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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНР 
 
√ Синдикати и бизнес към политиците - да намерят сечението на разумните решения 
Интервю на Диана Янкулова с Пламен Димитров и с Васил Велев в предаването ''Нещо повече'' 
"Тревогата след изборите не намалява. За нас не е важно какво е правителството, важно е да е стабилно. Хората са 
разтревожени как ще оцелеят. Има такива с тревога за работните си места. Това ни води към синдикалната позиция - да се 
намерят решенията, които всички очакват. Имах среща с финансовия министър, не съм голям оптимист. Но допълнителни 
средства могат да се намерят". 
Това каза пред БНР президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
И подчерта, че "политическото его трябва да се преглътне и да се сглоби кабинет, който поне през зимата да изкара 
България с работещ парламент". 
С коментар по темата в предаването "Нещо повече" се включи и Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. 
Според него служебното правителство за кратко време е успяло да нормализира ситуацията с газа: 
"Цените обаче са такива, че правят европейската и българската индустрии неконкурентоспособни на световните пазари. 
Икономиката на Европа има отчетени данни за спад. Този месец ще е последният, който ще е пълен в преработващата 
промишленост, след това ще започне свиване. Свиването е факт от лятото при базовата индустрия. Не ни чака нищо хубаво 
по независещи от нас причини". 
Велев подчерта, че ако безразборното харчене и политиката, която раздава помощи на калпак, продължат, няма да 
можем да вземаме заеми: 
"Това трябва да бъде взето предвид при съставяне на бюджета за следващата година... Трябва съгласие по основни 
реформи и задачи, средно- и краткосрочно, които се ползват с широка подкрепа. Няма как да минем през изпитанията. 
Иначе ще сме свидетели на наддаване за народната любов, гледайки към предсрочни скорошни избори и ще фалираме 
държавата. Важно е да не се политизира икономиката, а да се икономизира политиката". 
Димитров подчерта, че е важно да има работещ парламент, за да се минимизират съблазните на партиите да обещават 
неизпълними неща. 
Интервюто с Пламен Димитров и с Васил Велев можете да чуете в звуковия файл. 
 
Факти 
 
√ Васил Велев: Ако безразборното харчене и политиката, която раздава помощи на калпак продължат, няма да можем 
да вземаме заеми 
"Тревогата след изборите не намалява. За нас не е важно какво е правителството, важно е да е стабилно. Хората са 
разтревожени как ще оцелеят. Има такива с тревога за работните си места. Това ни води към синдикалната позиция - да се 
намерят решенията, които всички очакват. Имах среща с финансовия министър, не съм голям оптимист. Но допълнителни 
средства могат да се намерят". 
Това каза пред БНР президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
И подчерта, че "политическото его трябва да се преглътне и да се сглоби кабинет, който поне през зимата да изкара 
България с работещ парламент". 
С коментар по темата в предаването "Нещо повече" се включи и Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. 
Според него служебното правителство за кратко време е успяло да нормализира ситуацията с газа: 
"Цените обаче са такива, че правят европейската и българската индустрии неконкурентноспособни на световните пазари. 
Икономиката на Европа има отчетени данни за спад. Този месец ще е последният, който ще е пълен в преработващата 
промишленост, след това ще започне свиване. Свиването е факт от лятото при базовата индустрия. Не ни чака нищо хубаво 
по независещи от нас причини". 
Велев подчерта, че ако безразборното харчене и политиката, която раздава помощи на калпак, продължат, няма да можем 
да вземаме заеми: 
"Това трябва да бъде взето предвид при съставяне на бюджета за следващата година... Трябва съгласие по основни 
реформи и задачи - средно- и краткосрочно, които се ползват с широка подкрепа. Няма как да минем през изпитанията. 
Иначе ще сме свидетели на наддаване за народната любов, гледайки към предсрочни скорошни избори и ще фалираме 
държавата. Важно е да не се политизира икономиката, а да се икономизира политиката". 
Димитров подчерта, че е важно да има работещ парламент, за да се минимизират съблазните на партиите да обещават 
неизпълними неща. 

https://bnr.bg/post/101716919/plamen-dimitrov-i-vasil-velev
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БТА 
 
√ Министерски съвет - работодателски организации – среща 
София (6 октомври 2022) Служебното правителство продължава да работи за сигурността в доставките на енергия на 
достъпни цени за бизнеса и гражданите. Само за два месеца успяхме да постигнем пълна диверсификация на източниците 
и на маршрутите на природен газ след старта на Интерконектора Гърция-България. 
Това заяви министър-председателят Гълъб Донев (вляво) на среща с представители на работодателските организации. В 
срещата участваха вицепремиерите Христо Алексиев и Атанас Пеканов и министрите Росица Велкова, Никола Стоянов и 
Александър Пулев. 
На снимката: Васил Велев (в средата) председател на Управителния съвет (УС) на Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). 
Пресфото - БТА снимка: Министерски съвет (БТ) 

 
 

 
 
Икономически живот 
 
√ Донев оптимист пред бизнеса за инфлацията 
На среща с работодателските организации служебният премиер Гълъб Донев е заявил, че по-ниската цена на природния 
газ за месец октомври и намалените цените на горивата ще окажат влияние върху инфлационните процеси в страната. 
„Продължаваме програмата за компенсация на небитовите потребители, работим и по механизъм, който да 
гарантира на гражданите енергийна сигурност през следващите месеци“, е подчертал премиерът. 
Той е изтъкнал, че само за два месеца страната ни е успяла да постигне пълна диверсификация на източниците и на 
маршрутите на природен газ след старта на Интерконектора Гърция-България. 
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Припомняме, борсите в Европа са в период на сериозен спад на цената на природния газ, а световните пазари отбелязват 
стабилност на петрола – много под рекордно високите му нива от март месец. 
Той е говорил, че в тази „безпрецедентна криза в следствие на войната в Украйна, която е причина за високите цени 
на енергоносителите и първите признаци на глобална рецесия„, страната трябва да има адекватни планове за 
стабилност и развитие на икономиката ни, да търсим алтернативни източници на доставки и за излизане на допълнителни 
пазари, извън традиционните. 
Премиерът е добавил, че кабинетът работи и по процеса по присъединяването на страната ни към Еврозоната и 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Приоритет за служебното правителство е подготовката на 
законопроектите, свързани с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост. 
От своя страна бизнесът е заявил, че е важно действието на мярката на компенсиране високите цени на тока да продължи 
и през следващата година. 
 
3e-news.net 
 
√ Едрият бизнес е удовлетворен от действията на служебното правителството в енергийната сфера и компенсациите за 
потребителите 
Премиерът Донев се срещна с работодателските организации 
Служебното правителство продължава да работи за сигурността в доставките на енергия на достъпни цени за бизнеса и 
гражданите. Само за два месеца успяхме да постигнем пълна диверсификация на източниците и на маршрутите на 
природен газ след старта на Интерконектора Гърция-България. Това заяви министър-председателят Гълъб Донев на среща 
с представители на работодателските организации. В срещата участваха вицепремиерите Христо Алексиев и Атанас 
Пеканов и министрите Росица Велкова, Никола Стоянов и Александър Пулев. Това съобщиха от правителствената 
информационна служба вчера. 
Премиерът изрази надежда, че по-ниската цена на природния газ за месец октомври и намалени цените на горивата ще 
окажат влияние върху инфлационните процеси в страната. „Продължаваме програмата за компенсация на небитовите 
потребители, работим и по механизъм, който да гарантира на гражданите енергийна сигурност през следващите месеци“, 
подчерта министър-председателят. 
Донев изтъкна пред работодателите, че България, Европа и светът се намират в безпрецедентна криза в следствие на 
войната в Украйна, която е причина за високите цени на енергоносителите и първите признаци на глобална рецесия. „В 
този контекст е важно да имаме адекватни планове за стабилност и развитие на икономиката ни, да търсим алтернативни 
източници на доставки и за излизане на допълнителни пазари, извън традиционните“, каза Донев. 
Премиерът добави, че кабинетът работи и по процеса по присъединяването на страната ни към Еврозоната и 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Приоритет за служебното правителство е подготовката на 
законопроектите, свързани с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост. С тези действия България 
потвърждава пред европейските си партньори позицията си на стабилна държава с предвидимост в икономиката. 
Представителите на работодателските организации отбелязаха добрата комуникация със служебния кабинет. В хода на 
срещата те приветстваха решението на правителството за удължаване на програмата за компенсации на бизнеса заради 
високите цени на електроенергията до края на годината. Те подчертаха, че е изключително важно действието на тази мярка 
да бъде продължено и през следващата година. 
Премиерът Донев отбеляза, че в работодателските организации правителството вижда реален коректив на своите 
действия и подчерта, че ще продължи открития диалог с тях. 
 
АИКБ 
 
√ Конкурентоспособна и климатично неутрална икономика не е възможна без микро, малките и средни предприятия 
Микро, малките и средни предприятия (ММСП) са от решаващо значение за развитието на конкурентоспособна, неутрална 
по отношение на климата, кръгова и приобщаваща икономика. За да бъдат успешни, те се нуждаят от подкрепа и 
подходяща среда, тъй като се сблъскват с ограничения на ресурсите като липса на персонал, на умения и ограничен достъп 
до информацията и знанията. За да се справят с предизвикателствата на двойната криза, породена от КОВИД и от 
конфликта в Украйна, ММСП се нуждаят от директна публична подкрепа на свръхвисоките разходи за електрическа 
енергия, природен газ, горива и суровини. Тази подкрепа следва да се предоставя като директни субсидии или чрез 
данъчни и ценови облекчения. 
Това заяви д-р Милена Ангелова по време на международната министерска конференция „Увеличаване на устойчивостта 
на микро, малките и средни предприятия пред бъдещите шокове“, която се провежда в Никозия от 5 до 7 октомври. 
Събитието се организира от Съюза за Средиземноморието към ООН, в сътрудничество с Министерство на енергетиката, 
търговията и промишлеността на Кипър и Германското дружество за международно сътрудничество. 
Според д-р Ангелова, въпреки сериозната ситуация, в която са поставени компаниите – увеличени цени на енергията и 
горивата, по-високи разходи за суровини, нарушени вериги на доставки, микро, малките и средни предприятия имат и 
нови възможности. Но за да се възползват от тях, ММСП се нуждаят от подкрепа за преодоляване на предизвикателствата, 
които срещат в пет области – достъп до финансиране, въвеждане на дигиталните технологии, публична подкрепа, недостиг 
на човешки ресурси и специфични потребности на различните под-групи ММСП. 
В становището си тя изтъкна, че продължителният период на криза е свил ликвидността на по-малките компании, увеличил 
е допълнително дълговете им, като някои дори е изтласкал към фалит. По думите ѝ, за да се преодолеят тези негативи, 
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най-спешната цел е да се възстанови нарушената бизнес среда. Като пример д-р Милена Ангелова даде необходимостта 
да бъдат опростени изискванията за кандидатстване по различни програми и инструменти, финансирани от европейските 
структурни и инвестиционни фондове, както и намаляване на административната тежест. Като допълнение тя обърна 
внимание на националните регулаторни рамки, които трябва да улесняват организираното излизане от пазара на губещите 
предприятия чрез опростени процедури и леки административни разходи. 
 

