бандит 
в. Телеграф - Промяната и ДБ с общи кандидати по места 
в. Телеграф - Ударно доставят дърва за отопление 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Диян Стаматов, директор на столичното 119-о средно училище "Акад. Михаил Арнаудов": Грешно е, че у нас 
очакваме от най-слабия ученик до отличника да знаят всичко - в Европа и в САЩ само най-важното трябва да се знае от 
всички 
в. Труд - Красимир Занев, бивш шеф на отдел "Издирване" в МВР, пред "Труд News": Възможно е да открият Сашко в мазе 
на блок или къща 
в. Телеграф  - Директорът на "Аварийна помощ и превенция" в СО Красимир Димитров: Мястото на доброволците е в града 
Водещи анализи 
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в. 24 часа  - Имат ли избирателите 60+ стрес от машините 
в. Труд  - ЕС - Русия в енергийния колапс на саморазрушението 
в. Телеграф  - Много шум за нищо. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 15.00 ч. на "Дондуков" 2 държаният глава Румен Радев ще проведе консултации с парламентарната група на 
"БСП за България". 

- От 10.00 ч. служебното правителство ще проведе редовното си заседание. 
- От 11:30 ч. - "Продължаваме промяната" ще проведе публични разговори с ДПС в зала "Запад" в Народно събрание 

във връзка с Бюджет 2023. 
- От 13:00 ч. - "Продължаваме промяната" ще се срещне с "Български възход" в зала Запад, Народно събрание за 

Бюджет 2023. 
- От 11:00 часа в Музикалния театър ще се проведе пресконференция по повод избора на нов директор на 

Държавния музикален и балетен център - София. 
- От 09:00 ч. пред Народен театър "Иван Вазов" ще бъде открита кампанията срещу фермите за кожи в ЕС, 

организирано от "Невидими животни", като част от Европейската гражданска инициатива "Европа без кожи". 
*** 
Благоевград. 

- От 12.00 ч. Шестият годишен форум на неправителствените организации на Американския университет в България 
(АУБ) ще се проведе в кампуса на университета. 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа в залата на читалище "Братство" ще се проведе "Дарителство с традиции". 
- От 15.00 часа в Съдебната палата ще се проведе награждаване на победителите от областния конкурс "В страната 

на Справедливостта". 
*** 
Пловдив. 

- От 17:00 ч. Дружество на пловдиските художници представя изложба "Един град, три религии, седем етноса - от 
миналото за бъдщето в галерия "Пловдив" на ул. Авксентий Велешки" 20. 

*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 часа в Културен център "Стара Загора" ще бъде представена пиесата "Суматоха" от Йордан Радичков. 

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

