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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ 99.84% обработени протоколи: ГЕРБ - 25.36%, ПП - 20.21%, ИТН остават под чертата 
При 99.84% обработени протоколи в ЦИК 7 партии влизат в следващия парламент. Ето данните към 9:00 часа на 3 
октомври: 

• ГЕРБ-СДС - 633 967 гласа - 25.36% 

• "Продължаваме промяната" - 505 006 гласа - 20.20% 

• ДПС - 342 843 гласа - 13.71% 

• "Възраждане" - 254 199 гласа - 10.17% 

• "БСП за България" - 232 738 гласа - 9.31% 

• "Демократична България – Обединение" - 186 164 гласа - 7.45% 

• "Български възход" - 115 739 гласа - 4.63% 
"Има такъв народ" остават под чертата с 3.83% или 95 760 гласа. "Не подкрепям никого" са посочили 87 512 души. 
Към 6:00 часа протоколите в 24 и 25 МИР София са обработени 100% 
В столичния 25 МИР, където беше една от лидерските битки, ГЕРБ - с водач на листата Бойко Борисов, събират 28,35%, а 
"Продължаваме промяната", водени от Христо Петров - Ицо Хазарта, получават 24,36% от гласовете. 
"Възраждане", чиято листа водеше Костадин Костадинов, събират 11,67% от гласовете. За ДБ, водена от Владислав 
Панев, са гласували 11,30%. Следва БСП, водена от Корнелия Нинова, с 8,43%. "Български възход", водени от Георги 
Схамандов, събират 4,92% вот. 
25 МИР София 
ГЕРБ-СДС - 28,35% 
ПП - 24,36% 
Възраждане - 11,67% 
ДБ - 11,30% 
БСП - 8,43% 
Български възход - 4,92% 
24 МИР София 
ПП - 26,54% 
ГЕРБ-СДС - 24,47% 
ДБ - 17,29% 
Възраждане - 10,07% 
БСП - 7,18% 
Български възход - 4,98% 
23 МИР София (при обработени 98.89% протоколи към 6:00 часа) 
ПП - 28,63% 
ГЕРБ-СДС - 21,74% 
ДБ - 19,65% 
Възраждане - 9,18% 
БСП - 7,47% 
Български възход - 4,58% 
По-различно е подреждането на политическите сили зад граница. Вижте резултатите ТУК. 
Вижте резултатите от ЦИК тук. 
 
√ Какво ще е разпределението на мандатите в 48-ото НС? 
Какво ще е разпределението на мандатите в 48-ото Народно събрание? 
Според 100% паралелно преброяване на социологическа агенция "Алфа рисърч" в парламента влизат 7 партии - ГЕРБ-
СДС, ПП, ДПС, Възраждане, БСП, ДБ и "Български възход". 
Ето и разпределението на мандатите: 
 

https://bntnews.bg/news/votat-zad-granica-pri-3947-obraboteni-protokoli-4009-za-dps-1209341news.html
https://results.cik.bg/ns2022/rezultati/index.html?fbclid=IwAR3Xk1tYr1c2wgFMRYCkiGjpDVwNttIDSzJkDm4tGGThj_0zJlf93Bwa6pU
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Ето и разпределението на мандатите според 100% паралелно преброяване на "Галъп": 
ГЕРБ-СДС - 63; 
"Продължаваме промяната" - 53; 
ДПС - 41; 
"Възраждане" - 27; 
БСП - 24; 
"Демократична България" - 19; 
"Български възход" - 13. 
 
√ България трудно ще състави правителство, коментират световните агенции 
В България се очертава трудно съставяне на правителство, коментират световните агенции. 
Българите гласуваха за четвърти път в рамките на година и половина със слабата надежда тези избори да доведат до 
сформирането на кабинет, на фона на приближаващата зима, отбелязва Франс прес. 
Агенцията допълва, че водещата тема в дебатите е икономическата несигурност, а гласуването е било без ентусиазъм на 
фона на ниска избирателна активност. 
Според списание "Политико" и агенция Блумбърг не се вижда краят на продължителната политическа криза в страната. 
Апатията на гласоподавателите в България прави по-вероятна перспективата за още един разделен парламент, който ще 
срещне трудности в съставянето на стабилна управляваща коалиция, пише Асошейтед прес. 
Ройтерс коментира, че резултатите предвещават трудни коалиционни преговори, които може да доведат до патова 
ситуация в парламента или дори до нови избори. 
 
√ Дания съобщи, че е спряло изтичането на газ и от "Северен поток 1" 
Властите в Дания съобщиха, че газопроводът "Северен поток 1" също е спрял да изпуска газ, ден след като официални 
лица заявиха, че спуканите тръби на "Северен поток 2" също са спрели да изпускат газ, съобщи Асошиейтед прес. 
Компанията "Норд Стрийм" информира Датската агенция по енергетика, че сега изглежда е постигнато стабилно 
налягане в тръбите на "Северен поток 1". "Това показва, че изпускането на газ от последните два теча също е 
приключило", съобщи днес датската агенция в Туитър. 
Подводните взривове, които повредиха газопроводите "Северен поток 1 и 2" тази седмица, доведоха до огромни 
изтичания на метан. Според скандинавските разследващи взривовете са били свързани с няколкостотин килограма 
експлозиви. 
В петък руският президент Владимир Путин обвини Запада, че саботира построените в Русия газопроводи - обвинение, 
което САЩ и техните съюзници категорично отричат. 
 
БНР 
 
√ Откриха газовата връзка с Гърция 
Българо-гръцката газова връзка, по която страната ни ще получава евтино азерско синьо гориво, започна работа в 7 часа 
в събота сутринта. Очаква се през октомври по тръбата да постъпят над 800 хиляди мечаватчаса природен газ. 
За въвеждането в експлоатация на интерконектора в София беше организирана и официална церемония в НДК в София. 
В нея участваха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, президентите на Азербайджан Илхам 
Алиев, на Сърбия - Александър Вучич и на Северна Македония Стево Пендаровски, премиерите на Гърция - Кириакос 
Мицотакис и на Румъния - Николае Чука. 
"Най-накрая", така президентът Румен Радев започна изказването си на церемонията при откриването на 
интерконектора с Гърция, чието осъществяване отне 13 години. 
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По газовата връзка България ще получава договорените 1 млрд. куб. м годишно евтин азерски природен газ. Газовата 
връзка е от стратегическо значение за България и региона и променя енергийната карта на Европа, посочи Радев. 
Европейският съюз подкрепи проекта от самото начало, включително финансово с близо 250 милиона евро. На фона на 
спрените доставки на руски природен газ и растящите цени на синьото гориво заради войната на Русия в Украйна, 
интерконекторът е от стратегическо значение за енергийната сигурност на Югоизточна Европа, подчерта председателят 
на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 
"Проектът за интерконектор между България и Гърция стои на масата от над 10 години. Още 2009 година беше започнат, 
в момент, в който България беше много тежко засегната от решението на "Газпром" да прекрати потока на газ през 
Украйна. Отне много решителност, за да се постигне целта. Наистина е необходимо да има много желание, страст и воля 
за такъв проект. Бих искала да изкажа искрената си благодарност към вас - екипа на интерконектора и също да благодаря 
всички български и гръцки правителства и ръководства за това, че подпомогнаха това да стане. ЕС подкрепя този проект 
от самото начало и политически, и финансово с близо 250 милиона евро. Бих казала, че днес започва нова ера за 
България и Югоизточна Европа. България обикновено получаваше 80% от газа си от Русия, но това беше преди Русия да  
започне една ужасяваща война срещу Украйна, енергийна война срещу Европа. Този газопровод променя ситуацията и 
за България, и за енергийната сигурност в Европа. Този проект означава свобода от зависимостта от руски газ. 
Интерконекторът може да покрие цялото потребление на газ на България и това е страхотна новина в такива трудни 
моменти.  И тук в България, а и в цяла Европа, хората усещат последствията от войната на Русия. Благодарение на 
проекти като този Европа ще има достатъчно газ за зимата". 
Фон дер Лайен акцентира върху необходимостта от спестяване и от "огромни инвестиции във възобновяеми източници 
на енергия":  
"Знаем, че това е енергия, която може да се произвежда на място, създава работни места на място и ни прави 
независими от външни намеси. Европа има всичко необходимо да се освободи от хватката на зависимост от Русия и 
всичко е въпрос на политическа воля. В момента сме изправени отново на критичен кръстопът. Енергийната криза е 
сериозна, значителна и съм уверена, че можем да се справим с нея, но все пак е сериозна и изисква от Европа една обща 
реакция, един общ отговор, който да позволи да се намалят разходите и цените на енергията за семействата, 
домакинствата и бизнесите. Вече сме предприели важни стъпки в това отношение. Вчера например всички се 
споразумяхме в ЕС да ограничим изключителните доходи от определени фирми и тези приходи да ги насочим към 
подкрепа на уязвими домакинства и бизнеси. И е необходимо и още да бъде направено. Всички сме наясно с това, но 
посланието ми е, че като го правим трябва да подкрепяме основите на нашата икономика и особено нашия единен 
пазар. Това е силата на ЕС. Там е богатството на ЕС и оттам произлиза. Без обща европейска решителност и решение 
рискуваме да бъдем разцепени и фрагментирани. От значителна важност е да имаме равно поле, равни възможности 
за всички в ЕС в единния пазар и от значителна важност да не се нарушава този единен пазар. Задачата пред нас е много 
ясна. Ние ще вършим много повече, за да успеем да ограничим тези скачащи главоломно цени на енергията, които 
отслабват нашата икономика и да го направим заедно като европейци. Това ще обсъдим и след няколко дена с 
европейските лидери и нямам търпение тази среща, която ни предстои. Много ми хареса мотото ви, което споменахте: 
"Ако искате да вървите бързо -  вървете сам, ако искате да стигнете далеч - вървете заедно с други". Така, че нека заедно 
да се изправим и да изготвим един силен енергиен съюз". 
Служебният премиер Гълъб Донев откри церемонията в НДК и подчерта, че съзнателното нарушаване на газовите връзки 
в Балтика е потвърждение, че сигурността на доставките за Европа може да се компрометира много бързо, а 
интерконекторът България-Гърция ще направи страната ни по-малко уязвима. Освен това, по тази газова връзка ще се 
осигури пренос на природен газ към Румъния, Молдова, Украйна и Централна Европа, каза още Гълъб Донев. 
Азербайджан ще удвои доставките на природен газ за Европа до 2027 година, посочи президентът Илхам Алиев. Извън 
Каспийско море, Баку проучва допълнителни газови находища, които ще позволят да се увеличи обема на доставките. 
"Тази година ще увеличим износа до повече от 22 милиона кубични метра, като 11,2 ще отидат за европейските 
потребители. Подписан е меморандум за разбирателство с Европейската комисия и до 2027 г. на базата на този документ 
смятаме да удвоим доставките на природен газ за Европа, поне да го удвоим. А ние имаме потенциала да го постигнем 
това", каза Алиев чрез преводач. 
"Всички осъзнаваме по-широкия геополитически смисъл на мероприятие", каза на церемонията министър председателят 
на Гърция Кириакос Мицотакис. Той определи пускането на интерконектора като събитие, което драматично променя 
картата на енергийната сигурността на цяла Европа. 
"А и присъствието на колегите ни от Северна Македония, Сърбия, Румъния потвърждава, че доставките на природен газ 
от Азербайджан за България ще разкъсат здравата хватка на руския газ в региона и заедно с останалите инфраструктурни 
проекти, които текат, ще допринесат за развитието на една газова мрежа, на която може да се разчита", каза Мицотакис. 
Премиерът на Румъния Николае Чука заяви, че страните в региона следва да мобилизират и собствените си възможности 
за енергийни ресурси. И въпреки оптимизма, който събитието излъчваше, Чука призова: 
"Трябва да останем реалисти и да не пренебрегваме факта, че следва да бъдат ускорени процесите на диверсификация 
на източниците на суровини, както и начините за транзитирането им". 
Според румънския премиер само така могат да бъдат заобиколени изкуствено създадените дефицити, които се отразяват 
на световния пазар. 
Президентът на Северна Македония Стево Пендаровски заяви, че този проект свързва държави, които споделят общи 
ценности. 
Александър Вучич напомни, че със започналия строеж на подобен интерконектор между Сърбия и България днешното 
събитие е особено важно и за сърбите. 
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"До една година интерконекторът между Сърбия и България ще бъде завършен и от двете страни на границата и очаквам 
по това време на 2023 година да мога да организирам такава церемония в нашата страна." 
Междусистемната газова връзка България-Гърция e с дължина 182 километра и по нея могат да бъдат пренасяни 3 
милиарда кубически метра природен газ годишно, от които са резервирани 1,57 млрд. куб. м, а свободният капацитет ще 
се предлага на две европейски борси. Освен азерските 1 млрд. куб. м по тръбата ще внасят газ и двама от акционерите в 
"Ай Си Джи Би" - гръцката ДЕПА и италианската "Посейдон", които държат 50%  от оператора, а останалият дял е на 
Българския енергиен холдинг (БЕХ). 
Реализацията на газопровод от гръцкия град Комотини до Стара Загора продължи близо 13 години. Проектът стартира с 
45 млн. евро безвъзмездно финансиране от Европейската комисия, предоставено през 2009 г., но реалното му 
изграждане започна едва през пролетта на 2019 г. и се забави заради пандемията от коронавирус. 
 