 
 
Сред другите съществени проблеми за компаниите са недостигът на работна ръка и липсата на умения в част от наетите 
лица. В становището, което Милена Ангелова представи, ЕИСК приветства обявените от ЕК пакети, чрез които се възприема 
конструктивен и последователен подход към миграцията на работници към Съюза. С набиращите скорост дигитален и 
зелен преходи и във време, когато недостигът на работна ръка и умения е очевиден във всички сектори на икономическата 
дейност, тези пакети могат да изиграят сериозна роля при подпомагане на компаниите. 
По време на конференцията главният секретар на АИКБ обърна внимание, че зеленият и дигиталният преход са тясно 
свързани и за да се осъществят успешно от микро, малките и средните предприятия е необходима широка информационна 
кампания и обществена подкрепа. 
В заключение д-р Ангелова отбеляза, че положителното социално-икономическо въздействие на микро, малките и 
средните компании в регионален аспект са отчита от всички държави. Тя приветства действията за създаване на 
благоприятни условия, чрез които компаниите да излязат по-силни и в добра форма от кризата, за да допринесат за 
конкурентно, приобщаващо, неутрално по отношение на климата и богато на работни места икономическо 
възстановяване. 
По време на форума бяха обсъдени основните ограничения, забавящи развитието на компаниите, като липсата на достъп 
до финансиране, неблагоприятната бизнес среда, голямата разлика в развитието им в отделните региони, дигитализацията 
и зеления преход. 
За повече информация вижте СТАНОВИЩЕ на Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК) „МСП, предприятия 
от социалната икономика, занаяти и свободни професии / „Подготвени за цел 55“ (становище по собствена 
инициатива)“ 

▪ на български език; 
▪ на английски език. 

 
Банкеръ 
 
√ Малкият бизнес е основата на конкурентноспособна и климатично неутрална икономика 
Микро-, малките и средни предприятия са от решаващо значение за развитието на конкурентоспособна, неутрална по 
отношение на климата, кръгова и приобщаваща икономика. За да бъдат успешни обаче, те се нуждаят от подкрепа и 
подходяща среда, тъй като  се сблъскват с ограничения на ресурсите като липса на персонал, на умения и ограничен достъп 
до информацията и знанията. Това заяви д-р Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ, по време на международната 
министерска конференция „Увеличаване на устойчивостта на микро, малките и средни предприятия пред бъдещите 
шокове“, която се провежда в Никозия. Събитието се организира от Съюза за Средиземноморието към ООН в 
сътрудничество с Министерство на енергетиката, търговията и промишлеността на Кипър и Германското дружество за 
международно сътрудничество. 
А в днешния момент, за да се справят с предизвикателствата на двойната криза, породена от Ковид и от конфликта в 
Украйна, тези фирми се нуждаят и от директна публична подкрепа на свръхвисоките разходи за електрическа енергия, 
природен газ, горива и суровини. Тя пък следва да се предоставя като директни субсидии или чрез данъчни и ценови 
облекчения, подчертава Милена Ангелова.   
Според нея въпреки сериозната ситуация, в която са поставени компаниите - увеличени цени на енергията и горивата, по-
високи разходи за суровини, нарушени вериги на доставки, микро-, малките и средни предприятия имат и нови 
възможности. Но за да се възползват от тях, фирмите се нуждаят от подкрепа за преодоляване на предизвикателствата, 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/10/EESC-2022-01049-00-00-AS-TRA-BG_BG.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/10/EESC-2022-01049-00-00-AC-TRA-EN.pdf
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които срещат в пет области – достъп до финансиране, въвеждане на дигиталните технологии, публична подкрепа, недостиг 
на човешки ресурси и специфични потребности на различните под-групи компании. 
Милена Ангелова подчертава, че продължителният период на криза е свил ликвидността на по-малките компании, 
увеличил е допълнително дълговете им, като някои дори е изтласкал към фалит. По думите ѝ, за да се преодолеят тези 
негативи, най-спешната цел е да се възстанови нарушената бизнес среда. Като пример д-р Милена Ангелова дава 
необходимостта да бъдат опростени изискванията за кандидатстване по различни програми и инструменти, финансирани 
от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и намаляване на административната тежест. Като 
допълнение тя обръща внимание на националните регулаторни рамки, които трябва да улесняват организираното 
излизане от пазара на губещите предприятия чрез опростени процедури и леки административни разходи. 
Сред другите съществени проблеми за компаниите е недостигът на работна ръка и липсата на умения в част от наетите 
лица. 
По време на конференцията главният секретар на АИКБ обърна внимание, че зеления и дигиталния преход са тясно 
свързани и за да се осъществят успешно от микро-, малките и средните предприятия е необходима широка 
информационна кампания и обществена подкрепа. 
По време на форума са обсъдени основните ограничения, забавящи развитието на компаниите, като липсата на достъп до 
финансиране, неблагоприятната бизнес среда, голямата разлика в развитието им в отделните региони, дигитализацията и 
зеления преход. 
 
Мениджър 
 
√ Синдикати и работодатели призоваха за адекватно изчисление на минималната заплата 
През следващата година ще има увеличение на минималната работна заплата у нас, прогнозираха в ефира 
на БНТ 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. 
Изпълнителният директор на АИКБ пък поиска 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 свободния пазар, защото никой все още не е отменил това. 
 
Dnes.bg 
 
√ Експерти: Инфлацията не трябва да изяжда увеличението на доходите 
Общо европейско решение за справяне с кризите, призоваха те 
Много обещания за помощи и компенсации в предизборните кампании на политиците. Какво предстои пред бизнеса и 
най-уязвимите групи в обществото, коментират експерти, които обясниха, че е трудно да се ориентират с какви 
възможности разполага държавата. 
"Няма откъде да знаем какви са възможностите, официалните източници не са достатъчни за да се ориентираме 
прецизно", обясни пред БНТ президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов и уточни, че живеем в различен свят, в който 
трябва да се преориентираме. 
Според Добрин Иванов - изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал, е много по-добре в Европа 
да има едно общо решение за справяне с кризите, тъй като има единен пазар, от който се определят страните. 
"Всяка страна поотделно би била по-слаба от всички заедно", заяви той и допълни: "Европа сама затъна в това блато с 
политиката си от около 10 години. Ние сме в капан, в който сами влязохме и трябва заедно да излезем от него за да стане 
Европа мястото, в което всички да искат да живеят". 
Експертите се обединиха около идеята, че през следващата година ще има увеличение на минималната работна заплата у 
нас. 
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 свободния пазар, защото никой все още не е отменил това. 
 

https://bntnews.bg/news/sindikati-i-rabotodateli-prizovaha-za-adekvatno-izchislenie-na-minimalnata-rabotna-zaplata-1209707news.html
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Varna24.bg 
 
√ Прогноза: Минималната работна заплата скача от следващата година 
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 свободния пазар, защото никой все още не е отменил това. 
 
Фокус 
 
√ Прогноза: Минималната работна заплата скача от следващата година 
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. 
 
Рariteni.bg 
 
√ Обективни критерии за изчисляване на минималната работна заплата искат синдикати и работодатели 
През следващата година ще има увеличение на минималната работна заплата у нас, прогнозираха пред БНТ 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, който 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 свободния пазар, защото никой все още не е отменил това. 
 
Standartnews.com 
 
√ Експерт революционно за пенсии и заплати! Предложението 
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. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Радев: България и Румъния заслужават най-после да станат членки на Шенген 
България и Румъния заслужават най-после да станат членки на Шенген. Това е посочил в Малта държавният глава Румен 
Радев пред президентите на 13 страни, събрани във формата "Арайолуш". По думите на Радев, София и Букурещ отдавна 
са изпълнили критериите. 
Войната в Украйна, миграционната и енергийната кризи, охраната на границите на ЕС и възможностите за ЕС да се 
превърне в геополитически играч, бяха сред темите, обсъдени във формата "Арайолуш". Той обединява президентите на 
страните членки, които са парламентарни републики, а това е 17-ата им среща. 
"В основния фокус това е войната на Русия срещу Украйна и обединена Европа не може и не трябва да остава 
безразлична към тази война, защото нейната ескалация е най-голямата заплаха за мира и сигурността на стария 
континент след Втората световна война. Това изисква ясни действия и е в интерес на всички тази ожесточеност да 
отстъпва на диалога и на преговорите за мир, защото вторичните ефекти от войната се усещат върху всички нас и 
най-вече върху съседните държави. 
Друга важна тема - изключително важна за България - това, че ние и Румъния не можем повече да бъдем държани 
извън Шенгенското пространство само заради това, че 11 години след като ние сме покрили всички технически 
изисквания, някой непрекъснато си измисля някакви неписани критерии. От това губим всички. Губи България, губи 
нашият бизнес, нашият туризъм, губят нашите граждани и нашата икономика като цяло. Не може България да 
проявява солидарност и да влага огромни финансови и човешки ресурси за опазване на нашата обща европейска 
граница, а в замяна да получава неразбиране и двойни стандарти. Не може българите да бъдат втора категория 
европейци и да чакат унизително по всички КПП-та на Европа. Това няма как да стане, ние няма да се примирим", заяви 
държавният глава Румен Радев. 
В Прага, където президентът кацна по-късно през деня, президентът Радев ще дискутира по темите "Енергетика и 
икономика" в заседанието на Европейската политическа общност - френска инициатива, която събира Европейския съюз 
със 17 държави от източното съседство като Украйна и Молдова, както и Западните Балкани, за да обсъдят проблемите на 
сигурността. 
Днес в чешката столица ще се проведе неформална среща на лидерите на Европейския съвет. 
 
√ Лидерите на 27-те страни членки на ЕС се събират на неформален съвет в Прага 
Лидерите на 27-те страни членки на ЕС се събират на неформален съвет в Прага. Те ще обсъдят мерки за стабилизиране на 
енергетиката и икономиките като евентуално въвеждане на праг на цените на вноса на природен газ, как да продължи 
подкрепата за Украйна, справяне с високите цени на енергията, сигурност на доставките и енергия на достъпни цени за 
домакинствата и предприятията. 
Президентът Румен Радев представлява България. Междувременно Съветът на ЕС одобри поредния 8-и пакет санкции 
срещу Русия. Таван на цените за руски петрол, превозван по море за трети страни, забрана за внос на стоманени продукти 
от Русия, както и за износ на стоки от ЕС в авиационния сектор, са част от новите рестрикции, които Брюксел налага на 
Москва. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев в Прага: Европейските икономики зависят от овладяването на енергийната криза 
Европа трябва да работи по-активно за енергийната, транспортната и дигиталната си свързаност, а България още по-добре 
да се възползва от географското си положение като страна, която свързва Азия и Африка с Европа. 
Това заяви президентът Румен Радев в Прага, където участва в лидерската среща на Европейската политическа общност. 
Оцеляването на европейските икономики зависи от решаването на енергийната криза, коментира президентът Румен 
Радев, според когото е важно, че в днешната среща участват държави като Азербайджан и Норвегия, които доставят 
енергийни ресурси за ЕС 
В Прага президентите на България и Турция. Румен Радев и Реджеп Ердоган разговаряха в рамките на срещата на 
Европейската политическа общност. 
"Турция наш много важен партньор – съсед, съюзник. Особено във време на такава тежка енергийна криза е важно за 
България да развиваме своите отношения в енергийната сфера, защото засега единственият сигурен газ, уточнен с ясен 
дългосрочен договор - това е газът от Азербайджан, който минава през Турция, през тяхната газопреносна система. 
Също така важна е ролята на Турция за гарантиране на слотове за танкери на техните терминали за втечнен газ. Знаете, че 
България много-много закъсня с осигуряването на тези слотове, това трябваше да стане още пролетта. Сега всичко отдавна 
е заето, но има шанс, ще продължим да работим", каза президентът Румен Радев. 
На форума в Прага президентът е обсъдил идеята газопреносните системни оператори на България, Словакия, Унгария, 
Румъния да пренасят договорените допълнителни количества азерско синьо гориво за Европа: 
"Без да се чака изграждането на нови допълнителни тръбопроводи, което е много по-бързо, много по-евтино, много по-
надеждно". 
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√ Президентът Радев е разговарял с Марк Рюте за Шенген 
Президентът Румен Радев е повдигнал вчера пред нидерландския премиер Марк Рюте въпроса за присъединяването на 
страната ни към Шенгенското пространство: 
"Знаете особената позиция на Нидерландия и ние ще продължим нашия много откровен диалог. Защото България не може 
да бъде поставена под двойни стандарти. Много ясно беше споделено това от мен. Няма да е лесно, но ние ще продължим 
с нашите усилия". 
Радев е разговарял с Рюте в Прага на срещата на Европейската политическа общност. 
 
