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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Икономическото равенство между половете е пострадало заради пандемията и войната 
Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, член на Европейския икономически и социален комитет, "Бизнес старт", 
05.10.2022 г. 
Европа губи около 320 млрд. евро годишно заради икономическото неравенство между половете. България е една от 
страните в ЕС, където участието на жените в икономиката - като предприемачи, в корпоративни бордове, на обществени 
позиции и в политиката - е на доста добро ниво, но развитието в тази посока се е забавило в следствие на пандемията и 
настоящата криза. Това коментира Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, член на Европейския икономически и 
социален комитет, в ефира на предаването "Бизнес старт" с водеща Роселина Петкова. 
"Все още съществува разлика между заплащането на мъжете и жените в България - жените по традиция заемат 
работа в сектори с по-ниско заплащане, но има разлики дори и в един и същи сектори." 
АИКБ настоява за мерки, които да помагат на младите майки да се връщат бързо към своите служебни задължения и да 
не излизат за дълги периоди и пазара на труда. Има нужда и от подобрения в областта на работата от разстояние, така че 
жените да могат да съчетават по-добре личния и професионалния си живот, каза Ангелова. 
В България трябва да се работи за развитие на по-добра система за грижа за малките деца и да се култивира културата за 
равенство между половете още в ранна детска възраст като се избягват стереотипите за роли на мъжете и жените в 
обществото и в кариерата, каза Ангелова. 
"Децата трябва да бъдат насърчавани да избират предмети в училище, заради това че са им интересни, а не 
защото са момчета или момичета... Не трябва да има ориентирано към половете профилиране в училищата." 
В коментар за квотите за жени в различни компании и сектори, Ангелова каза, че АИКБ е против, тъй като те могат да 
доведат до изкуствено отношение към жените и възприятието, че те са наети на дадена длъжност не заради 
професионалните си квалификации, а заради пола си. 
По отношение на икономическите сектори в България най-много жени като дял има в здравеопазването, услугите и 
образованието, а силови сектори като строителството са почти изцяло мъжки. ИТ секторът се отличава със сравнително 
големия брой жени спрямо световно ниво. 
Има ли войната ефекти върху икономическото равенство между мъжете и жените в Европа може да гледате във 
видеото. 
 
Investor.bg 
 
√ Изостана ли икономическото равенство между половете заради пандемията и войната? 
Младите майки трябва да се връщат бързо към своите служебни задължения и да не излизат за дълги периоди от 
пазара на труда, настоява Милена Ангелова от АИКБ 
България е една от страните в Европейския съюз (ЕС), където участието на жените в икономиката – като предприемачи, в 
корпоративни бордове, на обществени позиции и в политиката - е на доста добро ниво, но развитието в тази посока се 
забави вследствие на пандемията (от коронавирус) и настоящата криза. Този коментар в предаването "Бизнес старт" на 
Bloomberg TV Bulgaria направи Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
член на Европейския икономически и социален комитет. Тя съобщи, че Европа губи около 320 млрд. евро годишно 
заради икономическото неравенство между половете. 
"Все още съществува разлика между заплащането на мъжете и жените и в България – жените по традиция заемат работа 
в сектори с по-ниско заплащане, но има разлики дори и в един и същи сектори", посочи тя. 
Ангелова напомни, че АИКБ настоява за мерки, които да помагат на младите майки да се връщат бързо към своите 
служебни задължения и да не излизат за дълги периоди от пазара на труда. „Има нужда и от подобрения в областта на 
работата от разстояние, така че жените да могат да съчетават по-добре личния и професионалния си живот“, съветва тя. 
Милена Ангелова е на мнение, че в България трябва да се работи за развитие на по-добра система за грижа за малките 
деца и да се култивира културата за равенство между половете още в ранна детска възраст като се избягват стереотипите 
за роли на мъжете и жените в обществото и в кариерата. 
"Децата трябва да бъдат насърчавани да избират предмети в училище, заради това че са им интересни, а не защото са 
момчета или момичета... Не трябва да има ориентирано към половете профилиране в училищата", заяви експертът. 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/111190-ikonomicheskoto-ravenstvo-mezhdu-polovete-e-postradalo-zaradi-pandemiyata-i-voynata
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В коментар за квотите за жени в различни компании и сектори, Милена Ангелова каза, че АИКБ е против, тъй като те 
могат да доведат до изкуствено отношение към жените и възприятието, че те са наети на дадена длъжност не заради 
професионалните си квалификации, а заради пола си. 
а като дял има в здравеопазването, услугите и образованието, а силови сектори като строителството са почти изцяло 
мъжки. ИТ секторът се отличава със сравнително големия брой жени спрямо световно ниво. 
 
БНТ 
 
√ Синдикати и работодатели призоваха за адекватно изчисление на минималната работна заплата 
През следващата година ще има увеличение на минималната работна заплата у нас, прогнозираха в студиото на "Денят 
започва" президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов и изпълнителният директор на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Добрин Иванов. 
Те призоваха размерът на минималното възнаграждение да бъде изчислен по обективни критерии, така че хем да не се 
"изяжда" от инфлацията, хем да не достига популистки размери. 
Според президентът на КТ "Подкрепа" минималната работна заплата трябва да се обвърже с минималната пенсия. 
Изп. директор на АИКБ призова за ясни критерии за формирането на минималната работна заплата, така че тя да е 
прогнозируема за бизнеса и да могат да се правят разчети за разходите за заплати. 
И Димитър Манолов, и Добрин иванов се обявиха против тавана на цените на електроенергия, които предлага ЕС, защото 
според тях това отменя свободния пазар. Двамата са и срещу търгуването на тока на борсов принцип, тъй като това води 
до прекомерно високи цени за потребителите и необосновани икономически свръхпечалби за производителите. 
Димитър Манолов напомни, че все още е възможно от следващата година и битовите потребители да се налага да 
купуват ток на високи цени от свбодония пазар, защото никой все още не е отменил това. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
  
БНТ 
 
√ Румен Радев: Ще осигуря всички условия, така че да има време за диалог между партиите 
Президентът Румен Радев обяви, че ще предостави на парламентарно представените партии всички условия по 
Конституция, така че да имат достатъчно време за диалог и разговори за формиране на стабилно мнозинство. 
Следващата седмица, след разговори с партиите, държавният глава ще обяви кога ще свика 48-ото Народно събрание. 
"Сега не е време за малодушие и за тесни партийни сметки. България има нужда от работещ парламент, защото 
върху него се крепи конституционният ни модел на управление. Време е да се поеме отговорност и за политическа 
смелост.", заяви Румен Радев. 
Той изтъкна, че резултатът от изборите не дава възможност за лесно формиране на коалиция, но хората очакват диалог, 
разбирателство, разум и намиране на общи решения и интереси, защото България има нужда от работещ парламент и 
устойчиво правителство. 
"По-тревожното е издигането на нови червени линии след изборите. Търсенето на всевъзможни причини за отказ 
от коалициите издава страха на партиите да поемат управлението през зимата. Затова да ги успокоя, че не е чак 
толкова страшно, защото служебното правителство е изградило стабилна основна, на база на която следващото 
правителство би могло да изведе страната през зимата без особени затруднения.", увери президентът. 
Като пример за това той даде пускането в експлоатация на газовата връзка с Гърция, понижената цена на газа, 
разработените законопроекти, касаещи Плана за възстановяване и устойчивост и гарантирането на зимната поддръжка 
на пътищата. 
Приемането на България и Румъния в Шенгенското пространство 
На път към чешката столица Прага, където ще участва в европейски срещи на върха, държавният глава каза още, че 
България не може да продължава да се примирява с факта, че остава извън Шенген. 
"Ние и Румъния не може повече да бъдем държани извън Шенген само заради това, че 11 години след като сме 
покрили всички технически изисквания, някой си измисля допълнителни критерии. От това губят всички – 
гражданите, туризма и икономиките ни. Не може България да проявява солидарност и да влага огромни  ресурси за 
опазване на границата, и да срещаме неразбиране по темата. Не може българите да са втора категория европейци 
и да чакат по КПП-тата на европейските държави. Ние няма да се примирим.", каза Румен Радев 
Той напомни, че в условията на безпрецедентна криза по света, на тежки енергийни, икономически и социални кризи, 
ключът към нашето бъдеще е в диалога и солидарността. 
"В тези тежки дни имаме нужда от обединена Европа. Обединена Европа не може да остане безразлична към 
войната на Русия срещу Украйна, защото нейната ескалация е най-голямата заплаха за мира на континента след 
Втората световна война. Вторичните ефекти на войната се усещат и общата политика за европейска отбрана ще 
е във фокуса на всяка следваща лидерска среща.", каза още Радев. 

https://bntnews.bg/news/sindikati-i-rabotodateli-prizovaha-za-adekvatno-izchislenie-na-minimalnata-rabotna-zaplata-1209707news.html


3 

 

Днес в Прага българският държавен глава ще представлява страната ни на първата среща на върха във формат 
„Европейска политическа общност“, а на утре - в неформалното заседание на Европейския съвет в столицата на Чешката 
република. 
Президентът пристигна вчера в малтийската столица Валета за срещата на върха на държавните глави от групата 
"Арайолуш". Радев се срещна със своите колеги от формата за политически диалог, който обединява президентите на 
държавите членки от ЕС с парламентарно управление. 
 
√ Официално: В 48-ото Народно събрание влизат 7 партии 
Резултатите от предсрочните избори вече са ясни официално. Изчисленията на Централната избирателна комисия 
потвърждават, че в 48-ото Народно събрание влизат 7 партии. 
Това са ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната", ДПС, "Възраждане", "БСП за България", "Демократична България" и 
новата формация "Български възход". 
 

 
 
В брой депутати това означава: ГЕРБ-СДС с 67, "Продължаваме промяната" - 53, ДПС - 36, "Възраждане" - 27, "БСП за 
България" - 25, "Демократична България" - 20, "Български възход" ще има 12 депутати. Имената им се очаква да бъдат 
обявени в следващите дни. 
 

 
 

Рекордно много - над 87 600 души, са отишли да гласуват, но не са подкрепили никого. 
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Така е разпределен вотът на 2 601 963-ма избиратели, участвали в тези избори. Резултат, който прави формирането на 
управляващо стабилно мнозинство трудно. 
 

 
 
√ Премиерът Гълъб Донев благодари на министрите, ангажирани с вота 
Вотът премина спокойно и прозрачно, без нарушения. С вота си избирателите са заявили - коалиционно правителство. 
Това коментира на правителственото заседание вчера премиерът Гълъб Донев. 
Неподкрепилите никого задават пред политиците задача за нова управленска формула. Основна задача на служебното 
правителство е законопроектите по Плана за възстановяване, каза Донев. 
Той отличи Пеканов и Зарков, свършили много работа по плана. Донев призова министрите си да не губят мотивация и 
енергия за работа в седмицата, която им остава. Най-доброто средство за справяне с лъжите са реалните резултати от 
добре свършената работа, допълни служебният премиер. 
 
√ Външният министър с коментар за искането за ускорено присъединяване на Украйна към НАТО 
Служебният министър на външните работи Николай Милков определи като рискована инициатива и „малко 
предварителна“ декларацията, с която лидерите на 9 държави от Централна и Източна Европа подкрепят ускореното 
присъединяване на Украйна в НАТО. 
Той изтъкна, че генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг ползва изключително умерена комуникация по темата, 
а позициите на България се придържат към тази реторика. 
„Не виждам реална полза - можехме да подкрепим тази декларация, от която нищо не следва. И да не подкрепим, пак 
нищо няма да последва. Виждаме и че редица други държави като САЩ, Франция, Германия, Италия, Великобритания 
се придържат към комуникацията на Столтенберг.", заяви Милков. 
Той напомни, че подобни решения изискват формат Среща на върха на 30-те държави-членки на НАТО. Такава среща 
предстои, така че там тези въпроси ще бъдат поставени. 
Освен това, молбата на Украйна за ускорено присъединяване към НАТО все още не е разпространена сред страните-
членки, допълни той. 
„НАТО ясно заявява, че няма да става част от военните действия в Украйна - това е рамкова теза, в която се 
решават всички въпроси. Така че акцията на тези държави е малко рисковано да не доведе до пукнатини, а силата ни 
е в нашето единство.“, коментира Милков. 
Той допълни, че реакцията на България може би дава аргументи на някои хора да кажат, че не сме последователни в 
подкрепата си към Украйна и в отговор на това прочете благодарствено писмо от представител на украинските власти за 
твърдата и последователна подкрепа. 
Николай Милков напомни и че България остро осъжда незаконното присъединяване от страна на Русия на окупирани 
територии чрез подписаните „договори“ и разглежда това като нарушение на международното право. 
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Присъединяването на България към Шенген 
Служебният министър на външните работи Николай Милков заяви, че очаква днес Европейският парламент да излезе с 
нова резолюция в подкрепа на приемането на България и Румъния в Шенген, която да се одобри с огромно мнозинство и 
да предложи на Съвета на ЕС да ратифицира членството ни в шенгенското пространство. 
Скоро у нас предстои посещение на мисията за проверка на България. Към момента Нидерландия отказва да излъчи свой 
представител в мисията. 
"В комисията експерти са номинирали 15 държави, сред които Франция, Германия, Швеция, Дания - държави, които 
доскоро можехме да квалифицираме като "не особено ентусиазирани" за членството ни в Шенген. Стои, обаче, 
открит въпросът с назначаването на експерти от Нидерландия. Отказът им ни кара да сме в постоянен диалог с 
тях. Считаме, че тяхното неучастие може да е свързано с опция те да не признаят изводите на комисията, още 
повече като се има предвид и предишни техни оценки, че обсегът на действие на мисията е непълен. Ангажиментът 
им за участие би бил предпоставка те да работят за успешната мисия на комисията", каза Николай Милков. 
Отношенията София-Скопие 
Министърът на външните работи коментира и напрежението в Северна Македония, свързано с предстоящото откриване 
там на клуба на гражданското сдружение „Цар Борис III”, предвидено за 7 октомври. 
"Ако е проблем наименованието Цар Борис III, не по-малък проблем е наименованието Йосип Броз Тито на гимназия в 
Скопие. Аз не знам защо са всички тези опити отношенията между България и Северна Македония да се разглеждат 
като игра с нулев залог. Това не е футболен мач, в който един печели, а друг губи. Дипломацията е по-сложна от 
футболен мач и при нея може да има две печеливши страни, каквато е целта. Може, обаче, да има и две губещи 
страни. Това са нещата, които трябва да се осмислят от всички тези, които говорят и се изказват.", заяви Милков.  
Той изрази увереност, че властите в Северна Македония ще гарантират правата на всички, включително и на хората с 
българско самосъзнание там, така че не очаква проблеми по този въпрос. 
 
