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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ НУЖНА Е КУЛТУРА НА РАВЕНСТВО 
Д-р Милена Ангелова представи становището на ЕИСК на министерска конференция в Прага 
Устойчиво и пълно равенство между половете може да бъде постигнато единствено чрез култивирането на култура на 
равенство – във всички етапи и сфери на личния, професионален и обществен живот, насърчавана посредством 
информационни кампании и насърчителни мерки, съобразени със специфичните характеристики и нужди. Тъй като е 
въпрос на култура, то не може да бъде постигнато чрез отделни политики и мерки, но изисква признание и  постоянен 
ангажимент от всички участници в обществото. Това заяви по време на министерската конференция, организирана от 
Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз „Утрешна Европа: Равенство между половете и икономика“ д-р 
Милена Ангелова, член на Европейския икономически и социален комитет и главен секретар на АИКБ. Тя представи 
препоръките и заключенията на ЕИСК от становището за засилване на равенството между половете, поискано от чешкото 
председателство на ЕС. 
Конференцията, която започна в понеделник в Прага, бе открита от 
заместник-председателя на Европейската комисия Вера Юрова и събра 
представители на ЕК, Европейския парламент, страните-членки на ЕС и 
страните кандидатки, различни агенции на ЕС, неправителствени 
организации, социални партньори, младежки организации и редица други 
ключови заинтересовани страни. Целта е да се обсъди как най-добре да се 
насърчи равенството между половете в новите реалности със специален 
фокус върху икономическите и социални права. Чешкият вицепремиер и 
министър на регионалното развитие Иван Бартош цитира становището на 
ЕИСК в неговата реч при откриването. 
В становището си ЕИСК призовава да се работи от ранна детска възраст за 
постигне на устойчива култура за равенство между половете, като се даде 
пример на децата в семейството за поведение, основано на равенството и се 
продължи през детската градина и през всички училищни етапи. Детските 
градини и училищата трябва да предоставят среда и обучение за култура на 
равенство между половете през целия живот. Комитетът призовава 
държавите-членки чрез своята образователна политика да подобрят 
образованието, като го направят неутралното както по отношение на пола, 
така и на знанията и социалните умения. 
Д-р Ангелова даде пример с подхранването на интереса на децата към STEM (обучение, фокусирано върху наука, 
технологии, инженерство и математика – НТИМ) теми въз основа на начина, по който мозъкът им реагира, а не на техния 
пол. Така ще се гарантира, че техният талант и потенциал са напълно стимулирани, развити и оползотворени в полза на 
по-късните етапи от живота им. 
Сред препоръките на ЕИСК е държавите-членки, подкрепени от Комисията, заедно със социалните партньори и 
съответните организации на гражданското общество, да стартират широкообхватна кампания за повишаване на 
осведомеността и информиране за насърчаване на културата на равенство между половете през целия живот. Тя следва 
да насочи вниманието на вземащите решения към състоянието и напредъка на равенството между половете във 
въпросните държави членки и да ги насърчи да споделят добри практики. 
Равенството между половете по отношение на участието във вземането на политически решения на национално, 
регионално и общинско ниво е от решаващо значение, като се има предвид въздействието на политическите решения 
върху живота на гражданите. Увеличаването на дела на жените политици на всички нива изисква укрепване на 
информираността на избирателите, както и на партиите, номиниращи кандидати, и насърчаване на култура, която 
насърчава и позволява на жените да вземат активно участие в политическия живот. 
Тъй като подобряването на равенството между половете изисква въвеждането на мерки в няколко области на 
политиката, ЕИСК счита, че политиците на всички равнища трябва да следват принципа на интегриране на равенство 
между половете и да включат равенството между половете във всички решения, включително тези относно 
бюджетирането, инвестициите, финансирането и обществените поръчки. 
По време на речта си пред министрите от ЕС д-р Ангелова заяви, че приобщаването на пазарите на труда е още по-важно 
като се имат предвид предизвикателствата, причинени от застаряването на населението и необходимостта от 
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осигуряване на квалифицирана работна сила. Премахването на всякакви пречки и предоставянето на стимули за 
цялостното участие на жените в пазарите на труда, независимо от професията, задачата или възрастта, е от решаващо 
значение. Като добри практики в това отношение тя посочи гъвкавите условия на работа, родителските отпуски и 
данъчното облагане, които могат да играят роля за подобряване на равенството между половете. 
Според ЕИСК трябва да се гарантира, че националните планове за възстановяване и устойчивост включват целеви 
действия за подобряване на равенството между половете на пазара на труда. В допълнение трябва да бъдат 
реализирани мерки, които да създадат подходящи условия за предприемачество и правене на бизнес, включително 
подкрепяща фискална рамка и премахване на пречките пред предприемачеството сред жените. 
В заключението си д-р Милена Ангелова подчерта, че постигането на равенство между половете е възможно само като 
съвместен ангажимент и постоянни усилия на всички политически лидери и лица, вземащи решения на европейско, 
национално, регионално и местно ниво, заедно със социалните партньори и организациите на гражданското общество.  
За повече информация вижте също: 

▪ Становище на Европейския икономически и социален комитет с докладчик д-р Милена Ангелова на тема: 
„Равенството между половете“ (на български език); 

▪ Становище на Европейския икономически и социален комитет с докладчик д-р Милена Ангелова на тема: 
„Равенството между половете“ (на английски език). 

 
√ ПРЕДСТОИ ПЪРВОТО СЪБИТИЕ НА „BULGARIA WANTS YOU“ В ЧУЖБИНА 
Андрей Арнаудов: На 9 октомври ще се сбъдне една наша отдавнашна мечта 
На 9 октомври в Мюнхен ще се състои първото събитие на Bulgaria Wants You в чужбина. Присъствието на „Живот и 
кариера – защо в България?“ е напълно безплатно, но изисква предварителнa регистрация на www.bulgariawantsyou.com. 
АИКБ е партньор на инициативата. 
„Няма да излъжа ако кажа, че истински се вълнувам за предстоящото събитие на Bulgaria Wants You в Мюнхен. На 9 
октомври ще се сбъдне една наша отдавнашна мечта, а именно – да отидем при българите в чужбина. След няколко 
години на световна пандемия дойде моментът, в който ще се срещнем на живо с българските емигранти“, споделя 
Андрей Арнаудов от името на организаторите и добавя: „Това е само първото от поредица планирани събития в Европа. 
Те имат за цел да представят пред българските общности зад граница конкретни предложения за работа в България. На 
събитието „Живот и кариера – защо в България?“ ще има работодателски щандове, мотивиращи лектори и най-важното 
– всички гости ще имат възможност да видят, че България се променя“. 
Българската общност в Германия ще може да се срещне освен с основателите на платформата – Иван Христов и Андрей 
Арнаудов и с президента Росен Плевнелиев, с журналиста Георги Тошев, с продуцента Магърдич Халваджиян и певицата 
Люси Дяковска. Освен лекторски панел, в който гостите ще разказват за своите трудности по пътя към успеха, ще има и 
много работодателски щандове на български и немски компании. Те ще предлагат конкретни позиции за кариерно 
развитие в България. 
 
√ ХIII-ТО ПОРЕДНО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА „ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ 
РАБОТА“ ЗА 2022 Г. 
Фондация “Център за безопасност и здраве при работа” има удоволствието да обяви началото на Тринадесетото 
издание на традиционния конкурс за добри БЗР практики в България – “Годишни национални награди по безопасност и 
здраве при работа” за 2022 година. Конкурсът се провежда с любезната подкрепа на ИА “Главна инспекция по труда” – 
София. 
В тази връзка организаторите отправят официална покана към всички предприятия, регистрирани и опериращи на 
територията на Република България, да участват в конкурса за определяне на тазгодишните носители на “Годишните 
национални награди по безопасност и здраве при работа” за 2022 г. 
Основна цел на инициативата е да бъдат отличени примерите за добри практики в областта на здравословните и 
безопасни условия на труд, както и да се насърчат дейностите, свързани с превенция и контрол на рисковете на 
работното място, чрез активно включване на всички заинтересовани страни. 
Право на участие в конкурса „ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ имат всички 
предприятия, регистрирани и опериращи на територията на Република България, независимо от икономическата 
дейност, която извършват и отговарящи на условията за съответната категория, за която кандидатстват. За целта те 
следва да попълнят и изпратят в определения за това срок, всички документи за участие по предварително одобрен 
образец. 
Победителите във всяка една от категориите ще се оценяват и определят от специално сформирана за целта комисия, 
включваща представители на: 

▪ ИА „Главна инспекция по труда“; 
▪ Организации на работодателите; 
▪ Организации на работниците; 
▪ Специалистите по БЗР към предприятията, отличени с първо място в съответната категория в предходното 

издание на конкурса; 
▪ Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“. 

Класирането се извършва въз основа на информацията, съдържаща се в заявлението за кандидатстване и представените 
по преценка на съответният кандидат допълнителни материали (вкл. снимки, илюстрации, графики, диаграми, 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/10/eesc-2022-01932-00-01-ac-tra-bg.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/10/eesc-2022-01932-00-01-ac-tra-bg.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/10/eesc-2022-01932-00-01-ac-tra-en.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/10/eesc-2022-01932-00-01-ac-tra-en.pdf
https://bica-bg.org/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-bulgaria-wants-you-%d0%b2-%d1%87%d1%83%d0%b6%d0%b1/www.bulgariawantsyou.com
https://profil.fcbzr.org/
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презентации, видеа и т.н.). Възможно е при необходимост да бъде организирана и среща с представители на 
предприятието или посещение на място от Дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение. 
Информацията за конкурса и правилата за участие са публикувани на сайта на организацията: https://profil.fcbzr.org 
Крайният срок за подаване на документи и заявление за участие е 27.01.2023 г. (петък) до 17:00 часа. Правилата за 
участие можете да намерите и на този линк. 
За въпроси и допълнителна информация – office@fcbzr.org или на телефон: 0888 601 009. 

 
За организаторите: 
Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“, чрез обединяване и подкрепяне дейността на 
специалистите по безопасност и здраве в изградените клубове в страната, има за цел: 

▪ Да работи за издигане престижа на професията „специалист по безопасност и здраве при работа“; 
▪ Да подпомага професионалното израстване и реализиране на членовете на клубовете, както и организиране 

и активизиране на тяхната дейност, за решаване проблемите в областта на безопасността и здравето 
при работа; 

▪ Да оказва съдействие за внедряване, развитие и разпространяване на иновации, знания и опит в областта 
на безопасността и здравето при работа. 

 
БТА 
 
√ Д-р Милена Ангелова, член на Европейския икономически и социален комитет и главен секретар на АИКБ: Нужна е 
култура на равенство  
Устойчиво и пълно равенство между половете може да бъде постигнато единствено чрез култивирането на култура на 
равенство – във всички етапи и сфери на личния, професионален и обществен живот, насърчавана посредством 
информационни кампании и насърчителни мерки, съобразени със специфичните характеристики и нужди. Тъй като е 
въпрос на култура, то не може да бъде постигнато чрез отделни политики и мерки, но изисква признание и постоянен 
ангажимент от всички участници в обществото. Това заяви по време на министерската конференция, организирана от 
Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз „Утрешна Европа: Равенство между половете и икономика“ д-р 
Милена Ангелова, член на Европейския икономически и социален комитет и главен секретар на АИКБ. Тя представи 
препоръките и заключенията на ЕИСК от становището за засилване на равенството между половете, поискано от чешкото 
председателство на ЕС. 
Конференцията, която започна в понеделник в Прага, бе открита от заместник-председателя на Европейската комисия 
Вера Юрова и събра представители на ЕК, Европейския парламент, страните-членки на ЕС и страните кандидатки, 
различни агенции на ЕС, неправителствени организации, социални партньори, младежки организации и редица други 
ключови заинтересовани страни. Целта е да се обсъди как най-добре да се насърчи равенството между половете в 
новите реалности със специален фокус върху икономическите и социални права. Чешкият вицепремиер и министър на 
регионалното развитие Иван Бартош цитира становището на ЕИСК в неговата реч при откриването. 
В становището си ЕИСК призовава да се работи от ранна детска възраст за постигне на устойчива култура за равенство 
между половете, като се даде пример на децата в семейството за поведение, основано на равенството и се продължи 
през детската градина и през всички училищни етапи. Детските градини и училищата трябва да предоставят среда и 
обучение за култура на равенство между половете през целия живот. Комитетът призовава държавите-членки чрез 
своята образователна политика да подобрят образованието, като го направят неутралното както по отношение на пола, 
така и на знанията и социалните умения. 
Д-р Ангелова даде пример с подхранването на интереса на децата към STEM (обучение, фокусирано върху наука, 
технологии, инженерство и математика - НТИМ) теми въз основа на начина, по който мозъкът им реагира, а не на техния 
пол. Така ще се гарантира, че техният талант и потенциал са напълно стимулирани, развити и оползотворени в полза на 
по-късните етапи от живота им.  
Сред препоръките на ЕИСК е държавите-членки, подкрепени от Комисията, заедно със социалните партньори и 
съответните организации на гражданското общество, да стартират широкообхватна кампания за повишаване на 
осведомеността и информиране за насърчаване на културата на равенство между половете през целия живот. Тя следва 
да насочи вниманието на вземащите решения към състоянието и напредъка на равенството между половете във 
въпросните държави членки и да ги насърчи да споделят добри практики.  
Равенството между половете по отношение на участието във вземането на политически решения на национално, 
регионално и общинско ниво е от решаващо значение, като се има предвид въздействието на политическите решения 
върху живота на гражданите. Увеличаването на дела на жените политици на всички нива изисква укрепване на 
информираността на избирателите, както и на партиите, номиниращи кандидати, и насърчаване на култура, която 
насърчава и позволява на жените да вземат активно участие в политическия живот. 
Тъй като подобряването на равенството между половете изисква въвеждането на мерки в няколко области на 
политиката, ЕИСК счита, че политиците на всички равнища трябва да следват принципа на интегриране на равенство 
между половете и да включат равенството между половете във всички решения, включително тези относно 
бюджетирането, инвестициите, финансирането и обществените поръчки. 
По време на речта си пред министрите от ЕС д-р Ангелова заяви, че приобщаването на пазарите на труда е още по-важно 
като се имат предвид предизвикателствата, причинени от застаряването на населението и необходимостта от 
осигуряване на квалифицирана работна сила. Премахването на всякакви пречки и предоставянето на стимули за 

http://www.fcbzr.org/
https://profil.fcbzr.org/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0/
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цялостното участие на жените в пазарите на труда, независимо от професията, задачата или възрастта, е от решаващо 
значение. Като добри практики в това отношение тя посочи гъвкавите условия на работа, родителските отпуски и 
данъчното облагане, които могат да играят роля за подобряване на равенството между половете.  
Според ЕИСК трябва да се гарантира, че националните планове за възстановяване и устойчивост включват целеви 
действия за подобряване на равенството между половете на пазара на труда. В допълнение трябва да бъдат 
реализирани мерки, които да създадат подходящи условия за предприемачество и правене на бизнес, включително 
подкрепяща фискална рамка и премахване на пречките пред предприемачеството сред жените.  
В заключението си д-р Милена Ангелова подчерта, че постигането на равенство между половете е възможно само като 
съвместен ангажимент и постоянни усилия на всички политически лидери и лица, вземащи решения на европейско, 
национално, регионално и местно ниво, заедно със социалните партньори и организациите на гражданското общество.  
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Председателят на Стратегическия съвет към президента: Не са големи шансовете за съставяне на кабинет 
Председателят на Стратегическия съвет към президента проф. Александър Маринов определи като малки шансовете за 
съставяне на кабинет. В "Денят започва" той посочи липсата на доверие между политическите субекти като един от 
основните проблеми. 
Според проф. Маринов идеята на ГЕРБ за разговори с помощта на неутрални посредници, макар и любопитна, едва ли 
ще доведе до промяна в решенията на различните партии. Това би трябвало да стане ясно при консултациите при 
президента, които предстоят. 
"Когато партиите отидат на консултации, те вече би трябвало да имат някаква позиция. Те дори би трябвало да 
кажат пред президента как виждат нещата и какви възможности виждат. В зависимост от това какво партиите 
изложат - тази дискусия може да продължи, да се детайлизира и т.н.", заяви проф. Маринов. 
 