√ Министерството на отбраната: Поискани са оферти от Швеция, Франция, Израел и САЩ за наем или купуване на военни 
самолети 
"С цел осигуряване на възможността Военновъздушните сили на Република България да изпълняват задачите си по охрана 
на въздушното пространство, както многократно е съобщавано в последните два месеца, Министерство на отбраната е 
отправило искане до Швеция, Франция, Държавата Израел и САЩ за представяне на оферта за наемане или закупуване на 
самолети" - това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. 
От военното ведомство, оглавявано от Димитър Стоянов, информират още, че срещи с делегации от Швеция и Франция са 
проведени в средата на септември и се очаква получаване на оферти. Министерство на отбраната очаква отговор на 
отправената покана и от Държавата Израел и САЩ. 
Президентът Румен Радев коментира, че България не може да се откаже от охраната на собствено си небе и затова 
страната ни проучва междинни възможности преди доставката на поръчаните и платени изтребители Ф-16:   
"Търси се най-доброто решение. Зависи от много от технически параметри, зависи от финансиране и от възможности на 
съответните държави, защото се търсят самолети втора ръка - не от фирми, а от министерствата на отбраната на тези 
държави, има голяма разлика", каза Радев. Президентът допълни, че запитване е изпратено и до Нидерландия.  
Предисторията 
По-рано вчера, след като сайтът на "24 часа" публикува отправено до Швеция запитване, от Министерството на отбраната 
уточниха за БНР, че никъде в публикуваното от медията факсимиле на изпратеното от министър Димитър Стоянов до 
Швеция писмо не се посочва, че България иска да закупи 10 изтребителя "Грипен". 
От писмото обаче става ясно, че освен за "придобиването", страната ни пита и за опцията за лизинг. Писмото е с дата 
от  края на септември. Седмица по-рано пред "Хоризонт" служебният министър на отбраната Димитър Стоянов не уточни 
дали "самолет на лизинг" означава и закупуване.  
На репортерски въпрос дали става въпрос за купуване или за наемане на военните машини той отговори: "Лизингът има 
две форми - купуване и наемане. Това, което ни предложат като оферта…. Ние искаме просто да видим каква ще е 
офертата. Да видим офертата. И която е най-целесъобразна, нея ще приемем". 
От уточнението на МО сега става ясно, че подобни писма са получили и Франция, Израел и САЩ. Страните, с чиито 
представители наскоро е имало среща. 
Към момента служебният кабинет не е включвал в дневния си ред точка за решение за купуването или наемането на 
"заместващи изтребители". Но изпращането на писмо и до Швеция напомня ситуацията, в която преди години попадна 
служебният кабинет на Огнян Герджиков. 
През 2017 година той реши да купи "Грипен", но редовният кабинет "Борисов" отмени след това решението, определяйки, 
че страната ни ще купи Ф-16 от САЩ. 
Само преди дни за "Хоризонт" командващият военната ни авиация генерал-майор Димитър Петров предупреди, че: "Има 
едно нещо, което не трябва да допуснем - това е да загубим способностите си да защитаваме небето си". 
 
√ МЗ удължава до 12 октомври мерките срещу Covid-19 
Министерството на здравеопазването удължава COVID мерките, съобщава БГНЕС. 
Заповедта на здравния министър е подписана с вчерашна дата и ще е в сила до 12 октомври. 
Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в 
социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна 
или многократна употреба. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска за деца до 6-
годишна възраст. 
Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има 
струпване на хора, да спазват физическа дистанция от 1,5 м. 
Всички работодатели, органи по назначаване и ръководства на висши училища следва да организират провеждането на 
противоепидемични мерки – проветряване и дезинфекция, недопускане до работните помещения и в помещенията на 
висшите училища на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, 
затруднено дишане и други), инструктаж на персонала, преподавателите и студентите за правилна хигиена на ръцете и 
осигуряване на сапун и вода и дезинфектант. 
При възможност и по преценка следва да се организира и дистанционна форма на работния процес (надомна 
работа/работа от разстояние) и/или работно време с променливи граници или работа на смени. 
Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, 
търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, следва да организират дейността си по начин, който 
осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в 
помещенията и прилежащите към тях площи на открито. Те трябва да сигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта, 
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да поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за 
задължението за спазване на физическа дистанция. Задължително е носенето на защитна маска за лице при посещението 
на съответния обект. 
Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани, да използват средствата на информационните и 
комуникационните технологии, при възможност трябва да предоставят съответните услуги в електронна среда. 
Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните 
услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и 
отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване. Противоепидемичните 
мерки са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, 
които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които 
предоставят услуги на гражданите. 
 
√ Агроминистри от 8 страни обсъждат селскостопанските пазари в контекста на инвазията в Украйна 
Министрите на земеделието от 8 източноевропейски страни се срещат в Словашката република, за да обсъдят ситуацията 
на селскостопанските пазари в контекста на руската инвазия в Украйна. 
Протестите на зърнопроизводителите от източна Европа до този момент не намират отзвук в Брюксел. 
Преди десетина дни еврокомисарят по земеделие Януш Уйчаховски отбеляза, че Европейската комисия наблюдава 
постоянно ситуацията на пазарите в общността, но към момента няма данни за негативни ефекти върху европейските 
фермери, породени от преминаването на зърно от Украйна през коридорите за солидарност. 
Днес агроминистрите се срещат във формат страните от Вишеградската група: Чешка република, Унгария, Полша и 
Словашка република плюс България, Хърватия, Румъния и Словения, като страната ни е представена от служебния 
министър Явор Гечев. 
Освен зърнените пазари министрите ще обсъждат предизвикателствата на въглеродното земеделие и целите на 
стратегията "От фермата до трапезата". 
 
√ НАП: Работниците, които не започват друга работа след лятото, да плащат сами осигуровките си 
Сезонните работници, които не започват друга работа след края на летния сезон, трябва да плащат здравните си 
осигуровки сами, припомнят от Националната агенция за приходите.  
Това важи и за  регистрираните на трудовата борса без право на обезщетение. Срокът за внасяне е до 25-то число на месеца 
след месеца, за който се отнасят.  
Здравноосигурителните права се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 
месеца.  
Правата се възстановяват от датата на плащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца, 
припомнят от НАП.  
 
√ XII издание на Софийския фестивал на науката 
Седмицата, в която бяха раздадени Нобеловите награди, приключва със Софийския фестивал на науката. 
Той ще се проведе на 8 и 9 октомври (събота и неделя) в София тех парк. 
Новост от тази година е, че Фестивалът на науката отива на училище – организаторите от фондация "Красива наука" залагат 
на формат, при който български учени посещават различни училища и запознават децата с работата си. 
Училищната програма ще продължи през целия месец октомври, а през месец ноември Фестивалът ще гостува на Варна. 
"Мисля, че в България вече е преодолян стереотипът за учения като беловлас старец с престилка, гледащ строго зад 
очилата или пък леко странен. Децата ще видят, че учените са млади, стари, жени, мъже, интересни личности, които 
отговарят на въпросите ти, или пък не. Защото науката не се притеснява да си признава, когато не знае нещо", казва Ивайло 
Славов, директор на управителния съвет на фондация "Красива наука". 
В общата програма, както винаги има множество презентации, работилници, научно шоу, изложбени пространства и 
демонстрационни щандове. 
Фокусът на фестивала тази година е върху българските учени. Едно от централните събития, "Научната карта на България" 
представя тъй. нар. Национална пътна карта за научно-изследователска инфраструктура. А на следващия ден е "От 
любопитството към откритията", в което публиката се среща с шест лица на българската наука от различни поколения: 
двама ученици, носители на медали и отличия от олимпиади, двама млади учени, носители на награда "Питагор" и двама 
утвърдени учени, удостоени с награда "Питагор". 
Разбира се, както винаги, ще има международно участие и презентации по най-различни теми от лично здраве до 
нанотехнологии и от изследване на Марс до нови методи за компостиране. Цялата програма можете да разгледате 
на сайта на фондацията. 
 
√ Съветът на ЕС прие регламента за извънредна интервенция за цените на енергията 
Съветът на ЕС прие на писмена процедура регламента за извънредна интервенция във връзка с високите енергийни цени. 
В него се залага общо намаление на бруто потребление на ток от 10 на сто и задължителна редукция с 5 на сто по време 
на пиковите часове. Предвижда се също въвеждане на таван на доходите от 180 евро за мегаватчас за производителите 
на ток, в т.ч. и посредниците, които използват т.нар. "инфрамаргинални" технологии като възобновяеми източници, ядрена 
енергия и лигнитни въглища. 

https://beautifulscience.bg/demonstraczii/zona-otkrivatel-i-zona-nauka
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Страните членки постигнаха съгласие за въвеждане на временна солидарна вноска от печалбите на дружествата, 
преработващи суров петрол, природен газ, въглища и рафинериите. Държавите ще могат да пренасочват тези вноски в 
помощ на домакинствата и фирмите за смекчаване на последствията от високите цени на тока на дребно. Мерките ще 
влязат в сила от 1-ви декември т. г. и ще важат до края на следващата, а ограниченията в потреблението - до края на март. 
Регламентът ще бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС скоро и да влезе в сила на следващия ден.  
 
√ Кристалина Георгиева: Скъпият долар заплашва редица държави с висок дълг 
Рискът светът да изпадне в рецесия и в тежка дългова криза нараства, предупреди управляващият директор на 
Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя изнесе реч пред студенти в навечерието на годишните срещи на 
фонда и Световната банка, които започват следващата седмица. Георгиева призова за общи действия за посрещането на 
множеството взаимосвързани рискове и овладяването им чрез бързи действия. 
Кристалина Георгиева определи икономическата ситуация на "кораб в бурни води" и призова с мъдрост и съвместни 
действия той да бъде стабилизиран. 
"Многобройни шокове, сред които е и безсмислена война, промениха икономическата ситуация драматично. Вместо да 
бъде преходна, както ние мислехме, инфлацията се оказа много по-постоянна", заяви Георгиева, според която паричната 
политика трябва да бъде затягана, но не прекалено. 
Фискалната политика трябва да бъде насочена към бедните и уязвимите, а не за всички, защото така се подхранва 
допълнително инфлацията: "Рисковете за изпадане в рецесия се покачват. Изчисленията ни показват, че една трета от 
държавите по света ще усетят две последователни тримесечия на спад тази и следващата година. Дори и в някои държави, 
където няма спад, стотици и хиляди хора ще усетят ситуацията като рецесия, защото инфлацията изяжда доходите им", 
посочи директорът на МВФ. 
Скъпият долар заплашва редица държави с висок дълг, деноминиран в американската валута, в изпадане в дългова 
криза, допълни Георгиева. 345 милиона души  по света са отчаяни заради глада, в който са принудени да живеят, подчерта 
още управляващият директор на Международния валутен фонд и отново припомни за необходимостта от по-решителна 
борба с климатичните промени: 
"Ако работим заедно, ние можем да осигурим по-добро бъдеще за всеки на всяко едно място на нашата планета", смята 
Кристалина Георгиева. 
 