√ Българите зад граница да могат да гласуват по интернет или по пощата, призова външният министър 
Българите зад граница трябва да могат да гласуват по пощата или по интернет, заяви служебният министър на външните 
работи Николай Милков на брифинг, на който обобщи протичането на изборния ден извън пределите на страната. 
Според него сегашната организация на изборния процес зад граница създава много бюрократични спънки като 
неявяването на членове на СИК от политическите квоти и процеса по командироване на служители на МВнР и 
транспортиране на изборните книжа и машини. 
"Има и по-цивилизован начин за гласуване в чужбина като гласуване по пощата и интернет. Това са възприети 
практики от много страни на ЕС. Няма логика човек да може от телефона си да преведе целите си спестявания по 
някаква сметка, а да няма доверие на това да упражни гласа си. Фокусирането върху детайлите в изборния процес 
няма да повишат доверието в него, други са факторите, които ще направят", каза Милков. 
Той оцени като добра организацията на вота зад граница. В чужбина са гласували малко над 178 000 българи. Най-много 
наши сънародници са упражнили правото си на глас в Турция - 58 000 и Великобритания - 27 000. Следват българите от 
Германия, Испания и САЩ. 
 
√ Българските евродепутати със съвместна декларация за Шенген 
Преди вчерашния дебат в Европейския парламент относно присъединяването на Румъния и България към Шенгенското 
пространство, българските евродепутати от всички групи излязоха със съвместна декларация в подкрепа на 
присъединяването ни към Шенген: 
"Ние, представителите на България в ЕП считаме, че продължаващата безпрецедентна 11-годишна блокада в 
Съвета на ЕС не може и не трябва да бъде толерирана повече. 
Премахването на контрола по вътрешните граници на България и Румъния е от ключово значение, както за 
икономиката и сигурността на двете държави, така и за ЕС като цяло. Техническата готовност за опазването на 
външните граници от нашите две страни бе потвърдена от Европейската комисия още през 2011 г. и оттогава 
досега тази оценка беше препотвърждавана многократно от различни институции на ниво ЕС, включително и от 
Европейския парламент. През 2018 г., в специална резолюция, инициирана в доклада Станишев и подкрепенa от 
всички български евродепутати, ЕП настоя за незабавно премахване на граничния контрол с България и Румъния 
едновременно по всички граници – сухопътни, морски и въздушни. През месец май, ЕК представи годишния доклад за 
състоянието на Шенген за 2022 г., като в него за пореден път се призовава за консолидиране на Шенгенското 
пространство, чрез пълноправното приемане на България и Румъния. Разширяването на Шенгенското пространство 
ще бъде успех за целия ЕС и ще направи външните граници по-силни и по-устойчиви. 
До този момент обаче, решението на Съвета остава изцяло политическо. То се крие зад бюрократични аргументи, 
като изтъква причини, които не са пряко свързани с управлението на границите. За жалост, това неглижиране на 
двете държави, въпреки тяхната техническа готовност, подхранва скептицизма по отношение на взимането на 
решения на ниво ЕС, а едно ново забавяне би увеличило риска от недоверие към волята  на ЕС да изпълнява 
политическите си ангажименти. 
Във времена на инфлация, несигурност на енергийните пазари и затруднените вериги на доставки, последиците от 
пандемията и военния конфликт на континента, усилване на миграционните потоци и царящата обща 
несигурност, страните от източна Европа трябва да получат така желаната зелена светлина за формално 
членство в Шенген. Обратното би довело да негативни последици - икономически и политически. 
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Ние, българските представители в Европейския парламент, призоваваме Съвета на ЕС да вземе решение, основано 
на изпълнението на обективните критерии, което не поставя европейската интеграция в задънена улица, а дава 
ново начало. От момента на присъединяването си към Европейския съюз през 2007 година България изпълнява всички 
задължения на Шенгенска външна граница, като през годините непрекъснато е доказвала, че е надежден и 
предвидим партньор. Време е освен задълженията, страната ни да поеме и правата, които Шенгенското 
пространство дава на гражданите и бизнеса. 
Отмина времето на поносимостта към вечното чакане за отмяна на двойните стандарти. Време е за действия!", 
се казва в декларацията, разпространена от пресофиса на Петър Витанов. 
 
√ Страните от ЕС се споразумяха за осмия пакет от санкции срещу Русия 
Посланиците на страните от ЕС се споразумяха за поредния осми пакет от санкции срещу Русия. Пакетът беше предложен 
миналата седмица от ЕК в отговор на нелегитимните руски референдуми в окупираните украински територии. 
“Посланиците постигнаха политическо споразумение за нови санкции срещу Русия - силен отговор на ЕС на незаконното 
анексиране на украински територии от Путин”, съобщиха от чешкото председателство на Съвета на ЕС. Санкциите ще 
вляза в сила след публикуването им в Официалния вестник на ЕС. Очаква се това да стане утре. 
Санкциите предвиждат разширяване на списъка от санкционирани физически и юридически лица, забрана за износ на 
още стоки и технологии на стойност 7 милиарда евро. Новият пакет включва налагане на таван на цените на руския 
петрол, който се изнася за трети държави - мярка, около която се обедините държавите от Г-7. 
 
√ Датската премиерка свиква предсрочни парламентарни избори на 1 ноември 
Датската министър-председателка Мете Фредериксен обяви вчера предсрочни парламентарни избори, които ще се 
произведат на 1 ноември, седем месеца преди края на мандата ѝ, предаде Ройтерс. Извършени наскоро социологически 
проучвания показаха, че партията на Фредериксен и десният блок са с почти изравнени позиции. 
"Искаме широко правителство с партии от двете страни на политическия център", заяви в речта си Фредериксен, 
която понастоящем оглавява еднопартийно правителство на малцинството със своята Датска 
социалдемократическа партия. "Предвид трудните времена, в които живеем, и трудностите, с които се сблъсква 
светът... дойде време да изпробваме нова форма на управление", добави тя. 
44-годишната Фредериксен стана най-младият премиер на Дания през 2019 г., след като обеща да подобри социалните 
услуги в страна, пренебрегвани от либералните икономически реформи от началото на века. 
Проучвания на общественото мнение показват, че между социалдемократическото правителство на малцинството на 
Фредериксен и подкрепящите го леви партии и десния блок, оглавяван от Консервативната партия или Либералната 
партия, има минимална разлика. 
В момента Дания се намира в центъра на световната политическа криза, след като миналата седмица два тръбопровода, 
по които се пренася газ от Русия до Европа през Балтийско море, бяха повредени в резултат на това, което световните 
лидери нарекоха саботаж. 
В Дания правителствените ръководители имат правото да насрочват избори, когато пожелаят, стига те да се провеждат в 
рамките на четири години след предишните, уточнява Ройтерс. 
 
БНР 
 
√ 350 компании участват в международни хранителни изложения в София 
От вчера до 8 октомври столичният Интер Експо Център е домакин на петте международни хранителни изложения: 
"Месомания", "Светът на млякото", "Булпек", "Салон на виното" и "Интерфуд Енд Дринк". Близо 350 са компаниите, 
които се включват в изложенията. 
Стотици компании от Европа, Азия и Северна Америка се включват в международните хранителни изложения. Сред тях 
са участници от България, САЩ, Италия, Франция, Германия, Австрия, Холандия, Турция, Румъния, Гърция. С мащабни 
колективни щандове се включват Италия, САЩ, Република Корея, Гърция и Полша. Форумът дава възможността за нови 
бизнес контакти и очертава тенденциите и технологиите на бъдещето. 
За ценителите на добрия вкус организаторите отварят за движение "БулевАРТ на вкусовете". Той съчетава кулинарните 
приключения и градската среда, предлагайки екзотични гурме продукти, street food, шоколадови изкушения, коктейли, 
сладолед, кафе. 
Вчера и днес майсторите на пицата пък се събират на 5-ия Международен пица шампионат, а на следващия ден са 
квалификациите за Световното по пица в Парма през 2023 г. 
Обособява се и Green Line - пространството за продукти от лечебни и ароматни растения. Има и ОСТРОВ на храни със 
защитено наименование за произход. 
 
√ Обобщение на партийните предложения и недомлъвки дотук 
Репортаж на Мария Филева 
Още преди Централната избирателна комисия да обяви официално резултатите от поредните предсрочни избори, 
парламентарно представените формации вече започнаха да се групират - да си отправят предложения за бъдещи 
управленски коалиции, но и да ги отказват. Някои все пак оставиха вратата за преговори открехната. Каква е 
"фактическата обстановка" и какви - "обоснованите предположения" за това, което ни очаква? 
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Сполетя ни хаотична, остро коалиционна и на моменти фалцетна кампания, която освен с обвинения и откровения за 
очакваща ни тежка зима, политиците се замериха и с музикални послания. 
От гласуването на втори октомври засега само служебният премиер Гълъб Донев засега е доволен: 
"Поздравления за свършената работа на министрите, които бяха пряко ангажирани. Вотът премина спокойно. 
Българските избиратели решиха, че  коалиционната формула за създаване на редовно правителство е неизбежна". 
Борисов определи като топ теми - войната в Украйна, енергийните доставки и инфлация, по които преговорни екипи да 
изработят обща управленска програма. 
Набеляза за потенциални партньори ПП и ДБ, без да пропусне да ги критикува. Макар и предпоследни, самочувствието 
на ДБ не е спаднало. Непоканени, от БСП също не искат да се коалират. Впрочем социалистите останаха верни на себе си 
и отново занимаха обществото с вътрешните си конфликти, в който този път беше замесена и прокуратурата. 
Единствено ДПС и "Български възход" са готови да се върнат във властта. 
"Възраждане" не постигнаха прогнозирания от социолозите електорален скок, но все пак вече са в топ 4. Не ги искат, но 
и те не искат в коалиция - искат всичко. 
Стигането до третия мандат обаче би означавало, че мостовете са изгорени, а пътят към нов вот и управление на 
служебен кабинет - открит. 
От звуковия файл можете да чуете целия репортаж на Мария Филева. 
 
√ Проф. Мартин Вечев – визионерът на бъдещето от INSAIT. Номиниран за Будител на 2022-ра 
Проф. Мартин Вечев е преподавател по компютърни науки във Федералния технологичен институт в Цюрих (ETH), 
съосновател на три технологични стартиращи компании (ChainSecurity, DeepCode и LatticeFlow) и инициатор за 
създаването на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), който беше открит в София 
през април 2022 г. и вече стартира първата си програма за докторанти. 
Професорът е с основен принос за създаването на INSAIT не само като идеолог и архитект, но и като човек, успял да 
обедини представители на публичния и частния сектор на национално и международно ниво и по този начин да осигури 
финансиране за развитието на центъра през следващите 10 години в размер на близо 200 млн. лева, включително от 
българската компания SiteGround, американските Google, AWS и VMware, и други български предприемачи. 
Чрез този проект и медийните си изяви покрай него проф. Вечев внесе светлина и надежда в ежедневието на милиони 
българи у нас и по света и ни даде повод за оптимизъм и увереност в нашите способности, което е особено важно за 
всеки народ, особено в период на припокриващи се икономически, политически, социални и здравни кризи. 
Проф. Мартин Вечев е единственият българин, удостоен с два ЕНИС (ERC) гранта – най-престижната програма на 
Европейския съвет за научни изследвания, носител е и на връчваната от президента награда "Джон Атанасов" за 
постижения в областта на компютърните науки. 
Ако сте запленени от каузата на проф. Мартин Вечев и я подкрепяте, може да гласувате за него ТУК, защото всеки, който 
с дума или жест те е накарал да се вгледаш в себе си, да преосмислиш стореното, да победиш един свой страх, да 
прекрачиш вчерашните си граници, да видиш, че си голям и силен, да повярваш, че заслужаваш всичко красиво, е… 
будител. 
 
√ Все повече германски компании планират да увеличат цените 
Все повече германски компании планират да повишат цените си през септември, отколкото през предходния месец, 
показват резултати от последното проучване на икономическия института Ifo. 
За икономиката като цяло индексът на очакванията за цените за следващите месеци нараства през септември до 53,5 
пункта спрямо 48,1 пункта през август. 
При храните показателят вече достига цели 100 пункта спрямо 96,9 пункта през август. 
"За съжаление, това вероятно означава, че вълната от инфлация няма да отшуми. Особено когато става въпрос за газ и 
електричество, растежът на цените все още не е изчерпан", посочи Тимо Волмерсхойзер от Ifo института. 
В търговията компаниите, които планират да повишат цените си, са по-специално търговците на дрогерийни стоки (92,3 
пункта), на цветя, растения и продукти за домашни любимци (89,6 пункта), на играчки (89,0) и на велосипеди (84,4). 
В производството начело при нарастване на цените са производителите на облекло (83,5 пункта), на стъкло, керамика и 
каменни изделия (77,3) и на електрическо оборудване (75,5 пункта). 
Много високи са и ценовите индекси в хотелиерската и ресторантьорската индустрия (87,4 пункта) и при сградните услуги 
(78,0). 
Индексите за ценовите очаквания на института Ifo показват процента на компаниите, които възнамеряват да увеличат 
цените като цяло. Балансът се получава като се извади процентът на компаниите, които искат да намалят цените си, от 
процента на тези, които искат да повишат цените. Ако всички анкетирани компании възнамеряват да увеличат цените си, 
балансът на ценовия индекс би бил +100 пункта. Ако всички искаха да намалят цените, щеше да е -100. 
В това проучване институтът Ifo не пита компаниите за размера на планираната промяна на цената. 
 
√ Рецесията в еврозоната изглежда неизбежна след свиване на бизнес активността за трети пореден месец 
Икономическата активност в еврозоната се сви през септември за трети пореден месец на фона на растящата инфлация и 
общата икономическа несигурност, показват окончателни данни от ежемесечното проучване на S&P Global, които 
сигнализират, че рецесията изглежда неизбежна. 

https://bnr.bg/post/101716399/obobshtenie-na-partiinite-predlojenia-i-nedomlavki-dotuk
https://bnr.bg/page/glasuvaite-za-buditel-na-godinata-2022
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Общият PMI индекс на S&P Global, включващ активността в промишлеността и сферата на услугите, падна през септември 
до 48,1 пункта от 48,9 пункта през август и предварителен индекс от 48,2 пункта, като това е най-ниското ниво от януари 
2021 г. 
Индексът сигнализира за трето поредно намаляване на бизнес активността в еврозоната след 16-месечен период на 
растеж и след като през юли индексът падна по важното ниво от 50 пункта (водораздел между бизнес експанзията и 
свиването на бизнес активността) за пръв път от февруари 2021 г. насам. 
 