√ Радев: Интерконекторът решително променя енергийната карта на Европа 
България, Румъния, Унгария и Словакия предлагат да транзитират допълнителните количества азерски газ за Европа. 
Идеята беше представена от президента Румен Радев по време на церемонията за откриването на газовата връзка с 
Гърция.  
Интерконекторът беше открит в присъствието на председателя на Европейската Комисия Урсула фон дер Лайен, 
президентите на Азербайджан Илхам Алиев, на Сърбия Александър Вучич, на Северна Македония Стево Пендаровски и 
премиерите на Гърция Кириакос Мицотакис и на Румъния Николае Чука. 
Българо-гръцката газова връзка променя енергийната карта на Европа, посочи Румен Радев, който беше домакин на 
церемонията. Интерконекторът е символ на успешното сътрудничество и свързаността в региона, обясни той. 
"Най-после имаме реален газов поток от Азербайджан… Ще имаме връзка с вертикалния газов коридор, давайки нови 
възможности не само за България и Румъния, но и за Сърбия, Северна Македония, много други държави от Централна и 
Югоизточна Европа. Очаквайки и хъба в Александруполис, ние наистина ще получим реална газова диверсификация." 
Демонстрираме нашата увереност и съвместния ни отговор на нарушените вериги да доставки и растящите цени заради 
войната в Украйна. Днес ключът на успеха е в съвместни проекти, свързаност и интеграция във всички измерения, 
допълни българският президент. 
Радев запозна председателката на Европейската комисия с идеята на България, Румъния, Унгария и Словакия да пренасят 
допълнителните 5 милиарда кубически метра азерски газ към Европа, договорени в Баку през юли тази година. 
 
√ От ОССЕ представят наблюденията си от изборния процес 
Представители на мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа ще представят наблюденията си от 
изборния процес вчера.  
В предварителния си доклад наблюдателите от Службата за демократични институции и права на човека на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа отбелязаха, че президентът Румен Радев и неговото служебно 
правителство са "разпознаваеми" в предизборната кампания. 
Мисията е от 130 краткосрочни наблюдатели, които работиха на терен в изборния ден, както и 24 дългосрочни 
политически анализатори и наблюдатели, които са у нас от края на август. Те правят анализ на предизборната кампания, 
медийната среда и всички процеси, свързани с организацията и протичането на предсрочния парламентарен вот. Още 
при пристигането си в България от мисията подчертаха, че в мандата й е единствено да наблюдава вота, но не и да влияе 
върху процесите в него.  
 
√ НСИ обявява окончателните резултати от преброяването 
Националният статистически институт ще обяви окончателните резултати от проведеното преброяване. 
Според вече оповестени данни в България живеят 6 520 314 души, населението на столицата е 1,5 милиона. Най-малката 
област - Видин е с население от 74 хиляди души. 
Днес от НСИ ще оповестят първите данни за населението по пол, възраст, юридическо семейно положение и по населени 
места. А до края на октомври ще се публикуват и социално-икономическите характеристики на населението на страната 
като завършено образование и икономическа активност. 
 
√ Нов дълг от 200 милиона лева ще бъде предложен на вътрешния пазар 
Нов дълг от 200 милиона лева ще бъде предложен на вътрешния пазар чрез държавни ценни книжа. Този път книжата са 
със срочност 10 години и половина. Именно такава емисия бе отказана от финансовото министерство през април, защото 
инвеститорите дадоха твърде висока цена.  
От септември насам България възобнови поемането на нов дълг от вътрешния и от външните пазари, макар и условията 
да са доста по-неизгодни спрямо началото на годината. След като от международните пазари бяха поети 2,25 млрд. евро 
през септември, държавата се върна и на вътрешния пазар. До от него са поети 2 149 950 000 лева.  
Общо за годината лимитът на новия държавен дълг е 10,3 милиарда лева, независимо дали са изтеглени от България или 
чужбина.  
 
√ КЕВР определи 233,36 лв. за MWh цена на газа за октомври, поевтинява с 34% 
Природният газ поевтинява с около една трета от събота. КЕВР определи цената на синьото гориво за октомври на 233,36 
лв. за мегаватчас. 
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Ключов фактор за понижението със 120 лв. на цената за октомври са започналите от събота доставки по газовия 
интерконектор "България – Гърция", посочват в писмо от енергийния регулатор. 
За септември утвърдената от регулатора цена беше 353,21 лв. за мегаватчас, което означава, че цената на природния газ 
за м. октомври е по-ниска с близо 34%. 
Утвърдената от КЕВР цена е под прага от 250 лв./MWh, над който българският бизнес настояваше за получаване на 
компенсации. 
За първи път КЕВР е включила в ценовия микс цялото количество природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан, 
на цени, залегнали в договора. Тези количества покриват около една трета от потреблението на страната и имат 
определящо значение за намаляването на цената на синьото гориво за октомври. 
По-рано председателят на КЕВР Иван Иванов коментира факторите за намалението на цената. 
"Азерският газ - на годишна база 1 милиард кубични метра, е доставен по договорни цени от 2013 година, които са 
изключително изгодни за България. Втората причина е намаляване на цената на нидерландската борса близо 
наполовина спрямо цената, която беше през август, която формира тази висока цена през септември. Опасявайки се 
европейските търговци на природен газ, че цените ще се покачат изключително много, те закупиха природен газ, от 
който в момента се мъчат да се освободят, защото цените падат и колкото повече този газ е тяхна собственост, толкова 
повече се обезценява". 
Иван Иванов каза още, че точната цена, по която ще се продава газът през този месец, енергийният регулатор ще 
определи късния следобед. 
 
√ БНБ вдига основния лихвен процент 
Българската народна банка вдига от събота основния лихвен процент в размер на 0,49 на сто. Така за първи път от януари 
2016-та година този процент се вдига.  
Повишението отбелязва и най-високата стойност на лихвения процент от декември 2009-та, когато той бе 0,55 на сто.  
Ходът на БНБ идва, след като в последните месеци редица водещи централни банки по света увеличиха своите основни 
лихви.  
У нас той няма пряко отражение върху лихвите по депозитите и кредитите, които се определят предимно от лихвените 
нива, установени от Европейската централна банка. 
С увеличаването обаче ще се увеличи законната лихва за забава. 
 
√ Увеличение на цените на енергията във Великобритания 
Във Великобритания от събота се увеличават цените на енергия, което засяга милиони домакинства на Острова.  
Британското правителство взема мерки да омекоти удара от повишението, една от които е наложения таван за 
енергийните сметки от 2 500 паунда годишно за домакинство. Предишният таван обаче възлизаше на 1 971 паунда, а 
благотворителните организации предупреждават, че увеличението на цените е двойно и много семейства ще имат 
сериозни затруднения през зимните месеци. 
Междувременно министърът на енергетиката Джейкъб Рийс-Мог предупреди гражданите, че много измамници вече се 
опитват да правят пари от хората, като използват схемата за отпускане на допълнителна помощ от 400 паунда за всички 
британци.  
Схемата е направена така, че автоматично от сметките на гражданите с енергийните компании ще се приспадат суми за 
периода октомври-март, така че хората не трябва да се подвеждат, ако някои компании им искат лични или банкови 
данни, за да получат помощи.   
Има сведения, че граждани, недоволни от енергийната политика на правителството, ще се събират, за да горят 
демонстративно сметките си за ток и газ. Такива акции са набелязани в Лондон, Бирмингам, Брадфорд и Брайтън. 
 
√ И Великобритания обяви нов пакет от санкции срещу Русия 
Великобритания обяви нов пакет от санкции срещу Русия почти незабавно, след като в Москва Владимир Путин 
официално обяви анексирането на украински територии. Руският посланик бе призован във Форин офис – британското 
министерство на външните работи. 
От Форин офис заявиха, че Русия сега ще загуби достъп до големи западни услуги, от които силно зависи, включително IT 
консултации, архитектурни и инженерни услуги, както и правни консултантски услуги за финансови трансакции за 
определени търговски дейности. 
Ще бъде забранен също износа на близо 700 стоки, които са от изключително голямо значение за индустриалното и 
технологично развитие на Русия. 
Санкции се налагат лично на Елвира Набиулина, управител на Централната банка на Руската федерация. Замразяват се 
авоарите ѝ и ѝ се налага забрана за пътувания. 
Говорител на Форин офис заяви, че на поста си Набиулина играе важна роля в управлението на руската икономика чрез 
незаконната война срещу Украйна и налагането на рублата в украинските територии, които временно се контролират от 
Русия. 
По-рано бившият руски премиер Михаил Касянов заяви в интервю за Скай нюз, че макар и речта на Владимир Путин да е 
"странна историческа лекция с манипулирани факти",  тя може да се разглежда като нова заплаха за използване на 
ядрени оръжия и макар и да мисли, че това едва ли ще стане, Западът трябва да е готов. 
 
 



6 

 

√ Путин внесе в парламента законопроектите за анексиране на Донбас и Приазовието 
Руският президент Владимир Путин е внесъл в Държавната дума законопроектите за анексирането на окупираните 
територии в Украйна. 
Новите територии влизат в състава на Руската федерация като четири самостоятелни отделни: Донецка и Луганска 
народна република и Херсонска и Запорожка област. 
От 1 януари 2023 г. навсякъде се въвежда руската рубла. До края на годината се допуска използването и на украинската 
гривна. До 1 юни догодина трябва да бъдат създадени териториални подразделения на федералните органи на 
изпълнителната власт. 
Предлага се въоръжените формирования на новите субекти да бъдат включени в руската армия, съобщи председателят 
на парламентарния комитет по държавно строителство и законодателство Павел Крашенинников. 
Законопроектите бяха одобрени от Конституционния съд. Остава да бъдат ратифицирани от двете камари на парламента. 
Заседанието на Държавната дума е днес, а на Съвета на Федерацията - утре. 
 