√ Кристалина Георгиева: МВФ ще намали прогнозата за глобалния растеж през 2023 г. 
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заяви в четвъртък, че МВФ ще намали 
прогнозата си за световния икономически растеж за 2023 г. от спрямо настоящата оценка за експанзия от 2,9 на сто, 
предаде Франс прес. 
През юли Фондът намали прогнозата си за растеж за тази година до 3,2% и за следващата година до 2,9%, като това 
представлява трета поредна низходяща ревизия. 
В забележки, подготвени за нейна реч в Университета "Джорджтаун" във Вашингтон, Георгиева заяви, че МВФ ще 
предупреди за нарастващи рискове от рецесия в своя последен документ за прогнозите за световната икономика, който 
трябва да бъде публикуван следващата седмица (на 11-ти октомври). 
Една трета от страните се очаква да претърпят икономически спад с поне 0,5% и "дори когато растежът е положителен, ще 
се почувства като рецесия поради растящите цени, които намаляват доходите", каза тя. 
"Като цяло очакваме глобална загуба на икономическо производство от около 4 трилиона долара от сега до 2026 г. Това е 
размерът на германската икономика и ще представлява огромен неуспех“, подчерта тя. 
Кристалина Георгиева призова държавите и институциите да "действат сега и заедно", заради нарастващия риск от рецесия 
в света, предизвикан от взаимосвързаните икономически сътресения. 
"За по-малко от три години преживяхме шок, след шок, след шок“, каза Георгиева в речта си в "Джорджтаунския 
университет. 
Смущенията в световното предлагане вече бяха предизвикателство, тъй като търсенето нарасна след забавянето на 
коронавирусната пандемия, подхранвайки инфлацията в световен мащаб, а напрежението се влоши след руското 
нахлуване в Украйна, определено от шефа на МВФ като "безсмислена война", което предизвика скок на цените на храните. 
"Инфлацията далеч не е преходна, а стана по-устойчива" и действия, преди високите цени да се затвърдят, представляват 
ключово предизвикателство за политиците, посочи Георгиева, предупреждавайки, че "цената на грешна политическа 
стъпка може да бъде огромна". 
Шефката на МВФ поддържа изцяло действията на централните банки срещу инфлацията, но предупреди за възможни 
рискове от "твърде силното и твърде бързото" затягане на паричната политика, което би могло "да потопи редица 
икономики в продължителна рецесия". 
"Недостатъчното затягане на паричните политики (повишаване на лихвите) би довело до закотвяне и укрепване на 
инфлацията“, но от друга страна "твърде много и твърде бързо вдигане на лихвите, при това по синхронизиран начин в 
различните страни, може да тласне много икономики към продължителна рецесия", предупреди тя, 
Въпреки рисковете, централните банки трябва да продължат да "действат решително", смята шефът на МВФ. 
"Докато паричната политика натиска икономическата спирачка, не трябва да имате фискална политика, която фа настъпва 
газта", посочи още тя. 
Георгиева подчерта и необходимостта от фискални политики, които да помогнат на най-уязвимите сегменти от 
обществото, но предупреди, че усилията трябва да бъдат насочени "с лазерно точен фокус върху домакинствата с по-ниски 
доходи", за да се избегне действие срещу провежданата в момента затягаща парична политика. 
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Икономически живот 
 
√ Удвоява се темпът на намаляване на населението в България 
В периода между последните две преброявания (2011 – 2021 г.) населението на страната е намаляло с 844 781 души, или 
с 11.5%. Резултатите показват, че средногодишният темп на намаление се увеличава от 0.7 през периода 2001 – 2011 г. на 
1.2 през периода 2011 – 2021 година. 
Това сочат официално представинети данни от НСИ, получени след 18-тото национално преброяване през семптември-
октомври 2021 година. 
 

 
 
Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789. Жените са 3 383 527 (51.9%), а мъжете 3 136 262 (48.1%), или 
на 1 000 жени се падат 927 мъже. 
Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на страната, са естественото движение (раждания и 
умирания) и външната миграция, коментират от НСИ. 
Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията през 2011 и 2021 г. е отрицателен, като най-
голямо е намалението на броя на населението през 2021 година (-90 317 души). Останалите 40.7% от намалението се 
дължат на външната миграция, или броят на лицата, напуснали страната през периода 2011 – 2021 година (344 хил. души). 
 

 
 
Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице 
е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния 
дял на населението на възраст 65 и повече навършени години. 
Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст 
над 65 години е 27.3%, а на мъжете – 19.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие 
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от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 
години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната. 
 

 
 
Населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години е 4 069 400 души, или 62.4%. Спрямо 2011 намалява с 958 
501, или с 19.1%. Делът на най-младото население се увеличава от 13.2% през 2011 г. на 14.1% от общото население през 
2021 г., но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 – 14 намалява от 975 хил. през 2011 г. на 918 хил. 
през 2021 г., или с 5.9%. 
В регионален аспект делът на най-възрастното население варира от 19.6% за област София (столица) до 31.5% за област 
Видин. В общо 21 области този дял е по-голям от средния за страната. 
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско 
заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 г.) и броя на 
излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 г.). По данни от Преброяване 2021 това съотношение е 61. За сравнение през 
2011 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 70 млади хора, а през 2001 г. от 124. 
Това отношение е най-благоприятно в областите Сливен (79), Варна (71) и София (столица) (70). В две области 
коефициентът на демографско заместване е под 50 – Смолян (41) и Кърджали (46). 
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Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над 
трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както 
застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за 
пенсиониране. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца 
за мъжете. 
Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 3 815 хил. души, или 58.5% от населението на страната. 
Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява със 762 хил., или с 16.7%. Мъжете са 1 997 хил., а жените – 1 818 хил. 
Населението над трудоспособна възраст е 1 726 хил. души, или 26.5%, а под трудоспособна възраст – 979 хил. души, или 
15.0% от населението на страната. 
 
√ България не може да "поеме" заявените нови ВЕИ мощности 
Планът „Климат, Енергетика“ предвижда до 2030 г. потреблението на енергия от ВЕИ у нас да достигне 27 % от брутното 
енергийно потребление. Сегашните високи цени на електроенергията открояват две основни предизвикателства, 
коментира председателят на КЕВР Иван Иванов по време на Кръгла маса на тема „Зеленият преход – инвестиции в 
технологии и мрежови услуги“, организирана от Института за енергиен мениджмънт. 
По думите му, първото предизвикателство е свързано с присъединяването на нови ВЕИ централи – до момента 
постъпилите заявки в ЕСО са за присъединяване на мощности от 28 000 МВТ, което би „взривило“ системата на фона на 
сегашното състояние и възможности за управление на производствените и потребителски товари. 
Вторият проблем е развитието на електроенергийната система – мрежите, изтъква Иванов. Според него те трябва да бъдат 
реорганизирани по начин, по който да бъде осъществяван преносът и управлението на тази ВЕИ енергия. За това обаче се 
изискват съответните сериозни инвестиции, заявява шефът на енергийния ни регулатор. 
Инвестициите в нови технологии са от такава важност, тъй като, ако през 2008 г. енергията, произвеждана от възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ) в България е 10,3 % от брутното енергийно потребление, през 2019 г. този процент е удвоен и 
достига 21,6 %, илюстрира проблема Иванов. 
„Необходимо е да бъдат извършени корекции в Плана за устойчивост и развитие с цел по-справедливото 
разпределение на източниците за финансиране. В Плана се предвиждат над 1,5 млрд лв. инвестиции за осигуряване  на 
съхранение и управление на енергията от ВЕИ – трансформатори, устройства за съхранение, силова електроника, 
инвертори. В същото време в Механизма за възстановяване и устойчивост заложените средства за развитие на 
електроенергийната система са близо четири пъти по-малко“, изтъква още Иван Иванов. Това  налага необходимост 
от инвестиции не толкова за увеличаване на мощностите, а за управление на електроенергийната система чрез въвеждане 
на т.н. „умни мрежи“ за управление на товарите, автоматизация на процесите и др. 
Предвид трудностите, свързани с присъединяване на големия брой заявени ВЕИ мощности, Иванов се обяви за създаване 
на нормативна уредба, регламентираща въвеждането на групови, териториално близки мощности. Той определи като 
належащи и сериозните промени в процедурите за присъединяване, с цел ускоряване на процеса. 
Председателят на КЕВР подчертава необходимостта от приемане на актуализирана Енергийна Стратегия на България. Тя 
трябва да определи националната визия с дълбок хоризонт до 2050 г. – за бъдещето на въглищните централи у нас, 
развитието на ядрената енергетика, на електроенергийните мрежи и на ВЕИ сектора. Според него за целта е необходима 
предварителна национална дискусия за бъдещето на енергийния сектор с участието на водещи енергийни експерти с 
дългосрочен хоризонт, които могат да дадат необходимите решения. 
 