√ „Топлофикация София“ е погасила над 543 млн. лв. просрочени задължения към „Булгаргаз“ 
Oт началото на годината „Топлофикация София“ е погасила над 543 млн. лв. просрочени задължения към „Булгаргаз“. 
Топлофикационното дружество е изготвило три прогнозни сценария за месечните плащания към газовия доставчик до 
края на регулаторния период – 30 юни 2023 г., съобщиха от КЕВР. 
От 1.01.2022 г. до 28.09.2022 г. „Топлофикация София“ е погасила просрочени задължения към „Булгаргаз“ в общ размер 
над 543 млн. лв. Към 31.08.2022 г. общият размер на текущите задължения на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ 
възлиза на стойност над 349 млн. лв. 
Това се посочва в писмо на ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД до КЕВР в отговор на дадените от регулатора 
задължителни предписания след извършената извънредна проверка на дружеството във връзка с високата му 
задлъжнялост за извършени доставки на природен газ. Съгласно предписанията дружеството трябваше да посочи 
размера на заплатените просрочени задължения към „Булгаргаз“ ЕАД към 20.08.2022 г., размера на текущите 
задължения към обществения доставчик към 31.08.2022 г., както и дали се предвиждат доставки на природен газ за 
производството на топлинна и електрическа енергия. „Топлофикация София“ трябваше да предостави също график за 
погасяване на задълженията към „Булгаргаз“ ЕАД, както и да информира Комисията за всички предприемани действия за 
подобряване на финансовото си състояние. 
„Топлофикация София“ е изготвила три прогнозни сценария за месечните плащания и динамиката на дълга към 
„Булгаргаз“ до края на регулаторния период – юни 2023 г. Те са на база на прогнозните входящи и изходящи парични 
потоци при следните основни параметри и допускания: запазване на цената на топлинната енергия в размер на 137,82 
лв./МВч за целия регулаторен период; запазване на премията за ВЕКП в размер на 785,82 лв./МВч за периода ; средна 
цена на квотите за въглеродни емисии в размер на 91,30 евро/тон; прогнозна борсова цена на електрическата енергия 
по тримесечия - четвърто тримесечие 2022г. - 660 лв./МВч, първо тримесечие 2023 г.– 680 лв./МВч, второ тримесечие 
2023 г. - 550 лв./МВч. , средна цена на природния газ в размер на 247,97 лв./МВч за четвърто тримесечие на 2022 г., 220 
лв./МВч за първо тримесечие на 2023 г. и 180 лв./МВч. за второто тримесечие на 2023 г. 
Съгласно изготвения Сценарий 1 /без получаване на компенсации за природен газ/ и при описаните допускания, 
„Топлофикация София“ прогнозира продължаващо нарастване на дълга към „Булгаргаз“, като в края на регулаторния 
период – 30.06.2023 г. той би достигнал прогнозен размер от близо 933 млн. лв. 
Вторият сценарий е изготвен на база на допускането за компенсация от 50% от разликата между прогнозната цена на 
природния газ и утвърдената за месеца. Ако бъде приложена схемата за компенсация, действала през периода декември 
2021 г. - май 2022 г. за получаване на 50% от разликата между прогнозните тримесечни цени на природния газ в 
ценовото решение на КЕВР от 1.07.2022 г. и реалните постигнати цени, дългът на „Топлофикация София“ към 
обществения доставчик в края на регулаторния период би достигнал прогнозен размер от близо 511 млн. лв. 
Третият сценарий е базиран на 100% компенсация от разликата между прогнозната цена на природния газ и утвърдената 
за месеца. При прилагане на схема за компенсация в този размер „Топлофикация София“ ще бъде в състояние да 
изплаща текущите фактури за природен газ, както и да погасява натрупания към момента дълг, като в края на 
регулаторния период задълженията биха намалели до близо 90 мл.лв. 

https://bntnews.bg/news/predsedatelyat-na-strategicheskiya-savet-kam-prezidenta-ne-sa-golemi-shansovete-za-sastavyane-na-kabinet-1209592news.html
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Според „Топлофикация София“ третият сценарий, предвиждащ пълно възстановяване на разходите за природен газ, е 
най-рационалното решение за запазване конкурентността на услугата и прекратяването на декапитализацията и 
дълговата спирала на дружеството. 
По отношение на предприетите действия за подобряване на финансовото си състояние „Топлофикация София“ счита, че 
съществено влияние оказват регулаторната среда, рекордните ценови нива на природния газ и на квотите за въглеродни 
емисии. Посочва се, че закупуването на газ и на емисии на годишна база заема близо 83,4% в структурата на разходите 
/73,1% за гориво и 10,3% за квоти/. С разходите за лихви и неустойки към БЕХ и Булгаргаз, разходи за персонал и за 
вноски към ФСЕС делът на общите разходи, върху които дружеството не може да влияе, достига 94%. 
С цел дългосрочно финансово стабилизиране на дружеството Топлофикация София“ реализира план за обновление и 
модернизация на съоръженията и инсталациите, насочен към повишаване на ефективността на производството. 
Предвижда се и подобряване на съотношението между произвежданата електрическа и топлинна енергия, което да 
доведе до увеличаване на приходите от продажба на електрическа енергия. 
С подписано на 26.05.2021 г . Споразумение между Столична община и Агенцията за търговия и развитие на САЩ е 
предоставено безвъзмездно финансиране от близо 920 хил. щатски долара за изготвяне на План за оздравяване, 
модернизация и рекапитализация на „Топлофикация София“ /Плана/, който предвижда повишаване на производството 
на електрическа енергия по високоефективен начин и мерки за спестяване на първична енергия. Предвидено е 
изграждане на когенерационни мощности с парогазови инсталации в топлорайони „Люлин“ и „София Изток“. 
Мощностите са съобразени с изграждането в ТЕЦ „София“ на високоефективна инсталация за комбинирано производство 
с RDF гориво. 
В резултат на инвестицията в генериращи съоръжения с обща мощност 580 MWe дружеството ще увеличи 
съотношението на произведената електрическа енергия към произведената топлинна енергия – от 18,28% до 85,17%/ 
при нараснала ефективност на оползотворяване 91,6%/. 
Планът предвижда и надграждане на топлопреносната мрежа чрез въвеждане на ново технологично решение за 
хидравликата на топлопреносната мрежа, което ще гарантира сигурността при топлоснабдяването. Мерките ще доведат 
до подобряване на режимите на работа на цялата преносна мрежа и до намаляване на времето за идентифициране на 
аварии. С цел рехабилитация и модернизация на генериращите мощности предстои да бъдат изградени 764 MW нови 
енергийни котли за захранване на турбогенераторите в ТЕЦ „София Изток“ и ТЕЦ „София. Чрез изграждане на система 
SNCR ще бъдат модернизирани съществуващи мощности, което ще доведе до намаляване на вредните емисии и ще 
гарантира чистотата на въздуха. 
Съгласно изготвения от консултанта финансов план общите капиталови разходи за изпълнението на проекта възлизат на 
854,6 млн. евро - 432 млн. евро за изграждане на нови когенерационни мощности, 169 млн. евро за нови котли и 
рехабилитация на съществуващите и 254 млн. евро - за надграждане на разпределителната мрежа. Предвид 
невъзможността на Столична община и на дружеството да осигурят необходимия финансов ресурс, са поставени някои 
условия при провеждането на процедура за избор на изпълнител, възлагане на смесена обществена поръчка за 
строителство на енергийни мощности и за предоставяне на консултантски услуги от външен инвеститор. Условията 
предвиждат Столична община да запази 100% от собствеността си, да не участва във финансирането на обществената 
поръчка, както и да не предоставя финансови гаранции. Максималният срок на договора е 35 години. 
Като съществени ползи от този План „Топлофикация София“ посочва подобряване на топлинната и електрическа 
ефективност, редукция на изпусканите парникови газове чрез замяна на използването на природен газ с възобновяемо 
генериран „зелен водород“, подобряване на атмосферния въздух, повишаване на сигурността на снабдяването. С 
осигуряването на достатъчен ресурс на топлинната енергия до 2050 г., през следващите 20 години дружеството ще може 
да увеличи броя на клиентите с близо 15% и в дългосрочен план ще осигури социално приемлива цена на услугата. 
С цел намиране на устойчиво решение „Топлофикация София“ е предприела действия по предоговаряне на дълговата 
експозиция към БЕХ ЕАД и обслужване на текущите задължения към „Булгаргаз“ ЕАД. През август и септември 2022 г. са 
подписани няколко тристранни споразумения между дружеството, БЕХ и ФСЕС, с които се предвижда 20% от 
постъпленията по ежемесечните премии от Фонда за настоящия регулаторен период да бъдат превеждани на БЕХ ЕАД. 
По този начин ще бъдат погасени задължения за 126 млн. лв. 
С друго подписано споразумение с БЕХ „Топлофикация София“ се задължава до 31.03.2029 г. да изплати неуредени 
задължения към Холдинга в размер на 333,5 млн. лв., произтичащи от Договори за цесия между „Булгаргаз“ и БЕХ. Така 
„Топлофикация София“ ще намали с 12,9 млн. лв. годишните си разходи за лихви по дълга към Холдинга. 
С подписаното на 14.09.2022 г. трето тристранно споразумение между „Топлофикация София“, БЕХ и Булгаргаз се 
предвижда 80% от постъпленията на дружеството по дължимите ежемесечни премии от ФСЕС за регулаторния период 
1.07.2022 г. -30.06.2023 г. да бъдат директно превеждани на газовия доставчик за погасяване на текущите задължения. 
Общият прогнозен размер на задълженията, които ще бъдат погасени, възлиза на 506 млн. лв. 
„Топлофикация София“ е предприела действия за увеличаване на събираемостта. Обобщените данни показват, че тя се 
повишава - към 1.09.2022 г. е 84,05%, като за сравнение към 1.09 м.г. е 82,66%. Дружеството прилага комплекс от 
допълнителни мерки, предвиждащи постоянни контакти със стопански длъжници, сключване на споразумения за 
разсрочено плащане на посочен адрес, ежедневен мониторинг на изпълнението на споразуменията и др. Прилагат се и 
индивидуални схеми за разсрочване на дължими суми за крупни длъжници. 
Към настоящия момент пазарната конюнктура не предполага участие на „Топлофикация София“ на свободен пазар за 
доставки на природен газ. Като основна причина се изтъква, че утвърдените Вътрешни правила за търговия с природен 
газ не позволяват покупки на цени, надвишаващи регулираните цени. Към момента миксът за регулирания пазар 
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осигурява по-ниски от пазарните борсови цени и предвид включването на азерския газ няма икономическа логика 
дружеството да закупува газ по свободно договорени цени. 
Комисията счита, че получените разяснения от „Топлофикация София“ са пример за ползата от извънредните проверки 
на регулатора, извършавани при възникнали проблеми от обществена значимост и при постъпили сигнали. С даваните 
задължителни предписания в изпълнение на своите законови задължения КЕВР цели енергийните дружества да 
подобряват цялостната си дейност, при спазване на лицензионните и нормативни изисквания. 
Като държавен орган, работещ изцяло в обществен интерес и в условията на публичност, Комисията и занапред ще 
предоставя изчерпателна информация за извършваните проверки и за резултатите от тях. 
 
БНР 
 
√ Министерството на туризма ще предложи да се заделят 300 млн. лв. за туристически ваучери 
Министерството на туризма ще предложи в бюджетът за следващата година да бъдат предвидени 300 милиона лева под 
формата на ваучери, които да бъдат използвани само за туристически услуги. Това съобщи Министърът на туризма Илин 
Димитров, който участва в 8-ата работна среща между туристическия бизнес и местната власт, която се провежда в Стара 
Загора. 
Министерството на туризма е очертало пет стълба, на които да стъпва туризмът като бюджетна рамка. Единият от тях 
предвижда разширяване на обхвата на ваучерите. Рекламата на туризма трябва да бъде основана на даденостите на 
страната, а не само на морето и планината, като бъдат насочени послания и към вътрешния пазар, каза министър Илин 
Димитров: 
"Второто ни предложение беше бюджетът за реклама да бъде 100 милиона лева, като това ще ни позволи да бъдем 
адекватни на пазара, да можем да популяризираме бранда ни. Третото ни предложение е ДДС да остане 9% за 
абсолютно всички в сектора, които упражняват дейности, свързани с туризма, и това да бъде за постоянно и да не я 
дискутирани всяка година тази мярка. Четвъртото ни предложение е да възстановим, ако ни позволят от Европейската 
комисия - има изпратено писмо, 35 евро мярката на седалка, а дори и да субсидираме автобусните чартъри". 
Другата необходима мярка е да остане таванът на цените на тока, като се добавят и ограничения за газ и безакцизно 
гориво за нафтовите стопанства на хотелите, посочи Илин Димитров. 
 
√ Държавата пое нов дълг за едва 102 млн. лева под формата на 10,5-годишни книжа при лихва от 4,01% 
Министерството на финансите отмени емисионния си календар, обявен през септември 
На 3-ти октомври 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия на 10,5-годишни държавни ценни книжа 
(ДЦК), които са деноминирана в лева и с падеж на 27-юли 2026 г., съобщават на сайта на финансовото министерство. 
На проведения в понеделник аукцион бяха пласирани ДЦК за едва 102,75 млн. лева съвкупна номинална стойност при 
първоначално обявено намерение за поемане на дълги за 200 млн. лева, като беше постигната среднопретеглена 
годишна доходност в размер на 4,01%. 
Общият размер на подадените поръчки достигна едва 156 млн. лева, което съответства на коефициент на покритие от 
прекалено скромните 0,78 пункта. 
Постигнатият лихвен спред спрямо аналогичните германски федерални облигации беше в размер на 221 базисни точки 
(лихвите по българските книжа надвишават тези по немските с 2,21%). 
От финансовото министерство посочват, че резултатите от проведения аукцион отразяват силната волатилност на 
финансовите пазари в Европа и в световен мащаб, продължаващата ясно изразена тенденция за покачване на цената на 
дълговото финансиране и ограниченията пред неговото осигуряване. 
На вчерашния аукцион най-голямо количество 10,5-годишни ДЦК бяха придобити от банките - 90,27%, следвани от 
застрахователни дружества - 3,89%, пенсионни фондове – 2,92%, гаранционните фондове – 1,95% и други - 0,97%. 
Това е поредният дългов аукцион, който премина при слаба интерес, довел до постигане на висока доходност по 
емитираните книжа. 
На 26 септември 2022 г. Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с 
матуритет от 5,5-години, които са деноминирана в лева и с лихвен процент от 3,20%. 
Тогава бяха пласирани книжа за близо 150 млн. лева - под планираното поемане на дълги за 200 млн. лева. Постигната 
по 5,5-години книжа среднопретеглена доходност също беше доста висока, достигайки цели 4,13%, а коефициентът на 
покритие - едва 1,02 пункта. 
Министерството на финансовите също така обяви, че отменя публикувания на 13-ти септември емисионен календар, като 
ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, имайки предвид пазарното 
състояние както на вътрешния, така и на международните капиталови пазари, съобразно необходимостта от дългово 
финансиране. 
 
√ Фермерите, получаващи подкрепа от ДФ "Земеделие", трябва да докажат продукцията си до 31 октомври 
От днес до 31 октомври фермерите, кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за животни, трябва да докажат 
произведената и реализирана от тях продукция. 
За да получат субсидия, фермерите трябва да представят документи, че са произвели и продали определените в 
нормативната уредба количества мляко и млечни продукти по съответната схема. 
Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода от 1-ви октомври 2021-ва до 30 септември тази 
година, уточняват от Фонд "Земеделие". 

https://www.minfin.bg/bg/news/11943
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√ Очаква се ЦИК да обяви окончателните резултати от изборите 
Очаква се днес Централната избирателна комисия да обяви окончателните резултати и разпределението на мандатите 
след проведените на втори октомври предсрочни парламентарни избори. Това ще стане, след като приключи повторното 
въвеждане на данните от протоколите и след като бъдат отстранени грешките и несъответствията. 
Законовият срок за обявяване от Централната избирателна комисия на получените гласове, както и разпределението на 
мандатите между партиите и коалициите, е не по-късно от четири дни след деня на вота или четвъртък. 
Заседанието на ЦИК е насрочено за 14 часа днес и затова оповестяването на резултатите може да стане предсрочно още 
до края на деня. Вчера на обяд и последната от всички 31 районни избирателни комисии предаде документацията си в 
ЦИК и започна повторното въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии. Съгласно 
разпоредбите на Изборния кодекс при наличие на разлики, както и при установяване на очевидни фактически грешки, 
Централната избирателна комисия се произнася с решение за окончателните числови данни по всеки от случаите и 
актуализира базата данни. 
Говорителят на ЦИК Росица Матева коментира: 
"Възможно е да има някакви размествания, макар и минимални. В момента сме обявили на нашата Интернет страница 
100 процента въвеждане от протоколите от ЦИК в РИК в страната и от ЦИК в Централната избирателна комисия извън 
страната". 
Съгласно тези данни седем формации влизат в новото 48-о Народно събрание. Това са коалиция ГЕРБ-СДС, 
"Продължаваме промяната", ДПС, "Възраждане", БСП за България, Демократична България и "Български възход". Когато 
кандидат е избран в два многомандатни изборни района, той е длъжен в еднодневен срок от узнаването писмено да 
заяви в Централната избирателна комисия в коя листа желае да остане избран. Централната избирателна комисия 
обявява имената на избраните народни представители не по-късно от 7 дни след изборния ден – тоест до 9-и октомври, 
неделя. 
 