√ Картелът "ОПЕК +" може да намали петролното производство с над 1 млн. барела на ден 
Групата производители на петрол "ОПЕК +" ще обмисли съвместно намаляване на добива с повече от 1 милион барела 
на ден, когато се срещне във Виена следващата сряда, 5-и октомври, съобщава агенция Блумбърг, цитирайки делегати от 
картела. 
По-голямо от очакваното намаление би отразило мащаба на безпокойството, че световната икономика се забавя бързо 
на фона на агресивното затягане (повишаване) на лихвите от страна на водещите централни банки. По-силният щатски 
долар пък допринася допълнително за спадащите цени на петрола. 
Окончателно решение за размера на съкращенията няма да бъде взето, докато министрите не се срещнат през 
следващата седмица, отбелязаха делегатите, цитирани от Блумбърг. 
Непосредствено след началото на руската инвазия в Украйна на 24-ти февруари, петролът сорт Брент поскъпна към 125 
долара за барел, но оттогава насам важната енергийна суровина поевтиня към 85 долара за барел, парирайки 
първоначалните грандиозните неочаквани печалби, на които се радваха Саудитска Арабия, Русия, Обединените арабски 
емирства и други членове на картела "ОПЕК +". 
Съюзът от 23 държави, производителки на петрол, планира да се срещне в сряда, 5-и октомври, в централата си във 
Виена, се казва в изявление на секретариата на ОПЕК. Групата се събираше онлайн през всеки един от предходните 
месеци и не се очакваше да организира събиране лице в лице до края на тази година. 
Редица банки, включително JPMorgan Chase & Co., посочиха, че "ОПЕК +" може да се наложи да намали добива с поне 
500 000 барела на ден, за да стабилизира цените. Хелима Крофт, главен стратег за суровинните пазари на RBC Capital 
Markets LLC, каза, че групата може да вземе решение за двойно по-голямо намаление от и дори над 1 млн. барела на 
ден. "Подозирам, че делегатите нямат желание да отидат лично на срещата във Виена за незначително намаление на 
добивите", добави Крофт. 
 

Графика на петрол Брент (в долари за барел) 

 
 

 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Bloomberg: С изолиран Борисов и отслабен Петков над България надвисва парализа 
Дълги преговори за коалиция – и дори перспективата за пети избори – може да попречат на България да се справи с 
рекордната инфлация, приемането на еврото и последствията от войната 
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Бившият министър-председател на България Бойко Борисов е напът да заеме първо място на парламентарните избори, 
въпреки че фрагментираният партиен пейзаж означава, че нацията може да се насочи към продължителен период на 
политическа парализа, пише Слав Оков за Bloomberg. 
На четвъртите избори за по-малко от две години консервативната партия на Борисов спечели 26% от гласовете, според 
екзитпол на "Алфа Рисърч". 
Партията на бившия премиер Кирил Петков, чието реформаторско правителство издържа само седем месеца, преди да 
бъде свалено през юни, е на второ място с 20%, показва проучването. 
Политическата изолация на Борисов и намаляващата подкрепа на Петков означават, че нито един от лидерите няма ясен 
път за съставяне на правителство. Продължителен период на изграждане на коалиция – и дори перспективата за пети 
избори – може да попречи на способността на България да се справи с рекордната инфлация, плана за приемане на 
еврото и последствията от руската инвазия в Украйна. 
Българските гласоподаватели „очакват да бъдат направени компромиси – те искат да бъде съставено правителство“, каза 
Боряна Димитрова, управляващ съдружник в "Алфа рисърч“, пред обществената телевизия БНТ. „Няма да е лесно.“ 
Най-бедната държава-членка на Европейския съюз беше тласната в най-тежката си криза от десетилетия, след като Русия, 
бивш съюзник, спря доставките на газ през април. Почти изцяло разчитайки на вноса на енергия от Кремъл преди 
конфликта, прекъсването на доставките накара лидерите в нацията от 6,5 милиона да се борят за нови източници на газ. 
Радев държи юздите 
При липсата на избрано правителство празнината досега беше запълнена от временен кабинет, назначен от президента 
Румен Радев, пенсиониран генерал, който отхвърля обвиненията за смекчаване на позицията на страната спрямо Москва. 
Докато Петков се опитваше да прокара твърдо отдръпване от Русия, служебното правителство на Радев реши да 
възобнови преговорите с руската държавна компания "Газпром" за възобновяване на доставките. 
Държавният глава беше критичен към санкциите на ЕС, наложени след превземането на Крим от Кремъл през 2014 г., за 
който той в един момент сигнализира, че принадлежи на Русия. В обръщение миналата седмица Радев осъди агресията 
на президента Владимир Путин, но също така предупреди, че ЕС трябва да смекчи рисковете от собствените си санкции 
срещу Кремъл. 
„Става все по-трудно и по-трудно да съставим правителство“, каза Радев пред репортери в София по-рано в неделя, 
след като гласува. "Страната ни се нуждае от силни и легитимни институции, за да преодолее кризите, да 
предприеме решителни реформи и да вземе стратегически решения с дългосрочен хоризонт." 
Борисов изолиран, Петков отслабен 
ГЕРБ на Борисов доминира нацията повече от десетилетие, преди да загуби властта миналата година от партията на 
Петков, "Продължаваме промяната". Подкрепен от масови антикорупционни протести, насочени срещу Борисов, Петков 
победи консерваторите с обещанието да се справят с корупцията. Тази подкрепа намаля, въпреки че политическата 
изолация на Борисов му дава малко възможности. 
Партията, традиционно представляваща етническите турци в България, "Движението за права и свободи", е на трето 
място с 14%, показват екзитполовете, докато проруските социалисти в България имат подкрепата на 10%. "Възраждане", 
ултранационалистическа партия, спечели 10% - по-слаб резултат от очакваното. 
Партийните лидери ще имат три шанса да формират мнозинство. Ако това не успее, президентът ще бъде принуден да 
свика нови избори. 
„Настоящите политически сътресения показват опасността от нарастваща политическа фрагментация в 
България", казва пред Bloomberg Левон Камерян, асоцииран директор в базираната в Берлин Scope Ratings GmbH. 
Ръстът при крайната десница „ще усложни още повече създаването на коалиции". 
 
√ Главният критик на Путин спечели решителна изборна победа в Латвия 
Подкрепяните от етническите руснаци партии може да не успеят да влязат в парламента 
Латвийският премиер Крисиянис Каринс, твърд критик на Владимир Путин, спечели решителна победа на 
парламентарните избори, след като гласоподавателите наказаха партия, подкрепяна от етническите руснаци, показват 
предварителните резултати. 
Подкрепена от гласната си опозиция срещу нахлуването на руския президент в Украйна, "Ново единство" на Каринс 
спечели 18,8% от гласовете, според частични резултати при преброени 95% от избирателните секции. 
"Хармония", група, която спечели последните три избора с подкрепата на много руснаци, които съставляват около една 
четвърт от 1,9-милионното население на Латвия, получава 4,7%. Ако това не се промени в окончателния резултат, ще ѝ 
бъде отказано влизане в парламента за първи път от създаването на партията през 2010 г. 
„Гласоподавателите показаха, че ги е грижа за демокрацията на нашата страна, за нейното съществуване“, каза Каринс 
по латвийската телевизия след вота. 
Изборите подчертават нарастващото разделение между страните от Европейския съюз и НАТО. 
В Латвия и други нации, които се откъснаха от тоталитарната прегръдка на Москва при падането на комунизма през 
миналия век, гневът от атаката на Русия срещу Украйна допълнително засилва подкрепата за евроатлантическата 
солидарност. 
Това контрастира с популисти като унгарския премиер Виктор Орбан – и неговите десни съюзници в Италия – които 
използваха разочарованието от инфлацията и имиграцията и разпалиха анти-ЕС настроения, за да спечелят гласове тази 
година. 
„Подкрепата на "Ново единство" наистина е свързана с войната в Украйна“, каза по телефона Юрис Розенвалдс, 
професор в Латвийския университет. За латвийците „НАТО и ЕС означават сигурност“. 
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Каринс, който също е гражданин на САЩ, доведе до драматичен обрат за своята партия, която беше най-малката, 
влизала в парламента, на изборите преди четири години. За разлика от тях "Хармония" и другите две партии, които заеха 
първите три места в гласуването през 2018 г., изглежда няма да могат да влязат в парламента. 
Цели осем политически сили изглежда ще участват в новия парламент. Опозиционният "Съюз на зелените и фермерите" 
е втори с 12,8%, а новосформираната партия "Обединена листа", която предполага, че би била готова да управлява с 
"Ново единство", има 11%. 
"Ново единство" може да спечели до 23 места в 100-членния законодателен орган и Каринс може да успее да създаде 
управляваща коалиция, подкрепяна от мнозинството, с едва три други групи със сходно мислене. Партийните лидери ще 
се срещнат с президента Егилс Левитс в понеделник, за да започнат разговори за съставяне на ново правителство. 
Откакто Русия нахлу в Украйна през февруари, партията на Каринс е един от най-гласните защитници на ЕС за затягане на 
санкциите. Той призова НАТО да подсили източния си фланг, включително 214-километровата граница на Латвия с Русия, 
и предупреди съюзниците на Латвия за експанзионистичните цели на Путин. 
По време на неговото управление Латвия също събори 80-метров съветски паметник в столицата, ядосайки Москва, и 
обеща да премахне други. 
За разлика от това, подкрепата на "Хармония" се разпадна, след като Русия нахлу в Украйна, като други партии се 
състезаваха за същия електорат, печелейки гласове. 
 
√ Отслабването на паунда прави компаниите от FTSE 100 привлекателна мишена 
Големите движения на пазара на сливания и придобивания вероятно няма да са прибързани 
Някои от най-големите британски компании понасят удар от колапса на паунда спрямо долара, въпреки че по-голямата 
част от дейността им е изнесена извън страната. Те се превръщат във все по-привлекателни цели за поглъщане за 
ръководителите на богатите на долари американски компании, пише Крис Хюз за Bloomberg. 
Налице е отлив от активите, свързани с британската икономика, след шокиращия „мини“ бюджет от миналия петък. 
Британските държавни облигации преживяха резки разпродажби, а паундът достигна 37-годишно дъно спрямо долара, 
тъй като инвеститорите бяха притеснени, че намаляването на данъците от финансовия министър Куаси Куартенг и 
енергийните субсидии ще поставят Великобритания на „нестабилна“ фискална траектория, припомня Investor.bg. 
Доходността по дългосрочните облигации нарасна в едно от най-големите седмични покачвания в историята, а един от 
инвеститорите нарече плана на Куартенг „радикален икономически хазарт“. 
Понижаването на данъците, което ще намали държавните приходи, се случва в момент, когато Обединеното кралство се 
очаква да вложи 150 млрд. паунда в субсидирането на енергийни разходи на потребителите и бизнеса. Куартенг заяви, 
че енергийната спасителна програма ще струва 60 млрд. паунда в първите си шест месеца. 
Голяма част от тези суми ще трябва да бъдат финансирани чрез продажба на облигации. Британската служба за 
управление на дълга повиши планираните си продажби на облигации за фискалната 2022-2023 г. с 62,4 млрд. паунда до 
193,9 млрд. паунда. 
Добре известно е обаче, че основният борсов индекс във Великобритания всъщност не е британски, пише Bloomberg. 25 
от най-големите компании в индекса FTSE 100 представляват около три четвърти от него, а тази група е почти изцяло 
мултинационална. Следователно 75-процентен дял от приходите на компаниите в FTSE 100 идват от чужбина, става ясно 
от проучване на Morgan Stanley. 
Когато паундът отслабва спрямо долара, индексът често се повишава, тъй като инвеститорите в акции оценяват по-
високата стойност на местната валута в паричните потоци на тези компании, генерирани в долари, евро и др. Пример за 
това е движението на паунда и на показателя след референдума за Brexit. Първоначално валутата и акциите се сринаха, 
но след шока FTSE 100 отбеляза ръстове. 
 