Графики на общия PMI индекс и на БВП на еврозоната 
 

 
 
Свиването на общата икономическа активност се дължи на по-нататъшен задълбочаващ се спад както на промишлената, 
така и на активността в сферата на услугите. 
В началото на седмицата проучването на S&P Global отчете спад на PMI индекса на промишлената активност на 
еврозоната през септември до 27-месечно дъно от 48,4 пункта. 
Днес окончателните резултати от проучването на S&P Global за септември пък показаха спад на индекса PMI в сферата на 
услугите до 48,8 пункта от 49,8 пункта през август и под предварителен индекс от 48,9 пункта, като това е най-ниското му 
ниво от февруари 2021 г. 
"Всякакви надежди еврозоната да избегне рецесията са допълнително попарени от рязкото свиване на бизнес 
активността за трети пореден месец", коментира резултатите от проучването Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в 
S&P Global Market Intelligence. 
"Проучването не само сочи влошаване на икономическия спад, но и картината на инфлацията също се е влошила, което 
означава, че европейските управляващи са изправени пред нарастващ риск от т.нар. "твърдо икономическо 
приземяване", докато се стремят да обуздаят ускоряващата се инфлация", добави той. 
Според него "нарастващата инфлация, свързана с енергийната криза и войната в Украйна, унищожава търсенето по 
същото време, когато доверието на бизнеса се срива до нива, невиждани от дълговата криза в региона през 2012 г., с 
изключение на слабите нива при Covid локдауните. Следователно компаниите и домакинствата съкращават разходите и 
инвестициите по свое усмотрение в подготовка за суровата зима". 
 
√ Раздвижване в отношенията между Великобритания и ЕС 
Ирландският външен министър Саймън Ковъни пристига днес в Лондон за разговори с британския му колега Джеймс 
Клевърли на фона на засилени надежди за решаване на спора за Протокола за Северна Ирландия.  
В същото време британският премиер Лиз Тръс ще участва в организиран от ЕС форум в Прага.  
Британско-ирландските разговори  ще започнат след обед чрез видеовръзка между Дъблин и Лондон преди работната 
вечеря на двамата министри. Преди да отпътува Саймън Ковъни заяви, че има фундаментална промяна в настроенията и 
че ирландците ще работят не само за възстановяването на доверието в отношенията, но и за намиране на практически 
решения на спора за Протокола.  
В петък Ковъни ще има среща с британския министър за Северна Ирландия Крис Хийтън-Харис и неговия заместник Стив 
Бейкър, който изненада мнозина през седмицата като се извини на Ирландия и на ЕС за поведението на лагера на 
подкрепящите Брекзит, който той оглавяваше по време на управлението на Тереза Мей.  
Обнадеждаващ знак е също, че премиерът Лиз Тръс е приела поканата да участва днес в Прага на учредителната среща 
на Европейската политическа общност, която е идея на френския президент Еманюел Макрон, за сближаване на 
страните-членки на ЕС с други европейски държави, които не са членки на блока. Очаква се Лиз Тръс да се срещне както с 
Еманюел Макрон, така и с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.   
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√ Агенция "Фич" понижи до "негативна" перспективата за кредитния рейтинг на Великобритания 
Рейтинговата агенция "Фич" (Fitch) понижи перспективата си за кредитния рейтинг на британския държавен дълг до 
"негативна" от "стабилна", като това става само дни след подобен ход от друга водеща агенция - "Стандард енд Пуърс" и 
е в резултат на предложения т.нар. "мини бюджет" на новото правителство на Обединеното кралство, съобщава Ройтерс. 
В същото време агенцията запази своя кредитен рейтинг за Великобритания на ниво "AA-", което е с една степен по-
ниско от рейтингът, определен от "Стандард енд Пуърс". 
"Големият и недофинансиран фискален пакет, обявен като част от плана за растеж на новото правителство, може да 
доведе до значително увеличение на фискалните дефицити в средносрочен план", посочи "Фич". 
На 23 септември британският финансов министър Куази Куартенг обяви данъчни облекчения за 45 млрд. паунда (около 
51 млрд. щатски долара), без да е ясно как ще бъдат финансирани, както  и големи енергийни субсидии и други мерки, 
насочени към стимулиране на растежа, което обаче доведе до сериозни трусове на финансовите пазари. 
Британската лира се обезцени до рекордно дъно спрямо долара, както в същото време имаше и разпродажби на 
британски държавни облигации, довело до силен ръст на тяхната доходност, което принуди Английската централна 
банка (АЦБ) да интервенира на дълговия пазар, за да успокои пазара. 
Агенция "Фич" мотиви последното си решение, като посочи, че липсата на независими бюджетни прогнози, както и 
очевидният сблъсък на предложения от правителството пакет със стратегията на АЦБ за борба с инфлацията са "оказали 
отрицателно въздействие върху доверието на финансовите пазари и надеждността на фискална рамка, която е ключова 
за дългогодишна рейтингова сила". 
В началото на тази седмица обаче финансовият министър Куартенг каза, че се отказва от част от предложените от него 
данъчни облекчения, а именно намаляване на данъка върху доходите на най-богатия един процент от британците, което 
според финансовото министерство ще струва 2 милиарда паунда годишно. 
"Фич" коментира, че това не е достатъчно, за да промени по-широката си оценка за кредитния рейтинг на страната. 
"Въпреки че правителството отмени премахването на данъка с най-висока ставка от 45%, отслабеният политически 
капитал на правителството може допълнително да подкопае доверието и подкрепата за неговата фискална стратегия", 
посочи кредитната агенция. 
"Фич" също прогнозира, че общият държавен дефицит на Великобритания ще достигне 7,8% от брутния вътрешен 
продукт тази година и 8,8% през 2023 г., докато общият държавен дълг ще нарасне до 109% от БВП до 2024 г. от 
очакваните 101% през  2022 г. 
Според прогнозата на "Фич" британската инфлация ще се повиши до 8,9% през 2022 г., преди постепенно да спадне до 
4% през 2024 г., а икономиката й вероятно ще се свие с 1% през 2023 г. "въпреки подкрепата за енергийните тарифи и 
предложените намаления на данъците", преди да се върне към растеж от 1,8% през 2024 г. 
 
√ Киев съобщи за още успехи в контраофанзивата срещу руската армия 
Руският президент Владимир Путин подписа законите за анексирането на контролираните от руската армия територии в 
Украйна, докато украинската армия съобщи за успех на контранастъплението си в тези райони. Украинските въоръжени 
сили са освободили още три села в южната Херсонска област, заяви украинският президент Володимир Зеленски: 
"Само през последните 24 часа, населените места Нововоскресенское, Новогригоривка, и Петропавловка бяха 
освободени и стабилизирани от фалшивия референдум в Херсонска област. Придвижването продължава". 
Украинската армия съобщи,  че е отвоювала територии в източните части на Луганска област и е постигнала напредък в 
контраофанзивата си в Донецк, Харков и Херсон, като руските части са изтласкани изцяло на юг от западния бряг на река 
Днепър. 
Руският президент Владимир Путин подписа вчера федералните конституционни закони за анексирането на 
контролираните от руската армия територии в Украйна. Той нареди на руското правителство да поеме контрола върху 
украинската атомна електроцентрала "Запорожие". 
Русия настоява за тайно вместо явно гласуване в Общото събрание на ООН, където следващата седмица ще се разглежда 
проекторезолюция срещу руската анексия на части от Украйна. Подготвеният от западни страни проект заклеймява 
"незаконните референдуми" на Русия и "опита за незаконна анексия" на четири украински области. 
 
√ ОИСР разглежда Украйна като потенциален член 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие разглежда Украйна като потенциален член, заяви 
генералният секретар на организацията Матиас Корман, цитиран от ДПА и Ройтерс. 
Той обясни, че първо ще се пристъпи към първоначални преговори за присъединяване с Киев, след което Съветът на 
Организацията ще обмисли дали да започне официално процес за украинско членство. 
Процедурата е сложна и може да бъде продължителна, като бъдещите членове трябва да приведат политиките си в 
съответствие със стандартите на 38-членната организация.  
В това число са и мерки, свързани с борбата с корупцията, данъчната политика, околна среда и статистиката. 
Базираната в Париж организация обединява страни, ангажирани с демокрация и пазарна икономика. Развиващи се 
икономики, за каквито са считани Мексико и Чили, са членове, в допълнение към големите - САЩ, Япония и някои 
европейски страни. 
 
√ САЩ: Русия и Китай помагат на Северна Корея 
САЩ обвиниха Русия и Китай в това, че помагат на Северна Корея. Обвиненията отправени в ООН САЩ обосновава с 
блокиране опитите за налагане на санкции в Съвета за сигурност. 
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Опасенията са, че без санкции режимът в Пхенян ще отправя повече заплахи и ще провежда повече тестове на 
балистични ракети. В сряда при разискване на тестовете на Северна Корея, американският представител в ООН Линда 
Томас-Грийнфийлд заяви, че Северна Корея се радва на протекции от два члена на Съвета за сигурност. Според нея тези 
два члена са полагали допълнителни усилия в посока оправдаване „неколкократните провокации“ на Северна Корея и са 
„блокирали всеки опит да се обнови режима на санкции.“ 
За Русия санкциите са контрапродуктивни. В същото време Китай заедно с Русия отбелязаха неотдавнашните военни 
учения на САЩ с Южна Корея като Томас-Грийнфийлд отвърна, че не може да има еквивалент между провокациите и 
ученията. 
Съветът за сигурност на ООН се срещна в сряда след като Северна Корея изстреля балистична ракета при пореден тест на 
оръжия. Ракетата е прелетяла над Япония за първи път от 2017 година насам. Това принуди властите да призоват хората в 
северните и североизточните части на страната да потърсят укритие. 
 
Банкеръ 
 
√ МС одобри целева вноска от 650 млн. лева за електроенергия 
Министерският съвет одобри целева вноска от страна на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ) към Фонд „Сигурност 
на електроенергийната система“ (ФСЕС) в размер на 650 млн. лева. 
Индикативният размер на вноската, средства, за която следва да се осигурят на БЕХ ЕАД от дъщерните му дружества - 
производители на електрическа енергия, е изчислен на база отчетни данни за месец септември 2022 година и прогнозни 
данни за месеците октомври и ноември 2022 година. 
Средствата са предвидени за покриване на разходите за изпълнение на Програмата за компенсиране на разходите на 
небитови крайни клиенти за електрическа енергия, на операторите на електропреносната и на 
електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, употребена за технологични 
разходи за периода от 1 юли - 30 септември 2022 година. 
Съгласно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България, Фондът 
„Сигурност на електроенергийната система“ следва да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия 
в размер 100% от разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „Ден напред“ на 
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД. Това трябва да стане за съответния месец и при базовата цена от 250 
лева/MWh за периода от 1 юли - 31 декември 2022 година. 
За да се извършат предвидените компенсации, в Закона е предвидено публичните предприятия от сектор енергетика със 
100% държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във ФСЕС за покриване на разходите по Закона за 
енергетиката. 
Размерът на вноските се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката при отчитане 
на пълната себестойност на произведената електрическа енергия, необходимите средства за изпълнение на инвестиции 
и ремонти без ДДС, гарантиращи дългосрочната експлоатация на производствените мощности и осигуряващи 
икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала. 
 
√ Ще издават стартъп-визи за високотехнологични и иновативни проекти 
Законът за чужденците в България предвижда Министерството на иновациите и растежа да отговаря за издаването, 
удължаването и отнемането на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен Стартъп-виза. 
За целта  в министерството са разработили специална наредба. А приемането й е сред условията и реформите, които 
страната ни трябва да изпълни по Плана за възстановяване и устойчивост. 
Документът, наречен Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за 
високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен Стартъп-виза, вече е приет от Министерския съвет. 
Наредбата предвижда Стартъп-визата да е удостоверение, което позволява на чужди граждани да стартират иновативни 
бизнеси, използващи високи технологии и развиващи научно-изследователска и развойна дейност. Важно е да се 
подчертае, че удостоверението не е тип виза за пребиваване в България, а само един от документите, които се изискват 
за издаване на разрешение за пребиваване в страната на чужденци, които искат да развиват иновативен или 
високотехнологичен бизнес в България. 
Решението на министъра на иновациите и растежа за издаване на удостоверението ще се основава на оценка от 
Експертен съвет. Членове могат да са експерти от министерства, академичната общност, организациите на бизнеса и 
неправителствени организации, имащи пряко отношение към стартъп-компаниите и фондовете за дялово и рисково 
инвестиране, като не се предвижда те да получават възнаграждение за участието си в съвета. 
Стартъп-визата ще е валидна първоначално за срок от една година, а след изпълнението на необходимите условия 
(заявителят да притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, чийто предмет на 
дейност е заявеният при издаване на удостоверението) и бизнес-плана на заявителя, може да се удължи с още две 
години. 
Такава практика вече е установена в държави като Франция, Нидерландия, Естония, Финландия, Ирландия, Дания и 
други страни. 
Времето за издаване на Стартъп-визата е 30 дни с опция, при нужда от набавяне на други документи, да се удължи до 
два месеца и половина. Ще може да се кандидатства на български или на английски езици, по електронен път, без 
събиране на такси. 
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√ Застрахователите са сред най-значимите институционални инвеститори 
„Застрахователите са сред най-значимите институционални инвеститори, като съществен дял от активите им са 
инвестирани в страната, включително в държавни ценни книжа. С оглед на демографските и климатични промени се 
очаква ролята на сектора да нарасне чрез предлаганите възможности и продукти за пенсионно, здравно и имуществено 
застраховане. Вашата индустрия успя да утвърди своята роля за развитието на икономиката на страна, както и за 
стабилността на финансовия сектор в съответствие с най-добрите практики и изисквания на европейския пазар“, това 
заяви заместник-министърът на финансите Даниела Добрева в приветствието си по време на откриване на 
конференцията „140 години застраховане в България“, организирана от Асоциацията на българските застрахователи 
(АБЗ). 
В изказването си тя обърна внимание на предизвикателствата пред застрахователния сектор, породени от развитията в 
политическата, икономическата и социална среда в Европа и света. Акцент в приветствието беше поставен и върху 
процеса на преразглеждането на правната рамка на ЕС в областта на застраховането. Основните цели на обсъжданите 
промени са да се укрепят капиталовите позиции на застрахователните дружества, да се осигури покритие на широк 
спектър от рискове, да се подобри защитата на потребителите и да се предотврати изпадането на застрахователи в 
несъстоятелност. Измененията в регулацията ще допринесат за завършването на Съюза на капиталовите пазари и за 
финансирането на екологичния и цифровия преход. 
Заместник-министърът на финансите открои ролята на застраховането в областта на финансовата грамотност. Тя 
подчерта, че една от основните цели на Министерството на финансите е да координира националната политика в тази 
сфера. „Отговорност както на държавата, така и на застрахователната общност е подобряването на финансовата 
грамотност на гражданите, като потребители на застрахователни услуги. Това е от полза както за тях самите, така и за 
обществото и бизнеса като цяло, с основно отражение върху развитието на икономиката в страната“, заяви Добрева.  
Участниците в конференцията бяха запознати с напредъка по изпълнението на приетата през 2021 г. по инициатива на 
Министерството на финансите Национална стратегия за финансова грамотност от Калоян Симеонов – заместник-
ръководител на междуведомствената работна група по финансова грамотност и експерт в Министерството на финансите.  
Приветствия по повод 140 години застраховане в България и 30 години от създаването на асоциацията и презентации 
направиха Петра Хилкема - председател на Европейския орган за застраховане и пенсионно осигуряване (EIOPA), 
Михаела Кьолер - директор на Европейската федерация на застрахователите (Insurance Europe), Дидие Милеро - 
ръководител на секция „Застраховане и пенсионно осигуряване“ в Главна дирекция „Финансова стабилност, финансови 
услуги и съюз на капиталовите пазари“ на Европейската комисия, и  Бойко Атанасов - председател на КФН. 
По време на форума бяха обсъдени различни аспекти на новостите в регулаторната рамка и възможностите на 
застраховането да осигури изцяло или да допълни съществуващите публични механизми за защита от различни рискове. 
Внимание беше обърнато и на начините, по които застрахователният инструментариум може да подобри достъпа до 
здравеопазване и да елиминира допълнителните плащания, как може да се използва за допълнително осигуряване на 
гражданите за пенсионния период, как могат да бъдат адресирани климатичните рискове и увеличаващите се загуби за 
икономиката и домакинствата в следствие на природни бедствия. 
 