√ ЕП обсъжда присъединяването на България и Румъния към Шенген 
Европейският парламент ще обсъди на днешното си заседание в Страсбург присъединяването на България и Румъния 
към Шенген. Очаква се евродепутатите да призоват пространството за свободно движение да се разшири с всички страни 
членки на ЕС, които искат да бъдат включени в него. 
Освен България и Румъния, в момента извън Шенген са Хърватия, Кипър и Ирландия. 
Това не са първите дебати в Европейския парламент, на които се отправя призив страната ни и северната ни съседка да 
бъдат включени в пространството за свободно движение. Апел имаше и в приетите резолюции през 2018-та и 2020-та 
година, както и в доклада от миналата година за функционирането на Шенген. Европейската комисия също е отправяла 
многократни призиви в полза на България и Румъния. 
За да стане това обаче, е необходимо единодушие в Съвета на ЕС. Този въпрос не беше приоритет на приключилото в 
края на юни френско председателство, като приближени до президента Еманюел Макрон се мотивираха с факта, че 
първо трябва да сложат ред в Шенген, преди да допуснат нови страни там. Засега на тази стъпка продължава да се 
противопоставя Нидерландия.  
 
√ Ираче Гарсия: Да прекратим 11-годишното шенгенско ходене по мъките на България и Румъния 
Шенгенското пространство безспорно е едно от най-великите достижения на Европейския съюз. Неограниченото 
пътуване облагодетелства милиони европейски граждани и бизнеси. Но за България и Румъния ЕС все още не е сбъднал 
тази мечта за липса на граници, пише в електронното издание "ИЮ Обзървър" Ираче Гарсия, лидер на групата на 
социалистите и демократите в Европарламента, заедно с колегата си евродепутат Дан Ника. 
Напротив процесът по присъединяване към пространството на свободно пътуване се превърна в повтарящ се кошмар за 
двете страни на външни граници на ЕС. 
Миналата седмица се навършиха 11 години, откакто ръководени от консерватори правителства наложиха вето над 
молбите за членство на Румъния и България за присъединяване към Шенген. 
И двете страни са приключили всички етапи на процеса по оценка за присъединяване. Това бе част от сделката. Но, 
въпреки неколкократните призиви на Европейския парламент, процесът бе неприемливо отложен в продължение на 
години по причини, които няма абсолютно нищо общо с устойчивото и отговорно управление на външните граници на 
ЕС. 
И въпреки че и двете страни свършиха тежка работа, за да убедят, че са готови за свободното придвижване, повече от 
десетилетие по-късно и двете страни все още чакат. Година след година усилията на София и Букурещ са игнорирани. 
Без всякаква обективна причина България и Румъния продължават да чакат на вратата твърде дълго. Търпението има 
лимити. Правителствата в ЕС не могат да продължават да предават ценностите на ЕС като солидарност и сближаване, 
пишат двамата евродепутати, според които "популистки правителства в ЕС трябва да изоставят двойните стандарти и 
демонстрират дух на солидарност". 
 
√ Висши еврокомисари призовават за съвместно емитиране на дълг за справяне с енергийната криза 
Предожението е прието със скептицизъм от някои членки на ЕС 
Двама висши служители на Европейската комисия призоваха във вторник за съвместно вземане на заеми от 27-членния 
ЕС за финансиране на отговора на кризата с енергийните цени, която заплашва да вкара единния блок в икономическа 
рецесия. 



8 

 

В публикация в Irish Times европейският икономически комисар Паоло Джентилони и комисарят по вътрешния пазар 
Тиери Бретон казаха, че новият общ заем може да бъде по модела на съвместния дълг, емитиран по време на 
коронавирусната пандемия, който имаше за цел да се субсидира запазването на работни места, които иначе биха били 
загубени, съобщава Ройтерс. 
Тяхното предложение идва в момент, когато огромният пакет от финансова подкрепа на Германия в размер до 200 млрд. 
евро за домакинства и компании поражда загриженост сред другите правителства на ЕС, които не могат да предоставят 
подобна подкрепа, относно честната конкуренция на единния пазар. 
"По-важно от всякога е да избегнем фрагментирането на вътрешния пазар, създаването на надпревара за субсидии и 
поставянето под въпрос на принципите на солидарност и единство, които са в основата на нашия европейски проект", 
написаха в ирландското издание двамата висши еврокомисари. 
"Изправени пред колосалните предизвикателства пред нас, има само един възможен отговор: този на Европа на 
солидарността. За да преодолеем разломите, причинени от различните полета за маневриране на националните 
бюджети, трябва да помислим за съвместни инструменти на европейско ниво", посочват още те. 
По време на коронавирусната пандемия ЕС емитира съвместен дълг за 100 милиарда евро на много ниска цена чрез 
своята схема SURE и даде парите назаем на правителствата за субсидиране на заплатите на работниците по време на 
икономическия спад, провокиран от Covid-19. 
"Вдъхновявайки се от механизма SURE за подпомагане на европейците и индустриалните екосистеми, в настоящата 
криза подобна идея (за емитиране на съвместен дълг) може да представлява едно краткосрочно решение“, написаха 
двамата еврокомисари. 
"Това може също така да проправи пътя за първа стъпка към предоставянето на "европейски обществени блага" в 
секторите на енергетиката и сигурността, което е единственият начин да се осигури системен отговор на кризата", казаха 
още те. 
Двамата европейски комисари обаче получиха скептичен отговор от някои държави членки на това предложение за 
емитиране на съвместен дълг, съобщава "Файненшъл таймс". 
Сигрид Кааг, холандски министър на финансите, каза пред финансово издание, че не е сигурна дали това е правилният 
подход. Говорейки пред репортери в Люксембург във вторник, Валдис Домбровскис, изпълнителен вицепрезидент на ЕК, 
пък каза, че идеята изисква допълнителни дискусии, тъй като на масата има "различни гледни точки". 
 
√ Държавните глави на 13 страни се събират в Малта 
Държавните глави на 13 страни от Европейския съюз се събират тази вечер в Малта, за да обсъдят актуални въпроси и 
проблеми от дневния ред на Европа. Президентът на Малта Джордж Вела е домакин на утрешната 17-та неформална 
среща на върха на президентите от групата „Арайолуш“. 
Групата „Арайолуш“ е форум за политически диалог на президентите на парламентарните републики в Европейския 
съюз. Форматът е създаден през 2003 година в Португалия. Тази година 17-ата среща на върха ще събере президентите 
на 13 европейски държави в малтийската столица Валета. Там те ще обсъждат актуални въпроси от дневния ред на 
Европа. Сред тях са: сигурността, енергийната криза, охраната на външните граници на ЕС, ролята на Европейския съюз 
като глобален играч на световната сцена, както и сътрудничеството в източната и южната част на континента, посочва 
домакинът на срещата президентът на Малта Джордж Вела:  
"Сигурен съм, че войната в Украйна и случващото се там, ще бъде водеща тема по време на дискусиите. В дневния ред са 
и въпросите, свързани с климатичните промени, мигратската криза и енергийната дипломация". 
В срещата ще участва и българският президент Румен Радев. Страната ни се присъедини към групата „Арайолуш“ преди 9 
години по покана на Полша и Португалия. През 2016 година България беше домакин на 12-ата среща на върха. 
 
√ Членките на ЕС са близо до сделка за ценови таван на руския петрол в осмия пакет от санкции 
Очаква се посланиците на страните от Съюза да подпишат в сряда окончателната версия на новия санкционен 
пакет 
Държавите членки на ЕС се доближават до постигане на споразумение за налагане на таван на цените на руския петрол, 
докато се стремят да намалят приходите на Кремъл и допълнително да накажат Москва за войната ѝ в Украйна, съобщи 
"Файненшъл таймс". 
Посланиците на страните от Съюза се срещнаха във вторник вечерта в Брюксел, за да уредят последните детайли по 
осмия пакет от санкции на единния блок срещу Москва, включително предложението за таван на цената на руския суров 
петрол, доставян до държави извън ЕС. Мярката се договаря от месеци между партньорите от Г-7. 
Длъжностни лица, информирани за преговорите, посочиха пред "Файненшъл таймс", че точните подробности за горна 
ценова граница на изнасяния от Русия петрол няма да бъдат включени в договорения пакет и че за прилагането им ще е 
необходимо ново единодушно съгласие. 
И "Политико" (Politico) цитира седем неназовани европейски дипломати, според които е постигнато предварително 
съгласие за осмия пакет от санкции срещу Русия, който включва ценови таван на руския петрол. 
Решението за действителна цена или ценови диапазон на бъдещата горна граница все още не е взето, отбелязва 
"Политико", добавяйки, че Съединените щати са предположили, че тази информация може да "дойде до няколко 
седмици". 
ЕС е подложен на натиск да сключи сделка по новия пакет със санкции в отговор на решението на руския президент 
Путин да засили значително своята повече от 7-месечна война срещу Украйна, като премине към анексиране на четири 
от регионите на страната и обяви частична мобилизация, за да подсили армията си. 
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Европейският длъжностните лица възнамеряват да се съберат отново в сряда, за да подпишат окончателната версия на 
текста на пакета от санкции, след което той ще влезе в сила след публикуването му в официалния вестник на ЕС. 
Пълното прилагане на горна граница на цените на петрола обаче ще изисква консенсус между членките на Г-7 за 
правилното ниво на тавана и ефективността му ще зависи до голяма степен от това дали основните вносители на руски 
петрол, които са извън ръководената от Г-7 коалиция, ще се съгласят. 
Сред другите мерки в пакета ще бъдат редица по-строги ограничения върху вноса в Русия, посочва още "Файненшъл 
таймс". 
 
√ Продължава контраофанзивата на Киев срещу силите на Москва 
Украинските сили са освободили ключово село в южната област Херсон, което ще доведе до ускоряване на поредното 
отстъпление на руската армия. 
В телефонен разговор американският президент Джо Байдън съобщи на украинския си колега Володимир Зеленски, че 
САЩ отпускат на Киев нова военна помощ в размер на 625 милиона долара, включително системи за залпов огън 
"Хаймарс". 
Украинското знаме вече е издигнато над село Давидов брод. Съобщава се и за още няколко други близки села, които са 
били освободени от окупаторите. Украинските сили превзеха град Дудчани на западния бряг на река Днепър при 
голямото им настъпление към Херсонския регион, според назначения от Русия ръководител на администрацията. 
На изток украинските сили напредват, след като през уикенда превзеха Лиман, главният руски бастион в северната част 
на Донецка област. 
Проруският лидер в Донецк каза, че силите формират нова отбранителна линия около град Кременная. Последните руски 
неуспехи идват, докато се очаква президентът Владимир Путин да подпише укази за анексиране на четири украински 
региона, на фона на бушуващи в тях боеве. 
Вчера Горната камара на парламента в Русия единодушно и без дебати одобри анексирането на контролираните от 
руската армия територии в Украйна. Ден по-рано законите получиха единодушната подкрепа и на Държавната дума. 
Анексирането няма легитимност според международното право и президентът на Украйна Володимир Зеленски ги обяви 
за невалидни. 
Във вечерното си видеообръщение Зеленски отново заяви, че украинските сили няма да спрат, докато не освободят 
страната от окупаторите: 
"Украинската армия извършва доста бързо и мощно настъпление в южната част на страната ни в рамките на текущата 
отбранителна операция. Само тази седмица, след руския псевдореферендум, десетки населени места вече са 
освободени - в Херсонска, Харковска, Луганска и Донецка област. Нашите воини не спират. И е само въпрос на време да 
прогоним окупатора от цялата ни земя." 
Украинският президент е благодарил на американския си колега Джо Байдън за продължаващата военна и финансова 
подкрепа на САЩ.  
Решението на Вашингтон да изпрати още военна помощ на Украйна представлява заплаха за интересите на Москва. 
Това написа в коментар в "Телеграм" руският посланик в Съединените щати Анатолий Антонов, предаде Ройтерс. 
По думите му "доставките на военни продукти от Съединените щати  и техните съюзници не само водят до 
продължителни кръвопролития и нови жертви, но и увеличават опасността от пряк военен сблъсък между Русия и 
западните страни". 
 
√ Байдън забранява търговията на САЩ с активи на МВФ, държани от Русия и Беларус 
Президентът на Съединените щати Джо Байдън подписа във вторник законопроект, забраняващ на Министерството на 
финансите на САЩ да обменя т.нар. "Специални права на тираж" (СПТ) на Международния валутен фонд, притежавани от 
Русия и Беларус, съобщи Белият дом. 
След този ход Вашингтон вече няма да участва в обмена на американски долари за международни резервни активи, 
поддържани от МВФ въз основа на вноските от тези две конкретни държави членки във водещия международен 
кредитор. 
Двупартийното законодателство, предложено от американския представител Френч Хил, беше прието от Сената на САЩ с 
единодушно съгласие. 
 
√ Петролът леко поевтиня 
Световните цени на петрола слабо се понижават след два дни на ръст, сочат данните от търговията, предава БГНЕС. 
Към 8:11 ч. българско време цената на декемврийските фючърси на суровия петрол тип „Брент“ се понижи с 0,07% до 
91,74 долара за барел, а на ноемврийските фючърси на WTI - с 0,16% до 86,38 долара. 
Цените на петрола се понижиха в тази сутрин, след като се повишиха поради медийни съобщения, че ОПЕК+ ще обмисли 
намаляване на производството с повече от 1 млн. барела дневно на днешната среща във Виен. За два дни суровият 
петрол тип „Брент“ поскъпна с 4,33%, а WTI - с 8,67%. 
Пазарите също са в очакване на статистическите данни. По-късно вечерта Министерството на енергетиката на САЩ ще 
публикува седмичните данни за запасите в САЩ. Анализаторите смятат, че търговските резерви от петрол са се 
увеличили с 2 млн. барела през седмицата до 30 септември. 
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√ Цената на златото леко се понижава 
Цената на златото слабо се понижава тази сутрин, като по-нататъшното движение на стойността му вероятно ще се 
определи след публикуването на данните за пазара на труда в САЩ, показват резултатите от търговията и коментарите на 
анализаторите. 
Към 7.59 ч. българско време декемврийските фючърси на златото на борсата Comex в Ню Йорк се понижиха с 3,25 
долара, или 0,19%, до 1727,25 долара за тройунция. Декемврийските фючърси на среброто се понижиха с 1,08% до 
20,872 долара за тройунция. 
Вниманието на трейдърите остава насочено към отчета за пазара на труда в САЩ, който ще бъде публикуван в петък. 
Пазарите очакват равнището на безработица в страната през септември да остане на августовското ниво от 3,7%, докато 
броят на заетите в неселскостопанския сектор се е увеличил с 250 000. 
„Докато отчетът за броя на заетите не покаже... резултат, трябва да остане подкрепата за златото и  то може да тества 
нивото от 1750 долара за тройунция“, заяви старши пазарният анализатор на Oanda Едуард Моя, цитиран от „Блумбърг“. 
В същото време цените на медта леко се повишават, като задържат растежа от вторник, показват данните от търговията. 
Към 8,13 ч. българско време декемврийските фючърси на медта на борсата Comex поскъпнаха с 0,21% до 3,5025 долара 
за фунт. Във вторник медта поскъпна с 2,4 %. 
В края на търговията във вторник на Лондонската метална борса (LME) цената на тон мед с доставка след три месеца се 
повиши с 2,8% до 7 718 долара, на алуминия - с 5,79% до 2 348 долара, а на цинка - с 2,92% до 3 047 долара. 
Индексът на долара (валутен курс спрямо кошница от валути на шест търговски партньора на САЩ) спадна с 1,4% до 
110,2 пункта от 111,75 пункта по-рано през деня. Обезценяването на долара подкрепя търсенето на стоки, включително 
мед, която става по-достъпна, когато се купува в друга валута. 
Пазарите продължават да следят основните пазарни показатели, включително перспективите за търсенето, на фона на 
рисковете от глобална рецесия. Междувременно фондовите пазари в Китай, основният потребител на мед, остават 
затворени поради дългия уикенд, което води до по-нисък обем на търговията. 
 