 
FTSE 100 се повиши на фона на отслабващия паунд след референдума за Brexit. Графика: Bloomberg 
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Паундът вече отслабна със 17% спрямо долара през тази година, преди цената му да се понижи допълнително след 
провала от миналата седмица. Очаквано – това подкрепи FTSE 100, както и подценените акции за сметка на книжата с 
потенциал за растеж. 
Устойчивостта на индекса обаче е измамна. 
Няколко компании с огромни капитализации, които генерират печалбите си в долари, се представиха наистина добре. 
Отвъд това обаче картината изглежда напълно различна. Акциите на над 80 от дружествата в FTSE 100 поевтиняват през 
тази година. Средният индивидуален спад в индекса е близо 20%. Нещо повече – анализаторите на Credit Suisse смятат, 
че като цяло индексът е евтин, когато се коригира с неговия секторен микс. 
Като цяло има повече потенциални цели, отколкото изглежда на пръв поглед. 
 

 
Възвръщаемостта от FTSE в долари не е силна през тази година. Графика: Bloomberg 

 
Също така е спорно дали последното отслабване на валутата дава голям тласък, подобен на този след Brexit. FTSE 100 се 
представяше малко по-слабо от S&P 500 преди обявяването на бюджета. 
Това може да е временен технически проблем, като цените вероятно са изкривени от разпродажбите. Но така или иначе, 
струва си да се запитаме дали листнатите в Лондон акции с малка или никаква експозиция към Обединеното кралство са 
уловени в общото отдръпване на инвеститорите от страната. Това би ги направило по-привлекателни за придобиващите 
корпорации с по-дългосрочен поглед. 
Не е трудно да се намерят примери за британски компании, които генерират голям дял от приходите си в чужбина, чиито 
акции се представят по-слабо в сравнение със сходни дружества, листнати на борсите извън страната. Разбира се, във 
всеки случай слабото представяне може да се обясни със специфични за фирмата причини. 
DS Smith Plc е по-засегната от увеличените цени на енергията в Европа, отколкото американските производители на 
хартия и опаковки, например. Rentokil Initial се превърна в основна цел за къси позиции, тъй като емитира акции, за да 
извърши придобиване в САЩ. 
Някои акции по-рано се търгуваха при високи съотношения на цена/печалба, така че те бяха ударени от търсенето на 
утвърдени книжа от инвеститорите или опасенията им от задаващата се рецесия. Примери за това са производителят на 
сензори Halma Plc, инженерната Spirax-Sarco Engineering, фирмата за химикали Croda International Plc и доставчика на 
строително оборудване Ashtead Group Plc. 
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Някои британски акции, с малко изложение към местната икономика, изостават от глобалните си конкуренти. 

Графика: Bloomberg 
 
Със сигурност амбициозните изпълнителни директори едва ли ще действат прибързано. Вероятно е да смятат, че целите 
им ще са още по-евтини през следващата година. 
Ако има сходство сред акциите, които изглеждат изложени на подобна вероятност, това е, че те са бивши лидери на 
индекса FTSE 250 и по някаква причина са в застой, след като са преминали към FTSE 100. Разбира се, обичайната съдба 
на подобни компании ще бъде увещаване от пенсионните фондове в Обединеното кралство да харчат пари за дивиденти 
вместо за инвестиции, въпреки че това вреди на техните дългосрочни перспективи. Но да бъдеш погълнат от 
опортюнистичен купувач, разполагащ с долари, не изглежда като много по-добра алтернатива. 
 
√ Китай усмирява „Един пояс, един път“, 1 трилион долара по-късно 
След като заемите се влошиха и проектите замряха, Пекин обновява проблемната си инициатива 
Китай похарчи трилион долара, за да разшири влиянието си в Азия, Африка и Латинска Америка чрез своята 
инфраструктурна програма „Един пояс, един път“. Сега Пекин работи върху преразглеждане на проблемната инициатива, 
според хора, участващи в изготвянето на политиките. 
Забавящата се глобална икономика, съчетана с нарастващи лихвени проценти и по-висока инфлация, създадоха 
проблеми за страните да изплатят дълговете си към Китай. Заеми за десетки милиарди долари се провалиха и 
множество проекти за развитие бяха замразени. Западните лидери разкритикуваха кредитните практики на Китай, които 
някои нарекоха „дипломация на дългови капани“, което донякъде засрами Пекин. Много икономисти и инвеститори 
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казаха, че кредитните практики на страната са допринесли за дългови кризи на места като Шри Ланка и Замбия, пише The 
Wall Street Journal. 
След почти десетилетие на натиск върху китайските банки да бъдат щедри със заемите, китайските политици обсъждат 
по-консервативна програма, наречена "Един пояс, един път" 2.0 във вътрешни дискусии, която ще оценява по-строго 
нови проекти за финансиране, казаха замесените хора. Те също са станали по-отворени към идеята, че ще претърпят 
някои загуби по заеми и за предоговаряне на дълга, нещо, което преди не са искали да направят. 
Китайският президент Си Дзинпин веднъж нарече инициативата „проект на века“, но преразглеждането разкрива 
ограниченията на неговата визия за прекрояване на глобалния ред. На среща през ноември с високопоставени 
служители Си отбеляза, че международната среда за „Един пояс, един път“ става „все по-сложна“ и подчерта 
необходимостта от засилване на контрола върху риска и разширяване на сътрудничеството според докладите на 
държавните медии от срещата. 
Китайските банки вече рязко намалиха отпускането на заеми за нови проекти в страни с ниски доходи, тъй като се 
фокусираха върху прочистването на съществуващите си кредитни портфейли. 
 

 
 
Близо 60% от задграничните заеми на Китай сега се държат от страни, смятани за финансово затруднени, в сравнение с 
5% през 2010 г., според икономистите Себастиан Хорн, Кармен Райнхарт и Кристоф Требеш, които са писали за 
международния дълг. 
Китай започна да работи с други кредитори за разрешаване на настоящото дългово блато. За да направи това, Пекин 
трябваше да изостави дългогодишната си съпротива срещу работата с международни институции като Парижкия клуб, 
асоциация на големи суверенни кредитори, включително САЩ, Япония и Франция. Пекин се координира с членовете на 
Г-20, за да преговаря за облекчаване на дълга в някои страни. 
Процесът може да принуди китайските банки да приемат загуби, нещо, на което те отдавна се противопоставят. Години 
наред Пекин предпочиташе да удължава падежа на проблемните заеми, практика, известна във финансовата индустрия 
като „удължи и се преструвай“. Тази стратегия рискува да удължи дълговите неволи на страните, вместо да ги коригира. 
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Пекин също намали реториката си в държавните медии. Докато преди рекламираше икономическите ползи от 
китайското кредитиране за страните получатели, сега набляга на управлението на рисковете и подобряването на 
международното сътрудничество, каза Вейфън Жон, старши научен сътрудник, който проследява пропагандата на 
китайското правителство в мозъчния тръст Mercatus Center в университета "Джордж Мейсън". 
„Китай се опитва да коригира курса“, каза Жон. 
Държавният съвет, който служи като кабинет на Китай, както и най-голямата агенция за икономическо планиране на 
страната и Министерството на финансите, не отговориха на искания за коментар, нито централната банка на Китай или 
няколко банки, участващи в усилията за кредитиране на Китай. В писмено изявление външното министерство на Китай 
каза, че „ще работим с международната общност за насърчаване на висококачествено развитие на сътрудничеството 
„Един пояс, един път“. 
 

 
 