√ ЕЦБ тества вариантите за дигиталното евро 
Развитието на платежните услуги в България запазва своята положителна динамика, съобщи подуправителят на БНБ и 
ръководител на управление „Банково“, Нина Стоянова, при откриването на конференцията DIGI PAY 2022 в София. 
Цитирана от пресцентъра на БНБ, тя посочи, че за първото полугодие на 2022 г. у нас са наредени близо 370 млн. броя 
безналични клиентски плащания, което представлява ръст с около 22% спрямо първото полугодие на миналата година. 
Нарастването при картовите плащания е още по-осезаемо, като общият брой плащания с карти, издадени в България, се е 
увеличил с близо 32% през първото полугодие на тази година спрямо същия период на 2021 г. Още повече расте и броят 
на картовите плащания, инициирани чрез виртуални ПОС терминали – нарастването през първата половина на тази година 
е с почти 37% спрямо първите шест месеца на 2021 г. 
По думите на Стоянова, електронните пари продължават да стават все по-популярни у нас и данните показват нарастване 
с над 60% при броя наредени плащания с електронни пари за първото полугодие на 2022 г. спрямо същия период на 
миналата година. 
Стоянова открои сред иновациите в Европа, което дават път на нови развития, дигиталните валути на централните банки и 
по-специално дигиталното евро. 
Предвижда се дигиталното евро да бъде електронна форма на парите, емитирана от Евросистемата, която ще бъде 
достъпна за всички граждани и фирми. Европейската централна банка (ЕЦБ) е в процес на изпълнение на проучвателна 
фаза относно техническо-регулаторните страни и възможните рискове при евентуално бъдещо въвеждане на дигиталното 
евро. По време на тази фаза Евросистемата си партнира активно с широк кръг от заинтересовани страни както на 
институционално ниво, така и с пазарните участници. 
Очаква се дигиталното евро да даде на хората допълнителен избор за това как да плащат, да допринесе за развитие на 
нови и още по-ефективни общоевропейски решения за плащане на дребно и да способства за финансовото приобщаване, 
коментира Стоянова. С оглед гарантиране функцията на финансово посредничество, която имат търговските банки, се 
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обмисля възможност за определен лимит на средствата, които лицата ще могат да държат под формата на сметка за 
дигитално евро при централната банка. Европейската централна банка работи активно и по избора за технически дизайн 
на дигиталното евро, който да позволи ефективната му и сигурна употреба както онлайн, така и офлайн. Окончателното 
решение за съдбата на дигиталното евро се очаква да се вземе след октомври 2023 г., когато завършва проучвателната 
фаза на проекта. 
Тя предостави и данни от Световната банка, според които в развитите икономики делът на пълнолетните граждани, които 
нареждат или получават електронни плащания, вече е около 95%, а в развиващите се страни този дял е нараснал от 35% 
през 2014 г. до 57% през 2021 г. 
Стана ясно, че у нас продължава работата по развитие на платежната инфраструктура, която има за цел както въвеждане 
на съвременни технологични решения и гарантиране сигурността на платежния процес, така и подготовка за въвеждане 
на еврото. 
През ноември тази година предстои миграция към новата консолидирана платформа за TARGET услуги на ЕЦБ. Тя ще дава 
достъп едновременно до няколко услуги. Първата е услугата за извършване на сетълмент в евро в реално време – това 
всъщност е системата TARGET2, в която вече участваме. Втората услуга е платформата за сетълмент на ценни книжа в евро 
TARGET2-Securities (T2S), която към момента е отделно. 
В процес на изпълнение е проект за свързването на Депозитаря на ДЦК в БНБ и „Централен депозитар“ АД към T2S. 
Платформата на T2S предлага общоевропейски сетълмент – паричен и на ценни книжа, с пари в централна банка. По този 
начин българските ценни книжа ще имат една по-добра достъпност за инвеститорите от Европейския съюз. 
Третата услуга в новата консолидирана платформа е TIPS. Тя осигурява достъп до незабавни плащания в евро, към които 
също би трябвало да се присъединим, когато станем част от еврозоната. Промените ще позволят използване на SWIFT 
съобщения по ISO 20022, хармонизиран интерфейс за достъп и общи компоненти по отношение на всички TARGET услуги. 
В допълнение в началото на тази година е реализиран проектът за миграция на клиентските кредитни преводи в левове 
към стандартите на Единната зона за плащания в евро (SEPA). Наред с другите технологични предимства, този проект 
позволи времето за изпълнение на стандартните клиентски кредитни преводи да се сведе до под един час. 
В заключителна фаза е работата, свързана с въвеждане на необходимите промени по отношение на плащанията в 
публичния сектор, които също предстои да мигрират към SEPA стандартите. Този проект обхваща широк кръг от задачи, 
свързани например с дефиниране структурата на бюджетните плащания в ISO 20022 формат, сетълмент на бюджетните 
преводи в новата платформа на платежната система БИСЕРА6 за плащания в левове, базирани на SEPA схемите, промени 
в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) и информационния обмен в нея. 
 
√ Осмите санкции са факт: удрят вноса и износа на Москва и цената на руския петрол 
Нови забрани за внос от ЕС на стойност 7 милиарда евро за ограничаване на приходите на Русия, както и експортни 
ограничения, което допълнително ще лиши военния и промишлен комплекс на Кремъл от ключови компоненти и 
технологии, а икономиката на Русия от европейски услуги и опит. 
Това е сред мерките от осмия пакет санкции, предложени от Еврокомисията, които вчера Съветът на ЕС одобри. 
Сред въздействията на санкциите е също така и лишаването на руската армия и нейните доставчици от допълнителни 
специфични стоки и оборудване, необходими за водене на война на украинска територия. Пакетът също така поставя 
основата за необходимата правна рамка за прилагане на тавана на цените на петрола, предвиден от Г-7. 
Конкретно: 
Санкционирани са още физически и юридически лица. Той също така включва лица и организации, работещи в 
отбранителния сектор, като високопоставени и военни служители, както и компании, подкрепящи руските въоръжени 
сили. ЕС също продължава да се насочва към участници, които разпространяват дезинформация за войната. 
Нови ограничения за износ 
Въведени са допълнителни експортни ограничения, които имат за цел да намалят достъпа на Русия до военни, 
промишлени и технологични артикули, както и способността й да развива своя сектор на отбраната и сигурността. 
Това включва забраната за износ на въглища, включително коксови (които се използват в руски промишлени заводи), 
специфични електронни компоненти (използвани в руски оръжия), технически елементи, използвани в авиационния 
сектор, както и определени химикали. 
Добавена е забрана за износ на малки оръжия и други стоки съгласно Регламента срещу изтезанията. 
Нови ограничения за внос 
Забрана за внос на руски готови и полуготови стоманени продукти (подлежи на преходен период за някои полуфабрикати), 
машини и уреди, пластмаси, превозни средства, текстил, обувки, кожа, керамика, някои химически продукти и не златни 
бижута. 
Таван на цените на петрола (влиза в сила след 5 декември 2022 г. за суров петрол и 5 февруари 2023 г. за рафинирани 
петролни продукти, след допълнително решение на Съвета) 
Поставя се началото на прилагането в рамките на ЕС на споразумението на Г-7 за износа на руски петрол. Въпреки че 
забраната на ЕС за внос на руски морски суров петрол остава изцяло в сила и започва от началото на декември, ценовата 
горна граница, след като бъде въведена, ще позволи на европейските оператори да предприемат и подкрепят 
транспортирането на руски петрол до трети страни, при условие че цената му остане под предварително зададена „горна 
граница“. Това ще помогне за по-нататъшно намаляване на приходите на Русия, като същевременно поддържа стабилни 
световните енергийни пазари чрез непрекъснати доставки. По този начин също така ще помогне за справяне с инфлацията 
и ще поддържа разходите за енергия стабилни във време, когато високите разходи – особено високите цени на горивата – 
са голяма загриженост за всички европейци. 
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Ограничения за държавните предприятия 
Вчерашният пакет забранява на граждани на ЕС да заемат постове в управителните органи на някои държавни 
предприятия. Той също така забранява всички транзакции с Руския морски регистър, като го добавя към списъка на 
държавните предприятия, които подлежат на забрана за транзакции. 
Финансови, ИТ консултации и други бизнес услуги 
Съществуващите забрани за крипто активи бяха затегнати чрез забрана на всички портфейли с крипто активи, сметки или 
попечителски услуги, независимо от сумата на портфейла (преди това беше разрешено до 10 000 евро). 
Пакетът разширява обхвата на услугите, които вече не могат да се предоставят на правителството на Русия или юридически 
лица, установени в Русия: те вече включват ИТ консултации, правни консултации, архитектурни и инженерни услуги. Те са 
значителни, тъй като потенциално ще отслабят индустриалния капацитет на Русия, тъй като тя е силно зависима от вноса 
на тези услуги. 
Възпиране на заобикалянето на санкциите 
ЕС въведе нов критерий, който ще му позволи да санкционира лица, които улесняват нарушенията на забраната за 
заобикаляне на санкциите. 
 
√ Как за рекордно къс срок се преминава от тръбен на втечнен газ 
Германското правителство обяви за разработването на пети проект за плаващ терминал за внос на втечнен природен газ 
в опит да замени руските доставки. 
В края на един кей, люшкан от ветровете на Северно море, се намира най-стратегическият строителен обект в Германия – 
първият терминал за втечнен газ в страната. Разположена близо до пристанището на Вилхелмсхафен, на брега на Северно 
море, тази платформа ще може да доставя още от тази зима втечнен газ равен на 20% от количеството, което доскоро 
Германия внасяше от Русия, пише в свой репортаж Capital.fr*. 
Войната в Украйна прекрати руския внос. Това накара правителството да започне изграждането на пет платформи за 
втечнен газ, които да компенсират спирането на доставките от Газпром. От 2023 г., целият този комплекс, чието 
строителство е свързано с огромни разходи, трябва да доставя 25 милиарда кубически метра годишно, или половината от 
капацитета на газопровода „Северен поток“. 
На строителната площадка във Вилхелмсхафен работници, облечени в неоново жълто, работят под ситния дъжд на една 
полузавършена бетонна платформа, която вече се подава над водата. На сушата върволица от камиони докарват до обекта 
сиви тръби, които големи кранове пренасят, за да свържат терминала към съществуващата мрежа на едно разстояние от 
над 28 километра. 
Терминалите за втечнен природен газ позволяват регазификацирането на внесения по море природен газ, който преди 
това е бил втечнен, за да бъде по-лесно транспортиран. Те се състоят от платформа разположена в морето, която се свързва 
с тръби към наземната газова мрежа. До него акостира кораб, наречен FSRU (floating storage and regasification unit), нает за 
няколко години. Той представлява плаваща установка за съхраняване и регазифициране на втечнения газ. За разлика от 
други европейски страни, досега Германия не разполагаше с такова оборудване, нито в морето, нито на сушата, като 
предпочиташе да ползва евтиния ресурс, идващ от руски тръбопроводи. Но след нахлуването в Украйна, Русия първо 
драстично намали доставките си, които преди това представляваха 55% от германския внос, преди да ги спре окончателно 
в началото на септември. 
За да гарантира енергийна си сигурност и да спаси газоемката си индустрия, Берлин инвестира сериозно във втечнения 
газ. Правителството вече сключи споразумения със страни от Персийския залив като Обединените арабски емирства и 
Катар за внос на повече втечнен газ. Също така то отпусна три милиарда евро за наемане на кораби тип FSRU за оборудване 
на терминалите си. 
През пролетта страната прие закон, който драстично ускори процедурите за бързо изграждане на терминалите. Във 
Вилхелмсхафен строежът напредва бързо. Може да сe видят изградените мрежи по средата на ниви и пасища, на които 
все още пасат млечни крави. Терминалът трябва да бъде завършен „още тази зима“, заявява пред АФП Холгер Креец, 
оперативен мениджър на германската енергийна група Uniper, която управлява проекта. Тази безпрецедентна скорост е 
знак, че правителството смята въпроса за приоритетен. „Обикновено изпълняваме такъв проект за 5–6 години“, добавя 
Холгер Креец. 
Екологичните организации посочват рисковете за околната среда 
Изграждането на платформата като цяло се приема добре в един град, белязан от деиндустриализацията и където нивото 
на безработица надхвърля 10%, което е близо два пъти повече от средното за страната. „Добре е, че е във Вилхелмсхафен 
(…) Ще осигури работни места“, казва 55-годишната Ингрид Шон пред АФП. Обратното, някои екологични организации 
посочват рисковете, свързани с ускоряването на процедурите за оценка на въздействието върху околната среда. През 
август млади активисти на германското движение „Ende Gelände“, което се бори срещу климатичните промени, блокираха 
работата във Вилхелмсхафен в продължение на един ден. За асоциацията DUH проектът „необратимо унищожава 
чувствителните екосистеми и ще застраши жизненото пространство на морските свине“. 
Под въпрос се поставя и произходът на вносния газ. Той би могъл да е добит чрез хидравлично разбиване на шисти 
(фракинг) в Съединените щати. От гледна точка на опазването на околната среда, това е една твърде противоречива 
практика. Тези критики бяха отхвърлени от министъра на климата Робърт Хабек, който е еколог. Той посочва, че 
приоритетът на правителството е „енергийната сигурност“. До 2030 г. платформата трябва да бъде пренастроена да работи 
по технологията на зеления водород, която е значително по-чиста в екологично отношение. В нея Берлин иска да стане 
водеща страна през следващите десетилетия. 
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√ Мерките от ПВУ в подкрепа на туристическия сектор бяха във фокуса на срещата на министрите Илин Димитров и 
Александър Пулев 
Подобряване на информираността на туристическия бизнес относно възможностите за финансиране чрез европейски 
средства обсъдиха на работна среща министърът на туризма д-р Илин Димитров и министърът на иновациите и растежа 
Александър Пулев. 
Министър Димитров аргументира нуждата от повече обучителни събития и информация, като посочи, че в туризма работят 
над 150 хил. души, 7% от БВП идват от сектора пряко, 13 на сто непряко, а предприятията са основно малки и средни. „Ето 
защо слоганът „Големите пари за малкия бизнес“ на Министерство на иновациите е толкова реален и за туризма. 
Държавата трябва да е по-активна в популяризирането на възможностите за финансиране“, коментира министър 
Димитров. 
Двамата министри обсъдиха Плана за възстановяване и устойчивост и актуалните европейски програми за иновации, 
дигитализация, енергийна и ресурсна ефективност за българския малък и среден бизнес. Сред дискутираните теми бяха и 
финансовите инструменти чрез финансиране от Българската банка за развитие и Фонда на фондовете, които са в системата 
на Министерството на иновациите и растежа. 
Министър Пулев каза, че предстои отваряне скоро на втората мярка за бизнеса по ПВУ по линия на Министерството на 
иновациите и растежа. Тя е с бюджет 30,6 млн. лв. и е за киберсигурност и ИКТ решения. Насочена е към малките и 
средните предприятия, включително в сектор туризъм. По процедурата за ИТ решения българските компании могат да 
получат грантове от 3000 лв. до 20 000 лв., като няма да се налага съфинансиране. Със средствата ще могат да се покриват 
разходи за създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, връзки 
с клиенти, системи за бизнес анализи, онлайн обучения на служители и уеб-базирани услуги за платформи и вътрешни 
мрежи за споделяне на информация. Ще се финансират още повишаване на киберсигурността, както и софтуер за 
оптимизиране на управленските решения, защита на информацията в локални мрежи и др. С мярката предприятията в 
страната ще могат да подобрят дигиталния си маркетинг и информационната си сигурност. 
Министър Пулев коментира, че през последните седмици е направил над 10 мобилни приемни в страната, включително 
няколко форума с бизнеса, на които е разяснявал активно по кои процедури могат да кандидатстват микро-, малките и 
средни фирми.  Само по линия на МИР по Плана за възстановяване има предвидени 600 млн. лв. до края на годината за 
МСП. 
По време на срещата беше планирано провеждането на съвместна интерактивна среща в хибриден формат с туристическия 
бизнес, на която ще присъстват двамата министри. Заедно с експерти те ще могат да разяснят от първо лице в детайли 
всички мерки и ще отговарят на всякакви въпроси по ПВУ. 
 