√ ЕС може да гласува приемането ни в Шенген през декември 
Съветът на ЕС може да гласува по въпроса за приемането на България и Румъния в Шенген през декември, съобщи вчера 
чешкият министър по европейските въпроси Микулаш Бек от името на председателството на институцията. 
България и Румъния изпълниха изискванията, председателството полага усилия да се присъединят към Шенген и работи 
за утвърждаване с единодушие на решение през декември, заяви той пред Европейския парламент в дебат по искане на 
групата на социалистите и демократите (СиД). Бек добави, че следващата седмица в двете страни ще се състои проверка 
от Европейската комисия и представители на държавите от ЕС за прилагането на законодателството за охрана на 
външните граници. 
Зам.-председателят на ЕК Маргаритис Схинас определи предстоящата проверка като израз на "похвална прозрачност", 
защото е по инициатива на София и Букурещ. По неговите думи е време за разширяване на Шенген и от 2011 г. ЕК 
настоява за приемането на България и Румъния.  
Поздравявам двете страни за начина, по който управляваха външната граница при потока от украински бежанци. Те 
дадоха пример и ни накараха да се гордеем, заяви Схинас.  
От името на групата на Европейската народна партия (ЕНП) Манфред Вебер посочи, че България и Румъния са готови за 
Шенген и е неприемливо от 11 години да няма напредък в Съвета на ЕС. Не са нужни оправдания, а действия, двете 
страни имат силната ни подкрепа, добави той. 
Председателят на СиД Ираче Гарсия отбеляза, че без обективни причини двете страни чакат 11 години. Българите и 
румънците имат същите права, като останалите граждани на ЕС. Става дума за справедливост. Проверките на българи и 
румънци по границите са дискриминация, допълни тя. По нейните думи неприемането на двете страни обезсърчава 
българите и румънците, и е в услуга на антиевропейските популисти. 
София инт Велд (Обнови Европа) заяви, че се чувства засрамена, че българите и румънците получават неравноправно 
отношение. Срамувам се от Съвета на ЕС, че не изпълнява задълженията си. Въпросът не трябва да се използва за 
политически битки по други теми. Срам ме е от холандското правителство, което възпрепятства напредъка заради 
вътрешнополитически причини. Спазването на европейските правила не е еднопосочна улица. Призовавам премиера 
Марк Рюте да спазва правилата и да подкрепи приемането на България и Румъния. Време е да поставим единството над 
вътрешната политика, призова Инт Велд. 
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Тинеке Стрик (Зелени) заяви, че приемането в Шенген не е само право, а и отговорност. В последните години има данни 
за постоянни случаи на отблъскване и насилие на мигранти по границите на двете страни. Призоваваме за решение, 
съобразено с постиженията, добави тя. Стрик настоя разширяването на Шенген да не се смесва с други въпроси. Ако 
България възприеме този подход, трябва да се откаже от ветото си по процеса на преговорите със Северна Македония, 
смята тя. 
Гидо Рай ("Идентичност и демокрация") коментира, че българите и румънците отдавна живеят в ЕС, възползват се от 
социалните системи и пращат получените бюджетни суми у дома, подкопават размера на заплатите. Румъния е 
"европейския див запад", как може толкова корумпирана страна да бъде в ЕС, попита той. Българско-турската граница бе 
в ръцете на организираната престъпност, но напоследък (държавата) си я върна обратно. Нямаме нужда от двете страни 
нито в Шенген, нито в ЕС, обобщи Рай, който получи забележка от председателстващия заседанието на ЕП. 
Ангел Джамбазки (Европейски консерватори и реформатори/ВМРО) посочи, че неприсъединяването на двете страни към 
Шенген е истински политически позор за ръководството на ЕС. Това е двоен стандарт, лицемерие и двуличие. Основната 
причина е икономиката, обобщи той. 
Клеър Дейли (Левите) заяви, че поначало е за разширяването на Шенген. Тя добави, че по границите на България, 
Румъния и особено Хърватия се оказва насилие над мигрантите. ЕС изглежда възнаграждава подобно поведение, 
коментира тя. 
Предвижда се по-късно този месец ЕП да приеме нов призив за присъединяването на България и Румъния към Шенген. 
 
√ Централната банка на Румъния повиши основната си лихва до 6.25 на сто 
Националната банка на Румъния (Banca Națională a României) е повишила водещата си лихва с 0.75 процентни 
пункта.  Решението за това е взето на заседание на Управителния съвет на централната банка.  
Така ставката се вдига от 5.5 процента на 6.25 процента годишно от 6 октомври /четвъртък/.  
Освен това Националната банка на Румъния е повишила и лихвения процент по пределното кредитно улеснение 
(Ломбард) от 6.50 процента на 7.25 процента годишно. Увеличен е и лихвения процент по депозитното улеснение от 4.50 
процента на 5.25 процента годишно, уточняват от Аджерпрес.  
Членовете на Управителният съвет на Националната банка на Румъния са решили да запазят твърдия контрол върху 
ликвидността на паричния пазар и, както и настоящите нива на задължителните резерви на кредитните институции в леи 
и чуждестранна валута.  
Припомняме, че в началото на тази година основният лихвен процент в северната ни съседка беше 2 процента годишно. 
Динамичното развитие на икономическата ситуация и необходимостта от прилагане на мерки за борба с инфлацията 
доведоха до тези нива на основната лихва в Румъния.  
Националната банка на Румъния е централната банка на страната. Тя е една от най-старите на континента, като 
е създадена през април 1880 година. Нейната централа се намира в столицата Букурещ. Банката отговаря за емисията на 
румънската лея и като такава определя паричната политика, държи валутните резерви и управлява обменния курс. 
 
√ Русия готова да доставя газ по оцелялата тръба на "Северен поток 2" 
Русия изрази готовност да доставя газ за Европа по газопровода "Северен поток 2", една от чиито линии не е повредена 
от течове. Това бе обявено от руския вицепремиер по въпросите на енергетиката Александър Новак. 
"Ако европейците вземат необходимите правни решения относно нейното сертифициране и премахването на 
ограниченията, вярвам, че Русия би могла, в кратък срок, да доставя газ по тази линия", каза Новак пред руска телевизия 
в края на среща на страните от ОПЕК+ във Виена. 
Новак разкритикува всички ограничения на цените на руския петрол, които биха "нарушили пазарните механизми" и 
биха могли да имат "много неблагоприятен ефект" върху световната индустрия. 
Говорейки за възможен "недостиг на петрол" в случай на приемане на такава мярка, предвидена от ЕС, той отново 
предупреди, че руските компании "няма да доставят петрол на страни, които използват този инструмент". 
Междувременно президентът на САЩ Джо Байдън разкритикува остро драстичния спад в производството на петрол, 
обявен от ОПЕК+. Той определи решението като потенциално политическо главоболие, но и дипломатическо  
пренебрежение. 
Байдън е "разочарован от недалновидното решение" на картела на страните производители и износители на черно 
злато, се казва в изявление на Белия дом. 
ОПЕК+ реши по-рано вчера да намали съвкупния добив с 2 милиона барела дневно през ноември. 
 
√ ОПЕК+ оряза 2 млн. барела петрол от пазара 
ОПЕК и приятели договориха най-дълбоката редукция на петролните доставки от пандемичните времена на 2020-а на 
редовното си съвещание във Виена на 5 октомври. Те одобриха предложението на Съвместния надзорен комитет на 
министрите на картела за орязване на производството с 2 млн. барела на ден на вече доста свития петролен пазар и 
въпреки натиска на Вашингтон и на други западни партньори да помпат по-големи количества черно злато.  
Очакванията са намалението да предизвика възстановяване на петролните котировки, които през последните дни 
паднаха под 90 щ. долара за барел за сорта "Брент" и под 80 долара за барел за американския WTI. Преди три месеца 
цените се изкачиха до 120 долара, но тръгнаха надолу заради опасенията от предстояща рецесия на глобалното 
стопанство, от растящите лихвени проценти и от по-силния долар. 



13 

 

Засега не е ясно дали ще има и допълнителни доброволни редукции на добива от страните членки на ОПЕК+, най-вече от 
Саудитска Арабия, или те ще включват само съществуващото неизпълнение на квотите. През август групата изпращаше 
на пазара по 3.6 млн. барела по-малко от договорените квоти.   
Анализатори от бранша прогнозират, че намаленото производство ще разгневи администрацията на американския 
президент Джо Байдън. Експерти на "Ситигруп" очакват още политически реакции от Вашингтон, включително 
допълнително деблокиране на количества от стратегическия петролен резерв на Америка и евентуално подновяване на 
опитите за приемане на закона срещу ОПЕК. "Джей Пи Моргън Чейз" също предвижда контрамерки на Белия дом, най-
вече - още резерви от суровината да бъдат хвърлени на пазарите.   
Новината за орязаните доставки повиши котировките на фючърсните контракти на базовия сорт "Брент" до 92.12 щ. 
долара за барел в 17.17 ч. българско време на 5 октомври и до 86.59 долара за барел за американския WTI с доставка 
през ноември. Впоследствие обаче ценовият подем загуби ускорение, защото, по оценка на експерти, редукцията е била 
калкулирана в пазарните оценки още в началото на седмицата. 
Сред основанията на Белия дом да поиска по-ниски цени на черното злато е желанието на Запада да прекрати 
постъпленията на петродолари в хазната на Кремъл след инвазията в Украйна. Саудитска Арабия обаче все още не е 
осъдила военните действия на Русия, а отношенията между Рияд и Вашингтон остават доста хладни, въпреки 
посещението на Байдън и срещата му със саудитския престолонаследник през юли.  
Саудитска Арабия и други членове на ОПЕК+ твърдят, че решенията им са мотивирани от желанието да предотвратят 
високите пазарни колебания, а не да постигнат определени цени. Министърът на енергетиката на Обединените арабски 
емирства Сухаил ал-Мазруи коментира за репортери преди началото на присъствената среща с колегите си във Виена, че 
"решението е техническо, а не политическо" и че никой няма да използва ОПЕК+ като "политическа организация". Той 
заяви също, че сред ключовите мотиви, които се обсъждат, са опасенията от глобална рецесия. 
Руският вицепремиер Александър Новак, който е включен в поредния санкционен списък на САЩ през миналата 
седмица, също е бил на съвещанието във Виена, защото не е под забрана от Европейския съюз. 
 
3e-news.net 
 
√ Отпускат до 16 млн. лв. в подкрепа на ВиК дружества заради цената на електроенергията през месеците май и юни 
До 16 млн. лв. се осигуряват по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС, Фонда) с цел 
подкрепа на ВиК дружествата. Това стана възможно след като Министерският съвет одобри програмата за компенсиране 
на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за месец май и месец 
юни 2022 година, съобщават от правителствения пресцентър. 
Бюджетът на програмата представлява индикативният размер на очаквания финансов недостиг за дружествата от 
отрасъл ВиК за месец май и месец юни 2022 г. Средствата се осигуряват в рамките на бюджета на ФСЕС за 2022 г. до 
одобрения съгласно Решение № 105 от 02.03.2022 г. размер от 46 млн. лева. 
Компенсациите ще бъдат изплащани на ВиК операторите до 31 декември тази година. Това ще става на база 
споразумение между Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
(МРРБ) и ФСЕС. МРРБ ще уведомява Министерство на енергетиката и ФСЕС за размера на полагащата се компенсация. 
Плащанията ще бъдат извършвани от Фонда в тридневен срок от получаване на уведомлението и при изпълнение на 
неговите условия. 
Програмата ще се администрира от МРРБ. Необходимите средства за всяко дружество ще бъдат установявани от 
ведомството след определяне на разликата между фактическите разходи на електроенергия за м. май и за м. юни и 
включените в цените на съответното дружество от отрасъл ВиК разходи за електроенергия, доказани със съответните 
документи. 
Мярката за допълнителни компенсации е с цел допълване на формирания недостиг в паричните потоци и финансовия 
резултат на ВиК дружествата заради разликата между фактическите разходи за електроенергия и много по-ниските 
такива, включени в цените на регулираните ВиК услуги на операторите. По този начин ще се стабилизира финансовото 
състояние на дружествата, ще се погасят просрочени задължения за електроенергия и ще се гарантира непрекъснатост и 
по-добър достъп до ВиК услугите. 
 
√ 406 милиона лева за инвестиционни проекти на общините отпуска МРРБ 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще финансира с 406 374 769 лв. от бюджета си за 2022 г. 
инвестиционни проекти на общините. Одобреният от Министерски съвет списък е публикуван на интернет страницата на 
МРРБ. 
В списъка са включени 234 обекта. 105 от тях са на стойност 126 566 331 лв. и са  свързани с ВиК инфраструктура. 94 
проекта предвиждат ремонт на общински пътища и са на стойност 233 774 463 лв., а 35 обекта на стойност 46 033 975 лв. 
са за улична мрежа. 
Одобрените обекти са предложени от Националното сдружение на общините в Република България. Избрани са тези, 
които имат проектна готовност, разрешения за строеж и са посочени от съответната общинска администрация като най-
приоритетни. Условието е  МРРБ да финансира 50% от стойността им, като средствата ще бъдат предоставени на 
общините на две равни части – първото плащане ще е до 10 работни дни след подписване на споразумениe и второто 
през месец декември 2022 г. 
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За всяка община е включен по един обект, посочен като най-важен от местната администрация. По изключение, заради 
бедствената ситуация, ще бъдат финансирани два обекта в община Карлово – реконструкция и рехабилитация на два 
общински пътя и водопроводните мрежи в населените места, част от направленията и в обхвата на общинските пътища. 
Списъкът може да бъде видян на страницата на МРРБ. 
 