Сега 
 
√ МФ спира да тегли заеми до края на годината заради слаб интерес 
На втори пореден търг Министерството на финансите не успя да пласира цялото планирано количество държавни ценни 
книжа поради липсата на достатъчно интерес. 
На 3 октомври БНБ проведе аукцион за продажба на 10-годишни ДЦК за 200 млн. лв. при очаквана лихва 2.25% годишно. 
Оферти от банки, пенсионни фондове, застрахователни дружества и други инвеститори обаче са подадени за 156 млн. 
лв., като МФ е приело оферти само за 100 млн. лв. Постигнатата средна лихва е за 4.01%. 
Преди седмица по подобен начин МФ не успя да пласира цялото количество ДЦК от 200 млн. лв., а само за 150 млн., а 
постигната лихва бе 4.13%. 
"Резултатите от проведения аукцион отразяват силната волатилност на финансовите пазари в Европа и в световен мащаб, 
продължаващата ясно изразена тенденция за покачване на цената на дълговото финансиране и ограниченията пред 
неговото осигуряване", посочват от МФ. 
Заради неблагоприятния пазар МФ обяви, че отменя публикувания на 13 септември емисионен календар, според който 
до края на годината бяха планирани дългови емисии за 2 млрд. лв. 
МФ ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, имайки предвид пазарното 
състояние както на вътрешния, така и на международните капиталови пазари, съобразно необходимостта от дългово 
финансиране, посочиха от ведомството. 
През септември служебният кабинет зае средства от вътрешния пазар общо за 400 млн. лева при лихви над 3 и над 4%, 
както и 2.25 млрд. евро на външните пазари с лихви над 4%. 
За сравнение през пролетта държавата продаваше държавни ценни книжа при между 0,55 и 1,33% годишна доходност.  
ХАЗНАТА ВСЕ ОЩЕ С ИЗЛИШЪК 
В същото време данните за изпълнението на бюджета към края на септември показват, че той продължава да е на 
излишък, макар и по-нисък в сравнение с август.  Ако през август превишението на приходите над разходите беше 1.701 
млрд. лева, а през септември излишъкът е намалял до 1.055 млрд. лв. Т.е. в рамките на месец септември имаме дефицит 
от 646 млн. лв. Само за един месец - през септември, са направени разходи за над 6.3 млрд. лв. при малко над 5 млрд. 
лв. предходните месеци. Припомняме, че бюджетът е планиран с дефицит от 7.6 млрд. лв. след актуализацията му в 
средата на годината. Единствената причина той да е все още не излишък, са нереализираните разходи за капиталови 
инвестиции, които тази година са заложени в рекорден размер от 8.2 млрд. лв. 
 
√ С година закъснение ЕК одобри 1.6 млрд. евро по програма "Транспорт" 
С повече от година закъснение Европейската комисия одобри първата голяма инфраструктурна програма за България от 
новия 7-годишен програмен период. Програмата „Транспортна свързаност“ е на стойност 1.61 млрд. евро и трябваше да 
започне да се изпълнява още през 2021 г. Непрекъснатата смяна на правителства и ковид-пандемията обаче забавиха 
страната ни в подготовката на документите пред Брюксел. 
Европейският съюз отпуска  1.61 милиарда евро, една от най-големите суми за българските програми за сближаване през 
този програмен период, съобщиха от комисията. Предвидените инвестиции ще насърчат използването на 
екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива, ще подобрят качеството на пътната, железопътната и 
морската инфраструктура и ще допринесат за намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда. 
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Една от основните задачи, определени в програмата, е навременното завършване на TEN-T мрежата и цифровата 
трансформация. 
Сред другите приоритети са: 
• Привличане на пътници и товари към железопътния транспорт чрез подобряване на качеството на железопътната 
инфраструктура; 
• Премахване на наличните “тесни места“ по пътната инфраструктура; 
• Разработване на интелигентни транспортни системи и прилагане на новаторски решения за стабилна, интелигентна, 
сигурна и интермодална TEN-T мрежа в съответствие с целите на националната транспортна политика и препоръките на 
европейския семестър. 
Най-важните планирани инвестиции са: 
• Изграждане и модернизация на железопътни участъци по коридора Ориент/Източно Средиземноморие, включително 
железопътна връзка между Република България и Република Северна Македония, както и модернизация на 
железопътната линия София-Перник-Радомир; 
• Изграждане на пътен участък по протежение на коридора Ориент/Източно Средиземноморие и подобряване на 
свързаността между Рейнско-Дунавския коридор и Ориент/Източно-Средиземноморския коридор в посока Север-Юг, 
включително изграждането на магистрала Русе - Велико Търново; 
• Изграждане на инфраструктура за алтернативни горива по основните направления на националната пътна мрежа; 
• Развитие и разширяване на вътрешно водни пътища и морските пристанища за обществен транспорт за извършване на 
мултимодални операции, модернизиране и развитие на терминали и пристанищни съоръжения за комбиниран 
транспорт. 
Проектите, съфинансирани от ЕС по Програмата „Транспортна свързаност“, ще допринесат и за постигането на целите на 
Стратегията на ЕС за региона на река Дунав. 
 
√ Учениците в дуално обучение са се увеличили 30 пъти 
За младежите от 11 и 12 клас има възможност за сключване на трудови договори с конкретен работодател 
Броят на учениците в дуално обучение у нас се е увеличил 30 пъти за последните 6 години. През миналата учебна година 
те са били 10 450, докато през 2016 г. в дуална форма са се обучавали 353 ученици от 8 до 12 клас. Това съобщи 
заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова, цитирана от пресцентъра си, по време на 
Националната среща за иновации в дуалното обучение. Тя е организирана от Фондацията за модерно образование и 
Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, като на него е присъствал и зам.-министърът на 
икономиката и индустрията Димитър Данчев. 
Дуалното обучение у нас се подкрепя по европроект на стойност 24 млн. лв. - средства от Европейския социален фонд и 
от държавния бюджет. "Целта на проекта е да се разшири обхватът на дуалната система на обучение в България, да се 
повиши качеството на професионалното образование и да се засили връзката му с реалните нужди на пазара на труда", 
допълни зам.-министър Гайдарова. В рамките на проекта се оказва целенасочена подкрепа за училищата, обучаващи 
ученици в дуална система на обучение, подкрепа за тези ученици, за техните родители, работодатели и наставници. 
Отделно в Националния план за възстановяване и устойчивост се предвижда да бъдат изградени центрове за високи 
постижения, като 24 професионални гимназии ще бъдат напълно оборудвани. 
Зам.-министър Гайдарова припомни, че началото на дуалното обучение в България е поставено през 2015 г. чрез два 
проекта. Първият е ДОМИНО, който е по българо-швейцарската програма за сътрудничество за въвеждане на 
принципите на дуалното обучение в българската образователна система. Другият проект е на Стопанската камара в 
Австрия. От тогава са направени законодателни промени, за да се стимулира дуалното обучение и то да се провежда по 
правилния и законосъобразен начин, отбеляза Гайдарова. 
"От миналата година въведохме специфични допълнителни възможности за провеждане на държавния зрелостен изпит 
за придобиване на професионална квалификация, който стана и задължителен. Утвърдена беше програма за обучение 
на наставниците. Има изменения и в Кодекса на труда, свързани с уреждането на условията за сключване на трудови 
договори при дуалната система на обучение. Учениците в дуално обучение от 8 до 10 клас имат осигурени стипендии, 
като в 11 и 12 клас получават възможност за сключване на трудови договори с конкретния работодател", обясни Мария 
Гайдарова. По думите й важно при дуалното обучение е сътрудничеството и взаимодействието между всички 
заинтересовани страни. С тази цел през 2018 г. е създаден и Консултативен съвет за професионално образование и 
обучение. 
Припомняме, че т.г. бяха планирани 127.5 паралелки за дуално обучение след 7 клас, с 21.5 по-малко от м.г. Все още от 
МОН няма информация колко от тях са били реализирани. 
 
√ Получаваме безпрецедентни 480 млн. лв. за модерни училищни кабинети 
До 2026 г. всяко училище трябва да е оборудвало поне по една високотехнологична класна стая, работилница или 
лаборатория 
Мащабни инвестиции за образование са планирани по Плана за възстановяване и развитие - очаква се до 2026 
г. България да получи над 480 млн. лв. за изграждане на цялостна образователна СТЕМ среда от ново поколение в 
българските училища. Планирано е всяко от 2240-те учебни заведения у нас да изгради СТЕМ кабинет или център, които 
може да са под формата на лаборатории, високотехнологични класни стаи, работилници, научни центрове и др. 
СТЕМ са интердисциплинарни уроци с практическа насоченост, в които се включват различни учебни предмети (б. а. - от 
англ. STEM): S - science (наука), T - technology (технология), Е - engineering (инженерство), М - mathematics (математика). 
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По проекта ще се финансира изграждането на осем вида училищни СТЕМ центрове - кътове тип лаборатории, 
изследователски лаборатории, центрове за млади изследователи, центрове за технологии в креативните индустрии, 
центрове за дигитални създатели и центрове по природни науки, изследвания и иновации. Всяко училище ще може да 
кандидатства и за изграждането на високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. 
В зависимост от вида им ще се финансират различни дейности и пособия - комплекти за роботика и инженерни науки, 
3D-принтери, електронни платки и микрокомпютри, творчески кътове, зоокътове, техническо оборудване, лицензи за 
достъп до платформи с електронно съдържане по науките, необходими за приложната работа на учениците, видео- и 
звукозаписни студиа със снимачна техника, симулационна техника, виртуална и добавена реалност, видео и аудио 
оборудване за лингвистични занимания и др. 
Независимо че целта е всяко школо да има СТЕМ център, училищата ще трябва да разработят идеята си в конкретика и 
да подадат проектно предложение, на което ще бъде дадена обратна връзка с цел подобряване на концепцията. Те ще 
бъдат оценявани и за готовност за изпълнение на проектите си, а тези, които нямат високо ниво, ще бъдат оставени за 
по-късен етап през 2023 г. и ще получат нужните насоки. 
Училищата ще получават различни суми (общо почти 356 млн. лв. без ДДС) според броя на учениците - най-малките 
училища с под 50 ученици ще имат право на до 50 000 лв. за изграждане на СТЕМ кабинет, по-големите от 201 до 400 
ученици - до 200 000 лв., а най-големите с над 1000 ученици - до 600 000 лв. за по-големи СТЕМ центрове (центровете 
са обединения на няколко съществуващи пространства с цел практическо и приложно обучение по точните, инженерните 
науки, информационни технологии). 
Учебните заведения, които вече са получили средства по националната програма за изграждане на СТЕМ среда, ще 
получават по-малки суми: ако имат до 200 ученици - до 50 000 лв. на проект, ако учениците са от 201 до 400 - до 100 000 
лв., ако са над 1001 ученици - до 300 000 за проект. За високотехнологична класна стая пък сумите ще са от 10 000 до 80 
000 лв., или общо над 78 млн. лв. без ДДС. 
В новите зали за роботика, лабораториите, дигиталните работилници и т. н. учениците ще правят експерименти 
и електронни експедиции, ще търсят и добиват знания с добавена виртуална реалност, ще правят 
предприемачески проекти със социална, зелена, приложна, културна и творческа насоченост и др. Целта на новите 
пространства е да поощрят образователните иновации в преподаването в сферата на СТЕМ, креативността 
и изследванията, да създадат условия за развитие на ключови умения у учениците и в крайна сметка да се повиши 
интересът им към науките и научните изследвания. 
Очакванията са още те да помогнат за въвеждането на нови методи на преподаване и на ново учебно съдържание, както 
и за повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти, за което също е предвидено финансиране. Близо 
39 000 учители би трябвало да бъдат обучени как да преподават по СТЕМ методиката, а до нови, мотивиращи 
технологии за учене следва да се докоснат над 500 000 ученици. 
По проекта е предвидено и изграждане на Национален СТЕМ център за 15 млн. лв. без ДДС, който ще консултира 
развитието на СТЕМ среда във всяко българско училище, ще разработва и апробира интегрирано съдържание, методики 
и инструментариум в подкрепа на СТЕМ обучението както за учители, така и за ученици и студенти. Той ще осигурява 
лаборатории за подготовка на олимпийските отбори на страната ни, както и създаването на стандарти за качество и 
повишаване и измерване на резултатите от обучението. 
Планирано е и създаването на три регионални СТЕМ центъра за общо 17 млн. лв. без ДДС с функции на научно-
изследователски пространства, осигуряващи равен достъп до съвременно обучение и СТЕМ мислене на уязвими групи, 
както и ученици с различно ниво на интереси в творческите индустрии и приложните науки. В тях ще се правят конгреси, 
конференции, семинари, както и обучения на педагогически специалисти и ще бъдат изградени върху съществуващи 
ученически бази - Националния детски комплекс в с. Ястребино, Националния детски екологичен комплекс в Ковачевци 
и в Хисар. 
Срокът за изпълнение на проекта е до 2026 г., а общият му бюджет е 480 млн. лв. без ДДС. Стойността на ДДС в размер 
на 96 млн. лв. ще бъде финансирана за сметка на националния бюджет. 
Модернизация на образователната среда 
Проектите в областта на образованието, които ще бъдат финансирани по Плана за възстановяване, са общо четири. 
Освен този за СТЕМ центровете, по проекта за модернизация на образователната среда, по който ще се ремонтират 
училища, детски градини, общежития, ще се правят кампуси или изцяло нови школа, са планирани още повече средства - 
внушителните 569 млн. лв., плюс 110 000 лв. национално съфинансиране. За изграждане на младежки центрове са 
одобрени 63 млн. лв. (заедно със 7000 лв. съфинансиране), а за предоставяне на обучения за дигитални умения и 
създаване на платформа за обучение на възрастни - 322 млн. лв. (+57 000 лв. съфинансиране). 
 
√ Едно зарядно устройство ще замести всички останали 
От края на 2024 г. USB-C трябва да бъде единен стандарт за зарядно устройство за всички нови смартфони, 
таблети и фотоапарати 
Европейският парламент прие закон за единно зарядно устройство за всички смартфони. От края на 2024 г. USB-C трябва 
да бъде единен стандарт за зарядно устройство за всички нови смартфони, таблети и фотоапарат, предаде БГНЕС, като се 
позова на АФП. 
Мярката, която законодателите на ЕС приеха с 602 гласа "за" и 13 гласа "против", ще накара Apple - поне в Европа - да се 
откаже от остарелия Lightning порт на своите iPhone и да го замени с USB-C. 
Производителите на лаптопи ще имат допълнително време, от началото на 2026 г., да последват примера им. 
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Политиците от ЕС твърдят, че правилото за единно зарядно устройство ще опрости живота на европейците, ще снижи 
планината от остарели зарядни устройства и ще намали разходите на потребителите. 
Очаква се да се спестят най-малко 200 млн. евро годишно и да се намалят с над хиляда тона електронните отпадъци в ЕС 
всяка година, заяви ръководителят на блока по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестагер. 
Очаква се този ход на ЕС да се отрази в целия свят. 
В 27-те държави от Европейския съюз живеят 450 млн. души, които са едни от най-богатите потребители в света. 
Регулаторните промени в блока често определят световните индустриални норми в рамките на т.нар. ефект на Брюксел. 
"Днес е голям ден за потребителите, голям ден за нашата околна среда", заяви малтийският евродепутат Алекс Агиус 
Салиба, докладчик на Европейския парламент по този въпрос. 
"След повече от десетилетие единственото зарядно устройство за множество електронни устройства най-накрая ще стане 
реалност за Европа и се надявам, че ще можем да вдъхновим и останалата част от света", каза той. 
Apple, вторият по големина продавач на смартфони в света след Samsung, вече използва USB-C портове за зареждане на 
своите iPad и лаптопи. 
Но компанията се противопостави на законодателството на ЕС, за да наложи промяна на портовете Lightning на своите 
iPhone, като заяви, че това е непропорционално и би задушило иновациите. 
Въпреки това някои потребители на последните флагмански модели iPhone се оплакват, че Lightning кабелът прехвърля 
данни само с малка част от скоростта на USB-C. 
След две години законът на ЕС ще се прилага за всички преносими мобилни телефони, таблети, цифрови фотоапарати, 
слушалки, преносими високоговорители, преносими конзоли за видеоигри, електронни четци, клавиатури, мишки и 
преносими навигационни системи. 
 