Корените на програмата датират малко повече от десетилетие, когато Китай видя възможност за своите държавни 
финансови институции да разширят обхвата си и да спечелят по-добра възвръщаемост на своите парични наличности 
чрез инвестиции в чужбина. 
Властите насърчиха кредиторите да финансират проекти като мини и железопътни линии, за да дадат възможност на 
развиващите се страни с природни ресурси да снабдяват по-добре китайския пазар и да създадат работни места за 
китайски изпълнители. 
След като пое властта през 2012 г., Си разшири тези усилия и популяризира инициативата като част от своя план за 
разширяване на влиянието на Китай и изграждане на пазари за китайски стоки. 
През 2015 г., когато сривът на фондовия пазар в Китай потисна вътрешното търсене, Пекин използва инициативата да 
изнася продукти в свръхпредлагане у дома, като стомана и текстил. Експортно-импортната банка на Китай и Китайската 
банка за развитие често изискваха страните, които се възползваха от тяхното финансиране, да се снабдяват от китайски 
доставчици. 
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Само за десетилетие, според външното министерство, Китай е раздал около 1 трилион долара заеми и други средства за 
проекти за развитие в почти 150 страни, като Еквадор и Ангола. Китай за първи път стана най-големият официален 
кредитор в света. 
Правителството на САЩ и държавните институции на страната сега предоставят по-малко от половината от това, което 
Китай прави под формата на безвъзмездни средства и заеми за по-малко богати нации, според AidData, изследователска 
лаборатория към университета "Уилям и Мери" в Уилямсбърг, Вирджиния. И двете страни са били приблизително равни 
в десетилетието преди 2013 г. 
Докато САЩ финансират почти всичките си задгранични проекти за развитие с помощи, Китай се държи по-скоро като 
банкер, каза Брадли Паркс, изпълнителен директор на AidData и съавтор на Banking on Beijing. Анализът на AidData 
показва, че за всеки долар помощ за страни с ниски и средни доходи, Китай е предоставил $9 дълг. Обратното е вярно за 
САЩ: за всеки долар дълг, който те предоставят на страните с ниски и средни доходи, те предоставят най-малко 9 долара 
помощ. 
Кредитирането подхрани възраженията във Вашингтон и на други места, че Китай претоварва страните със скъп дълг, 
обвинение, което Пекин редовно отричаше. 
През 2017 г. ръководителите на китайски банки вече се оплакваха на Пекин, че от тях се иска да финансират проекти, 
които нямат много изгледи за възвръщаемост, според ръководители, участващи в дискусиите. Някои кредитори 
заплашиха да спрат да подкрепят определени проекти, освен ако регулаторите не им позволят да изяснят, че тези заеми 
са „политически инструктирани“, казаха ръководителите, така че банките да не бъдат държани отговорни за 
неизпълнение. 
Подтикнати от ентусиазма на Пекин, китайските банки дадоха заеми на страни с ограничен капацитет да ги изплатят. В 
Шри Ланка пристанищен проект, подкрепен с китайски пари, не успя да генерира достатъчно трафик за обслужване на 
дълга. Пакистан изостана с плащанията за електроенергия от нови китайски енергийни проекти, което доведе до 
енергийна криза. 
Много страни кредитополучатели също натрупаха дългове от кредитори на частния пазар, които по подобен начин 
увеличиха кредитирането на развиващия се свят. 
Китайските заемодатели започнаха да връщат стари заеми и да раздават нови, за да запазят проблемните 
заемополучатели. Те удължиха графиците за плащане и удължиха гратисните периоди, за да облекчат допълнително 
затрудненията при плащането, въпреки че често това не беше достатъчно. 
Пакистан е получил около 23 милиарда долара нови заеми от китайски източници между 2017 г. и миналата година, 
според AidData - финансиране, което е имало за цел да подкрепи валутните резерви и кредитните рейтинги на страната, 
така че разходите за обслужване на дълга да не се повишат. В крайна сметка Пакистан така или иначе трябваше да 
потърси спасителна помощ от Международния валутен фонд. 
През ноември 2020 г., с последиците от пандемията, които добавиха по-голям натиск върху кредитополучателите, Пекин 
се съгласи да подпише Общата рамка, международно усилие за облекчаване на дългове, одобрено от Г-20, което помага 
за координиране на преговорите за дълг между кредиторите. 
Общата рамка е изградена на принципи като тези, използвани от Парижкия клуб, неформална група от големи нации 
кредитори, които търсят решения, когато страните имат проблеми с изплащането на дълга. Въпреки многократните 
покани да се присъедини към Парижкия клуб, Китай се съпротивлява. 
Китайските банки често настояваха кредитополучателите да обещаят да изключат китайските заеми от преструктуриране 
в стила на Парижкия клуб с други кредитори, тактика, която потенциално може да помогне да се гарантира, че Китай ще 
получи плащания първи при всяко неизпълнение. Паркс от AidData установи, че близо три четвърти от китайските 
договори за заем съдържат клаузи „Без Парижки клуб“. 
Отне шест седмици денонощни преговори през лятото на 2020 г. между Г-20, Парижкия клуб и Китай, за да накарат 
Пекин да постигне техническо споразумение за присъединяване към Общата рамка, според хора, запознати с 
преговорите. Отне още няколко седмици, за да бъде убеден Си да подпише. 
Това, което накара Китай да се включи, беше убеждението, че китайските кредитори биха могли по-добре да защитават 
интересите си, ако се координират с други кредитори, казаха хората. За някои в Пекин Общата рамка осигури спасителен 
изход от дългогодишната съпротива срещу присъединяването към Парижкия клуб. 
Министерството на финансите на Китай, което притежава дялове в големи китайски кредитори като Китайската банка за 
развитие, остава предпазливо дали да позволява на банките да поемат загуби по техните заеми, казаха хора, участващи в 
разискванията, особено във време, когато банките са подложени на контрол поради дълбокия спад в имотния сектор в 
Китай. 
Централната банка твърди, че Китай трябва да бъде по-гъвкав в преговорите за преструктуриране на дълга, за да помогне 
за преодоляването на финансовата криза на нововъзникващите пазари, според хората. 
Някои служители от Народната банка на Китай посочиха бързото повишаване на ставките на Федералния резерв като 
причина Китай да действа. Повишаването на лихвените проценти в САЩ води до покачване на стойността на долара и 
прави обслужването на външни дългове по-скъпо за развиващите се страни. 
Китай напредва с преговорите, включващи кредиторите в Чад, Етиопия и Замбия, които някои китайски служители 
виждат като тест за новия подход. 
Китайските кредитори първоначално отказаха да участват в преговорите за преструктуриране на дълговете на Замбия, 
след като в края на 2020 г. тя изпадна в неплатежоспособност по международни облигации на стойност 3 милиарда 
долара. Това се промени преди няколко месеца, когато Китай заедно с Франция стана съпредседател на комитета на 
кредиторите на Замбия. 
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Комитетът бързо постигна споразумение това лято за отключване на 1,4 милиарда долара спешно финансиране от МВФ. 
Сега се водят преговори за осигуряване на сделка за преструктуриране на 17 милиарда долара външен дълг на Замбия, 
една трета от които се дължи на 18 китайски заемодатели. 
Пълно отстъпление по "Един пояс, един път" е малко вероятно. Си, който се стреми да удължи управлението си за трети 
мандат на конклава на Комунистическата партия следващия месец, продължава да вярва, че това има важна роля в 
насърчаването на ролята на Китай на световната сцена, ако се съди по последните му речи. 
Въпреки всичките си проблеми, инициативата успя да привлече повече държави в орбитата на Пекин през последното 
десетилетие, като много страни получатели гласуваха заедно с Китай в ООН. По-предпазливото отпускане на заеми от 
страна на Пекин може да направи китайското финансиране по-малко привлекателно за някои страни, което ще затрудни 
спечелването на правителствата. 
„Ако „Един пояс, един път“ ще запази значението си в разширяването на китайското влияние, на Китай може да се 
наложи да намери нов начин“, като например да се откаже от кредитирането в полза на предоставянето на 
безвъзмездни средства и друга помощ, каза Брад Сетсер, старши сътрудник и експерт по дълга в мозъчния тръст Съвет за 
международни отношения. 
Китайските служители проучват други начини да направят "Един пояс, един път" по-устойчив, като формиране на 
публично-частни партньорства за намаляване на рисковете и преминаване към повече заеми с лихвени проценти под 
пазарните, казват хора, запознати с дискусиите. Пекин също сигнализира, че е по-отворен за работа с многостранни 
институции като Африканската банка за развитие при финансирането на нови проекти, казаха хората. 
 
√ Индия има план за 1,2 трилиона долара да отмъкне фабриките от Китай 
Ключовите стълбове на проекта са идентифицирането на нови производствени клъстери, които не съществуват 
днес, и свързването им с железопътната мрежа, пристанищата и летищата 
В Индия половината от всички инфраструктурни проекти се забавят и всеки четвърти надхвърля прогнозния си бюджет. 
Премиерът Нарендра Моди вярва, че технологията е решението за тези многогодишни и прословути затруднения. 
В рамките на мегапроект на стойност 100 трилиона рупии (1,2 трилиона долара), наречен PM Gati Shakti – хинди за силата 
на скоростта – администрацията на Моди създава цифрова платформа, която съчетава 16 министерства. Порталът ще 
предложи на инвеститорите и компаниите решение на едно гише за проектиране на проекти, безпроблемно одобрение 
и по-лесна оценка на разходите. 
„Мисията е да изпълняваме проекти без преразход на време и разходи“, каза Амрит Лал Меена, специален секретар 
по логистиката в министерството на търговията и индустрията, в интервю в Ню Делхи. „Целта е глобалните 
компании да изберат Индия за свой производствен център.“ 
Бързите проекти ще дадат предимство на Индия, особено спрямо Китай, който все още е до голяма степен затворен за 
външния свят и компаниите, които все повече възприемат политиката Китай плюс едно - намиране на други страни, в 
които да се разширят или да доставят от тях - за да разнообразят своя бизнес и верига на доставки. Третата по големина 
икономика в Азия предлага не само евтина работна ръка, но и набор от таланти от предимно англоговорящи работници, 
въпреки че разклатената инфраструктура отблъсква много инвеститори. 
 

 
 
„Единственият начин да се конкурирате с Китай, освен факта, че има политически изисквания на държавите да се 
отдалечат, е да бъдете възможно най-конкурентоспособни по отношение на разходите“, каза Аншуман Синха, партньор в 
Kearney India, който ръководи транспорта и инфраструктурни практики. „Gati Shakti има за цел да улесни потока от стоки 
и произведени компоненти по цялата дължина и ширина на страната.“ 
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Ключовите стълбове на проекта са идентифицирането на нови производствени клъстери, които не съществуват днес, и 
безпроблемното свързване на тези обекти с железопътната мрежа, пристанищата и летищата на страната, каза Синха. 
„Ако отлепите слоевете на Gati Shakti, това се състои от идентифициране на възли и укрепване на логистичната мрежа, 
свързваща тези възли.“ 
Намаляването на бюрокрацията чрез технологиите е от решаващо значение за Индия, за да отпуши своите закъсали 
инфраструктурни проекти. От 1300 проекта, които порталът наблюдава в момента, почти 40% са били забавени поради 
проблеми, свързани с придобиването на земя, разчистването на горите и околната среда, което е довело до надхвърляне 
на разходите, според Меена. Най-малко 422 проекта са имали проблеми и порталът е разрешил проблеми в около 200 от 
тях. 
При Gati Shakti правителството например ще използва технология, за да гарантира, че новопостроен път няма да бъде 
изкопан отново за полагане на телефонни кабели или газопроводи, според правителствена агенция, насърчаваща 
инвестициите в Индия. Планът предвижда моделиране на инфраструктурни проекти по подобие на това, което направи 
Европа след Втората световна война или това, което направи Китай между 1980 и 2010 г., за да повиши "конкурентния 
индекс" на нацията, според Invest India, правителствената агенция. 
„Днешна Индия се е ангажирала да инвестира все повече и повече в разработването на модерна инфраструктура и 
предприема всички стъпки, за да гарантира, че проектите няма да бъдат изправени пред препятствия и забавяне“, каза 
Моди в реч миналата година при откриването на програмата. „Качествената инфраструктура е ключът към стартирането 
на няколко икономически дейности и създаването на работни места в голям мащаб. Без модерна инфраструктура в 
Индия не може да се случи цялостно развитие.“ 
 

 
 
Наистина, данните на уебсайта на Министерството на статистиката и изпълнението на програмите рисуват картина на 
забавени, надбюджетни проекти, които вредят на икономическото възстановяване на нацията в свят след пандемията. 
През май Индия имаше общо 1568 проекта, от които 721 бяха забавени, докато 423 надхвърлиха първоначалните си 
разходи за изпълнение. 
Откакто дойде на власт през 2014 г., Моди увеличава разходите за инфраструктура, за да създаде нови работни места и 
да подкрепи икономика, която беше засегната от агресивна вълна от инфекции с Covid-19. Той имаше няколко успеха в 
началото. 
Apple Inc. сега планира да започне производството на iPhone 14 в Индия около два месеца след първоначалното пускане 
на продукта в Китай, докато Samsung Electronics Co. отвори най-голямата фабрика за мобилни телефони в света през 2018 
г. в страната. Местната Ola Electric Mobility Pvt обеща да построи най-голямата фабрика за електрически скутери в света в 
страната. Правителството също използва портала Gati Shakti, за да открие инфраструктурни пропуски в свързаността, каза 
Меена. 
Порталът дава приоритет на 196 проекта за запълване на пропуски и увеличаване на свързаността на пристанищата за 
движение на въглища, стомана и храни, каза той. Министерството на пътния транспорт използва портала за проектиране 
на 11 проекта на зелено в рамките на правителствения план на стойност 106 милиарда долара за изграждане на 83 677 
километра пътища до 2022 г. 
„Има допълнителен фокус върху модерното складиране, дигитализацията на процеса, квалифицираната работна сила и 
намаляването на логистичните разходи“, каза Меена. „За всеки производител изборът на Индия като производствена 
дестинация би било желано решение.“ 
 
3e-news.net 
 
√ Храните отново поскъпнаха в края на септември 
През отминалите пет работни дни (26-30 септември) цените по стоковите тържища са се повишили с 1.45%, а от 
началото на годината са нараснали със 17.82 процента 
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В последната седмица на септември (26-30) храните на едро по стоковите тържища поскъпваха отново, след като в 
предходните пет работни дни (19-23) поевтиняха с 1.11 на сто. Преди това четири поредни седмици поскъпваха. 
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който се поддържа от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата 
(ДКСБТ) към 30 септември е 2.096 пункта спрямо 2.066 пункта към 23 септември или седмично поскъпване с 1.45 на сто. 
Месечната равносметка 
от началото на годината показва, че през шест от месеците храните на едро са поскъпвали, а  през три са спадали. През 
септември храните по стоковите тържища са поскъпнали с 1.50%, като се очаква инфлацията отново да е над 17 
процента; през август цените на храните са се повишили с 1.08%, след като НСИ отчете рекордна годишна инфлация от 
17.7%; през юли храните са поевтинели с 0.14% (НСИ отчете 17.3% годишна инфлация), през юни храните на едро са 
спаднали с 6.18% (при 16.9% годишна инфлация), а през май ДКСБТ регистрира спад на цените с 3.93% (при 15.6% 
инфлация). 
Преди това четири  поредни месеца храните на едро поскъпваха: през април (+6.25%), през март (+6.42%), през февруари 
(+5.87%), а през януари беше отчетено най-слабото месечно нарастване на цените за 2022 година (+0.65%). 
Общо от началото на годината до 30 септември цените на храните на едро са се повишили със 17.82 на сто, а на годишна 
база, спрямо 30 септември 2021 година ИТЦ е нараснал с 29.86% (от 1.614 пункта), сочат данните от бюлетините на 
ДКСБТ. 
 