√ Вариантите за публични инвестиции в енергетиката и зеленият преход ще бъдат обсъдени на кръгла маса в София 
Институтът за енергиен мениджмънт в партньорство с Американската търговска камара и Националната енергийна 
камара организира Кръгла маса на тема "Зеленият преход – инвестиции в технологии и мрежови услуги", която ще се 
проведе в хотел "Интерконтинентал" в София от 9:30 часа, съобщиха организаторите. 
Основният акцент, който ще бъде поставен по време на събитието, е пряката връзка между необходимостта от 
осигуряване на спешни публични инвестиции в електроенергийната мрежа и възможността да се реализира успешно 
българският зелен преход. 
Водещото изказване на Кръглата маса ще бъде на генералния секретар на Eurelectric Кристиан Руби. 
Встъпителни обръщения ще направят министърът на енергетиката Росен Христов и Н.Пр. Лукаш Кауцки, посланик на 
Чешката република, която е ротационен председател на Съвета на ЕС.  
Сред основните говорители са още председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, Майкъл 
Лали, ръководител на Американската мисия към ЕС на Министерството на търговията на САЩ в Брюксел, изпълнителният 
директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев.  
Програмата предвижда достатъчно време за дискусии. За участие са поканени представители на държавни институции, 
синдикати, бизнес организации, търговски дружества, НПО и др. 
 
√ Силен спад с 21.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 434.24 лв. за MWh с ден за доставка 6 
октомври 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 434.24 лв. за MWh с ден за доставка 6 октомври 2022 г. и обем от 53 405.40 MWh, сочат данните от търговията. 
Това е понижение с 21.4 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 478.19 лв. за MWh, при количество от 26 488.30  MWh. 
Извънпиковата енергия (26 917.10 MWh) е на цена от 390.29 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 318.14 лв. за MWh и количество от 2294.9 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 205.28 лв. за MWh (2414.1 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 829.86 лв. за 
MWh при количество от 2214 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 374.52 лв. за MWh при обем от 2127.2 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 552.19 лв. (282.33 евро) за MWh за 5 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 6 октомври 2022 г. спада до 434.24 лв. за MWh ( понижение с 21.4%) по данни на БНЕБ или 222.02 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 5 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 926.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 458.29 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват: 
Име                    MW 
АЕЦ     25,42%    1077.15 
Кондензационни ТЕЦ   42,43%    1797.66 
Топлофикационни ТЕЦ   5,55%    235.06 
Заводски ТЕЦ    2,19%    92.93 
ВЕЦ     3,32%    140.51 
Малки ВЕЦ    1,45%    61.35 
ВяЕЦ     0,17%    7.4 
ФЕЦ     18,76%    794.78 
Био ЕЦ      0,70%     29.82 
Товар на РБ         3650.82 
Интензитетът на СО2 е 402g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ново понижение на цените по европейските електроенергийни борси за четвъртък 6 октомври 
Румънската OPCOM затвори при цена от 222,02 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 227,90 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 222,02 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 6 oктомври 2022 г. Цената за пиковата енергия е 244,49 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 199,55 евро/мвтч. Най-високата цена от 424,30 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще 
бъде 104,96 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 56 245,9 мвтч. 

https://www.mrrb.bg/bg/reshenie-711-ot-30-septemvri-2022-godina-za-odobryavane-na-spisuk-na-investicionni-proekti-na-obstinite-po-prioriteti-i-napravleniya-obekti-za-celevo-finansirane/
https://ibex.bg/
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На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 6 октомври ще бъде 227,90 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 121,45 гвтч. Максималната цена ще бъде 424,30 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 5 ч и тя ще бъде 116,93 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 6 октомври е 218,20 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 239,23 евро/мвтч. Най-високата цена от 422,21 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 3 ч тя ще бъде 102,81 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 69 463,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 6 октомври на Словашката енергийна борса е 204,55 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 20 ч и тя ще е 426,42 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 94,22 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 166,35 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 400,36 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 56,40 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 6 октомври е 202,34 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 219,17 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 49 087,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 20 ч и тя ще достигне 390,77 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 121,80 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 100,80 евро/мвтч на 6 октомври. Пиковата цена ще бъде 
110,60 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 487 073,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 306,08 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 0,10 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 6 октомври ще се продава за 251,12 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ ЕП призова Комисията да предложи подходящ таван на цените за вноса на тръбопроводен газ 
Цени на енергията: евродепутатите призовават реакцията на ЕС да бъде насочена към най-уязвимите 
Необходими са по-нататъшни стъпки за въвеждане на данък върху извънредни печалби 
ЕП се застъпва за повече спешни мерки за намаляване на натиска върху европейските домакинства и предприятия, 
причинен от бързото покачване на цените на енергията. Руската агресивна война срещу Украйна и използването на 
доставките на енергия от изкопаеми горива като оръжие, драстично изостриха съществуващата нестабилност на 
енергийния пазар и доведоха до увеличаване на цените на енергията и до криза на разходите за живот, заявяват 
евродепутатите в резолюция, приета в сряда. 
Те предупреждават държавите членки, че потребителите, които не могат да си плащат сметките за енергия, не следва да 
бъдат лишавани от енергия и подчертават необходимостта да се избегне принудително лишаване на уязвими 
домакинства, които не са в състояние да плащат сметките си и разходите за наем. 
Потребителите следва да бъдат по-добре защитени от прекратяване или оттегляне на договорите с фиксиран лихвен 
процент от страна на доставчиците, както и от прекомерни предварителни предплащания за газ и електроенергия. 
Членовете на ЕП считат, че извънредните обстоятелства налагат да се приложат извънредни спешни мерки, като 
държавите членки трябва, повече от всякога, да действат заедно и в дух на единство, и настояват, че всички мерки, 
приети на равнище ЕС, трябва да бъдат напълно съвместими с целите на Европейския съюз в областта на климата в 
дългосрочен план. 
Необходима е безпрецедентна солидарност между държавите членки и общ отговор, вместо разединени едностранни 
действия, казват те. 
Призив за данък върху извънредни печалби и за подходящ таван на цените на вноса на газ по газопроводите 
Дружествата, които са реализирали извънредни печалби, трябва да помогнат за намаляването на отрицателното 
въздействие от кризата, твърдят членовете на ЕП. Те приветстват по принцип споразумението на Съвета за 
установяването на горна граница на пазарните приходи получени от т.нар. подпределни енергоносители за 
производството на електроенергия, като например възобновяеми енергийни източници, ядрена енергия и лигнитни 
въглища. 
По отношение на предложените солидарни вноски за печалбите на дружествата за добив на нефт, газ, въглища и 
нефтопреработването, членовете на ЕП предупреждават, че някои от най-големите енергийни предприятия може да не 
бъдат „обложени“ с вноската, и призовават вноската да бъде разработена така, че да се предотвратява избягването на 
данъци. Те също така изискват от Комисията да направи оценка за подходящ марж на печалбата и да предприеме 
допълнителни действия за въвеждане на данък върху извънредните печалби за енергийните дружества, които са 
извлекли огромни ползи от енергийната криза. 
Парламентът призовава Комисията да предложи подходящ таван на цените за вноса на газ от тръбопроводи, предимно 
от Русия, и отбелязва, че инструментите на ЕС за съвместно възлагане на обществени поръчки на газ следва да бъдат 
модернизирани, за да се намалят разходите за внос. 
Извънредните печалби трябва да са в полза на потребителите и предприятията 
Приходите от извънредни печалби следва да са в полза на потребителите и предприятията, по-специално на уязвимите 
домакинства и МСП. Това следва да върви ръка за ръка с мащабни иновации и инвестиции във възобновяеми енергийни 
източници, енергийна ефективност и инфраструктура, вместо да се стимулират домакинствата и дружествата да 
потребяват повече субсидирана енергия. 
Парламентът е готов да анализира всяко предложение за реформа на пазара на електроенергия, като се увери, че той 
изпраща правилния ценови сигнал, за да се инвестира в декарбонизация, да се даде възможност на гражданите и 
промишлеността да се възползват от сигурна, достъпна и чиста енергия, като същевременно се обърне внимание на 
непропорционалните печалби. Според членовете на ЕП Комисията трябва да анализира възможността за отделянето на 
цените на електроенергията от цената на газа. 
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Членовете на ЕП също така призовават Комисията да разгледа внимателно дейността на финансовите участници, които 
допринесоха за нестабилността на цената на въглеродните емисии, и да предприеме действия за премахване на 
влиянието на спекулативния капитал върху пазара на емисионни квоти на ЕС. 
Членовете на ЕП повтарят призива си за незабавно и пълно ембарго върху руския внос на нефт, въглища, ядрено гориво и 
газ, както и да се изоставят напълно проектите "Северен поток 1" и "Северен поток 2". 
 
√ Урсула фон дер Лайен предлага разработване на допълнителен ценови индекс на ЕС за газа 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е изпратила писмо до лидерите на страните от ЕС, в което 
предлага да се обсъди възможен набор от действия, които да бъдат предприети за намаляване на цените на вносния газ.  
По-рано говорителят на Европейската комисия Ерик Мамер каза, че Фон дер Лайен възнамерява да обсъди цените на 
газа с лидерите на ЕС по време на неформална среща на върха в Прага на 7 октомври, преди да подготви предложение. 
„Препоръчвам ускоряване на преговорите с нашите надеждни доставчици за намаляване на цените на всички видове 
газ“, се казва в писмото. По думите й такива партньори са преди всичко Норвегия и САЩ. 
Освен това тя предлага да се използва общоевропейска платформа за съвместни покупки на газ, така че да се избегне 
конкуренцията на доставчици между страните от ЕС, което в крайна сметка води до по-високи цени. „Трябва да 
избягваме ситуации, в които страните членки на ЕС се конкурират помежду си и повишават цените“, обяснява Фон дер 
Лайен. 
Председателят на ЕК предлага и разработване на допълнителен ценови индекс на ЕС, който според нея „ще отразява по-
добре реалността и ще осигури по-ефективно функциониране на пазара, допринасяйки за по-ниски цени“. 
„В очакване на въвеждането на такъв допълнителен ценови индекс, трябва да обмислим ограничаване на цената по 
отношение на текущия индекс на цената на газа (TTF)“, се казва в писмото на ръководителя на Европейската комисия. 
Дълбоката държавна намеса в цените на газа, според председателя на ЕК, води до необходимостта от по-твърди 
ангажименти на страните от Съюза за намаляване на търсенето и спестяването на природен газ. 
„Необходимо е да се подготвят по-строги ангажименти за спестяване на газ, намаляване на потреблението в целия ЕС“, 
се казва в писмото. В същото време Фон дер Лайен добавя, че подобни задължения трябва да отчитат националните 
различия на енергийния пазар. 
Председателят на Европейската комисия предлага също така да се обсъди и временен таван на цената на газа, които се 
използва за производството на електроенергия, така че да се забави повишението на цените на електричеството. По 
думите й, пазарът на електроенергия на ЕС функционира така, че увеличението на цената на газа води до ръст на 
стойността на електрическата енергия. „Ние трябва да ограничим това инфлационно влияние на газа върху 
електроенергията в цяла Европа. Затова сме готови за обсъждане на таван на цената на газа, използван за 
производството на електроенергия“, пише фон дер Лайен. По думите й, тази временна мярка трябва да стане начало на 
глобална реформа на пазара на електроенергия. 
Що се касае до цената на газа, използва в индустрията, то въвеждането на таван не се смята за необходимо, но 
намаляването на цените трябва да става така, че да се избегне спиране на доставките. Според председателя на ЕК тази 
мярка също трябва да е временна. 
Председателят на ЕК предлага също така увеличение на инвестициите в инфраструктура, във възобновяема енергия и 
повишаване на енергийната ефективност, така че да се ускори прехода към енергийна независимост на Европейския 
съюз. 
 
√ Европейските фондови пазари затвориха на червено в сряда след три поредни сесии на постоянни печалби 
С най-висок дневен спад затвориха италианският индекс FTSE MIB и испанският IBEX 354, а с най-малко понижение 
приключи британският измерител FTSE 100 
Фондовите пазари в Западна Европа се понижаваха в сряда, след като преди това основните индекси активно нарастваха 
три поредни сесии и завършиха търговията във вторник с рекорден ръст за над 3% дневен ръст за последните шест 
месеца. Негативният фактор за европейския пазар бяха продължаващите страхове за световната рецесия, които бяха 
потвърдени в редица статистически данни в сряда. 
Така индексът на мениджърите по покупките (PMI) в сектора на услугите в еврозоната, изчисляван от S&P Global, достигна 
48.8 пункта през септември, което е най-ниската стойност на показателя от февруари 2021 г., показват окончателните 
данни. Предварителните данни сочеха спад на индекса до 48.9 пункта от 49.8 пункта през август. Стойността на 
показателя под 50 пункта показва намаляване на бизнес активността в сектора. 
В Италия PMI в сектора на услугите падна до 48.8 от 50.5 пункта през август, в Германия - до 45 от 47.7 пункта, а във 
Франция показателят се повиши до 52.9 от 51.2 пункта. 
Общият PMI в еврозоната падна до 48.1 пункта през септември от 48.9 пункта месец по-рано, актуализирайки минимума 
от януари 2021 година. 
Освен това, външнотърговският излишък на Германия се сви до 1.2 милиарда евро през август от 13.7 милиарда евро 
година по-рано и 3.4 милиарда евро през юли. Обемът на германския износ, коригиран с календарни и сезонни фактори, 
през септември се е увеличил с 1.6% спрямо предходния месец август и възлиза на 133,1 млрд. евро. Вносът нараства с 
3.4% до 131.9 млрд. евро. 
Междувременно индустриалното производство на Франция скочи с 2.4% през август от спад от 1.6% през юли. Ръстът 
беше рекорден от януари 2021 година, докато анализаторите не очакваха промяна в показателя. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.9%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ най-много спадна италианският FTSE MIB (-1.53%), следван от испанския IBEX 35 (-1.34%), 
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британския FTSE 100 (-1.14%), германския DAX (-0.78%) и френския CAC 40 (-0.67%). Следобед низходящият тренд се 
запази и всички основни измерители затвориха на червена територия, като при някои темпото на спад се забави. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен спад затвориха италианският индекс FTSE MIB и испанския IBEX 354, 
а с най-малко понижение приключи британският измерител FTSE 100. 
Акциите на Bang & Olufsen A/S се понижиха със 7.56%, след като датският производител на аудио системи от висок клас, 
слушалки и друга електроника отчете нетна загуба през първото финансово тримесечие и намали приходите си с 8.2%. 
След като поскъпваха до обед с над 2 прозента, следобед трендът на книжата на Tesco Plc се обърна, тъй като най-
големият търговец на хранителни стоки в Обединеното кралство намали печалбите си преди данъци през първата 
половина на фискалната 2023 г. с 2.8 пъти и леко влоши прогнозата си за цялата година, отбелязвайки промяна в 
потребителското поведение в среда на висока инфлация. Вкрайна сметка акциите на Tesco Plc затвориха със спад от 
0.48%. 
Лидери по спад сред компонентите на индекса Stoxx 600 са акциите на шведската банка Avanza Bank Holding (-13.41%) и 
на френския доставчик на авточасти Faurecia SE (-7.70%). 
Капитализацията на финландската авиокомпания Finnair нарасна с 1.52% след новината, че компанията е превозила 
890.5 хиляди пътници през септември, с 1.1% повече от август. През септември миналата година са превозени близо три 
пъти по-малко или 298.2 хиляди. 
Сред печелившите бяха и книжата на шведския доставчик на облачни технологии Sinch AB, които поскъпнаха с 3.75%. На 
върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на италианската мултинационална компания и най-голямата в света за 
проучвания на петролни находища Saipem SpA с ръст от 8.56%. 
 