√ Квантово телепортиране спечели Нобела за физика 
Не е, каквото сме виждали във филмите, заяви професорът-лауреат Антон Цайлингер 
Ален Аспе (Франция), Джон Клаусър (САЩ) и Антон Цайлингер (Австрия) спечелиха Нобеловата награда за физика за 
експериментите им с преплетени фотони, установяващи нарушаване на неравенствата на Бел и поставящи началото на 
квантовата информационна наука. Това обяви генералният секретар на Кралската академия на науките на Швеция Ханс 
Елегрен на пресконференция, излъчвана на живо в сайта на Нобеловите награди и каналите им в социалните мрежи. 
Цайлингер - професор по физика в университета на Виена, Австрия и старши изследовател в Института по квантова 
оптика и квантова информация на Австрийската академия на науките, ии екипът му демонстрират феномена, известен 
като квантово телепортиране, при който е възможно преместване на частици на квантово ниво. Проф. Цайлингер се 
включи в телефонен разговор на живо по време на пресконференцията в Кралската академия на науките на Швеция, на 
която бе обявен за нобелов лауреат.  
Квантовото телепортиране не е като това, което сме виждали във филмите, обясни австрийският учен в отговор на въпрос 
на шведски журналист. Феноменът използва заплитането на фотони и дава възможност за пренос на цялата информация 
от един обект на друг, каза Цайлингер. Според него в бъдеще това може да се използва за пренасяне на информация. 
Винаги съм се интересувал от квантова механика, каза още проф. Цайлингер. Първите му експерименти с квантово 
телепортиране били направени във Виена и нямали никакво практическо приложение, но вече не е така, добави 
той. Австрийският учен подчерта, че наградата е насърчение за младите хора, които е работил през годините и са 
допринесли за откритието му. 
Първата Нобелова награда за физика е присъдена през 1901 г. на немския физик Вилхелм Рьонтген за откриването на нов 
вид  лъчи, наречени на негово име. Сред по-известните лауреати в дисциплината г. са Анри Бекерел, Пиер и Мария 
Кюри  (1903), Макс Планк (1918), Алберт Айнщайн (1921), Нилс  Бор (1922), Лев Ландау (1962), Пьотър Капица (1978). За 
120 години е имало три лауреатки жени (Мария Кюри през 1903 г., Мария Гьоперт Майер през 1963 г. и Андреа Гец през 
2020 г. Джон Бардин е единственият, печелил отличието два пъти. 
Тазгодишното връчване на Нобеловите награди започна вчера с обявяването на призьора на медицина и физиология. 
Всеки от лауреатите получава и парична награда от 10 милиона шведски крони (близо 900 000 долара). Парите идват от 
завещанието, оставено от създателя на наградата -  шведският изобретател Алфред Нобел, починал през 1895 г. 
Престижните отличия продължават утре с дисциплината химия, в четвъртък ще бъде обявен Нобелистът за литература, а 
в петък - за мир. 
 
√ Книжа и призовки за фирми се връчват по специален ред 
Как се връчват съобщения и призовки на фирми? 
Когато стане дума за съобщения, съдебни книжа, призовки, обичайно се имат предвид проблемите около връчването им 
на граждани, на физически лица. Този въпрос стана особено остър, след като с приетия изцяло нов и влязъл в сила през 
2008 г. Граждански процесуален кодекс (ГПК) се въведоха нови правила, включително и при връчването на съобщения и 
призовки по граждански дела. 
Процедурите са посочени в главата "Съобщения и призовки". Според  ГПК "съобщението се връчва на адреса, който е 
посочен по делото". Когато получателят не е намерен на посочения адрес, съобщението се връчва на настоящия, а при 
липса на такъв - на постоянния. Изрично е посочено, че ако страната е посочила в седалището на съда лице, на което да 
се връчат съобщенията - съдебен адресат, или има пълномощник по делото, връчването се извършва на това лице или на 
пълномощника.  
И тук се стига до това, че има разписан специален ред за връчване на съобщения, съдебни книжа и призовки за 
търговски дружества и юридически лица, каквито са например фондациите, спортните клубове и т.н. 
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Според ГПК мястото за връчване на търговец и на юридическо лице, което е вписано в съответния регистър, е последният 
посочен в регистъра адрес. Ако лицето е напуснало адреса си и в регистъра не е вписан нов, всички съобщения се 
прилагат по делото и се смятат за редовно връчени. Връчването на търговци и на юридически лица става в канцелариите 
им и може да се извърши на всеки служител или работник, който е съгласен да ги приеме. При удостоверяване на 
връчването връчителят посочва имената и длъжността на получателя. 
Когато връчителят не намери достъп до канцеларията или не намери някого, който е съгласен да получи съобщението, 
той залепва уведомление. Става дума за общото правила, че когато ответникът в продължение на един месец не може 
да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се открие лице, което е съгласно да получи съобщението, 
връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп - на входната 
врата или на видно място около нея. 
Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде 
намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една 
седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, 
когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната 
собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника 
на тези данни в съобщението. 
 В уведомлението се посочва, че книжата са оставени в канцеларията на съда, когато връчването става чрез служител на 
съда или частен съдебен изпълнител, съответно в общината, когато връчването става чрез неин служител, както и че те 
могат да бъдат получени там в двуседмичен срок от залепването на уведомлението. 
Специално при търговеца и юридическото лице изрично е посочено, че второ уведомление не се залепва. 
В ГПК е посочено и че връчването на кредитни и финансови институции, включително тези, извършващи събиране на 
вземания срещу потребители, на застрахователни и презастрахователни дружества и на търговци, които извършват 
доставка на енергия или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни 
услуги, на нотариуси и частни съдебни изпълнители се извършва само по специален ред на посочен от тях електронен 
адрес. 
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√ Министър Никола Стоянов: Над 200 млн. лева ще бъдат инвестирани в индустриалните зони на България 
Над 200 млн. лева са заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост за развитие на индустриалните зони 
у нас. Това съобщи министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов по време на церемонията "Кмет на 
годината". 
Министър Стоянов изтъкна, че индустриалните и логистични паркове са устойчив инструмент за привличане на нови 
инвестиции в регионите. „Изключително важно е държавата, местната власт и бизнеса да развиват съвместно този 
потенциал за да бъдем още по-успешни“, заяви министърът. 
Никола Стоянов връчи специалната награда на конкурса за иновации в мобилността. Отличието получи Столична община 
за проекта ИНОЕЪР, чиято цел е да бъдат разработени нови решения за мобилност и зелено придвижване в столицата. 
„Кмет на годината“ се организира за 10-а поредна година и този път над 72 000 граждани са дали своя глас в седемте 
категории на конкурса. На събитието присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова, министърът на младежта и спорта 
Весела Лечева и др. 
 
√ Брюксел одобри програмата за конкурентоспособност на българския малък бизнес, включено е финансиране за ВЕИ 
обекти 
Европейската комисия даде одобрението си за българската Програма за конкурентоспособност и иновации в 
предприятията (ПКИП), която е на стойност над 1,49 милиарда евро, за програмния период 2021-2027 година. Това 
обявиха от представителството на Европейската комисия в България. 
Програмата предоставя целева подкрепа на българските фирми за преодоляване на основните проблемни области, 
които забавят трансформирането на българската икономика в иновативна, цифрова, с ниски въглеродни емисии и 
ефективно използване на ресурсите. Повече от 85 на сто от бюджета на ПКИП, или 1,28 милиарда евро, са предназначени 
единствено за малки и средни предприятия (МСП), припомня БТА.  
Основните цели на програмата са да се постигне интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и 
промишлена и цифрова трансформация в страната. Други приоритети също са: 

• развитие и укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации и внедряване на напреднали технологии; 

• насърчаване на устойчивия растеж, създаване на работни места, интернационализация и конкурентоспособност 
на МСП; 

• гарантиране на ползите от цифровия преход; 

• преход към кръгова и енергийноефективна икономика.  
Видовете дейности, които ще бъдат подпомагани, съгласно европрограмата са: 

• подкрепа за иновациите в стартиращи и бързоразвиващи се предприятия в областта на високотехнологичните 
отрасли; 

• насърчаване на цифровизацията, включително решения за гарантиране на киберсигурността, и разработване на 
технологии, необходими за прехода към Индустрия 4.0; 
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• подкрепа за въвеждането на нисковъглеродни и енергийно ефективни технологии, сертифициране на системите 
за енергийно управление и стимули за възобновяеми енергийни източници; 

• подкрепа за МСП при въвеждането на технологии за ефективно използване на природните ресурси, увеличаване 
на процента на рециклиране, модернизиране на технологиите за управление на отпадъците и насърчаване на 
партньорствата между предприятията и споделянето на добри практики. 

Част от бюджета на програмата (35 на сто) ще бъде изпълнен чрез финансови инструменти, каквито са гаранциите по 
банкови заеми и капиталовите инвестиции на всички етапи от развитието на МСП. Така ще се гарантира по-ефективно и 
устойчиво използване на ресурсите на Евросъюза в подкрепа на проекти, които генерират приходи и икономии. 
Преди ден ЕК одобри Програмата "Транспортна свързаност". Това е  първата голяма инфраструктурна програма за 
страната ни за настоящия програмен период. По нея ЕС отпуска на България 1,61 милиарда евро, предвидени за 
инвестиции, насърчаващи използването на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива. 
Изпълнението ще стартира до края на годината 
Очаква се изпълнението на програмата да стартира още до края на тази година. Първата процедура по ПКИП ще е с 
бюджет 127 млн. лв. и ще е насочена към микро-, малките и средни фирми от различни сектори на икономиката. Тя е за 
разработване на иновации в предприятията, съобщават от Министерство на иновациите и растежа. 
Следващата процедура, която се очаква в началото на 2023 г., е в размер на 117,5 млн. лв. за подобряване на 
производствения капацитет на МСП, семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите. 
След нея предстои и процедура за внедряване на иновации в МСП за близо 300 млн. лв. 
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Програмата “Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ е насочена към микро-, малките и средни предприятия 
в страната, като ще бъдат подпомогнати компании в  различни етапи на развитието си. Ще се стимулират и партньорства 
между МСП и големи дружества за разработване на нови технологии. Основните приоритети на Програмата са два – 
„Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“. Предвидени са средства за разработване и внедряване на иновации във 
фирмите, развитие на предприемаческата екосистема, създаване на нови или развитие на съществуващи компании с 
фокус върху високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, индустриална собственост и др. Ще 
се стимулира дигитализацията, повишаването на киберсигурността, поверителността на данните в МСП и на уменията на 
персонала за работа с технологиите от Индустрия 4.0. Ще бъде подкрепена модернизацията на семейните предприятия и 
тези от творческите индустрии и занаятите. 
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Освен за по-голяма енергийна ефективност и самостоятелност на фирмите, във втория приоритет – „Кръгова икономика“, 
е заложено финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на продукти с по-голяма трайност 
или с възможност за рециклиране, повишаване на употребата на вторични суровини, подобряване управлението на 
отпадъците и др. 
Припомняме, че в подкрепа на родния бизнес само по линия на Министерството на иновациите и растежа са предвидени 
и 600 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост до края на годината. 
 
√ Бизнесът поставя акцент върху удобните и сигурни плащания на конференцията DIGI PAY 2022 
Подуправителят на БНБ Нина Стоянова открива днес хибридното събитие, демонстрации за предотвратяване на 
измами и дискусии за по-добро потребителско преживяване са част от програмата 
Безконтактните картови плащания са най-удобният и вторият най-сигурен начин за плащане според потребителите. За 
пета поредна година удобните и сигурни плащания ще бъдат акцент на конференцията DIGI PAY, която ще се проведе 
днес в Интер Експо Център на живо и онлайн. 
Новите европейски правила за плащанията ще представи г-жа Сю Перейра от ЕК 
Подуправителят на БНБ Нина Стоянова ще открие конференцията онлайн като представи развитието на пазара и 
регулациите в сектора на плащанията.  
Новости около законодателството, свързано с изкуствения интелект и предстоящи инициативи в сферата на финансовите 
услуги ще сподели евродепутатът Ева Майдел. 
Бизнесът с проект за единен Център за борба с измамите 
Ексклузивно на DIGI PAY националният картов доставчик БОРИКА и водещата компания в страната с фокус върху 
финансовата индустрия, системната интеграция, борбата с измамите IBS ще представят проекта за единен Център за 
борба с измамите (AFC). Идеята на центъра е да предоставя услуги за наблюдение и предотвратяване на измами на 
всички финансови институции в България. 
На събитието решение за комбиниране на мерките за превенция на измами и изпирането пари за постигане на 
оптимални резултати ще покаже съоснователят на иновативната компания NOTO Светлин Добрев. 
ГДБОП и етичните хакери за първи път заедно разкриват актуални кибер похвати и техники 
За първи път актуални и не много популярни финансови кибер измами ще представят заедно главен инспектор Светлин 
Лазаров, ръководител на отдел "Киберразузнаване и дигитална криминалистика", ГДБОП и заместник-председателят на 
Българската асоциация на сертифицираните етични хакери Павел Георгиев. 
Нови методи за плащания с десетцифрен код, през чата или при доставка 
Георги Маринов, изпълнителен директор на еPay.bg и EasyPay ще представи и новите възможности за разплащания с 
десетцифрен код и QR код. Какво е бъдещето на сигурните плащания в приложенията за чат ще представят от Viber Pay. 
На място ще научите повече за иновативния портфейл ecoints за разплащанията с Еконт чрез пуш нотификация или QR 
код. 
А пионери в незабавните плащания като tbi ще се включат в изключително важната дискусия за отворено банкиране и 
по-добро потребителско преживяване. 
За първи път на специализиран бизнес форум Маstercard ще представи ежегодната оценка на пазара Digital Payment 
Index 2021 за България. Според анализа е необходима още работа от страна на доставчици на платежни услуги и 
институции в посока образование и информираност за различните методи за дигитални плащания и предимствата им 
пред използването на пари в брой, тъй като 41% от българите все още теглят поне половината от доходите си в брой. 

https://digipay.acfe.bg/
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На DIGI PAY стартира инициативата Business Tree - за дигитализация на всички сектори 
На DIGI PAY тази година от 16.30 часа Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) ще представи началото 
на проект за подобряване нивото на дигитализация на различните бизнеси. Инициативата Business Tree ще бъде 
поредица от срещи на софтуерния сектор с компании и организации от други сектори с цел да се представят внедрени 
добри примери, да се идентифицират проблемите и да се търсят работещи решения. 
DIGI PAY ще бъде едно от първите събития, което за всеки участник ще засади по едно дръвче черен бор. Финансовият 
сектор сам по себе си е с нисък въглероден отпечатък, но би трябвало да подпомага най-устойчивите бизнеси. Повече 
може за инициативата можете да научите тук. 
Партньори и тази година на събитието са Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (ACFE 
Bulgaria), Българската асоциация на софтуерните компании, Българската финтех асоциация, Българската E-commerce 
асоциация, Българската асоциация на сертифицираните етични хакери, от тази година и Българската стартъп асоциация. 
DIGI PAY 2022 ще се проведе в Интер Експо Център в рамките на международните изложения COPIS и FOOD EXHIBITIONS. 
Медиен партньор на събитието е 3eNews. 
 