 
Базовото ниво на индекса от 1.000 пункта е от 2005 година. 

 
Седмичната равносметка 
показва, че през отминалите пет работни дни от включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ 34 хранителни продукти, 27 
са поскъпнали, 5 са поевтинели и два без промяна в цената. 
От млечните и месните храни и варивата най-много са поскъпнали яйцата, а е поевтинял само трайният варено-пушен 
салам; при плодовете най-много са поскъпнали прасковите, но не са регистрирани поевтинели плодове; при зеленчуците 
най-много са поскъпнали доматите от открити площи, а най-много са поевтинели оранжерийните краставици. 
При основните месни, млечни храни и варивата 
от всичките 20 включени в бюлетина на ДКСБТ, на седмична база поскъпналите са 16, поевтинелите са 2, а без промяна 
на цената са маргаринът-кутия 500 грама (3.10 лв./броя) и пилешките кренвирши (5.00 лв./кг), като трендът е в нормални 
граници – от минус 0.2% до плюс 6.5 на сто, което е характерно за сезона за тази група храни. 
Най-много са поскъпнали, както вече посочихме яйцата (+6.7% до 0.32 лв./броя), следвани от ориза (+4.2% до 2.72 лв./кг), 
пакетчето масло 125 грама (+3.6% до 2.84 лв./кг), зрелия фасул (+2.7% до 3.85 лв./кг), брашното тип 500 (+2.3% до 1.33 
лв./кг), кравето сирене (+2.3% до 11.25 лв./кг), захарта (+2.1% до 2.43 лв./кг), лещата (+2.1% до 3.85 лв./кг), 
слънчогледовото олио (+0.9% до 4.73 лв./литъра), прясното мляко (+0.9% до 2.28 лв./литъра), малотрайните колбаси, вкл. 
шунка (+0.8% до 6.00 лв./кг), замразеното пиле (+0.7% до 5.63 лв./кг), кашкавала „Витоша“ (+0.2% до 16.44 лв./кг). 
Поевтинели са само сиренето с растителни добавки (-0.4% до 4.94 лв./кг) и трайният варено-пушен салам (-0.2% до 10.91 
лв./кг). 
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От таблицата по-горе е видно, че на годишна база всички млечни, месни и други храни, вкл. и варивата са поскъпнали, с 
изключение на зрелия фасул, а с над 1 лев са се повишили цените на 7 продукта, като най-голяма е разликата при 
кашкавала „Витоша“ (+4.88 лева), кравето сирене (+4.20 лева), варено-пушения салам (+2.10 лева), слънчогледовото олио 
(+1.59 лева), лещата (1.27 лева), замразеното пиле (1.05 лева) и захарта (1.03 лева). 
При плодовете 
регистрирани в седмичния бюлетин на ДКСБТ, всички са поскъпнали, като трендът при тях по това време на годината е в 
малко по-широки граници - от плюс 1.0% до плюс 7.5 на сто. 
Най-много са поскъпнали прасковите (+7.5% до 1.84 лв./кг), следвани от ябълките (+3.9% до 1.33 лв./кг), бананите (+1.9% 
до 2.70 лв./кг), гроздето (+1.9% до 2.12 лв./кг) и лимоните (+1.0% до 2.90 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че по същото време на миналата 2021 година повечето плодове са били по-евтини спрямо 
цените към 30 септември 2022 година, с изключение на прасковите и ябълките, които са били по-скъпи. 
При зеленчуците 
на седмична база също поскъпналите са повече, като за тази група храни трендът е доста широк за сезона - от минус 1.1% 
до плюс 12.4 на сто. Най-много са поскъпнали доматите от открити площи (+12.4% до 2.08 лв./кг), следвани от зеления 
пипер (+7.1% до 1.67 лв./кг), картофите (+3.0% до 1.02 лв./кг), оранжерийните домати (+2.6% до 2.38 лв./кг), червения 
пипер (+1.6% до 1.90 лв./кг), морковите (+0.9% до 1.07 лв./кг). 
Най-много са поевтинели зелето (-1.1% до 0.80 лв./кг) и оранжерийните краставици (-1.1% до 1.79 лв./кг), следвани от 
зрелия кромид лук (-0.9% до 1.06 лв./кг). 
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От таблицата по горе е видно, че на годишна база повечето са поскъпнали, с изключение на зелето и оранжерийните 
краставици. Най-голяма е разликата на цените при оранжерийните краставици (0.83 лева), оранжерийните домати (0.56 
лева) и доматите от открити площи (0.52 лева). 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg 
 
√ Ръст от 77.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 483.03 лв. за MWh с ден за доставка 3 
октомври 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 483.03 лв. за MWh с ден за доставка 3 октомври 2022 г. и обем от 58 149.00 MWh, сочат данните от търговията. 
Това е повишение със 77.5 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 525.31 лв. за MWh, при количество от 30 225.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (27 923.70 MWh) е на цена от 440.74 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 191.67 лв. за MWh и количество от 2330.3 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 193.61 лв. за MWh (2350.9 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1066.12 лв. за 
MWh при количество от 2082.6 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 548.75  лв. за MWh при обем от 2150.9 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 272.08 лв. (139.11 евро) за MWh за 2 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 3 октомври 2022 г. се покачва до 483.03 лв. за MWh ( ръст от 77.5%) по данни на БНЕБ или 246.97 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 2 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 208.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 206.89 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     25,71%    1072.95 
Кондензационни ТЕЦ   43,49%    1814.97 
Топлофикационни ТЕЦ   4,82%    201.36 
Заводски ТЕЦ    2,47%    103.07 
ВЕЦ     0,23%    9.44 
Малки ВЕЦ    1,50%    62.54 
ВяЕЦ     5,81%    242.32 
ФЕЦ     15,26%    636.83 
Био ЕЦ      0,72%     29.89 
Товар на РБ          3450.66 
Интензитетът на СО2 е 356g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Покачване на цените по електроенергийните борси за понеделник 3 октомври 
Румънската OPCOM затвори при цена от 246,98 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 369,95 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 246,98 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 3 oктомври 2022 г. Цената за пиковата енергия е 268,59 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 225,35 евро/мвтч. Най-високата цена от 545,10 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще 
бъде 98,99 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 57 542,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 3 октомври ще бъде 369,95 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 121,41 гвтч. Максималната цена ще бъде 545,10 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 

https://business.dir.bg/pazari/hranite-otnovo-poskapnaha-v-kraya-na-septemvri
https://ibex.bg/
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Минималната цена ще бъде в 2 ч и тя ще бъде 276,04 евро/мвтч. Това ще е и най-високата цена за електроенергията за 
този ден в Европа при този сегмент на пазара. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 3 октомври е 242,73 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 262,91 евро/мвтч. Най-високата цена от 519,93 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 1 ч тя ще бъде 94,75 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 69 677,2 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 3 октомври на Словашката енергийна борса е 241,99 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 20 ч и тя ще е 499,57 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 1 ч тя ще бъде 92,30 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 227,59 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 461,66 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 1 ч тя ще бъде 89,62 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 3 октомври е 219,41 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 248,71 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 43 408,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 20 ч и тя ще достигне 431,92 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 49,00 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 209,35 евро/мвтч на 3 октомври. Пиковата цена ще бъде 
224,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 445 886,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 466,62 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 1 ч тя ще бъде 80,84 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 3 октомври ще се продава за 346,73 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ След петрола и газа Европа вече е и без вятър 
Може би си мислите, че е невъзможно да останете без вятър, но липсата му в Европа доказва обратното. И 
тепърва ще става по-зле 
Вятърът си отиде от Европа. Още през 2021 г. неговият недостиг удари силно северните страни, особено тези, 
които най-много зависят от вятърната енергия. Поради това декарбонизацията е възможност, но и 
предизвикателство, пише Frank Jacobs в публикация за Big Think. 
По отношение на енергията Европа сега е между чука и наковалнята: има нужда от толкова много, а самата тя има много 
малко. Следователно декарбонизацията е не само възможност, но и предизвикателство. 
Отказът от въглища, нефт и газ като източници на енергия за отопление на европейците и за осигуряване на работа 
основно има за цел да освободи планетата от парникови газове, които водят до прегряването й. А от началото на войната 
между Русия и Украйна се появи и друга достойна цел – Европа да стане независима от неприятелските чужди 
доставчици от рода на Владимир Путин и други, които казано на геополитически език, не бихте искали да срещнете на 
улицата. 
Стратегическото прозрение 
Стратегическото прозрение  обаче идва малко късно. Путин използва  руските енергийни доставки за Европа като оръжие 
в конфликта с Украйна. След като Русия намали значително доставките на петрол и газ за ЕС и призова никога повече да 
не се разчита на тях, може да се случат две неща. 
Първо, в краткосрочен план Европа ще се изправи пред това, което германците наричат „тежка зима“, а по-незаможните 
британци ще трябва да избират, както се казва в таблоидите, между „отопление и храна“. Второ, в дългосрочен план 
европейската енергийна криза може да ускори настъпването на бъдеще без въглерод. В повечето от тези сценарии 
вятърната и слънчевата енергия могат да играят голяма роля. 
Въпреки това и двата източника на енергия имат един и същ проблем: те може да са възобновяеми, но не са устойчиви. 
Случва се да минат много дни, но да няма слънце или вятърът да не духа. Като оставим слънчевата енергия настрана, 
човек може да си помисли, че вятърът няма особено значение, защото в крайна сметка всичко се изравнява. Но тук на 
помощ идва нашата карта, която доказва обратното. 
Факт е, че вятърът не само е нестабилен в зависимост от мястото, но с времето се и променя. 
Синьото на картата показва европейските региони, където средната скорост на вятъра миналата година е била по-ниска, 
отколкото за периода от 1991 до 2020 г. Картата, публикувана във френския вестник Les Echos, показва тъмносините зони, 
където скоростта на вятъра е намаляла, както и червените зони, където, напротив, се е увеличила през 2021 г. 
Някои важни моменти: 
Тъмносиньото маркира големи региони в Северно море, Северна Скандинавия и Източна Европа, където скоростта на 
вятъра е намаляла с 5-10%. 
Това важи и за малки райони в Ирландия, в южната част на Франция и близо до чешко-германската граница. 
В същото време скоростта на вятъра се е увеличила с 5-15% на Балканите и в Турция. 
Намаляването на скоростта на вятъра може значително да повлияе на вятърните турбини, които работят при скорост на 
вятъра между 14 и 90 километра в час. 
Вятърът си отива 
Миналата година коефициентът на натоварване, тоест съотношението на действителното производство към теоретичния 
максимум, е спаднал с 13% в Германия и Обединеното кралство и с 15-16% в Ирландия и Чехия, според Les Echos. 
През 2021 г. недостигът на вятър засегна силно скандинавските страни, особено тези, които са най-зависими от вятърната 
енергия: Дания, която получава 44% от енергията си от вятъра, и Ирландия, където вятърът представлява 31% от общото 
производство на енергия. Други европейски страни, силно зависими от вятърната енергия са Португалия (26%), Испания 
(24%), Германия (23%), Обединеното кралство (22%) и Швеция (19%). Във Франция, която получава по-голямата част от 
енергията си от атомни електроцентрали, делът на такъв източник като вятъра е само 8%. 
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Датската енергийна компания Ørsted загуби 380 милиона евро поради намаляването на средната скорост на вятъра. На 
свой ред германската енергийна компания RWE отчете загуба от 38% от печалбата през миналата година, като това се 
отнася, както за вятърните турбини, така и за слънчевите панели. 
Предстоящ недостиг на вятър 
За съжаление на Европа, миналогодишното безветрие вероятно няма да е изолиран инцидент. В последния си доклад 
Междуправителствената група по изменение на климата прогнозира спад на средната скорост на вятъра от 6-8% в цяла 
Европа до 2050 г. Тъй като скоростта на вятъра става все по-непостоянна, цената на вятърната енергия става по-
непредсказуема и доставките от такива източници по-малко надеждни. Това ще продължи, докато енергийният сектор 
не инвестира в мощни системи за съхранение, които са в състояние да съхраняват излишната енергия, произведена през 
ветровитите дни, и да я освобождават, когато вятърните турбини не работят. 
Въпросът ще става все по-важен, тъй като делът на вятъра в общия енергиен микс на Европа нараства на фона на 
непрекъснато намаляващото производство на енергия, базирано на въглеводороди, и нежеланието да се използва 
ядрената енергия в пълният й потенциал. 
 