Мениджър 
 
√ Понижения на европейските борси на фона на страховете от рецесия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха понижения в ранната търговия в сряда на фона 
на данните, които показаха, че вероятността еврозоната да избегне рецесия е малка, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 3,49 пункта, или 0,87%, до 399,54 пункта, след като преходните три 
сесии напредна с 5%. Във вторник бенчмаркът регистрира най-доброто си еднодневно представяне от средата на март, 
след като по-слабите данни за производството в САЩ, свиването на свободните работни места в страната и по-малкото от 
очакваното увеличение на лихвените проценти от Резервната банка на Австралия породиха надежди, че централните 
банки в световен мащаб могат да преминат към по-малко агресивни повишения на лихвите в бъдеще. 
Немският показател DAX се понижи със 103,54 пункта, или 0,82%, до 12 566,94 пункта. Френският измерител CAC 40 
записа спад от 37,18 пункта, или 0,62%, до 6 002,51 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 90,58 
пункта от стойността си, или 1,28%, достигайки ниво от 6 995,88 пункта, след като на Обединеното кралство отмени части 
от своите спорни планове за намаляване на данъците 
Фокусът днес е върху данните за заплатите в частния сектор на САЩ през септември, докато в петък се чака информация 
за създадените нови работни места. 
„Днес осъзнаваме, че все още е твърде рано да се заключи, че обратът идва“, каза Азад Зангана, старши икономист и 
стратег за Европа в Schroders. 
„Очакваме данните за работните места в извън селскостопанския сектор, за да ни дадат по-добра представа къде се 
намираме и дали затягането, което имахме досега, започва да оказва съществено влияние върху икономическите 
перспективи“, добави той. 
Последните данни показаха, че бизнес активността в еврозоната се е свила за трети пореден месец през септември, 
попарвайки всякакви надежди, че валутният съюз ще избегне рецесията. 
Според проучването на S&P Global общият PMI, включващ активността в промишлеността и сферата на услугите, се е 
понижил до 48,1 пункта през септември спрямо 48,9 пункта през август. Това е най-ниското ниво на показателя от януари 
2021 г. Границата от 50 пункта разделя свиването от растежа. 
„В Европа въпросът е къде се намираме сега в цикъла. ЕЦБ повишава лихвите доста агресивно и се очаква да го направи 
отново, дори ако влезем в рецесия в краткосрочен план, защото инфлацията става все по-голяма проблем в Европа“, 
добави Зангана. 
От началото на годината индексът STOXX 600 се е понижил с 18,2%, след докато региона се бори с енергийна криза, 
изострена от конфликта между Русия и Украйна, и опасенията за икономически спад, предизвикан от агресивните ходове 
на Федералния резерв на САЩ и други централни банки за потушаване на инфлацията. 
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Акциите на Tesco поевтиняха с 2,62%, след като най-големият търговец на дребно във Великобритания съобщи, че очаква 
основната му печалба за цялата година да бъде в долния край на диапазона от предишната му прогноза, тъй като има 
значителна несигурност относно макро перспективите. 
Акциите на Bachem Holding AG поскъпнаха с 3,84%, след като доставчикът на биотехнологии представи планове за 
изграждане на трети обект в Швейцария. 
Цената на книжата Carl Zeiss Meditec се повиши с 2,9%, след като Berenberg повиши рейтинга на акциите на немската 
медицинска технологична компания до „купувай“, позовавайки се на вероятно по-високи годишни продажби и 
привлекателна й настояща оценка. 
Рязък ръст на Уолстрийт 
Основните американски борсови индекси регистрираха резки повишения в сесията във вторник, след като доходността 
по облигациите продължи да пада, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 825,43 пункта, или 2,8%, до 30 316,32 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 360,97 пункта, или 3,34%, до 11 176,41 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 360,97 пункта, или 3,34%, до 11 176,41 пункта. 
Печалбите във вторник донесоха най-големия двудневен възход за S&P 500 от март 2020 г. насам, като индексът се е 
повишил с 5,7% от началото на седмицата. 
Пазарите започнаха силно месец октомври, отърсвайки се бързо от спадовете, регистрирани през септември и третото 
тримесечие. В понеделник Dow скочи с около 765 пункта и записа най-добрата си сесия от 24 юни. S&P 500 напредна с 
около 2,6% в най-големия си еднодневен ръст от 27 юли, а Nasdaq добави 2,3% към стойността си. 
„След като падна с повече от 9% през септември и удължи спада си от началото на годината до близо 25% към 
затварянето на търговията в петък, смятаме, че разпродажбите на S&P 500 изглеждаха твърде големи“, коментира Марк 
Хефеле, главен инвестиционен директор в UBS Global Wealth Management. „В допълнение към това, част от натиска върху 
продажбите от миналата седмица може да е бил предизвикан от ребалансиране в края на тримесечието, което вече е 
приключило“, добави той. 
„Тъй като настроенията към акциите вече са много песимистични, трябва да се очакват периодични отскоци. Но пазарите 
вероятно ще останат нестабилни в близко бъдеще, водени основно от очакванията около инфлацията и лихвените 
проценти“, каза още Хефеле. 
Настроенията се подобриха през последните две сесии, тъй като доходността по американските държавни облигации се 
понижи от над 10-годишни върхове. Доходността на 10-годишните облигации кръжеше около 3,63% във вторник, след 
като в един момент миналата седмица премина прага от 4%. 
Пазарите намериха подкрепа и от поскъпването на листнатите в САщ акциите на Credit Suisse с 12,22%, след като по-рано 
през седмицата имаше опасения относно финансовото състояние на банката. Банката каза на Си Ен Би Си, че ще 
предостави актуализации на стратегията си заедно с отчета за третото тримесечие. 
Акциите на Twitter скочиха с цели 22,09%, след като Илон Мъск промени курса и се съгласи да закупи гиганта за 
социалните мрежи на цена от 54,20 долара на акция 
Акциите удължиха напредъка си след данните за свободните работни места, сочещи отслабване на пазара на труда, 
което накара някои търговци да се обзаложат, че Фед може да откаже агресивната си кампания за затягане по-рано от 
очакваното. 
Повишения в Азия 
Водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения в сряда, следвайки възхода на акциите 
на Уолстрийт за втори пореден ден. 
Хонконгският бенчмарк Hang Seng скочи с цели 1 008,46 пункта, или 5,9%, до 18 087,97 пункта 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 128,32 пункта, или 0,48%, до 27 120,53п пункта. 
Южнокорейският показател Kospi напредна с 5,84 пункта, или 0,26%, до 2 215,22 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 се повиши със 116,4 пункта, или 1,74%, до 6 815,7 пункта. 
Пазарите в континентален Китай останаха затворени за празничните дни, известни като „Златната седмица“ 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете спад от 0,05 пункта, или 0,01%, до 583,49 пункта. BGBX40 се понижи с 0,04 пункта, или 0,03%, до 
134,86 пункта. BGTR30 записа ръст от 0,10 пункта, или 0,01%, до 704,76 пункта. BGREIT изтри 0,32 пункта от стойността си, 
или 0,18%, достигайки ниво от 177,80 пункта. 
 
√ Търговският излишък на Германия се върна 30 години назад 
Търговският излишък в Германия се сви рязко до 600 млн. евро през август 2022 г. Това е най-ниският излишък от януари 
1992 г. За сравнение той бе 11,6 млрд. евро година по-рано, пише Trading Econmics. Износът скочи с 21,2% на годишна 
база до 126,7 млрд. евро, а вносът се увеличи с 35,7% до 126,1 млрд.  евро. 
На сезонно коригирана база търговският излишък на Германия също се сви до 1,2 млрд. евро от ревизираната надолу 
прогноза за 3,4 млрд. евро през юли. Износът се увеличи с 1,6% до 131,1 млрд. евро. От тях 72,8 млрд. евро са за страни 
от Европейския съюз, което е спад от 0,8% спрямо юли. 
Извън ЕС доставките за САЩ са се увеличили с 12% до 13,8 млрд. евро и с 2,9% - за Китай, като в абсолютна стойност той е 
за 9,2 млрд. евро. 
Вносът е нараснал с 3,4% спрямо юли до 131,9 млрд. евро, като покупките от ЕС са нараснали с 2,5% до 43,2 милиарда. 
Извън ЕС по-големият обем от стоки идва от Китай – ръст с 2,2%, и от САЩ – ръст с 5,3 на сто. 
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√ Германският министър на икономиката критикува САЩ за „астрономически цени“ на газа 
Министърът на икономиката на Германия обвини САЩ и други „приятелски“ държави доставчици на газ за 
„астрономически цени“ на синьото гориво, намеквайки, че те печелят от последиците от войната в Украйна, предаде Си 
Ен Би Си. 
„Някои страни, включително приятелски, понякога постигат астрономични цени за своя газ“ Разбира се, това води със 
себе си проблеми, за които трябва да говорим“, каза министърът на икономиката Робърт Хабек пред регионалния 
германски вестник NOZ в интервю, публикувано в сряда. Той призова за повече солидарност от страна на САЩ, когато 
става въпрос за подпомагане на енергийно притиснати съюзници на страната в Европа. 
„Съединените щати се свързаха с нас, когато цените на петрола се повишиха и националните петролни резерви в Европа 
бяха изчерпани в резултат на това. Мисля, че такава солидарност би била добра и за ограничаване на цените на газа“, 
каза той. 
От Си Ен Би уточняват, че са се свързали с Белия дом за коментар и чакат отговор. 
Хабек, който е съпредседател на „Зелените“ и част от коалиционното правителство на Берлин, водено от 
лявоцентристкия канцлер Олаф Шолц, каза, че ЕС трябва да направи повече за справяне с газовата криза в региона, 
докато страните се борят за намиране на алтернативни доставки на фона на войната в Украйна и влошените отношения с 
Русия. 
Руският държавен газов гигант „Газпром“ драстично намали доставките за блока през последните няколко месеца, както 
заради поради международни санкции, така и заради желанието на Москва да накаже Европа.  около 45% от газовите 
доставки в ЕС идваха от Русия, но сега блокът се стреми да спре целия внос от страната в знак за подкрепа на Киев. 
Хабек каза, че ЕС „трябва да обедини своята пазарна мощ и да организира интелигентно и синхронизирано поведение 
при покупки от страна на държавите от ЕС, така че отделните страни от ЕС да не наддават една друга и да повишават 
цените на световния пазар“. 
Европейската пазарна мощ е „огромна“, просто трябва да се използва, отбеляза той, цитиран от германското издание. 
Европа е изправена пред тежка зима с прогнозиран недостиг на газ в целия регион. Страни като Германия са до голяма 
степен зависими от доставките на руски газ от десетилетия, разчитайки на мащабна енергийна инфраструктура, като 
газопроводите „Северен поток–1“ и „Северен поток–2“. 
Докато тръбопроводът на стойност 11 милиарда долара „Северен поток-2“ никога не беше пуснат в експлоатация, тъй 
като Германия отказа да сертифицира тръбопровода след нахлуването на Русия в Украйна през февруари, „Северен 
поток-1“ се превърна в ключов фактор за влошаването на отношенията между Москва и Брюксел. 
През лятото доставките на газ по газопровода спираха и се подновяваха привидно по прищявка на Москва, въпреки че тя 
обясни прекъсванията с необходимостта от поддръжка и посочи санкциите като причина за спиране на доставките. През 
септември обаче доставките спряха напълно. 
Съвсем наскоро енергийните връзки на Русия и Европа бяха повредени след изпускане на газ от двата тръбопровода при 
подозрителни обстоятелства, като много експерти казаха, че става въпрос за саботаж. 
 
√ Държавният дълг на САЩ надхвърли 31 трлн. долара 
Държавният дълг на Съединените щати е надхвърлил 31 трлн. долара за първи път в историята, предаде Си Ен Ен. Това се 
случва в момента на исторически висока инфлация, нарастващи лихвени проценти и засилваща се икономическа 
несигурност. 
Общият неизплатен публичен дълг на страната е достигнал 31,1 трлн. долара в понеделник, става ясно от на 
Министерството на финансите. 
Правителството на САЩ започна да взема заеми по време на пандемията от COVID-19, за да подпомогне икономиката, 
след като смъртоносният вирус преобърна живота на хората, и предизвика сътресения пазарите на труда и при веригите 
за доставки. Неизплатеният дълг се e покачил с близо 8 трилиона долара от началото на 2020 г., а само в рамките на 
последните осем месеца е нараснал с 1 трлн. долара. 
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Вземането на заеми, което се случи по време на президентството на Тръмп и в началото на това на Байдън, дойде в 
момент, когато лихвените проценти бяха ниски. Сега, по време на исторически висока инфлация и поредица от резки 
повишения на лихвените проценти от страна на Федералния резерв в опит да бъдат укротени растящите цени, разходите 
по заеми са много по-високи. 
Миналият месец Комисията за отговорен фискален бюджет (CRFB) изчисли,, че политиките на президента Джо Байдън 
могат да добавят 4,8 трилиона долара към дефицитите между 2021 г. и 2031 г. 
„Прекомерното вземане на кредити ще доведе до устойчив инфлационен натиск и ще тласне държавния дълг до нов 
рекорд още през 2030 г. Това ще утрои федералните лихвени плащания през следващото десетилетие – или дори по-
рано, ако лихвените проценти се покачат по-бързо или с повече от очакваното“, посочиха от CRFB. 
Нивата на заеми в Америка скочиха през последното десетилетие. Неизплатеният публичен дълг беше 10,6 трилиона 
долара, когато бившият президент Барак Обама встъпи в длъжност на 20 януари 2009 г. При встъпването в длъжност на 
Доналд Тръмп на 20 януари 2017 г. дългът беше 19,9 трлн. долара, а Байдън започна президентството си на 20 януари 
2021 г. с дълг от 27,8 трлн. долара, сочат  данните на Министерството на финансите. 
 