√ Обемът на търговията на дребно в България през август е по-висок от средния за ЕС и еврозоната 
Страната ни е на 7-мо място в ЕС по ръст на обема на търговията на дребно на годишна база, сочат данните на 
„Евростат“ 
Обемът на търговията на дребно в Европейския съюз е намалял с 0.2 на сто през август спрямо юли, докато за същия 
период в еврозоната показателят е спаднал с 0.3 на сто, докато през юли, отново на месечна база, обемът на търговията 
на дребно бе по-малко и в ЕС, и в еврозоната съответно с 0.2 на сто и 0.4 на сто. Това сочат най-новите сезонно и календарно 
коригирани данни на европейската статистическа агенция „Евростат“, публикувани вчера. 
На годишна база през август в сравнение със същия месец на 2021 година обемът на продажбите на дребно показват 
понижение с 1.3 на сто в ЕС-27 и с 2 на сто в еврозоната. 
В същото време в България обемът на търговия на дребно през август в сравнение с юли се е покачил с 1 на сто, докато 
през юли „Евростат“ отчете минимален ръст на обема - с 0.1 на сто, спрямо юни. Това отрежда на страната ни 6-ото място 
заедно с Португалия сред страните от ЕС с най-голям ръст на обема на търговия на дребно на годишна база. 
На годишна база през август обемът на търговията на дребно в България се е повишил с 2.1 на сто. Това отрежда на страната 
ни 7-ото място сред страните от ЕС с най-голям ръст на обема на търговия на дребно на годишна база. 
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Според „Евростат“, обемът на продажби на дребно за хранителните стоки, напитките и тютюневите изделия в България 
през август в сравнение с юли е нараснал с 3.2 на сто. За сектор нехранителни стоки у нас показателят е прибавил 0.5 на 
сто, а за автомобилни горива се е покачил с 1.1 на сто, сочат оценките на европейската статистика. 
Месечно сравнение по сектор на търговията на дребно и по държави-членки 
В еврозоната през август 2022 г. в сравнение с юли 2022 г. обемът на търговията на дребно намалява с 0.8% при храните, 
напитките и тютюна, докато при нехранителните стоки се увеличава с 0.2%, а при автомобилните горива - с 3.2%. В ЕС 
обемът на търговията на дребно намалява с 0.6% при храни, напитки и тютюн, докато се увеличава с 0.1% при нехранителни 
стоки и с 2.9% при автомобилни горива. 
Сред държавите членки, за които има налични данни, най-голям е месечният спад на общия обем на търговията на дребно 
в Нидерландия (-2.2%), Германия (-1.3%) и Малта (-1.1%). Най-високи увеличения се наблюдават в Словения (+7.0%), 
Люксембург (+3.8%), Ирландия (+3.5%), следвани от Белгия и Кипър (по 1.4% за всяка), България и Португалия (по 1.0% за 
всяка). 
Годишно сравнение по сектор на търговията на дребно и по държави-членки 
В еврозоната през август 2022 г. спрямо август 2021 г. обемът на търговията на дребно намалява с 3.0% за нехранителни 
стоки и с 2.0% при храните, напитките и тютюневите изделия, докато при автомобилните горива нараства с 5.1%. В ЕС 
обемът на търговията на дребно намалява с 2.6% при нехранителните стоки и с 1.3% при храните, напитките и тютюна, 
докато при автомобилните горива е нараснал с 5.%. 
Сред държавите членки, за които има налични данни, най-голям е годишният спад в общия обем на търговията на дребно 
в Дания (-6.0%), Нидерландия (-5.8%) и Финландия (-4.7%). Най-високите увеличения са наблюдавани в Словения (+31.8%), 
Полша (+8.0%), Кипър (+5.1%), Румъния (+4.5%), Португалия (+3.8%), Унгария (+2.4%), България (+2.1%). 
 
√ НЕК е приета за пълноправен член на EFET 
Пълноправното членство на компанията е одобрено от Управителния съвет на EFET на проведено заседание на 9 
септември 2022 г. 
Европейската федерация на търговците на енергия – EFET, със седалище в гр. Амстердам, Нидерландия, е създадена с цел 
подобряване на условията за търговия с енергия в Европа и за насърчаване на развитието на устойчив и ликвиден 
европейски пазар на едро. Това става ясно от съобщение на страницата на обществения доставчик. 
Мисията на организацията е ефективното функциониране на електроенергийния, газовия и всички свързани с тях пазари, 
така че да бъдат в полза на икономиката, обществото и крайните потребители. Основна дейност на EFET е разработването 
и предлагането на стандартни договори за доставка на едро и стандартизиране на свързаните с тях сделки и бизнес 
процеси. 
В качеството си на пълноправен член НЕК ще участва във всички срещи и дейности на EFET в съответните комисии и работни 
групи, както и във вземането на решения и изготвянето на ключови документи. 
Активното участие в EFET ще допринесе за адаптирането и позиционирането на НЕК в условията на пълна либерализация 
и динамичната среда на единния европейски електроенергиен пазар. 
 
√ Спад с 0.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 431.67 лв. за MWh с ден за доставка 7 октомври 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 431.67 лв. за MWh с ден за доставка 7 октомври 2022 г. и обем от 57 871.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 0.6 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 443.07 лв. за MWh, при количество от 30 085.40  MWh. 
Извънпиковата енергия (27 785.70 MWh) е на цена от 420.27 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 372.19 лв. за MWh и количество от 2411.7 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 14 часа – 240.14 лв. за MWh (2566.4 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 853.9 лв. за 
MWh при количество от 2473.7 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 260.3 лв. за MWh при обем от 2590.2 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 434.24 лв. (222.02 евро) за MWh за 6 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 7 октомври 2022 г. се понижава до 431.67 лв. за MWh ( спад с 0.6%) по данни на БНЕБ или 220.71 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 6 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 8 054.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 550.47 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     25,52%    1077.53 
Кондензационни ТЕЦ   41,60%    1756.14 
Топлофикационни ТЕЦ   5,84%    246.58 
Заводски ТЕЦ    1,65%    69.66 
ВЕЦ     2,92%    123.42 