√ Понижение с 10.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 552.19 лв. за MWh с ден за доставка 5 
октомври 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 552.19 лв. за MWh с ден за доставка 5 октомври 2022 г. и обем от 55 585.60 MWh, сочат данните от търговията. 
Това е понижение с 10.5 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 638.68 лв. за MWh, при количество от 28 087.60  MWh. 
Извънпиковата енергия (27 498.00 MWh) е на цена от 465.69 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 355.37 лв. за MWh и количество от 2372 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 185.63 лв. за MWh (2342.6 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1362 лв. за 
MWh при количество от 2371.9 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 453.36  лв. за MWh при обем от 2167.3 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 616.97 лв. (315.45 евро) за MWh за 4 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 5 октомври 2022 г. спада до 552.19 лв. за MWh ( понижение с 10.5%) по данни на БНЕБ или 282.33 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 4 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 3 029.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 668.67 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     24,28%    1076.01 
Кондензационни ТЕЦ   50,17%    2223.68 
Топлофикационни ТЕЦ   4,42%    196.13 
Заводски ТЕЦ    2,27%    100.7 
ВЕЦ     1,65%    73.15 
Малки ВЕЦ    1,51%    67.04 
ВяЕЦ     1,30%    57.5 
ФЕЦ     13,98%    619.85 
Био ЕЦ      0,42%     18.48 
Товар на РБ         3698.16 
Интензитетът на СО2 е 436g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Значим спад в цените отбелязват електроенергийните борси в Европа за сряда 5 октомври 
Румънската OPCOM затвори при цена от 282,33 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 301,71 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 282,33 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 5 oктомври 2022 г. Цената за пиковата енергия е 326,55 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 238,11 евро/мвтч. Най-високата цена от 696,38 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще 
бъде 94,91 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 63 804,6 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 5 октомври ще бъде 301,71 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 123,79 гвтч. Максималната цена ще бъде 568,15 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч и в 
20 ч. Минималната цена ще бъде в 13 ч и тя ще бъде 178,62 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 5 октомври е 258,73 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 286,15 евро/мвтч. Най-високата цена от 510,03 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 3 ч тя ще бъде 89,95 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 67 925,9 мвтч. 

https://digipay.acfe.bg/%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%81%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/
https://digipay.acfe.bg/%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%81%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/
https://ibex.bg/
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Базовата цена на електроенергията за 5 октомври на Словашката енергийна борса е 257,42 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 20 ч и тя ще е 542,20 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 87,22 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 175,07 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 390,93 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч тя ще бъде 77,78 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 5 октомври е 189,92 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 212,15 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 43 902,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 20 ч и тя ще достигне 270,94 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 82,15 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 103,19 евро/мвтч на 5 октомври. Пиковата цена ще бъде 
96,65 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 472 499,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и 
тя ще достигне 226,24 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 ч тя ще бъде 0,38 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 5 октомври ще се продава за 292,74 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ ВЕИ централите в Гърция произвеждат повече енергия от газовите за първи път тази година 
Производството на електроенергия в Гърция от възобновяеми енергийни източници за първи път тази година надхвърли 
съответното производство от природен газ, без да се отчита приносът на големите водноелектрически централи, 
съобщава агенция АНА-МПА. 
Структурните сътресения на енергийния пазар, предизвикани от международната криза, включват и факта, че Гърция се 
превърна в износител на енергия и енергиен канал за балканските страни, подпомагайки енергийните им доставки с 
инфраструктура за втечнен природен газ, предаде БТА. 
Министърът на околната среда и енергетиката Костас Скрекас изтъкна, че с увеличаването на възобновяемите енергийни 
източници Гърция за първи път има сравнително предимство в производството на електроенергия, тъй като разполага с 
два пъти повече слънцегреене в сравнение със Северна Европа. Той изчисли, че производството на "зелена" енергия ще 
доведе до икономии от над 2 млрд. евро през 2023 г. от заместването на вноса на природен газ. 
Развитието в областта на износа на природен газ също е впечатляващо, като водеща роля играе инфраструктурата за 
съхранение и газификация на втечнен природен газ в Ревитуса. Неотдавна Скрекас съобщи, че през миналата година 
Гърция е изнесла 0,7 млрд. куб. метра природен газ, докато през тази година износът вече наближава 2 млрд. куб. метра. 
Според пазарни оценки износът ще достигне 3 млрд. куб. м през тази година. 
Освен това експортният потенциал на страната ще се засили с търговската експлоатация на гръцко-българския 
интерконектор, която започна на 1 октомври, и с началото на експлоатацията през 2023 г. на новата плаваща станция за 
втечнен природен газ в Александруполис, отбелязва АНА-МПА. 
 
√ Стабилен ръст на акциите в Западна Европа с над 3% средно във вторник 
С най-висок дневно повишение затвори френският индекс САС-40, а с най-малко нарастване приключи британският 
измерител FTSE 100 
Акциите в Западна Европа се покачиха за втори ден, при това със среден ръст от 3%, след като решението на 
Великобритания да се откаже от част от противоречивия план за намаляване на данъците и малко спадналите очаквания 
за агресивни действия на Банката на Англия върнаха известно доверие на инвеститорите. Пазарите в региона следваха 
възходящия тренд на американския фондов пазар и фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион. Американските 
борсови индекси завършиха първата търговска сесия за четвъртото тримесечие със стабилен ръст, покачването на Dow 
Jones Industrial Average беше най-високото от февруари насам, достигайки 2.7 на сто повишение в понеделник. Още на 
старта на търговията на „Уолстрийт“ във вторник и трите основни индекси също се озоваха на зелена територия. 
Фондовите пазари са подкрепени от повишените надежди, че постъпващите песимистични статистически данни може да 
принудят централните банки да забавят темпото на затягане на паричната политика, пише Trading Economics. 
Производствената инфлация в еврозоната надмина очакванията през август, нараствайки с 5% на месечна база през 
август, съобщи „Евростат“ във вторник, което е малко над очакванията за месечно покачване с 4.9% на анализаторите. На 
годишна база цените на изхода на производителите скочиха с 43.3%, предизвикана основно от рязко нарастващите 
разходи за енергия, които се повишиха с 11.8% на месечна и със 116.8% на годишна база. 
Статистическите данни, публикувани в понеделник, показват спад на индекса на бизнес активността в производствения 
сектор на САЩ през септември до най-ниското ниво от май 2020 г. Това беше прието от пазара като сигнал, че затягането 
на политиката на Федералния резерв на САЩ (Фед) ще започне да потиска икономическата активност, смятат експертите. 
Производственият индекс ISM падна до 50.9 миналия месец от 52.8 месец по-рано, според Института за управление на 
доставките (ISM). Средно анализаторите очакваха той да падне до 52.2 пункта. 
До обед индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 2.35%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-висок ръст беше френският CAC 40 (+2.86%), следван от германския DAX (+2.39%), италианския 
FTSE MIB (+2.33%), испанския IBEX 35 (+1.91%) и британския FTSE 100 (+1.58%). Следобед трендът се ускори за всички 
индикатори в региона средно с 3% за деня. 
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От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен ръст затвори френският индекс САС-40, а с най-малко повишение 
приключи британският измерител FTSE 100. 
От секторните индекси с най-висок ръст завърши измерителят на акциите на компаниите за пътувания и развлечения, 
който скочи с 6.6%, за да поведе покачващите индикатори, тъй като всички сектори и големи борси затвориха на 
положителна територия. Сред тях значително по-високи бяха индексите на технологичните акции, който се повиши с 5%, 
и на индустриалните компании, с ръст от 4.2 на сто. 
Лидер на секторния индекс на акциите на пътувания и развлечения беше германският туроператор Tui, чиито акции 
скочиха с 8.6% на фона на по-широко покачване на европейските акции. 
Цената на акциите на Nestle, швейцарският производител на храни, се повиши с 0.96% след новината, че компанията 
заяви, че планира да похарчи над 1 милиард долара до 2030 г. за устойчиво снабдяване с кафе, повече от два пъти 
повече от предишния си ангажимент, тъй като предизвикателствата, свързани с изменението на климата, представляват 
особен риск за зърнестата култура. 
Книжата на германската енергийна компания RWE AG поскъпнаха с 3.04% след като съобщи, че възнамерява да се 
откаже от използването на въглища в производството на електроенергия до 2030 г., а не до 2038 г., както беше 
планирано по-рано. „Това ще означава, че около 280 милиона тона въглища няма да бъдат използвани, тоест 280 
милиона тона CO2 ще бъдат избегнати“, пише в съобщението на RWE до медиите. В краткосрочен план, обаче, RWE ще 
бъде принудена да увеличи използването на въглища за производство на електроенергия, за да замени природния газ, 
чиито доставки от Русия рязко намаляха. 
След новината, че британската банка HSBC извършва стратегически преглед на бизнеса си и обмисля продажбата на 
подразделението си в Канада – цялото или част от него, цената на акциите много бързо се повиши, за да затвори с ръст 
от 5.78%. От началото на годината капитализацията на банката е нараснала с 6,8% до 93,3 млрд. паунда (106 млрд. 
долара). 
HSBC Bank Canada е седмата по големина банка в Канада. В края на 2021 г. банката имаше 58.1 милиарда долара 
клиентски депозити и печалба преди данъци от 768 милиона долара. HSBC навлезе на канадския пазар през 1981 г. и 
оттогава разшири бизнеса чрез сливания и придобивания. 
Сред печелившите бяха и акциите на Credit Suisse Group AG, които поскъпват с 8.86%, възстановявайки се от спада 
предния ден поради опасения относно способността на швейцарската банка да преструктурира бизнеса си. В същото 
време шефът на Credit Suisse Улрих Кьорнер обяви, че финансите на банката са стабилни. 
Книжата на British Legal & General Group добавиха 6.08% към пазарната си стойност. Застрахователната компания заяви, 
че ще продължи да подкрепя клиентите на пенсионните фондове, засегнати от рязкото покачване на лихвите. 
Водещи по ръст сред компонентите на индекса Stoxx Europe 600 е британската верига пекарни Greggs PLC, чийто акции 
спечелиха 10.05%. Активно се повишаваха и книжата на швейцарския производител на вакуумно оборудване VAT Group 
AG (+8.52%) и на френската IT компания Atos SE (+8.06%). 
 
√ Петролният пазар не отчита потенциалния недостиг на предложения 
Петролният пазар е фокусиран твърде много върху перспективите на търсенето, вместо да обърне внимание на 
потенциалния дефицит на предложенията, коментира директорът на държавната компания на Саудитска Арабия Saudi 
Aramco Амин Насър по време на провеждащият се форум Energy Intelligence в Лондон. 
Понижението на цената на петрола през последните месеци е свързано с това, че пазарът се ориентира „към 
краткосрочни икономически прогнози, вместо към ключовите фактори, влияещи върху предлагането“, каза Насър, 
цитиран от от Financial Times. 
Липсата на достатъчно глобални инвестиции в петролния сектор по думите означава, че свободния производствен 
капацитет ще се изчерпи много бързо, след като Китай свали ограниченията във връзка с карантината и започне да 
потребява повече петрол. 
Към настоящия момент резервите „изключително ниски“ и може да се окажат „напълно изтощени“ в случай на 
увеличаване на търсенето от Китай, смята Насър. 
„Светът трябва да започне да се безпокои. Ако Китай отвори и неговата икономика започне да се възстановява, или ако 
авиационният сектор започне да увеличава потреблението на гориво, резервите рязко ще спаднат. Повече няма място за 
маневриране в случай на някакви непредвидени събития“. 
Междувременно цените на петрола продължават да растат уверено преди срещата на ОПЕК+ и във вторник, макар че в 
следобедните часове темповете се забавят.   
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√ “Рециклиране” на вода или нейната повторна употреба 
Изменението на климата е много вероятно да доведе разширяване на териториите на земното кълбо, където има 
недостиг на вода. Очаква се населението да продължава да расте, което от своя страна задълбочава проблема. 
Основната част от растежа ще бъде най-вече в градовете, което води до повишаване на платежоспособността, 
увеличаване на нуждите от хранителни продукти, респективно необходимост от много повече вода. С нарастващите цени 
на енергията, неизменно ще бъде увеличена и цената на чистата вода. В дългосрочен план е изключително важно и 
необходимо да бъдат осигурени достъпни инженерни решения за достъп до чиста и/или питейна вода, в продължение 
на цел номер 6 за устойчиво развитие на ООН – до 2030 година да се осигури всеобщ и равен достъп за всички до 
безопасна питейна вода с достъпна цена. 
Конвенционалните инженерни решения, които са се доказали в миналото, вероятно ще бъдат правило през следващото 
десетилетие. В развитите страни, в които вече има изградена водна инфраструктура, с относително ниска и достъпна 
цена за вода, се очаква да бъдат модернизирани и усъвършенствани съществуващите технологии и инженерни решения. 
От друга страна обаче, изменението на климата ще доведе до по-чести и тежки засушавания, представляващи сериозен 
риск за достъпа до вода. В дългосрочен план, най-добрите решения за добиване на вода в засушени региони са 
повторното използване на отпадъчни води като питейни води, както и непрекъснатото третиране на 
вода.  Замърсяването на водата има огромно въздействие върху общественото здраве и околната среда, които са приети 
като неизбежно в името на икономиката, но може би има изключително успешна и работеща алтернатива – така 
нареченото рециклиране или повторно използване на вода ( питейни, дъждовни, отпадъчни, индустриални). 
Основи на повторното използване на вода 
Повторното използване на водата (известно още като рециклиране на вода или рекултивация на вода) регенерира вода 
от различни източници, след което я обработва и използва повторно за полезни цели като селско стопанство и 
напояване, доставки на питейна вода, попълване на подземни води, промишлени процеси и възстановяване на околната 
среда. Повторното използване на водата може да осигури алтернативи на съществуващите водни запаси и да се използва 
за подобряване на водната сигурност, устойчивост и устойчивост. 
Повторното използване на водата може да бъде определено като планирано или непланирано. Непланираното повторно 
използване на водата се отнася до ситуации, при които източникът на вода се състои основно от използвана преди това 
вода. Често срещан пример за непланирано повторно използване на вода се случва, когато общностите черпят своите 
водни запаси от реки, като например реките, които получават пречистени отпадъчни води от пречиствателни станции 
нагоре по течението. 
Планираната повторна употреба на водата се отнася до водни системи и инфраструктира, проектирани с цел полезно 
повторно използване на рециклирана вода. Често общностите ще се стремят да оптимизират цялостното си използване 
на вода чрез повторно използване на водата до възможната степен в рамките на общността, преди водата да бъде 
въведена отново в околната среда. Примери за планирана повторна употреба включват напояването, промишлена 
технологична вода, доставки на питейна вода и управление на доставките на подземни води. 
Видове повторно използване на вода 
Източниците на вода за потенциална повторна употреба могат включват градски отпадъчни води, води от промишлени 
процеси, вода за охлаждане, дъждовна вода, селскостопански отток и обратни потоци, както и произведена вода от 
дейности по добив на природни ресурси. Тези източници на вода се третират адекватно, за да отговарят на изискванията 
за пригодност за конкретна следваща употреба. Това са изискванията за пречистване, за да се доведе водата от 
конкретен източник до необходимото качество, за да се гарантира общественото здраве, опазването на околната среда 
или специфичните потребителски нужди. Например, регенерираната вода за напояване на култури трябва да бъде с 
определени качествени показатели за предотвратяване на увреждане на растенията и почвите, поддържане на 
безопасността на храните и защита на здравето на селскостопанските работници. 
Приложения за употреба на рециклирана вода 

• Напояване за селското стопанство 

• Напояване за озеленяване ( например паркове) 

• Градски водопроводни инсталации 

• Процесна вода за индустриални приложения (електроцентрали, рафинерии, фабрики) 

• Контрол на праха или повърхностно почистване на пътища, строителни площадки и други зони с трафик 

• Строителни процеси ( например смесване на бетон) 

• Доставяне на изкуствени езера и вътрешни или крайбрежни водоносни хоризонти 

• Възстановяване на околната среда 

• Използване на закрито, като например измиване на тоалетни. 
Повторно използване на индустриални води 
Повторното използване и рециклиране на промишлена вода е процесът, чрез който отпадъчните води, произведени от 
един източник, се третират, за да бъдат повторно използвани в същия процес или рециклирани за друг. Възможностите 
за повторно използване и рециклиране на отпадъчни води в промишлено предприятие могат да включват: 

• Общо рециклиране на отпадъчни води от промишлени процеси 

• Промивка на охладителна кула 

• Промивка на котела 

• Инсталации за обратна осмоза (RO) 

• Охлаждаща вода 

• Йонообменни води за измиване 

https://atamiq.com/ekologichni-tehnologii-i-sistemi/sistemi-za-tretirane-na-vodi
https://atamiq.com/ekologichni-tehnologii-i-sistemi/sistemi-za-tretirane-na-vodi
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• Събрани дъждовни води 
Налични са различни методи за рециклиране или повторно използване на промишлена вода в зависимост от 
изискванията за качество на водата, ограниченията на пространството и бюджетните съображения. Всяка индустрия има 
различни източници на отпадъчни води, които трябва да бъдат внимателно оценени, за да се намери правилното 
решение за пречистване и повторно използване. 
Етапи на пречистване на отпадъчни води за рециклиране? 

• Първично пречистване 
Първият етап от процеса на пречистване на водата има за задача да отдели суспендираните твърди вещества (SS) от 
отпадъчните води. 70% до 90% от тези материали се отстраняват чрез процеси на флокулация, коагулация, утаяване и 
флотация. На този етап се въвеждат химически реагенти в зависимост от необходимата степен на пречистване. 