√ Свободните работни места в САЩ са се свили с над милион през август 
Paбoтoдaтeлитe в CAЩ са изтеглили  oт пaзapa на труда нaд eдин милиoн paбoтни мecтa пpeз aвгycт. Това е нaй-гoлeмият 
cпaд oт нaчaлoтo нa пaндeмиятa. Toвa e знaчитeлнa пpoмянa cпpямo пpeдxoдния мeceц, ĸoгaтo paбoтoдaтeлитe paзĸpиxa 
пoвeчe oт пoлoвин милиoн нoви paбoтни мecтa, cпopeд дaнни нa Бюpoтo пo тpyдoвa cтaтиcтиĸa нa CAЩ. 
Toвa e пopeдният знaĸ зa зaбaвянeтo нa иĸoнoмиĸaтa. Дeлът нa xopaтa, ĸoитo ca нaпycнaли paбoтaтa cи, e нaмaлял пpeз 
пocлeднитe няĸoлĸo мeceцa, ĸoeтo пoĸaзвa, чe paбoтницитe нe ca тoлĸoвa oптимиcтични зa нaмиpaнeтo нa пo-дoбpи 
възмoжнocти oт настоящето им занятие. Πиĸът нa нaпycĸaщи paбoтa е бил пpeз минaлия нoeмвpи.  Ceгa нa eдин 
бeзpaбoтeн в CAЩ ce пaдaт 1,7 paбoтни мecтa, дoĸaтo пpeз юли нa вceĸи бeзpaбoтeн cа се падали пo 2 cвoбoдни paбoтни 
мecтa. Πpoцeнтът нa нaпycнaлитe paбoтнитe cи мecтa ocтaвa  2,7%, дoĸaтo пpoцeнтът нa cъĸpaщeния ce пoĸaчвa, нo лeĸo. 
Toвa oбaчe нe тpябвa дa знaчи cигypeн cĸoĸ нa бeзpaбoтицaтa пpeз cлeдвaщитe някoлĸo мeceцa. Бpoят нa пъpвoнaчaлнитe 
мoлби зa зacтpaxoвĸa cpeщy бeзpaбoтицa е паднал oтнoвo пoд 200 000 минaлaтa ceдмицa, ĸoeтo пpeдпoлaгa, чe нямa 
мнoгo paбoтници, ĸoитo ca ocвoбoдeни. 
 
√ Кристалина Георгиева зове за спешно увеличаване на инвестициите в зелена енергия 
Изменението на климата се превръща във все по-голяма заплаха за нашия живот, препитание и за стабилността на 
нашите икономически и финансови системи. Затова нямаме друг избор, освен спешно да увеличим инвестициите в 
зелена енергия и да повишим устойчивостта. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд 
(МВФ) Кристалина Георгиева в реч по време на събитие, организирано от Паричния орган на Сингапур преди COP27 
(климатичната конференция на ООН), на тема "Финансиране на прехода към нулева нетни емисии: мащабиране на 
смесеното финансиране", предаде БТА. 
По думите й скокът на цените на горивата и храните през последните месеци е поредното драматично доказателство за 
неотложността на действията в областта на климата. Но това действие изисква огромен капитал, като оценките варират 
от 3 до 6 трилиона щатски долара годишно до 2050 г. Наличните към момента средства обаче достигат едва 630 
милиарда долара годишно, като много малка част от тях отиват в развиващите се страни, каза директорът на МВФ. 
Според Георгиева рисковете за климата подкопават макроикономическата и финансовата стабилност, но от друга страна 
възможностите в областта на климатичния преход и устойчивостта могат да стимулират растежа и заетостта. "Ето защо 
поставихме климата в центъра на нашата работа - в областта на наблюдението, развитието на капацитета, отпускането на 
заеми и информационната архитектура за климата, данните и диагностичните инструменти", каза още тя. 
От особена важност са програмите за насърчаване на благоприятно за климата управление на публичните финанси. 
Както и работата на МВФ за насърчаване на отчетността, прозрачността и по-ефективното изразходване на средствата. 
Тези мерки също така помагат за мобилизиране на вътрешни приходи и външно финансиране. 
 
√ Рецесия, но "кратка и лека" очакват бизнес лидерите по света 
Главни изпълнителни директори по цял свят очакват рецесия през следващите 12 месеца, става ясно от ново прочуване 
на консултантската компания KPMG, цитирано от Си Ен Би Си. 
Според прочуването повече от половината от анкетираните бизнес лидери очакват забавянето да бъде „леко и кратко“. 
Мнозинството от 1300-те главни изпълнителни директори, анкетирани от KPMG между юли и август, обаче 
предупредиха, че увеличените смущения, включително рецесията, може да затруднят възстановяването на бизнеса им от 
пандемията. 
Въпреки това, главните изпълнителни директори изразиха по-голям оптимизъм в сравнение с началото на годината и 
казаха, че ще има перспективи за растеж през следващите три години. 
„Главните изпълнителни директори по целия свят показват по-голяма увереност, смелост и упоритост в преодоляването 
на краткосрочните икономически въздействия върху бизнеса им, както се вижда от нарастващата им увереност в 
глобалната икономика и техния оптимизъм за тригодишния хоризонт“, каза управляващият партньор на KPMG 
Singapore,  Онг Пан Тай. 
„Също така виждаме много позиции за дългосрочен растеж, като например в Сингапур, където около 80% от 
изпълнителните директори са посочили, че тяхната корпоративна цел ще има най-голямо въздействие върху 
изграждането на взаимоотношения с клиентите през следващите три години“, добави той. 
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В световен мащаб главните изпълнителни директори също гледат благосклонно на сливанията, придобиванията и 
иновациите. 
По целия свят, освен от рецесиите и икономическото въздействие на нарастващите лихвени проценти, главните 
изпълнителни директори се тревожат и за продължаващата умора от пандемията, посочват от KPMG. 
В Азиатско-тихоокеанския регион по-малко изпълнителни директори очакват рецесия. От анкетираните 63% прогнозират 
рецесия през следващата година в сравнение с 86% в световен мащаб. 
Но те също така са по-малко оптимистично настроени за растежа през следващите три години в сравнение с техните 
глобални колеги. 
В световен мащаб и в Азиатско-тихоокеанския регион около 20% казват, че няма да разширят наемането на нови 
служители през следващите три години, а ще запазят без промяна или ще го намалят. 
В Сингапур близо 90% от анкетираните изпълнителни директори или са предприели замразяване на назначаването, или 
са планирали да го направят през следващите шест месеца, казват от KPMG. 
Почти всички от тях предприемат или планират диверсификация във веригите си за доставки. 
Но през следващите три години почти всички анкетирани изпълнителни директори в Сингапур казват, че ще увеличат 
броя на служителите си с до 10%. 
 
√ ООН: Светът е на ръба на рецесия, развиващите се страни ще понесат най-много щети 
Организацията на обединените нации отправи предупреждение, че светът е „на ръба на рецесията“ и развиващите се 
нации може да понесат основната тежест от нея, предаде Си Ен Би Си. 
Паричните и фискалните политики в напредналите икономики, включително продължаващите повишения на лихвените 
проценти, могат да тласнат света към глобална рецесия и стагнация, заяви Конференцията на ООН за търговия и развитие 
(UNCTAD). 
Глобалното забавяне може потенциално да нанесе по-големи щети от финансовата криза през 2008 г. и шока от COVID-19 
през 2020 г., предупреди UNCTAD в своя Доклад за търговията и развитието за 2022 г. 
„Всички региони ще бъдат засегнати, но тревожните звънци бият най-вече за развиващите се страни, много от които са 
по-близо до дефолт по дълга“ се казва в доклада. 
Азиатските и глобалните икономики вървят към рецесия, ако централните банки продължат да повишават лихвените 
проценти, без да използват други инструменти, каза UNCTAD, като, че желаното „меко приземяване“ за икономиката би 
било малко вероятно. 
„Днес трябва да предупредим, че може да сме на ръба на предизвикана от паричната политика глобална рецесия“, каза 
генералният секретар на UNCTAD Ребека Гринспан в изявление. 
„Все още имаме време да се отдръпнем от ръба на рецесията. Нищо не е неизбежно. Трябва да променим курса“, 
добави тя. 
„След това призоваваме за по-прагматична комбинация от политики, която прилага стратегически контрол върху цените, 
антитръстови мерки и по-строги регулации върху спекулациите със стоки. Повтарям, по-прагматичен микс от политики... 
ние също трябва да положим повече усилия, за да сложим край на спекулациите с цените на суровините“, каза още 
Гринспан. 
Въздействие върху Азия 
Прогнозата е мрачна в целия азиатски регион, става ясно от доклада на UNCTAD. 
Тазгодишните повишения на лихвените проценти в САЩ ще доведат до загуба на приблизително 360 милиарда долара 
бъдещи приходи за развиващите се нации, с изключение на Китай, докато нетните капиталови потоци към развиващите 
вече се страни станаха отрицателни. 
„Повишаването на лихвените проценти от развитите икономики удря най-силно най-уязвимите. Около 90 развиващи се 
страни отбелязаха отслабване на валутите спрямо долара тази година“, се казва в доклада. 
Източна и Югоизточна Азия се очаква да отбележат темпове на растеж под тези през петте години преди пандемията. 
UNCTAD очаква икономиката на Източна Азия да нарасне с 3,3% тази година, в сравнение с 6,5% миналата година. 
Скъпите вносни стоки и смекчаването на глобалното търсене на износни продукти, както и забавянето на икономиката на 
Китай също ще добавят допълнителен натиск върху тази част от региона, се казва в доклада. 
Проблемът с дълга нараства в Южна Азия и Западна Азия. Шри Ланка обяви фалит по-рано тази година, Афганистан 
остава затрупан в дългове, а Турция и Пакистан са изправени пред нарастваща доходност на облигациите. Пакистан се 
тресе от наводненията и вече страда от растящ дълг и намаляващи валутни резерви. 
Нова бележка от Capital Economics във вторник повтаря констатациите на UNCTAD. 
В бея се казва, че последният глобален производствен индекс на мениджърите по поръчките, който измерва 
индустриалната активност, показва, че глобалните индустрии „са отслабнали значително и се очаква да се представят по-
зле през следващите месеци, тъй като високата инфлация и нарастващите лихвени проценти оказват влияние“. 
Тази ситуация е резултат от бързането за коригиране на лихвените проценти след години на изключително ниски 
лихвени проценти 
„Фокусирането единствено върху подхода на паричната политика, без да се обръща внимание на проблемите, свързани с 
предлагането на търговските, енергийните и хранителните пазари, когато става въпрос за кризата с разходите за живот, 
може наистина да я изостри“, коментират от UNCTAD. 
„При настоящите предизвикателства при веригата на доставки и нарастващата несигурност, където паричната политика 
сама по себе си не може безопасно да намали инфлацията, прагматизмът ще трябва да замени идеологическия 
конформизъм при насочването на следващите политически ходове“, посочват от организацията. 
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UNCTAD предложи на страните да работят по увеличение на заплатите и да продължат да създават работни места. 
Трябва също така да има повече публични инвестиции в икономическата и социалната инфраструктура за насърчаване на 
заетостта, повишаване на производителността, подобряване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на 
парникови газове. 
Правителствата трябва да обмислят данъчни реформи, включително повече данъци върху богатството и неочаквани 
печалби, намаляване на регресивните данъчни облекчения и предприемане на мерки срещу данъчните, се казва в 
доклада. 
 
√ Световните цени на газа са скочили с 250% за година 
Световните енергийни цени са се повишили със 78% спрямо през август 2022 г. същия месец година по-рано, обяви 
Световната търговска организация в нов доклад. 
Най-голямо е увеличението на цените на природния газ - горивото е поскъпнало с 250 на сто на годишна база. По-
конкретно в Европа цената на газа се е повишила с 350% през август, а в САЩ - със 120%. От края на август до 23 
септември цените на синьото гориво са се понижили с 34%, но все още остават на твърде високи нива, посочват авторите 
на доклада. 
През последния месец на лятото се промениха и цените на втечнения природен газ (LNG). На азиатските пазари горивата 
са поскъпнали с 87 на сто заради повишеното търсене от страна на Европейския съюз. Блокът започна да увеличава 
доставките на LNG от Азия поради рязкото намаляване на доставките на газ от Русия. Също през август световните цени 
на петрола се повишиха с 36 процента. В сравнение с цената на природния газ и LNG, поскъпването на петрола не е 
толкова съществено, но за потребителите се оказа значително, отчитат от СТО. 
В новия си доклад организацията коригира и леко нагоре  прогнозата си за нарастване на обема на световната търговия 
до 3,5 процента през 2022 г. Предишната прогноза беше за ръст от 3 процента. Но в същото време това организацията 
рязко понижи прогнозата си за растеж за 2023 г. до 1% от 3,4% по-рано. В документа се посочва още, че износът на стоки 
от страните от ОНД е намалял през второто тримесечие на 2022 г. с 10,4 на сто спрямо предходното тримесечие, докато 
вносът е намалял с 21,7 на сто. 
По-рано "Газпром" съобщи, че през първите девет месеца на тази година доставките на газ за страните извън ОНД са 
намалели с 40,4% в сравнение със същия период на миналата година. Компанията определи намаляването на 
продажбите за Европейския съюз основен фактор за спада в търсенето. 
 
√ Контейнеровози отменят плавания заради спад в световната търговия 
Океанските превозвачи отменят десетки плавания по най-натоварените маршрути в света по време на обичайно пиковия 
сезон. Това е най-новият признак за икономически проблеми, които удрят по компаниите, докато в същото време 
инфлацията забавя световната търговия и натоварва потребителите с високи разходи, пише The Wall Street Journal. 
През септември контейнерният капацитет, предлаган от корабните оператори в Тихия океан, е намалял с 13% спрямо 
година по-рано, което е еквивалентно на 21 кораба, всеки от които може да премести 8000 контейнера в едно пътуване, 
според доставчиците на данни за корабоплаването Xeneta и Sea-Intelligence . 
Отмяната на товарни превози през октомври е голям обрат в сравнение със ситуацията само преди няколко месеца. 
Тогава оскъдната наличност на кораби за товарно корабоплаване повиши цените на доставките и печалбите на 
превозвачите до рекордни нива, съобщи Bloomberg TV Bulgaria. 
Цените за превоз през Тихия океан са паднали с приблизително 75% спрямо нивата отпреди година. Транспортната 
индустрия се бори с по-слабото търсене, тъй като големите търговци на дребно отменят поръчки с доставчиците си и 
засилват усилията си за намаляване на запасите. FedEx Corp. наскоро заяви, че ще отмени полети и ще паркира товарни 
самолети поради рязък спад в обема на доставките.  
 