√ Септември потопи в червено пазарите на акции в Европа и САЩ 
На БФБ най-голям седмичен спад отчете секторният BG REIT (-1.20%), следван от равно претегления BG TR30 (-
0.68%), измерителя на българските „сини чипове“ SOFIX (-0.34%) и широкия BG BX40 (-0.19%) 
Загубите по пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан, вкл. и в България нарастваха всяка седмица през 
септември, за да приключат месеца със значителни понижения за всички основни борсови индекси. Доминиращата 
причина за това червено „нашествие“ остават водените от централните банки в САЩ и Западна Европа политики на 
покачване на основните лихви като средство за ограничаване на инфлацията, която, обаче, продължава да нараства. 
Потвърждават го последните прогнози на „Евростат“ от края на отминаващата седмица. Очакванията са инфлацията в 
еврозоната през септември да нарасне до нов връх от 10%, спрямо 9.1 на сто през август. 
Другата причина е задаващата се енергийна криза, която ще помпа цените горивата и електроенергията, а комбинацията 
на паралелно повишаване на лихвите и инфлацията води до рецесия, предупреждения за която валят отвсякъде, вкл. и 
от анализатори на големи европейски и американски банки. Само преди два дни Европейският съвет за системен риск 
(European Systemic Risk Board, ESRB) към Европейската централна банка (ЕЦБ), който отговаря за наблюдението и 
предотвратяването на заплахи за финансовата система в региона, предупреди, че европейските икономики са изправени 
пред „сериозни рискове за финансовата стабилност“ на фона на конфликта в Украйна, който подклажда икономически 
спад, падащи цени на активите и нервност на финансовите пазари. Според ESRB, енергийната криза, причинена от 
ситуацията в Украйна, е поставила финансовата система в несигурно положение. 
Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ 
Пазарите в Западна Европа регистрират четвърто поредно седмично понижение, като общият индекс на най-големите 
компании в региона Stoxx 600 приключи със спад от 0.65%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-
голямо понижение е испанският IBEX 35 (-2.73%), следван от италианския FTSE MIB (-1.83%), британския FTSE 100 (-1.78%), 
германския DAX (-1.43%) и френския САС 40 (-0.41%). 
От другата страна на Атлантика, борсата на „Уолстрийт“ в Ню Йорк приключи седмицата също значителна седмична 
загуба. С най-голям спад през отминалите пет работни дни завърши индустриалният Dow Jones (-2.91%), следван от 
технологичният Nasdaq Composite (-2.69%) и широкия S&P 500 (-2.80%). 
Равносметка за септември за Западна Европа и САЩ 
показва още по-голям срив на основните измерители. В Западна Европа с най-голям месечно понижение е германският 
DAX (-7.17%), следван от испанския IBEX 35 (-7.13%), общия европейски Stoxx 600 (-6.76%), френския САС 40 (-6.57%), 
италианския FTSE MIB (-5.80%) и британския FTSE 100 (-5.32%). Значително по-голямо е месечното понижение на трите 
основни индикатора на „Уолстрийт“ в Ню Йорк: Nasdaq Composite (-9.07%), S&P 500 (-8.63%) и Dow Jones (-8.28%). 
Седмична и месечна равносметка за БФБ 
През последната седмица на септември (26-30) Българската фондова борса (БФБ) приключва търговията с понижения и 
за четирите индекса, какъвто е трендът и на борсите във Франкфурт, Милано, Париж, Лондон и Рим, при това 
съвпадението на тренда е за четвърта поредна седмица. Най-голям седмичен спад отчете секторният BG REIT (-1.20%), 
следван от равно претегления BG TR30 (-0.68%), измерителя на българските „сини чипове“ SOFIX (-0.34%) и широкия BG 
BX40 (-0.19%). 
За целия септември спадът е значително по-голям: SOFIX (-4.11%), BG TR30 (-3.37%), BG BX40 (-3.01%) и BG REIT (-2.89%). 
На годишна база, спрямо 30 септември 2021 година, и четирите индекса са с повишение: най-голямо е регистрирано от 
BG REIT (+10.25%), следван от BGTR 30 (+9.27%), BGBX 40 (+1.99%) и SOFIX (+1.10%). 
БФБ отчете по-висок седмичен оборот 
спрямо предходната седмица (19-23 септември). Осъществени са 2 034 сделки с 2 375 025 лота за 16 701 730 лева, 
спрямо 1 548 сделки с 5 601 747 лота за 10 192 378 лева или с 486 сделки и 6 504 352 лева повече, но с 3 226 722 лота по-
малко. 
Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 9 дружества, с едно повече спрямо предходната седмица. Най-голям 
седмичен оборот отчете НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 8 сделки за 3 115 200 лева, следвано от НДФ 
Динамик (DYN) с 6 сделки за 2 944 640 лева; Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) с 6 сделки за 2 
014 960 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 207 сделки за 1 788 487 лева; Софарма Трейдинг АД (SFT) със 183 сделки за 1 
593 704 лева; Софарма АД (SFA) със 74 сделки за 953 741 лева; Deutsche Boerse Commodities GmbH (4GLD) с 10 сделки за 
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301 106 евро (588 903 лева); Еврохолд България АД (EUBB) с 2 сделки с облигации за 502 639 лева; Болкан енд Сий 
Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 6 сделки за 250 380 лева. 
В тази група на най-оборотните емисии за трета поредна седмица попадат НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR); 
НДФ Динамик (DYN), а за втора Софарма АД (SFA). 
Деветте дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 13 752 654 лева, формират 82.34 от 
седмичния оборот на БФБ. За отбелязване е, че 5 дружества са реализирали сделки за над 1 милион лева. 
След като и четирите индекса регистрират седмични понижения, 
губещите акции са повече от печелившите 
при съотношение 43% за губещите към 35% за печелившите и 22 на сто без промяна. При другите показатели 
съотношенията също е по-голямо при губещите: при емисиите (46% за губещите към 30% за печелившите и 14 на сто без 
промяна) и при сделките (58% за губещите към 32% за печелившите и 22 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ* 
Седмичният преглед (26-30 септември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба: 
- при SOFIX е регистрирано седмично понижение с 0.34% спрямо 2.42% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 694 528 лота за 1 848 388 лева 
спрямо 7 585 553 лева седмица по-рано; 
- при BGBX 40 е отчетен спад с 0.19% след понижение с 1.93% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни 
с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 421 368 лота за 8 075 096 лева 
спрямо 12 926 834 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 е регистрирано понижение с 0.68% при спад от 2.18% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 157 372 
лота за 6 055 679 лева спрямо 9 934 620 лева седмица по-рано; 
- секторният BG REIT е със спад от 1.20% при същото понижение и в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 107 808 лота за 475 584 лева спрямо 
743 371 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) е начело в групата на най-печелившите акции със седмичен ръст от 4.96% и оборот от 
67 210 лева, при последна цена от 2.960 лв./акция и по висока пазарна капитализация до 15 788 880 лева от 15 042 108 
лева. През миналата седмица емисията бе сред най-губещите със спад от 4.02% и оборот 70 731 лева; 
- Монбат АД (MONB) за втора поредна седмица попада в тази група и е с ръст от 3.92% и седмичен оборот от 177 072 
лева, спрямо нарастване с 6.25% и седмичен оборот от 98 809 лева в предходната седмица, при последна цена от 5.300 
лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 206 700 000 лева от 198 900 000 лева седмица по-рано; 
- Уебит Инвестмънт Нетуърк АД (WIN) е с повишение от 3.41% и седмичен оборот от 21 204 лева, при последна цена от 
1.060 лв./акция и пазарна капитализация от 6 241 279 лева; 
- Трейс груп холд АД (T57) е с ръст от 3.37% и седмичен оборот от 13 527 лева, при последна цена от 3.680 лв./акция и 
пазарна капитализация от 89 056 000 лева; 
- Телематик Интерактив България АД (TIB) е с повишение от 2.76% и седмичен оборот от 23 101 лева, при последна цена 
от 14.900 лв./акция и пазарна капитализация от 193 104 268 лева. 
Най-губещите акции 
- германската Volkswagen AG (VOW3) е начело в групата на най-губещите акции, с понижение от 9.81% и седмичен оборот 
от 122 221 евро (239 040 лева), при последна цена от 126.900 евро/акция; 
- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е със спад от 8.08% и седмичен оборот от 1 788 487 лева, при последна цена от 23.900 
лв./акция и пазарна капитализация от 162 520 000 лева; 
- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е на загуба с 5.66% и седмичен оборот от 146 101 лева, при последна цена от 0.750 
лв./акция и пазарна капитализация от 44 520 389 лева; 
- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) е със спад от 5.41% и седмичен оборот от 146 205 лева, при 
последна цена от 2.100 лв./акция и пазарна капитализация от 72 748 043 лева; 
- София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM) е с понижение от 5.41% и седмичен оборот от 38 038 лева, при последна цена 
от 2.800 лв./акция и пазарна капитализация от 26 582 853 лева. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (26-30 септември) с книжата на: 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) не са реализирани сделки, като последната е била на 23 септември с 1 300 акции за 975 
лева, след което цената им се е понижила с 8.54%, при последна цена от 0.750 лв./акция и пазарна капитализация от 13 
769 137 лева; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки на 30 септември с 500 акции за 650 лева, след което цената 
им е спаднала с 7.14%, при последна цена от 1.300 лв./акция и пазарна капитализация от 17 336 631 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 300 акции за 204 лева, след което цената им се е понижила с 2.86%, 
при последна цена от 0.680 лв./акция и по ниска пазарна капитализация от 17 073 719 лева, спрямо 17 575 887 лева 
седмица по-рано; 
- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 23 септември с 5 акции за 31 лева, 
след което цената им се е повишила с 19.23%, при последна цена от 6.200/акция и пазарна капитализация от 95 201 868 
лева; 
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- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирана сделка, като последната е била на 14 септември, с 10 акции за 36 
лева, след което цената им се е повишила с 2.86%, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 
056 947 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата работна седмица не 
са реализирани сделки, като последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите 
книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) са реализирани сделки с 1 102 акции за 21 930 лева, след което цената им се е понижила с 
0.50%, при последна цена от 19.900 лв./акция и пазарна капитализация от 173 230 296 лева; на БФБ се търгуват и 
облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е 
била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила. 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 23 септември с 15 акции за 24 
лева, след което цената им не се променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 46 268 
781 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации 
за 286 000 лева при номинална стойност от 1000 лева номинал/брой, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са 
продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при 
последна цена от 1 000 лева номинал/брой; 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg. 
* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, 
защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg 
 
√ Започнаха доставките на първите количества природен газ през Балтийският тръбопровод 
Вече започна транзитът на природен газ по новия газопровод (Балтийският тръбопровод) от Норвегия до Полша, съобщи 
операторът на тръбопровода "Газ систем". "Този исторически ден е днес", съобщи операторът в Туитър. "Транзитът на газ 
през Балтийският тръбопровод. 
"Газът вече тече през Болтик пайп към Полша", заяви в Туитър и Болтийк пайк проджект. "Болтик пайп" е 
мултимилиардно съвместно предприятие на полските и датските газови оператори Газ систем и Енерджинет, което 
свързва норвежките газови полета с Полша и Дания. То беше официално открито във вторник на символична церемония, 
припомня БТА. 
През 2023 г. полската държавна компания за природен газ PGNiG ще може да внася най-малко 6,5 милиарда кубически 
метра природен газ по газопровода. Това означава, че компанията ще запълни поне 80 процента от капацитета на 
тръбопровода. През 2024 г. доставките на газ ще нараснат с над 1 млрд. м3, написа PGNiG в изявление във вторник. 
Преди Италия разчиташе на Русия за около 40% от вноса на газ, но след инвазията през февруари агресивно намали тази 
зависимост. Италия вече е набавила достатъчно алтернативни доставки на газ от Северна Африка, за да компенсира 
евентуален недостиг тази зима, съобщиха запознати лица на „Bloomberg“. По думите им очакваните доставки от Алжир и 
Египет ще могат да покрият останалите доставки, които Италия все още получава от Русия. 
 