• Вторично пречистване 
Усъвършенстваните методи за биологично третиране използват способността на определени бактерии да елиминират 
разтворените замърсители, съдържащи се в отпадъчните води. Те включват въглеродни, азотни и фосфорни 
замърсители. Тези методи за биологично третиране понякога са и с използването на химически реагенти, когато целите 
на третирането са високи. 

• Третично пречистване 
Този последен етап има за цел да премахне всички останали разтворени твърди вещества от пречистената вода и 
дезинфекцираната отпадъчна вода, така че пречистената вода да може да се използва повторно. 
Материалите и замърсителите, отстранени по време на операциите по пречистване, се превръщат в утайки, които могат 
да бъдат третирани в зависимост от нуждите на предприятието. В най-общия случай се изграждат биогаз и 
когенерационни инсталации, които генерират допълнителна сигурност при снабдяването с електроенергия на 
предприятието. 
В зависимост от индустриалните нужди и характера на производството са разработени различни технологии за 
повторното оползотворяване на водата.  В хартиената промишленост например водата може да се рециклира с помощта 
на мембранна филтрация и MBR биореактори.За рециклиране на вода в текстилната промишленост мембранната 
филтрация също е предпочитан вариант в сравнение с други техники за пречистване на отпадъчни води. 
В птицевъдството най-често се използва филтриране и дезинфекция с озон охлаждащата вода може да бъде 
рециклирана. В ХВП най-често водата се третира, чрез UV-дезинфекция и мембранна филтрация. 
Ползите от третирането и повторната употреба на води са намаляване на оперативните разходи за сурова вода, както и 
тези за извеждане на отпадъчни води. Оперативната ефективност и устойчивостта също могат да бъдат увеличени заедно 
с подобрен производствен капацитет поради увеличаването на наличната чиста вода. Цялостното въздействие на 
предприятието върху околната среда ще намали и неговия воден отпечатък. 
 
Мениджър 
 
√ Финалистите в "Мениджър на годината 2022" вече са известни 
Имената на десетте финалисти в конкурса „Мениджър на годината 2022“ бяха обявени вчера на проведената в БТА 
специална пресконференция, която се излъчи и на живо. За петнадесета поредна година най-престижният конкурс за 
висши мениджъри в България, организиран от списание "Мениджър" отличава лидерите, които създават, прилагат и 
утвърждават добри управленски практики, включващи високи етични стандарти и обществена отговорност. 
„Опитът ми в различни области на бизнеса ми позволява да кажа, че в България има малко инициативи, които са така 
организирани и така професионално провеждани, колкото този конкурс. Не си давах сметка, включвайки се миналата 
година, част от какво става всеки от вас, когато влиза в тази процедура – през какво минава и колко сериозно отношение 
е необходимо. От едната страна стои де факто водещата медия в бизнеса в България, а от другата – водещата 
консултантската компания „Делойт“. И двата участника полагат огромни усилия и страхотна енергия и професионализъм 
в целия процес на избора“, заяви главният изпълнителен директор на БОРИКА АД Мирослав Вичев, който спечели 
титлата „Мениджър на годината 2021“. 
Той окуражи новите 10, като им каза, че си струва те да вложат максималната си енергия в процеса. „Мисля, че си струва 
всички да хвърлим енергия в нещо толкова позитивно и насочено напред“, каза Вичев. 
Топ мениджърите на 2022 година стигнаха до финалната права на единственото по рода си състезание за висши 
мениджърски постижения след прецизна селекция в два тура по специално създадената за конкурса методология от 
Делойт България. Те ръководят едни от най-големите и авторитетни компании в страната ни. Приходите за 2022 г. на 
управляваните от тях компании сумарно са 1,971,222 млн. лв. и бележат впечатляващ ръст от 31,3% на годишна база, а 
общият брой служители под тяхно ръководство е 7211. 
Производството е секторът с най-много представители сред финалистите – 3-ма в десетката, излъчена тази година. 
Двама са от сектор Аутсорсинг, а с по един представител са секторите Автомобили, Търговия на едро, Финтех, Фармация, 
Транспорт и логистика, съобщи Силвия Пенева, управляващ съдружник в Делойт,  
Имената на десетимата финалисти бяха оповестени от Деница Димитрова, управител на МИТ Прес ООД, издател на 
списание „Мениджър“. 
АНТОНИЯ СЪБЕВА, главен изпълнителен директор на „Мeниджмънт Файненшъл Груп“ АД 
Стартира кариерата си в първата от компаниите в групата „Изи Асет Мениджмънт“ АД през 2010 г. като част от 
одиторския екип на компанията. Оттам преминава към технологичния хъб на групата Smart IT на позиция 
директор. Има две магистърски степени – по счетоводство и контрол и по финанси от УНСС. Management Financial 
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Group (MFG) обединява български компании, чиято мисия е да осигуряват възможност за лесен достъп до 
финансиране на всеки. Някои от компаниите от групата са на българския пазар от над 17 години. MFG оперира на 
шест пазара в Европа: България, Румъния, Украйна, Полша, Испания и Северна Македония, и работи по 
предоставянето на продукти и услуги на още няколко пазара в Европа и Северна Америка. Отговорен работодател 
на над 8300 души в над 450 офиса. 
АТАНАС ФУРНАДЖИЕВ, управител на „Мото-Пфое“ ЕООД 
Завършва УНСС със степен бакалавър по счетоводство и контрол и магистратура по бизнес администрация на 
международната търговска дейност. Професионалният му път е свързан с „Мото-Пфое“ от 1993 г., където 
постъпва като счетоводител. През 1994 г. става финансов директор, а от 2002 г. и до сега е управител на всяка от 
фирмите в групата – „Мото-Пфое“ ЕООД, „Мото-Пфое БГ“ ЕООД, „Мото-Пфое Лизинг“ ЕООД и „Пфое Агенция“ 
ЕООД. „Мото-Пфое“ е официалният вносител и дилър на Ford, Volvo, Jaguar и Land Rover. В групата „Мото-Пфое“ са 
още застрахователният брокер „Пфое Агернция“ ЕООД и „Мото-Пфое Лизинг“ ЕООД. 
ВЛАДИМИР СПАСОВ, прокурист на „М+С Хидравлик“ АД 
 

 
 
Завършил е ПМГ „Никола Обрешков“, Казанлък, със златен медал, ВВМУ „Никола Вапцаров“, Варна, специалност 
„Инженер корабоводител“. Има магистърска степен от СА „Димитър Ценов“, Свищов, специалност „Мениджмънт 
на търговската дейност“. Работи последователно в „Параходство БМФ“ като трети помощник-капитан, „Капро-
ни“ АД като ОТКК и организатор пазари. От 2000 г. до момента е част от „М+С Хидравлик“ АД. „М+С Хидравлик“ е 
специализирана в производство и търговия с хидравлични продукти – орбитални мотори, хидростатични 
сервоуправления, клапани, хидравлични спирачки, аксално-бутални мотори и помпи. 
ДИМИТЪР ГЪЛЪБОВ, изпълнителен директор на „Съдърланд Глобъл Сървисиз България“ ЕООД 
Има над 20-годишен опит в сферата на бизнес развитието и управлението на центрове за обслужване на клиенти, 
изнесени услуги и бизнес процеси. Заемал е управленски позиции в международни компании от различни сектори. 
Магистър по икономика от УНСС и по бизнес администрация от Американския университет в 
България. „Съдърланд“ е глобална организация за трансформация на бизнес процеси, обслужваща клиенти във всички 
основни индустриални вертикали. Със седалище в Рочестър, Ню Йорк, „Съдърланд“ наема хиляди професионалисти 
от 20 страни по света. Екипът на „Съдърланд“ в България се състои от над 2200 служители в офисите в София, 
Варна и Бургас. Те обслужват 22 клиента на 19 езика. 
ЕВА ЕЛГЕС, главен изпълнителен директор на „Каргил България“ ЕООД 
Тя е управител на Cargill Business Center от 2018 г. Има повече от 20 години опит в областта на финансите и 
управлението. В професионалната си кариера е заемала ръководни позиции, свързани с управлението на финансите, 
в световни компании, като Bombardier, Bosch Rexroth, Transylvania Bank и InBev. Притежава МВА и бакалавърска 
степен по икономика от Икономическата академия в Букурещ. Cargill в България с първото си дружество – Cargill 
Agricultural Supply Chain EMEA, е основана през 2006 г. в София. През 2013 г. отваря втори офис във Варна, където 
екипът на компанията, занимаващ се с океански транспорт (Ocean Transportation), осъществява глобалната 
търговия на Cargill посредством координация на морски плавателни съдове. През 2014 г. е създаден Центърът за 
споделени бизнес услуги в София (Cargill Business Services Sofia – CBS Sofia). В момента в компанията работят над 1400 
служители. 
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, основател и управител на „Уърлд Транспорт Оувърсийз България“ ЕООД 
Управлява една от логистичните компании в България и региона със свои дъщерни дружества в 10 страни на 2 
континента. Завършил е глобален бизнес в Оксфордския университет, има и магистратура в областта на 
логистиката и управлението на веригата за доставки от Университета в Салфорд, Манчестър.  „Уърлд Транспорт 
Оувърсийз България“ ЕООД е един от лидерите в морския и въздушния товарен транспорт в страната със 
собствени офиси в София, Варна, Бургас, Пловдив и Русе. Основана е през 2001 г. Има собствени офиси още в Китай, 
Тайван, Гърция, Северна Македония, Косово, Словения, Хърватия и Сърбия. 
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СВЕТЛАНА СТЕФАНОВА, изпълнителен директор на „ФААК България“ ЕАД 
Има магистърски степени по изчислителна техника и промишлен дизайн от Русенския университет „Ангел Кънчев“. 
Доктор по специалността „Автоматизация на области от нематериалната сфера“. Ръководила е дейността на 
американската група DATAPARK в България, която продава през 2012 г. бизнеса си на италианската група 
FAAC. „ФААК България“ е част от FAAC Group, световен лидер на пазара за автоматизирани системи. Предлага 
пълна гама от цялостни решения за автоматизация на гаражни врати, автоматични бариери, пешеходни входове, 
болaрди и системи за управление на паркинги. Има над 3600 служители в 29 страни и търговска мрежа от 
официални дистрибутори в повече от 80 страни. 
ФИЛИП РУВРЕ, изпълнителен директор на „Модис България“ ЕООД 
Има над 20 години опит на ръководни позиции в компании като General Electric, Ajilon и Modis (част от Adecco Group). 
Паралелно с водещата си роля на международно ниво в рамките на Adecco Group поема и аутсорсинг бизнеса на 
групата в България през 2011 г. В края на 2017 г. тази част от бизнеса на компанията се отделя в рамките на 
новосъздадения бранд на Modis. „Модис“ предоставя IT и дигитални инженерни решения с фокус върху иновации и 
дигитална трансформация. В България разработва и доставя услуги в сферата на софтуерното инженерство, 
както и IT и BPO аутсорсинг услуги. 
ЮЛИЯН ХРИСТОВ, изпълнителен директор на „МагнаФарм България“ ЕАД 
Дипломира се в Икономическия университет, Варна. Професионалният му опит в последните повече от 20 години е в 
сферата на бързооборотните продукти и фармацевтичната индустрия. Заемал е управленски позиции в 
международни компании, като Unilever, Henkel и др. „МагнаФарм България“ ЕАД има дългогодишен опит в 
търговията с лекарствени продукти, лекарствени продукти без рецепта, медицински изделия, хранителни добавки 
и козметика. Ексклузивен представител на редица световни производители. 
ЯНИ ДРАГОВ, собственик и изпълнителен директор на „Смарт Органик“ АД 
Образованието си завършва в Германия. Притежава бакалавърска степен по математика от Техническия 
университет в Мюнхен и магистратура по икономика от „Лудвиг-Максимилиан“ отново в Мюнхен. През 2009 г. 
напуска работата си като инвестиционен мениджър в Германия и продължава кариерата си в България. Стартира 
бизнеса на „Смарт Органик“ с малко магазинче за биохрани в София. „Смарт Органик“ АД е производител и 
дистрибутор на биохрани в Европа. Продуктите на компанията достигат до над 60 страни на 6 континента. 50% 
от енергията, която се използва в производството, са от възобновяеми източници. През 2021 г. „Смарт Органик“ 
стартира програма по поетапно преминаване на биоразградими опаковки на продуктите. 
През октомври предстои последния етап на надпреварата, който включва оценка на личностните качества на 
финалистите. Екипите на „Делойт България” ще проведат интервюта с всички финалисти, с техните пряко подчинени и 
партньори и ще изготвят 360-градусова оценки, а финалните резултати ще бъдат валидирани от Обществен съвет, 
включващ авторитетни и влиятелни личности. 
Акцент и в тазгодишното издание на конкурса продължава да бъде надграждането му с морални критерии. Всеки 
претендент за големия приз е приел и подписал Етичния кодекс на конкурса. Документът обобщава ценностите, 
принципите и отговорните практики, които създават култура на почтеност и ръководят бизнес поведението на 
кандидатите за конкурса. С подписването му всеки мениджър декларира, че води бизнеса си честно, прозрачно и 
прилага добри управленски практики. 
Името на новия Мениджър на годината ще стане известно на официална церемония на живо в Софийската опера и 
балет, която ще се проведе на 10 ноември.  
 
√ Зелена вълна заля световните борси 
Основните европейски борсови индекси регистрираха повишения в ранната търговия във вторник в рамките на 
широкообхватно рали, водено от производители на чипове и туристически компании, както и някои силни корпоративни 
отчети, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 8,95 пункта, или 2,29%, до 399,78 пункта, достигайки най-високото 
си ниво от 23 септември. Немският показател DAX се повиши с 328,06 пункта, или 2,69%, до 12 537,54 пункта. Френският 
измерител CAC 40 записа ръст от 175,14 пункта, или 3,02%, до 5 969,29 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 напредна със 118,28 пункта, или 1,71%, до 7 027,04 пункта, след като на Обединеното кралство отмени части от 
своите спорни планове за намаляване на данъците 
„Неотдавнашното възстановяване се дължи на това, че централните банки започнаха да имат по-мек подход“, каза Ипек 
Озкардеская, старши анализатор в Swissquote Bank, визирайки скорошната интервенция на Английската централна банка 
в подкрепа на пазара на облигации и по-малкото от очакваното повишаване на лихвите на централната банка на 
Австралия. 
„Сега виждаме възстановяване на акциите, облигациите, златото, петрола – на всичко. Не трябва обаче да забравяме, че 
волатилността остава висока. Големите скокове показват, че има висока волатилност и това само по себе си е знак, че 
пазарните условия са доста напрегнати“, каза тя. 
Индексът STOXX 600 се е понижил с 18,3% от началото на годината, докато регионът се бори с енергийна криза, 
изострена от конфликта между Русия и Украйна, както и сигнали от Федералния резерв на САЩ и други големи 
централни банки за вдигане на лихвите с цел укротяване на инфлацията. 
Във вторник всички секторни индекси на STOXX 600 се повишиха, водени от ръст от 4,31% при туристическия индекс SXTP 
и 3,89% при технологичния показател SX8P. 
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Акциите на компаниите от сектора за производство на чипове ASML, STMicroelectronics, Infineon ASM International и BE 
Semiconductor поскъпнаха с 3,93%, 4,39%, 4,40%, 4,90%,и 5,25%  след оптимистичните прогноза от тайванската компания 
за производство на чипове Foxconn и корейската Samsung Electronics. 
Цената на книжата на Sika се повиши с ,505%, след като производителят на химикали повиши прогнозата си за 
продажбите за цялата година и стартира продажбата на активи за 850 милиона швейцарски франка в бившия бизнес на 
BASF, който купи миналата година. 
Акциите на Greggs скочиха с 9,92%, след като британската пекарна и верига за бързо хранене заяви, че се търгува добре 
през последното си тримесечие, показвайки своята устойчивост на фона на влошаващото се свиване на разходите за 
живот. 
Ръст в САЩ 
Борсовите индекси на Уолстрийт регистрираха повишения в понеделник, започвайки месеца и тримесечието на зелена 
територия, след като доходността по американските държавни ценни книжа падна от рекордните нива, достигнати 
наскоро, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 765,38 пункта, или 2,66%, до 29 490,89 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 92,81 пункта, или 2,59%, до 3 678,43 пункта, след като в петък достига най-
ниското си ниво от ноември 2020 г. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 239,82 пункта от 
стойността си, или 2,27%, завършвайки сесията при ниво от 10 815,43 пункта. 
Това беше най-добрия ден за Dow и S&P 500 от съответно 24 юни и 27 юли. 
До тези резултати се стигна на фона на спада на доходността на 10-годишните държавни облигации на САЩ достигна 
ниво от около 3,65%, след като миналата седмица показателят премина прага от 4%. 
„В този момент нещата са доста прости, когато доходността по 10-годишните държавни облигации се покачва, акциите 
остават под натиск. Когато тя пада, акциите растат“, каза Тавис Маккорт от Реймънд Джеймс. 
Индексите преминаха през труден месец и тримесечие, като през септември Dow и S&P 500 отбелязаха най-големите си 
месечни загуби от март 2020 г. В петък Dow завърши търговията под равнище от 29 000 за първи път от ноември 2020 г. 
През септември Dow се понижи с 8,8%, докато S&P 500 и Nasdaq се сринаха съответно с 9,3% и 10,5%. 
В петък S&P 500 и Nasdaq записаха а първата си серия от три тримесечия на загуба от 2009 г. насам, регистрирайки спад 
от 5,3% и 4,1% за третото тримесечие на годината. Dow падна с 6,7% през третото тримесечие и отбеляза трето поредно 
губещо тримесечие за първи път от 2015 г. 
Възходът в понеделник не е изненадващ като се има предвид колко големи бяха разпродажбите досега, смята Сам 
Стовал, главен инвестиционен стратег на CFRA. 
„Тъй като S&P падна с повече от 9% през септември, а данните за ISM бяха по-слаби от очакваното, хората сега 
предполагат, че може би няма да бъде толкова агресивен при затягането на паричната политика. В резултат на това 
виждаме спад на доходността и отслабване на долара. Тези фактори допринасят за хода, който виждаме днес“, добави 
той. 
Печалби в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистираха повишения във вторник, 
следвайки ралито на Уолстрийт, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 776,42 пункта, или 2,96%, до 26 992,21 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi напредна с 53,89 пункта, или 2,5%, до 2 209,38 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 се повиши с 242,4 пункта, или 3,75%, до 6 699,3 пункта. На пазара се отрази 
решението на Австралийската централна банка да повиши основния си лихвен процент с 25 базисни пункта. 
Пазарите в Китай и Хонконг са затворени заради празник. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 9,64 пункта, или 1,69%, до 580,58 пункта. BGBX40 се повиши с 1,03 пункта, или 0,77%, до 134,15 пункта. 
BGTR30 напредна с 4,91 пункта, или 0,71%, до 700,17 пункта. BGREIT записа ръст от 1,99 пункта, или 1,13%, до 178,05 
пункта. 
 