https://ibex.bg/
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Малки ВЕЦ    1,45%    61.01 
ВяЕЦ     0,41%    17.28 
ФЕЦ     19,94%    841.95 
Био ЕЦ      0,66%     28.05 
Товар на РБ         3645.02 
Интензитетът на СО2 е 380g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо покачване на енергийните цени по борсите на Европа за 7 октомври 2022 г. 
Румънската OPCOM затвори при цена от 220,71 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 230,00 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 220,71 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 7 oктомври 2022 г. Цената за пиковата енергия е 226,54 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
214,88 евро/мвтч. Най-високата цена от 436,59 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч тя ще бъде 
122,78 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 60 234,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 7 октомври ще бъде 230,00 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 119,76 гвтч. Максималната цена ще бъде 436,59 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 14 ч и тя ще бъде 122,78 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 7 октомври е 212,13 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 219,18 евро/мвтч. Най-високата цена от 433,73 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 14 ч тя ще бъде 119,82 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 63 283,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 7 октомври на Словашката енергийна борса е 195,86 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 346,95 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 ч тя ще бъде 105,93 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 174,90 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 8 ч и тя 
ще е 309,05 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч тя ще бъде 86,52 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 7 октомври е 186,93 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
185,84 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 43 889,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя 
ще достигне 270,70 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч тя ще бъде 140,03 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 163,89 евро/мвтч на 7 октомври. Пиковата цена ще бъде 
152,97 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 448 336,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и 
тя ще достигне 301,66 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч тя ще бъде 64,02 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 6 октомври ще се продава за 272,60 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Европейските фондови пазари затвориха на загуба в четвъртък, въпреки печалбите до обед 
С най-висок дневен спад затвори за втора поредна сесия италианският индекс FTSE MIB, а с най-малко понижение 
приключи германският измерител DAX 
Индексите на фондовите борси в Западна Европа като цяло се покачваха в четвъртък до обед, с изключение на 
италианската борса в Милано. Следобед, заради разочароващите статистически данни трендът се обърна и всички 
фондови борси в региона затвориха със загуба между 0.37% и 1.03 на сто. 
Понижението на основните индикатори се ускори след като стартира и „Уолстрийт“, където трите основни индекса са на 
загуба след час търговия. Пазарните участници в Ню Йорк заеха предпазлива и изчакваща позиция, преди публикуването 
на данните за септември за броя на работните места и безработицата в САЩ, които Министерството на труда ще обяви в 
петък. 
Инвеститорите са загрижени за влиянието на високите цени на петрола върху динамиката на инфлацията и световната 
икономика след решението на ОПЕК+ да намали квотите за производство на петрол през ноември с 2 милиона барела на 
ден, след което цените започнаха да се повишават, пише Trading Economics. 
Обемът на поръчките на индустриалните предприятия в Германия през август е намалял с 2.4% спрямо предходния месец, 
съобщи германското министерство на икономиката. Средно анализаторите очакваха спад от 0.7%. През юли, според 
ревизираните данни, показателят е нараснал с 1.9%, а не е спаднал с 1,1%, както беше съобщено по-рано. 
По-слаби от очакваното са и обявените от „Евростат“ данни за търговията на дребно през август в ЕС и еврозоната. Обемът 
на търговията на дребно в Европейския съюз е намалял с 0.2 на сто през август спрямо юли, докато за същия период в 
еврозоната показателят е спаднал с 0.3 на сто, преди това през юли, отново на месечна база, обемът на търговията на 
дребно бе по-малко и в ЕС, и в еврозоната съответно с 0.2 на сто и 0.4 на сто. 
На годишна база през август в сравнение със същия месец на 2021 година обемът на продажбите на дребно показват 
понижение с 1.3 на сто в ЕС-27 и с 2 на сто в еврозоната. Анкетираните от „Блумбърг“ анализатори очакваха по-малък спад 
на показателя за еврозоната – до 0.2 на сто на месечна база, спрямо юли, и до 1.9 на сто спрямо август 2021 година. 
Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува протоколите от септемврийското си заседание, от които става ясно, че 
банката ще продължи с политиката си на монетарно затягане и повишаване на лихвите, което повиши притесненията на 
инвеститорите, съобщи „Ройтерс“. Членовете на борда на ЕЦБ се тревожат, че инфлацията може да остане изключително 
висока, което да наложи агресивно затягане на политиката, дори с цената на по-слаб икономически растеж. Финансовите 
пазари вече залагат, че ЕЦБ ще повиши основната лихва с още 75 базисни пункта на следващата си среща този месец, а до 
края на годината с общо 125 пункта. 
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До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.5%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше германският DAX (+0.33%), следван от испанския IBEX 35 (+0.23%), 
британския FTSE 100 (+0.09%), френския САС 40 (+0.08%) и само италианският FTSE MIB падна с 0.48 %. Следобед настъпи 
пълен обрат, а низходящият тренд се ускори след старта на търговията на „Уолстрийт“ в САЩ. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен спад затвори за втора поредна сесия италианският индекс FTSE MIB, 
а с най-малко понижение приключи германският измерител DAX. 
Повечето секторни индекси завършиха деня на червено, като акциите на комуналните услуги водеха по загуба с 2.8% спад, 
а акциите за пътувания и развлечения затвориха с минимален спад от 0.5 на сто. Технологичните и автомобилните акции 
бяха единствените сектори в зелено, съответно с ръст от 1.3% и 1.1%. 
Сред компонентите на Stoxx 600, акциите на шведската петролна и газова компания Orron Energy AB водят по пътя нагоре 
с ръст от 12.30%. 
Книжата на Imperial Brands PLC добавиха 3.51%. Британският концерн, който включва тютюневата компания Imperial 
Tobacco, реши да стартира нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност до 1 млрд. паунда (1.13 млрд. 
долара). 
Акциите на Shell PLC се понижиха с 2.62%. Британско-нидерландската петролна и газова компания очаква по-слаби 
резултати в сектора Integrated Gas през 3-то тримесечие на тази година в сравнение с 2-рото тримесечие. 
Цената на акциите на британската Diageo PLC се понижи с 0.32%. Най-големият производител на алкохол в света заяви, че 
началото на 2023 г. е било добро за компанията и тя остава ангажирана с постигането на средносрочни цели въпреки 
очакваната продължаващата предизвикателна бизнес среда. 
На борсата в Милано, която е с най-голямо понижение за деня в региона, сред най-губещите са акциите на кредиторите, 
които спаднаха средно с над 2.5%, като Mediobanca и Banco BPM загубиха съответно 3.83% и близо 3.72%, а на най-
голямата италианска банка UniCredit спадът е само с 1.31%. Акциите на операторите на комунални услуги също се 
понижиха рязко, водени от книжата на най-голямата електроразпределителна компания Enel със спад от 3.51%. 
На борсата във Франкфурт сред най-губещите също е енергийна компания - E.ON, чийто акции затвориха със спад от 2.90%. 
 
Мениджър 
 
√ Българската икономика ще претърпи плитка рецесия 
Българската икономика ще претърпи плитка рецесия. Такава прогноза направи Кристофор Павлов, главен икономист на 
"УниКредит Булбанк" в откриващата си презентация на първата годишна конференция за строителство и инвестиции на 
списание "Мениджър", която се проведе вчера в столичния хотел Hyatt Regency. 
Войната доведе до разкъсване на всички производствени вериги, които няма да могат да бъдат възстановени по начина, 
по който ги познавахме. Цените на суровия петрол започват да се нормализират, но не така стоят нещата по отношение на 
газа. Икономиката на Източна Европа ще плати много по-голяма цена от Западна Европа, прогнозира Павлов.  
Инфлацията в България ще достигне пиковата си стойност към края на тази година около 18%, а средната годишна 
инфлация ще бъде около 15%, прогнозира главният икономист на "УниКредит Булбанк". Висока инфлация ни очаква и през 
следващата година, добави той. Смятаме, че основно натискът за увеличаване на цените ще дойде от по-високите цени на 
храните. Русия и Украйна играят голяма роля в производството на храни и торове и оттам идва основното ни опасение, че 
селскостопанските производители ще използват по-малки количества торове, а това означава, че количествата храни, 
които ще бъдат произведени в световната икономика ще бъдат по-малко 
Прогнозите на "УниКредит Булбанк" към момента са, че българската икономика ще претърпи плитка рецесия в края на 
тази и началото на следващата година, дължаща се на допълнителния спад в доходите на домакинствата. Има възможност 
това да се компенсира чрез кредити, но това няма да може да продължи дълго, добави той. В същото време, има няколко 
фактора, които няма да позволят икономиката ни да стигне до някакво сериозно забавяне, отбеляза той. Първо, износът 
на храни и електроенергия ще продължи да бъде доста силен. Високият ръст на кредитите също ще бъде фактор, който ще 
подкрепи икономиката. Високите лихви в еврозоната макар и по-бавно ще продължат да се пренасят и към българската 
икономика. Ръстът на реалните заплати вероятно ще остане отрицателен в следващите няколко тримесечия, коментира 
Кристофор Павлов. 
От друга страна, жилищният пазар у нас се охлажда. Достъпността на жилищата у нас продължава да се влошава. Жилищата 
изглеждат все по-недостъпни и трябва да променим дефиницията на това, посочи още той. 
На въпрос кога очаква възстановяване на икономиката, Павлов отговори: "Ние очакваме възстановяване на българската 
икономиката до средата на следващата година".  
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"Строителният сектор може да се разглежда в няколко направления. Изграждането на градска среда зависи от 
икономическото развитие на страната. Секторът страда от сериозни проблеми, защото той е надвишил многократно своето 
развитие като частни инвестиции спрямо развитието, което общините правят за инфраструктурата на самите общини.", 
посочи служебният министър на регионалното развитие Иван Шишков, който бе сред участниците в първия панел на 
събитието, посветен на предизвикателствата и възможностите за ускоряване на инфраструктурните проекти в страната. 
" В развитието на новите квартали в градовете, инвеститорите строят нови сгради, но няма ясен регламент, по който 
общината изгражда инфраструктурата. Поне за София всичко това става на парче", каза той. Едно от нещата, които според 
него и строителния бранш трябва да обърне внимание, е да се изиска от местната власт да постави ясен регламент. Реално 
не може развиващата се инфраструктура в новите райони да пада върху тежестта върху бюджета на общините, посочи 
Шишков. 
"Всички инвеститори искат да има ясен регламент, дори през увеличаването на таксите на разрешението за строеж, да 
имат сигурност, че те ще изграждат сгради, а общината ще изгражда инфраструктурата. От години целият бранш страда в 
тази посока и според мен трябва да се вземат законови мерки, ясен икономически регламент, защото бизнесът страда в 
това отношение. Това е един от проблемите, които общините трябва да вземат като отношение, защото това рефлектира 
върху градската среда, която те изграждат", заяви Шишков.  
Регионалният министър коментира и развитието на цялостната инфраструктура на България. "Наскоро установихме, че 
всички тези магистрали, за които много се говореше, сме изградили много малка част от тях. Тези инфраструктурни обекти 
са важни заради целия строителен бранш, защото това ще осигури повече работа. Една такава подкрепа с повече проекти 
в инфраструктурата ще допринесе за поддържане на бранша. Освен това тази мрежа е важна за развитието на 
регионите. Това са двата основни проблеми, които са в сектора на развитието на инфраструктурата. Ясно е, че за да се 
изгради тази инфраструктура, ще трябват много пари, вероятно ще трябва да се търсят публично-частни партньорства", 
добави той.  
Според Шишков, държавата може да помогне на частния бизнес като направи ясни закони и да не страдат от това, че 
когато се вкара проект за разрешение за строеж, да има различни тълкувания. Трябва във всяко отношение да има ясен 
регламент, така че инвеститорите да не страдат от това. Относно строителството той отчете, че единственото ограничение 
е къде е строителната линия и колко може да се излезе от строителната линия. Измененията са в полза на проекта и на 
архитектурата.  
По отношение на пътния сектор, по думите на министър Шишков това, с което може да помогне на пътния сектор, е 
колкото по-бързо държавата възложи и проектира всички важни инфраструктурни проекти, пътният сектор ще има повече 
работа и следователно ще има повече пари за този сектор. 
Светослав Глосов, почетен председател на Камара на строителите в България, отбеляза, че министър Шишков е придвижил 
бързо постановлението за индексацията на цените на строителството. Това е нещо, което се бавеше една година, каза 
Глосов. 
"Поели сме ангажимент да съдействаме при законови промени, свързани със строителния бранш", каза той. По думите му, 
почти всички големи проекти вече се изпълняват от български фирми. 
От министерството на транспорта и съобщенията отчетоха, че се опитват да  засилат обема на инвестиции в пристанищата 
Варна, Бургас и ключовите пристанища по Дунава.  
Скоро се очаква да се отвори и схема за подпомагане на операторите на интермодални терминали като фокусът ще е върху 
съществуващите такива терминали. Надявам се към лятото на следващата година да сме готови да го обявим, посочи 
Мартин Георгиев, директор на дирекция "Координация на програми и проекти" към министерство на транспорта и 
съобщенията. 
Втората схема, по която работи транспортното министерство, е за изграждане на зарядни съоръжения за автомобили по 
републиканската пътна мрежа. Предвижда се да бъдат изградени 160 такива точки. "Там сме по-напред и мисля, че в 
близките 3-4 месеца можем да ги представим, да ги обявим за публично обсъждане и тази схема да тръгне", допълни той. 
Според него, е важно да имаме стабилност в секторните политики, "да има ясни приоритети, които да се изпълняват", 
посочи Георгиев. 
Държавата трябва да проектира големите инфраструктурни проекти, на мнение е министър Шишков. Според него, първо 
трябва да има готови проекти, ясна концепция какво ще се прави и едва след това да се търси финансиране. "Ние винаги 
гоним крайния срок на програмата. Хубаво е, когато се отвори програмата, да има подготвени проекти", посочи 
регионалният министър.  
Глосов от своя страна заяви, че очаква от държавата ръст в инвестициите, както и в строителството. 
Очаквайте подробности от следващите дискусии на конференцията. 
 