√ Петролът поскъпна след решението на ОПЕК+ за намаляване на добива 
Цените на петрола се повишиха за четвърта поредна сесия в ранната търговия в четвъртък, като Брентът достигна 
триседмичен връх, след като ОПЕК+ се съгласи да затегне допълнително глобалното предлагане на суров петрол със 
сделка за намаляване на производството с около 2 милиона барела на ден, което е най-голямото намаление от 2020 г. 
насам, предаде Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,08 долара, или 0,09%, до 93,45 долара за барел, след като 
предходната сесия напредна с 1,7%. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,07 долара, или 0,08%, 
до 87,83 долара за барел, следвайки ръст от 1,4% във вторник. 
Споразумението между Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзниците, водени от 
Русия, носещи общото название ОПЕК+, дойде преди ембаргото на Европейския съюз върху вноса на руски петрол по 
море и би намалило доставките на и без това стегнатия пазар, давайки нов тласък на инфлацията. 
Като се има предвид, че производството в някои от страните от ОПЕК+ е под целевите нива, действителното намаление 
ще бъде по-малко от договорените 2 млн. барела на ден. 
Министърът на енергетиката на Саудитска Арабия Абдулазиз бин Салман каза, че реалното съкращаване на доставките 
ще бъде s около 1 милион до 1,1 милиона барела на ден и то е в отговор на повишаващите се лихвени проценти на Запад 
и отслабващата световна икономика. 
Администрацията на президента на САЩ Джо Байдън разкритикува сделката като „късогледа”. Белият дом каза, че 
президентът Джо Байдън ще продължи да преценява дали да освободи допълнителни стратегически петролни запаси с 
цел постигане на по-ниски цени. 
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Белият дом каза, че ще се консултира с Конгреса за допълнителни пътища за намаляване на контрола на ОПЕК и нейните 
съюзници върху цените на енергията в очевидно позоваване на законодателство, което може да изложи членовете на 
групата на антитръстови дела. 
„Окончателното въздействие върху пазара ще зависи от продължителността на споразумението, тъй като ОПЕК+ реши да 
удължи своята Декларация за сътрудничество до края на 2023 г.“, посочиха анализаторите на Citi в бележка, като 
добавиха, че съкращенията на доставките ще задържат глобалните запаси на по-ниски нива за по-дълго време. 
Повече от половината от намаляването на доставките с 1 милион барела на ден се очаква да дойде от най-големия 
износител в света - Саудитска Арабия, казаха анализатори от RBC Capital. 
Отделно в сряда руският вицепремиер Александър Новак каза, че Русия може да намали добива на петрол в опит да 
компенсира ефекта от ценовите ограничения, наложени от Запада заради действията на Москва в Украйна. 
Намаляването на петролните запаси в САЩ миналата седмица също подкрепи цените. Запасите от суров петрол са 
намалели с 1,4 милиона барела през седмицата, приключила на 30 септември, до 429,2 милиона барела, съобщи 
Администрацията за енергийна информация. 
 
√ Трима учени си поделят Нобелова награда за разработването на „клик-химията“ 
Учените Каролин Бертози, Мортен Мелдол и Бари Шарплес спечелиха Нобелова награда за химия за 2022 г. за 
откриването на реакции, които позволяват на молекулите да се свързват бързо и ефикасно за създаването на желание 
съединения, пише Ройтерс. 
Технологията, известна като „клик-химия“ и „биоортогоналната химия", днес се използва по целия свят за изследване на 
клетките и проследяване на биологични процеси, се казва в изявление на организацията, присъждаща наградите. 
„Използвайки биоортогонални реакции, изследователите са подобрили разработването на лекарствата за рак, които сега 
се тестват в клинични изпитвания“, добавя той. 
Наградата е присъдена от Кралската академия на науките на Швеция и е на стойност 10 милиона шведски крони (около 
900 хил. щатски долара). 
Нобеловата награда за химия следва тези за медицина и физика, обявени по-рано тази седмица. 
Шарплес се присъединява към елитна група учени, спечелили две Нобелови награди. В този списък влизат Джон 
Бардийн, който спечели наградата за физика два пъти, Мария Кюри, която спечели приза както за физика, така и за 
химия, Линус Полинг, който спечели наградата за химия и за мир, и Фредерик Сангер, който спечели наградата за химия 
два пъти. 
„Напълно съм зашеметена, седя тук и не мога дъх да си поема“, каза Бертоци от Калифорния, след като академията се 
свърза с нея по телефона с новината, че е спечелила. 
Тя добави, че като част от нейната работа заедно с екипа ѝ са успели да визуализират и разберат структурите на 
клетъчната повърхност, известни като гликани, което води до нов напредък в имунната терапия на рака. 
Бертоци е професор в Станфордския университет, Шарплес работи в института „Скрипс“ в Ла Хоя, Калифорния, а Мелдал 
е професор е в Копенхагенския университет. 
Мелдал каза пред Ройтерс, че целият се е разтреперил от вълнение, когато са му се обадили от Нобеловия комитет. 
„Не всеки ден датчанин получава Нобелова награда“, каза той, добавяйки, че е записвал учебно видео, когато е получил 
новината и че е много горд от името на своите колеги и екип. 
Мелдал описва клик-химията като начин за изграждане на сложни структури и свързването им заедно, сякаш са части от 
конструкторите на датската компания LEGO . 
Наградата за химия за 2021 г. беше спечелена от германеца Бенджамин Лист и родения в Шотландия Дейвид Макмилън 
за разработването на нови инструменти за изграждане молекули, които помагат за създаването на нови лекарства и 
правят процеса по-екологичен. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва“ 

- Социалните въпроси и решенията в кризата. Гости: президентът на "Подкрепа" Димитър Манолов и Добрин 
Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал 

- Сметки след изборите – нов кабинет или нови избори.  Гости: Анализ на Юрий Асланов и Димитър Ганев 
- За посланията и хората: политическа реч в кампанията – как се отрази на изборния резултат 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - България изпълни и последното условие, идват 2,6 млрд. лв. по плана за възстановяване 
в. 24 часа - "Почерпката" от 200 лв, платена на полицаите от убиеца с порше, стигала само за охрана по околовръстното, 
не и до дома 
в. Телеграф  - С бърз душ и вълнени чорапи: Пестим 200 лева от сметки през зимата 
в. Труд  - Заплатите в София губят войната с цените  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - Дипломатите ще стачкуват, опитват да ги спрат с обещания, но пари няма 
в. 24 часа - Магистрала "Европа" спира на 100 метра от границата със Сърбия 
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в. Телеграф - ГЕРБ с оферта за широка коалиция 
в. Телеграф - По инициатива на България: ЕК ни проверява за Шенген другата седмица 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Ганев политолог: Експертен кабинет след сътрудничество "с отвращение" е единствено възможен 
в. Телеграф  - Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата: Трапезата ни 
гълта с 24 лева отгоре 
в. Труд - Тома Биков, избран за депутат от ГЕРБ-СДС в 48-то НС, пред "Труд NEWS": Смелост днес означава да говориш и 
работиш с тези, към които изпитваш непоносимост 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Кирил и Асен: от чекмеджетата с кюлчета през затвора до второто място след Бойко - на кого (не) помогна 
черния PR? 
в. 24 часа  - Още от ден 1-и на парламента тръгва обратно броене за ключови дедлайни* 
в. Труд  - От същото повече. И по-потискащо 
в. Труд  - Независимост на съдебната власт - не е разменна монета в политическите пазарлъци 
 
√ Предстоящи събития в страната на 6 октомври 
София. 

- От 10.00 часа на Паметника на Цар Самуил, ул. "Оборище" 4, 1000 София център, Фондация Българска Памет 
организира официална церемония по повод 1008-мата годишнина от смъртта на цар Самуил. Специално участие 
в събитието ще вземат Гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част, едни от 
най-уважаваните български историци и деца от столичното училище "Цар Симеон Велики". 

- От 10.00 часа в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", ще се отслужи водосвет на екипа на Програма "Детско здраве-
Пирогов". Поводът за водосвета са 10 години от първите прегледи от програмата за безплатни профилактични 
прегледи. 

- От 13.30 часа в Hyatt Regency Sofia ще започне първата "Годишна конференция за строителство и инвестиции 
2022" 

- От 11.00 часа в зала "Максим" на БТА, Българско движение "Син флаг" и "Девин" ЕАД ще проведат 
пресконференция във връзка със съвместния си проект за въвеждане на програма "Екоучилища" в България. 
Програмата има за цел в рамките на следващите няколко години да сертифицира училища в цялата страна за 
постиженията им в екологичното образование. Проектът е подкрепен от МОН и МОСВ. 

- От 14.00 часа на Голяма сцена на Софийската опера , Софийската опера и балет ще проведе Паметна среща, 
посветена на забележителния български композитор Лазар Николов по повод 100 години от рождението му. 

- От 18,00 часа в Софийска градска художествена галерия, ул. "Ген. Гурко" № 1, направление "Архитектура и 
градоустройство" - Столична община със съдействието на Посолството на Кралство Дания в България организира 
поредното събитие под мотото "Разговори за града", в което ще участват датският архитект Йеспер Дал и 
главният архитект на Столична община Здравко Здравков. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа в зала "Младост", ще се проведе пресконференция на ръководството на волейболен клуб "Дея 
спорт", а поводът са предстоящите мачове на отбора от европейските клубни турнири срещу испанския шампион 
"Лас Палмас", съответно на 12 октомври като гости и реванш на 20 октомври в бургаската зала "Младост". 

*** 
Благоевград. 

- От 12.00 часа в зала "22 септември", кметът на Благоевград Илко Стоянов ще даде пресконференция по актуални 
теми, свързани с Благоевград. 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в Дома на моряка, ДППИ ще представи проекта за изграждане на изкуствен остров за диви птици 
край Варна. 

- От 11.00 часа в хотел - галерия Графит, зала Gallery lounge, Спирос Номикос, изпълнителен директор на "Солвей 
Соди", ще запознае медиите с предстоящ значим проект на компанията. 

- От 14.00 часа в Икономическия университет ще се проведе отворена дискусия с Кубрат и Тервел Пулеви на тема: 
"За мотивацията на ринга и извън него". 

- От 18.00 часа в Арт галерия Papillon ще бъде открита изложба на художникът Иван Обретенов "Есенно". 
*** 
Враца. 

- От 19.00 часа в голяма зала на ДКТ, ще бъде представена постановката "Хотел между тоя и оня свят" от Ерик-
Еманюел Шмит. 

*** 
Добрич. 

- От 11.30 и 15.30 часа в Младежки център - Добрич, Концертна зала, ще бъде представен спектакъл "Дядовата 
ръкавичка" на Драматично-куклен театър "Константин Величков" – Пазарджик. 
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- От 14.00 часа в Младежки център - Добрич, Зала 6, ще се проведе Кръгла маса на тема "Бариери пред 
младежката активност" с представители на младежките НПО и ученически съвети - част от дейностите, посветени 
на Европейската година на младежта 2022. 

- От 14.30 и 15.30 часа в Регионална библиотека "Дора Габе", Интерактивна зала, ще се състои образователна игра 
"Научи правилата за движение". 

*** 
Плевен. 

- От 10.00 часа, в сградата на Съдебната палата на пети етаж, Окръжна прокуратура - Плевен Ви кани на работна 
среща за представяне на актуални теми. 

- От 12.00 часа в зала "Хипократ" на Ректората ще се проведе пресконференция за представяне на гост-лекторите 
и темите на XVIII Национален Конгрес по хирургия с участието на: проф. д-р Димитър Стойков, председател на 
Българското хиругическо дружество; проф. д-р Добромир Димитров, ректор на МУ-Плевен; акад. д-р Григор 
Горчев, почетен ректор на МУ-Плевен; проф. Славчо Томов, директор на Научноизследователския институт и 
проф. Филип Шадук от Световната Асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия. 

*** 
Пловдив. 

- От 6 до 9 октомври, на мостовото съоръжение над ул. "Гладстон", срещу часовника на централна поща, ще се 
проведе вече добре познатият на пловдивчани Есенен базар "Капана". 

*** 
Русе. 

- От 18.00 часа в зала "Княз Александър I" ще бъде представена новата книга на архимандрит д-р Виктор Мутафов 
"Възрожденските храмове в Русе". За ценността на изданието ще говори г-жа Нели Пигулева. 

*** 
Стара Загора. 

- От 14.00 часа, кметът на Стара Загора Живко Тодоров, председателят на Съвета на директорите на "Видеолукс 
Холдинг" Тодор Белчев и управителят на "Централизирани дейности" на "Лидл България" Бисер Инчовски ще 
направят първа копка на нов обект от веригата хипермаркети. Церемонията ще се състои на бул. "Никола 
Петков" №48 - Park Mall Стара Загора. 

- От 18.00 часа в кв. "Кольо Ганчев", ще се състои празничен концерт на Общински фолклорен ансамбъл "Загоре". 
- От 19.00 часа в Културен център "Стара Загора", ще бъде представена постановката "Да, Господин Премиер!" - от 

Сър Антъни Джей и Джонатан Лин. Гостува Сатиричен театър "Алеко Константинов" - София 
*** 
Шумен. 

- Мобилни екипи на ОДМВР-Шумен ще проведат традиционните срещи с жителите на отдалечени и малки 
населени места на територията на областта.Срещата в Звегор е насрочена за 10:00 часа, а за Развигорово в 11:00 
часа. 

- От 9.30 часа в Градската градина, ще стартира традиционният лекоатлетически крос "Златна есен" за ученици от 
3 до 12 клас. 

- От 10.00 часа в зала 203 на общината, ще се проведе втора среща за обсъждане на предложенията от 
представителите на конния спорт за Хиподрума. 

- От 19.05 часа в концертна зала "Проф. Венета Вичева", ще започне концерт за пиано и оркестър №2, Панчо 
Владигеров – Дивертименто. 

- От 19.30 часа в централен вход на РБ "Стилиян Чилингиров" ще се проведе светлинно-музикален спектакъл с 
участието на "Дани лазер шоу" и струнен квартет "Интро". 

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