√ С указ Зеленески се отказа от преговори с Путин, но не и с Русия 
Украинският президент Володимир Зеленски подписа вчера указ, в който официално се обявява, че всякакви украински 
преговори с руския му колега Владимир Путин са "невъзможни", но вратата за преговори с Русия остава отворена, 
предаде Ройтерс. 
Указът отразява коментарите, направени от Зеленски в петък, след като руският президент обяви, че четири окупирани 
района на Украйна стават част от Русия, което Киев и Западът нарекоха нелегитимен фарс. "Той (Путин) не знае 
значението на думите чест и достойнство. Затова сме готови за диалог с Русия, но начело с друг руски президент", каза в 
петък Зеленски. 
Украинските сили пробиха руските отбранителни линии на юг и разшириха бързата си контраофанзива на изток, 
връщайки си територии в райони, анексирани от Русия. 
Путин, който навършва 70 години тази седмица, доминира в руския политически живот от повече от две десетилетия и 
може да се кандидатира за президентския пост за още два мандата, съгласно конституционните промени, които прокара. 
Тези промени му дават потенциална възможност да остане на власт до 2036 г., посочва Ройтерс, цитирана от БТА. 
В същото време Кремъл заяви, че "специалната военна операция" в Украйна няма да свърши, ако Киев изключва 
възможността за преговори, и добави, че "и двете страни трябва да са съгласни, за да има преговори", предаде Ройтерс. 
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"Или ще чакаме настоящият украински президент да промени позицията си, или ще чакаме следващият президент да 
промени позицията си в интерес на украинския народ", каза пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. 
Повече от 200 000 души вече са призовани в армията в рамките на мобилизацията, съобщи междувременно руският 
министър на отбраната Сергей Шойгу. По думите на Шойгу мобилизираните мъже "се обучават на 80 полигона и в шест 
тренировъчни центъра". Според него те ще отидат в зоната на бойните действия "след обучение и достигане на бойна 
готовност". 
Министърът каза още, че в бойни действия мобилизираните части ще действат само съвместно с "части, които вече 
участват в специална военна операция". Шойгу също така нареди да не се изпращат новобранци в зоната на 
"специалната операция", които ще бъдат набирани в армията в рамките на следващия есенен набор. 
Не е ясно колко точно души ще бъдат мобилизирани в Русия. По-рано властите обявиха, че се планира в рамките на 
мобилизацията да бъдат призовани общо 300 000 души. Според някои съобщения, обаче, броят им може да достигне 1,2 
млн. души. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва“ 

- На живо от завод "Арсенал" в Казанлък. Какви са версиите за взрива с 3-ма загинали 
- Накъде след изборите? Десислава Атанасова от ГЕРБ с позицията на победителите във вота. 
- За ролята на държавния глава в разплитането на сложния политически ребус. Александър Маринов, председател 

на Стратегическия съвет при президента 
БТВ, ”Тази сутрин”   

- Бойко Борисов кани партиите на преговори за правителство. Гост:  Екатерина Захариева 
- Взрива в Арсенал 
- Какъв е шанса за нов кабинет? 
- Решенията на Европа за Украйна и цената на газа. Гост: Сергей Станишев 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Какви са причините за експлозията в оръжейния завод „Арсенал”, при която загина един, а други двама са в 

неизвестност 
- С кого ще преговарят от ГЕРБ за съставяне на кабинет и на какви отстъпки са готови. Разговор с Деница Сачева 
- Бил ли е спрян и ескортиран от полицаи преди катастрофата дрогираният шофьор, убил мъж на Околовръстното. 

И избягали ли са служителите на МВР, вместо да окажат първа помощ и да изпълнят задълженията си. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Докато МВР и прокуратура се карат, полицаи ударно работят за дрогирани и пияни "клиенти" 
в. Телеграф  - 2 хляба отгоре с повишената пенсия 
в. Труд  - Борисов: Крачка назад, за да тръгне България напред 
в. Труд  - За 200 лв. полицаи пуснали пияния и дрогиран с "Поршето" 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - Добрев и Нинова вече воюват за БСП и в прокуратурата 
в. 24 часа  - Държавата спира с новите дългове 
в. 24 часа - 3 млрд. лева в подкрепа на бизнеса от ЕК, първи 127 млн. се пускат до края на годината 
в. Телеграф - Взрив уби трима в Арсенал 
в. Труд - Захарта удари 3 лева, по-скъпа е от бензина 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Бойко Борисов в първото си изявление след изборите: Не искам да съм премиер: аз морално победих - ГЕРБ е 
първа сила 
в. 24 часа - Гергана Тенекеджиева изпълнителен директор на "Адрес недвижими имоти": Няма опасност цените на 
имотите да се сринат, но ако не се справяте със сметките през зимата, продавайте 
в. Телеграф  - Следователката от Тексас Мариела Георгиева: Домашното насилие в България се приема за срам 
в. Труд - Стефан Янев, лидер на партия "Българска възход", пред Труд NEWS: Влязохме в парламента, не да чертаем 
червени линии  
Водещи анализи 
в. 24 часа - "ТЕЦ Марица изток 2" гарантът-за сигурността на електроенергийната система 
в. Телеграф  - Формулата за управление: ГЕРБ/СДС + ДПС + ДБ 
в. Труд  - Мъката (ни) продължава 
 
√ Предстоящи събития в страната на 5 октомври 
София. 

- От 9.30 часа в Хотел "Хилтън", зала "Вихрен", ще бъде представен нов проект реализиран от  "Солвей Соди". 
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- От 09.30 часа в зала "Проф. Марин Дринов“ на БАН (ул. “15 ноември" N1), Институтът по молекулярна биология 
,,Aкад. Румен Цанев‘‘ към Българската академия на науките (БАН) организира юбилейна международна научна 
конференция ,,100 години от рождението на акад. Румен Цанев‘‘. 

- От 10.00 часа в Министерски съвет, Служебното правителство ще проведе редовно заседание 
- От 10.00 часа в БТА София ще се проведе пресконференция на ръководството на "Възраждане" след изборите на 

02.10.2022 г. 
- От 10.00 часа пред Мемориала на българския учител, намиращ се пред сградата на КТ "Подкрепа“ на площад 

"Гарибалди“, във връзка с Международния ден на учителя – 5 октомври, изпълнителният съвет на Синдикат 
"Образование“ към КТ "Подкрепа“ ще поднесе цветя 

- От 10.00 часа в Южен парк на входа откъм ул.“Бяла черква“ зам.-кметът на София по дигитализация Генчо 
Керезов ще представи новоизградени Wi-Fi зони в столични паркове и иновативна Wi-Fi пейка, със специално 
соларно зареждане. 

- От 11.00 часа в Централно фоайе на Националния исторически музей, ще се състои официалното откриване на 
изложба по повод 110-ата годишнина от Балканската война "Разказ за войната“. 

- От 14.00 часа в Интер Експо Център започват Международните хранителни изложения МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА 
МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО, ИНТЕРФУД & ДРИНК, посветени на хранително-вкусовия сектор. 
Паралелно с това ще се проведе и COPIS – българското изложение на печата и рекламата. Над 350 компании ще 
участват с щандове в бизнес форматите, които през последното десетилетие се утвърдиха като основни събития 
за браншовете в Централна и Източна Европа. 

- От 14.30 часа в сградата на МВнР ще се състои редовен брифинг за представителите на медиите, в който ще 
вземе участие министърът на външните работи Николай Милков. 

- От 17.30 часа в галерия "София" на Столична библиотека,  ще бъде представена експозиция на големия 
български художник акад. Румен Скорчев, посветена на 90-години от рождението му. Библиотеката на София 
съхранява във фонда си стотици оригинали на изобразителното изкуство, между които особено място заемат 60 
творби на Румен Скорчев, част от тях дарени лично от самия него, а след смъртта му предоставени от съпругата 
му. 

*** 
Благоевград. 

- От 09.00 часа, в двора на църквата "Въведение Богородично“ ще бъде отслужена панихида за загиналите за 
Освобождението на Горна Джумая от османско владичество. Отново там, пред паметните плочи на Майор Иван 
Павлович Орлински и генерал Спас Георгиев, ще бъдат положени цветя в знак на почит и признателност. 

- От 10.30 часа  ще бъдат положени венци и цветя на паметника на Македоно-одринското опълчение, намиращ се 
на пл. "Мите Марков“. 

- От 12.30 часа в зала "22 септември“ започва научна кръгла маса "110 години Свобода“. 
- От 18.00 часа, в ДТ "Никола Вапцаров“ ще има Тържествена сесия на Общински съвет, а от 19.30 часа 

благоевградчани ще могат да гледат предпремиерно част от новата постановка на Ансамбъл "Пирин" "Между 
девет планини". 

*** 
Варна. 

- От 11:00 часа в Стаята на общинския съветник в Община Варна, е насрочено заседание на ПК "Здравеопазване“. 
- От 17.00 часа в сградата на Музей за история на Варна, ще се състои откриването на новата изложба "110 

ГОДИНИ БАЛКАНСКА ВОЙНА: ВАРНЕНЦИ И ВОЙНАТА". 
- От 18.00 часа в Зала 2 на Арт Галерия Ларго във Варна ще се открие самостоятелна изложба – живопис на 

бургаската художничка  Ива Маркова. Експозицията се нарича "Всички златни часове“ и е първата самостоятелна 
изява на младата авторка. 

- От 19.00 часа в Зала 1 на Фестивалния комплекс Варна Стоян Караиванов ще придаде автентичен звук на най-
любимите пиеси на Астор Пиацола. 

*** 
Враца. 

- От 17.00 часа  в РИМ-Враца ще бъде открита изложба  "110 години от началото на Балканската война“ 
*** 
Велико Търново. 

- От 11.00 часа в Зала 302 на Община Велико Търново,  ще се проведе пресконференция за есенния етап на 
кампанията "Движи се и победи". 

*** 
Добрич. 

- От 10.30 часа в Младежки център – Добрич, Зала 2 ще се проведе работилница "Шарено гърне“ с участието на 
деца и младежи от Център за специална образователна подкрепа  "Д-р Петър Берон“ 

- От 14.30 часа на 2 етаж – Операционни зали, след успешно проведената кампания на сдружение "Заедно правим 
добрини“  ще се проведе церемония за официалното връчване на операционна маса за родилно отделение. 

*** 
Габрово. 
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- От 18.00 часа в Драматичен театър "Рачо Стоянов“ ще бъде излъчен премиерно документалният филм "Просто 
искам да се прибера“. Лентата е заснета през април 2022 година, вторият месец от руската пълномащабна 
инвазия в Украйна.  

*** 
Кюстендил. 

- От 13.00 часа в парк-хотел "Кюстендил“ ще бъде открита VIII научна конференция "Пауталия- Велбъжд-
Кюстендил и прилежащите им територии през вековете", във връзка със 125-годишнината на Регионален 
исторически музей – Кюстендил. 

*** 
Пловидв. 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се провде извънредна пресконференция на ПП "Демократична България" - 
Пловдив, във връзка с частично бедствено положение в община Пловдив.  

*** 
Плевен. 

- От 10.00 часа в  зала "Орион“, ул. "Сан Стефано“ №30, ще се състои откриването на инициатива организирана от 
Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България, с подкрепата на Националната 
мрежа за децата под надслов  "Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“. На срещата ще 
присъстват главният прокурор на Република България г-н Иван Гешев, председателят на АПБ г-н Владимир 
Николов, председателят на Камарата на следователите в България г-н Петко Петков.  

*** 
Русе. 

- От 11.00 час на кея в Русе, ще бъде направено представяне на дарените на Община Русе от Кауфланд България 
пейки, съдържащи малко известна информация за р. Дунав. 

*** 
Сливен. 

- От 11.00 часа в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на Районна избирателна комисия - Сливен.  
*** 
Свиленград. 

- От  19.00 часа на площада пред Община Свиленград, министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участва в 
Свиленград в тържественото отбелязване на 110-ата годишнина от Балканската война (1912 - 1913) и 
освобождението на града. Ще бъдат поднесени венци и цветя в памет на загиналите във войните за национално 
освобождение и обединение. 

*** 
Смолян. 

- От 14.30 часа в операционните зали на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров“ – Смолян ще се състои официално връчване 
на операционна маса за Родилно отделение, след успешно проведената кампания на сдружение "Заедно 
правим добрини“. 

*** 
Стара Загора. 

- От 9.45 часа в Парк "Пети октомври“, ще  бъдат поднесени венци и цветя на паметника "Защитниците на Стара 
Загора -19 юлий 1877 г.“ и символичния камък за възстановяването на Стара Загора 

- От 10.00 часа на Площада пред Общината, ще се проведе ритуал за издигане на Националното знаме на 
Република България.    Празничен водосвет отслужен от Негово Високопреосвещенство Старозагорски 
Митрополит Киприан 

- От 11.00 часа в Парк "Пети октомври“, ще бъде открита изложба на клуб "Традиция“ "110 години от обявяването 
на  Балканската война“ – 

- От 11.30 до 12.15 часа в 4-то експозиционно ниво на РИМ-Стара Загора, гл. уредник Райна Антонова ще разкаже 
на присъстващите за "Битът на старозагорци след Освобождението“ 

- От 17.00 часа в Парк "Александър Стамболийски“, ще се състои концерт на Общински духов оркестър 
- От 19.00 часа на Площада пред общината, ще се проведе празничен концерт с участието на Михаела Маринова и 

рок група Фондацията. 
- От 17.00 часа от Туристически информационен център, нов маршрут от инициативата "Безплатни градски 

турове“, ще зарадва жителите и гостите на града. Обиколката с име "Парковете разказват своите истории“ ще 
бъде с водач Ива Духтева от отдел "Туризъм и младежки дейности“. Началната спирка е пред шадравана на 
Станционната градина. 

*** 
Шумен. 

- От 11.00 часа в Градска градина ще се състои откриване на арт инсталация "Пътят на Шуменско пиво“. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите 
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и 
пълен архив на изданията от 2011 г. до 2021 г. 

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