Мениджър 
 
√ Финансовото министерство очаква положително бюджетно салдо към края на септември 
На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) 
към септември 2022 г. да бъде положително в размер на 1055 млн. лв. (0,7 % от прогнозния БВП). На месечна база за 
септември се очаква дефицит в размер на 646 млн. лева, информират от министерството на финансите.  
Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 44 996 млн. лв. (75,4 % 
от годишния разчет) и нарастват със 7 154  млн. лв. (18,9 %) спрямо отчетените за същия период на 2021 година. 
Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо септември 2021 г. с 4 411 млн. лв., неданъчните - с 2 
733  млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са 
близки до отчетените за същия период на предходната година. 
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 
септември 2022 г. са в размер на 43 941 млн. лв. (66,7 % от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към 
септември 2021 г. бяха в размер на 36 778 млн. лева. 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.09.2022 г. от централния бюджет, възлиза 
на 1 237 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси 
на ЕС.  
 
√ Паундът поскъпна след обратен завой в данъчната политика на правителството на Тръс 
Британският паунд поскъпна рязко в понеделник сутринта, след като правителството на Обединеното кралство се отказа 
от планираното премахване на най-високата ставка на данъка върху доходите, предаде Си Ен Би Си. 

https://business.dir.bg/banki-i-finansi/septemvri-potopi-v-cherveno-pazarite-na-aktsii-v-evropa-i-sasht
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„Ясно е, че премахването на данъчната ставка от 45 процента се превърна в  нещо, което отвлича вниманието от нашата 
първостепенна мисия да се справим с предизвикателствата, пред които е изправена икономиката ни“, каза министърът 
на финансите Куази Куартенг в изявление. 
„В резултат на това обявявам, че няма да продължим с премахването на данъчната ставка от 45%. Разбрахме го и се 
вслушахме“, добави той. 
Към 10 часа българско време паундът поскъпна с 0,13%, като един паунд се разменя за 1,1184 долара. 
До сътресенията на пазарите се стигна, след като на 23 септември Куартенг предложи премахване на най-високата 45-
процентна данъчна ставка върху доходите от над 150 хил. паунда годишно. 
Спадът на подкрепата за управляващата Консервативна партия в проучванията на общественото мнение след 
представянето на така наречения „мини бюджет“, който беше критикуван дори от Международния валутен фонд в рядка 
забележка към финансовите планове на страната, накара  редица членове на партията да се обявят срещу 
предложенията. 
Бивш министър на транспорта Грант Шапс, каза в интервю за Би Би Си в понеделник сутринта, че обръщането на 
решението за най-високия данък е „разумна реакция“ 
Това представлява сериозен и унизителен завой за новия премиер Лиз Тръс, която настояваше още в неделя, че е 
„абсолютно ангажирана“ с мярка. 
Тя също така разкри, че решението е взето от Куартенг и не е обявено на целия й кабинет. Планът щеше да осигури 
средно 10 000 паунда годишно за 660 000 британци, които изкарват над 150 хил. паунда на година. 
 
√ Петролът поскъпва с над 2% в началото на седмицата 
Цените на петрола се повишиха с над 2% в ранната търговия в понеделник на фона на информацията, че ОПЕК+ обмисля 
свиване на добива с повече от 1 млн. барела на ден в най-голямото си намаление на производството от пандемията 
насам, в опит да подкрепи пазара, предаде Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 2,30 долара, или 2,70%, до 87,44 долара за барел, след като в 
петък поевтиня с 0,6%. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 2,24 долара, или 2,82%, до 81,73 
долара за барел, следвайки спад с 2,1% предходната сесия. 
Цените на петрола регистрираха понижения за четири поредни месеца от юни насам, тъй като мерките срещу COVID-19 в 
Китай навредиха на търсенето, а нарастващите лихвени проценти и силният щатски долар натежаха на световните 
финансови пазари. 
За да подкрепи цените, Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзниците, водени от 
Русия, носещи общото название ОПЕК+, обмислят намаляване на добива с повече от 1 млн. барела на ден преди срещата 
в сряда, казаха източници от ОПЕК+ на Ройтерс. 
Ако това намаление бъде договорено, то ще бъде второто поредно месечно съкращаване след свиването на добива със 
100 хил. барела на ден, прието миналия месец. 
Въпреки това ОПЕК+ пропусна целите си за производство с близо 3 милиона барела на ден през юли, тъй като санкциите 
срещу някои членове и ниските инвестиции от други възпрепятстваха способността на групата да увеличи добива. 
„Всичко под 500 хил. барела на ден ще бъде пренебрегнато от пазара. Следователно виждаме значителен шанс за 
намаление до 1 милион барела на ден“, посочиха анализатори от ANZ в бележка. 
В петък пък Китай издаде най-голямата си квота за износ на петролни продукти тази година и допълни квотите за внос на 
суров петрол за независими рафинерии. 
Държавните и частните рафинерии могат да изнесат до 15 милиона тона бензин, дизел, реактивно гориво и мазут с ниско 
съдържание на сяра, добавяйки така необходимите доставки на световните пазари, за да заменят руския износ, на който 
Европейският съюз наложи ембарго през февруари. 
Въпреки това анализатори и търговци казаха, че част от износа на Китай вероятно ще се разпространи в началото на 2023 
г., тъй като рафинериите ще имат нужда от време, за да увеличат производството. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 3 (не)възможни сценария и 1 полезен ход ГЕРБ, ДБ и част от "Промяната" с евроатлантически кабинет 
в. Телеграф  - Мижав интерес кабинетът под въпрос 
в. Труд  - ГЕРБ печели, машините отказаха избирателите 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - България 8-а в ЕС по поскъпване на хляба 
в. Телеграф - БГ туристи взривиха урните в Гърция 
в. Телеграф - На пътя Бургас - Малко Търново: Шестима ранени при челен удар на коли 
в. Труд - Данъчни от Германия идват за ревизии у нас 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Алек Попов писател: Как на една маса ще седнат политици, грозно ругали се през цялата кампания 
в. Телеграф - Легендарният актьор Светослав Пеев: Някои от младите хора в политика ме излъгаха 
в. Труд - Професор Владимир Пилософ, детски кардиолог, пред "Труд NEWS": С колеги и пациенти от Скопие не сме 
имали проблеми да общуваме 
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Водещи анализи 
в. 24 часа - Партиите се завъртяха в "мравешки кръг" 
в. Телеграф  - Компромисът е ключът към кабинета 
в. Труд  - България отхвърля политическите експерименти 
 
√ Предстоящи събития в страната на 3 октомври 
София. 

− От 09.30 часа в Гранд Хотел Милениум София ще стартира международната конференция "Финансова и 
инвестиционна подкрепа за МСП – Sofia International Money Expo“ (SimExpo 2022), която ще представи конкретни 
възможности за финансиране и инвестиране от редица институции. 

− От 10.30 часа в Гербовата зала на "Дондуков“ 2 държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените 
сили Румен Радев ще удостои български военнослужещи с висше офицерско звание. 

− От 11.00 часа в сградата на Националния статистически институт на ул. "Панайото Волов“ №2 в София ще се 
проведе пресконференция, на която ще бъдат обявени окончателните резултати за броя на населението на 
Република България според Преброяването на населението и жилищния фонд, проведено през 2021 г. 

− От 15.00 часа на ул. "Славянска“ № 1,  министърът на правосъдието Крум Зарков ще представи пред медиите 
Проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица. 

− От 15.30 часа президентът Румен Радев ще удостои посланика на Френската република в България Флоранс 
Робин с орден "Мадарски конник“ първа степен. Държавното отличие е за големите заслуги на дипломата за 
укрепването и развитието на българо-френските отношения. 

***  
Бургас. 

− От 10.00 часа ще се състои официалното откриване на академичната 2022/23 година в Бургаския свободен 
университет. Поканени са: министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов,  членовете на 
Настоятелството на БСУ, кметът г-н Димитър Николов, областният управител проф. Мария Нейкова, 
представители на практиката и др. 

*** 
Видин. 

− От 17.30 часа на пл."Бдинци" пред сградата на Народно читалище "Цвят 1870" ще се открие новата учебна и 
творческа 2022/2023 година  в читалището, с официална церемония, водосвет и кратка музикална програма 

*** 
Русе. 

− От 11.00 часа на територията на област Русе ще се проведе тест на техническото състояние на Националната 
система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Учението ще бъде координирано от 
областния управител Анатоли Станев. 

*** 
Стара Загора. 

− От 11.00 часа  в градовете Стара Загора и Гълъбово, ще се проведе тренировка. Националната система се тества 
два пъти годишно в първия работен ден на месеците април и октомври 

− От 11.00 часа в Зала 33 на Регионален исторически музей ще се проведе пресконференция на тема 
"Археологически проучвания в местността Мечи кладенец - резултати и перспективи". В срещата ще вземат 
участие - доц. д-р Христо Попов - директор на Национален археологически институт с музей при БАН, Милена 
Желева - зам. кмет "Култура, туризъм и младежки дейности" и Петър Калчев - директор на РИМ-Стара Загора. 

*** 
Търговище. 

− От 17.30 часа в ЦПЛР – Обединен детски комплекс ще се състои тържествено откриване на учебната 2022/2023 г. 
*** 
Шумен. 

− От 18.00 часа, пред сградата на ДКТ "Васил Друмев“ – Шумен, Център за подкрепа за личностно развитие - 
Обединен детски комплекс "Анастас Стоянов“ – Шумен, ще открие официално новата учебна 2022/2023 година. 

*** 
Ямбол. 

− От 10.00 до 20.00 часа на площад "Освобождение“, ще се проведе изложение на продукти, произведени на 
териториите на местните инициативни групи (МИГ) от цялата страна, прилагащи подхода "Водено от общностите 
местно развитие през програмния период 2014-2020 г.“ (ВОМР) в Ямбол. Събитието се организира от 
Министерството на земеделието в сътрудничество с общината. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 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 2020 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