√ Офис пространствата еволюират 
Широкото навлизане на дистанционната работа по време на пандемията напълно промени очакванията на служителите 
към офисите. Сега, когато много служители осъзнават, че могат да бъдат продуктивни от разстояние, е по-важно от всякога 
да се създават офис пространства с цел да станат атрактивни за специалистите. 
Физическият офис няма да изчезне, но е в процес на трансформация, отбеляза Йордан Кръстев, мениджър “Офис площи” 
в Cushman & Wakefield Forton, модератор на четвъртия дискусионен панел „Новата офис реалност” на Първата годишна 
конференция за строителство и инвестиции 2022, която списание „Мениджър” организира вчера. 
Технологиите навлизат в имотния сектор в България – различни дигитални решения правят ефективно управлението на 
офисните пространства. Сертификатите за зелено строителство и управление на офисното пространство се превърнаха във 
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визитка на мениджъри, управители, наематели и инвеститори, които искат да наложат зелени бизнес практики, 
ориентирани към околната среда и човешкото здраве. 
 „Офис секторът в България е стабилен въпреки пандемията, войната в Украйна и икономическата криза. Интересът към 
работа в офиса бавно се възстановява. Особено застъпен е хибридният модел с гъвкави работни места. Моето впечатление 
е, че много от компаниите не са решили още как да работят и все още експериментират”, коментира Таня Косева-Бошова, 
председател на УС на Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България. 
 

 
 
Според Бошова расте броят на сертифицираните у нас зелени офис сгради – мнение, което споделя и Силвия Павлова, 
основател на PropTech Bulgaria & CSEE PropTech, член на борда на Европейската проптех асоциация. „Сертифицирането 
в България върви бавно, основно под натиска на европейските директиви. Досега у нас няма нито една сграда със 
сертификат за smart buiding”, посочи Павлова. 
Как да направи атрактивен офиса за екипите си е предизвикателство, пред което е изправен всеки работодател. Всеки се 
стреми да осигури освен здравословна, ефективна и умна работна среда, и офис с нулев въглероден отпечатък. 
Участниците в панела говориха за работата, базирана на дейности, която осигурява на служителите гъвкавостта, която 
очакват, като същевременно помага на мениджмънта да управлява разходите в среда, в която заетостта на офиса варира 
всеки ден. При оформление на работната среда, базирана на дейности, екипите могат да избират от множество различни 
типове пространства в зависимост от вида работа, която вършат в този ден, обясни арх. Никола Георгиев, директор на SGI 
Architects & Masterplanners. „Пандемията повиши изискванията към работната среда – тя трябва да е уютна и удобна както 
у дома – навик, придобит от локдауните”, добави той. 
Офисният дизайн, базиран на дейности, дава възможност на служителите и е по-благоприятен за творчество и 
сътрудничество. Освен това насърчава служителите да идват в офиса няколко пъти седмично, а не всеки ден. Това може 
да подобри баланса между работа и личен живот, което намалява стреса, текучеството и улеснява привличането на най-
добрите таланти. „Т.нар. activity based working е свързан с организацията на работното пространство и дейността, която ще 
упражнява, с подходящ дизайн за отделните активности. Много от служителите имат нужда да работят самостоятелно и 
концентрирано, други – от обмяна на идеи, от брейнсторминг, и се нуждаят от по-големи помещения, които обаче не са 
лишени от непринуденост и комфорт, предвиждаме и места за активна и пасивна почивка”, обясни арх. Георгиев. 
Неговата прогноза за бъдещето на пазара е, че ще бъдат печеливши и търсени онези проекти, които са хибрид на жилищни 
и работни пространства. И голямо търсене на уютни зали за събития, срещи и разговори. „Отдалеченият тип работа ще 
изисква място за срещи”, подчерта архитектът. 
Според Таня Косева-Бошова, председател на УС на Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България, „пазарът в 
България е бавен. Решенията за промяна не са толкова светкавични, така че не очаквам резки движения и сътресения на 
пазара на офиси”. 
„По време на пандемията новите проекти бяха единици. Тази тенденция се запази и през тази година заради 
геополитическата обстановка и очакваната рецесия в Европа. Ново строителство на офис сгради няма. Но нашият пазар е 
бавен – отнема над три години от идеята до началото на строителството. Затова и много компании имат проекти, но все 
още не смеят да направят първата крачка, заради поскъпването на материалите и нарушените вериги на доставки. Друга 
трудност са финансиращите банки – те станаха много предпазливи”, обясни специалистът. 
 „Завръщам се от проптех конференция в Германия, където бяха очертани тенденциите през следващите години. Натискът 
идва от европейското законодателство – всичко свързано със зелената сделка. Ясни са изискванията за сграден 
мениджмънт – т.нар. BMS системи, които вече са задължителни за офис сгради, които по всякакъв начин водят до 
значителна оптимизация на енергийната ефективност, комфорта и рентабилността на сградата, както и нейната свързаност 
и комуникация с друга инфраструктура, разказа Силвия Павлова, основател на PropTech Bulgaria & CSEE PropTech.  Тя очерта 
две тенденции, едната от които свързването на офис площите с ритейл пространства, която наблюдаваме в някои молове, 
а другата – съчетаването на работното място с жилищни площи. „Свидетели сме на спад на в инвестиционната активност 
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на български компании по ясни причини, но има огромен интерес към проекти за всякакъв клас имоти от страна на чужди 
инвеститори”, добави Силвия Павлова.   
Според Димитър Стоянов, Solution Engineer в „Алтерко” още е рано да се говори за изкуствен интелект, който да 
управлява офисите. „Нищо не е в състояние да замени човешкият фактор, а само човешките дейности”, категоричен е той. 
Той призова инвеститорите да вложат повече средства в технологиите, зелената среда и комуникацията между сгради, да 
въведат различни гъвкави схеми за работа и почивка, за се избегне трафикът и натоварването на градската среда. 
 
√ СЕМ обърна внимание на политиците да се държат цивилизовано 
Съветът за електронни медии за пореден път призова политиците "да се придържат към цивилизационните норми на 
поведение като гарантират спазването на принципите на плурализъм и равнопоставен достъп до информация на 
журналистите." Това се казва в позиция на СЕМ до медиите. 
Поводът не е директно упоменат, но очевидно става дума за пресконференцията на "Възраждане", където лидерът на 
партията Костадин Костадинов помоли в началото ѝ журналисти от няколко медии да напуснат залата, тъй като не са били 
поканени и заплаши, че в противен случай няма да има пресконференция. След отказа на репортерите да го направят, той 
стана и напусна залата на БТА, където трябваше да се състои пресконференцията, но в крайна сметка направи изявления 
пред журналисти навън. 
"СЕМ вече е имал възможност да заяви, че използването на назидателен и необосновано остър тон от политически лица и 
представители на политически формации, както и желанието им да определят вида на въпросите и темите на 
журналистите, са печално известни практики от миналото. 
Всеки опит за възпрепятстване на медиите в изпълнение на обществената им мисия е посегателство върху свободата на 
словото.", се казва още в позицията от вчера на Съвета за електронни медии 
 
√ ЕП излезе с призив Путин да бъде изправен незабавно пред международен трибунал 
Европарламентът излезе с призив час по-скоро да бъде създаден международен трибунал за агресията срещу Украйна с 
цел наказателно преследване на "Путин и всички руски цивилни и военни длъжностни лица и техните марионетки, 
отговорни за ръководството, започването и осъществяването на войната в Украйна". Текстът е част от гласувана вчера 
резолюция, приета с 504 гласа "за", 26 гласа "против" и 36 гласа "въздържал се". 
С нея членовете на ЕП призовават всички държави и международни организации да осъдят категорично фиктивните 
референдуми в Украйна и опита на Русия да придобие територия със сила като изрично подчертават,  че резултатите от 
фиктивните референдуми, проведени под дулата на автомати, за анексирането на Донецка, Херсонска, Луганска и 
Запорожка област, са "нелегитимни" и призовават държавите членки да приемат допълнителни строги санкции в отговор 
на тези действия. 
Също така членовете на ЕП призовават държавите членки на ЕС и другите държави, подкрепящи Украйна, да увеличат 
значително военната си помощ, особено в областите, в които това е поискано от украинското правителство. "Колебаещите 
се" държави членки трябва да предоставят своя справедлив дял от военна помощ, необходима за по-бързо приключване 
на войната, се посочва в резолюцията. 
Неотдавнашните руски заплахи за използване на ядрено оръжие са безотговорни и опасни, предупреждават още 
членовете на ЕП. Те призовават държавите членки и международните партньори да подготвят бърз и решителен отговор, 
ако Русия нанесе ядрен удар срещу Украйна. Всеки опит на Русия да представи нападенията над окупираните територии 
като нападение срещу Русия и следователно като основание за ядрено нападение е незаконен и необоснован и няма да 
възпре Европейския съюз да продължи да предоставя помощ на Украйна за нейната самоотбрана, гласи още позицията на 
ЕП в приетия днес документ. 
Евродепутатите осъждат военната мобилизация в Русия и мерките, принуждаващи жителите на временно окупираните 
територии на Украйна да служат във въоръжените или помощните формирования на Русия - действие, което Четвъртата 
Женевска конвенция забранява. С цел запазване на стабилността в Южен Кавказ и Централна Азия, членовете на ЕП 
призовават също така за увеличаване на подкрепата за страните от региона, които са подложени на внезапен приток на 
руски граждани, по-специално Грузия, Казахстан, Узбекистан, Армения и Киргизстан. 
В резолюцията се подчертава и необходимостта от засилване на защитата на европейската критична инфраструктура. 
Членовете на ЕП заявяват, че има все повече предположения, че експлозиите по газопроводите на Северен поток „са 
резултат от координирани и умишлени действия от страна на държавен участник". 
Това показва колко опасна е политиката на нарастваща зависимост от руските изкопаеми горива и че превръщането на 
енергийните доставки в оръжие е издигнато на ново равнище, гласи позицията на ЕП. По този повод с резолюцията се 
отправя призив държавите членки да разглеждат защитата на европейската критична инфраструктура като приоритет, да 
повишат нейната устойчивост срещу външни атаки и да продължат да подкрепят устойчивостта на партньорите от Източна 
Европа и Западните Балкани. 
 
√ ЕС одобри осмия пакет антируски санкции. Какво включват новите мерки? 
Страните от ЕС одобриха осмия пакет от санкции срещу Русия, съобщиха от Европейската комисия, която оповести и пълния 
списък на новите мерки. Сред тях са забраната за транспортиране на руски петрол до трети страни, ако цената му е над 
установения таван, закупуването на определени видове стоманени изделия, пластмаси и химикали в Русия и забрана за 
предоставяне на ИТ услуги и правни услуги на руски организации. Въвежда се и пълна забрана за обслужване на крипто 
активи на граждани и жители на Руската федерация. Преди това беше разрешено да се обслужват крипто портфейли с 
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активи до €10 000. Освен това Европейската комисия реши действието на санкциите да бъде разширено и в частите на 
Херсонска и Запорожка област, които не се контролират от Украйна. 
Ето какво включва осмият пакет антируски санкции: 

•     определяне на горна граница на цената за транспортиране по море на руски петрол до трети страни; 

•     забрана за износ на въглища, включително коксови въглища, някои електронни компоненти, които могат да се 
използват в руски оръжия, технически продукти за авиационната индустрия, някои химикали и малки оръжия; 

•     забрана за внос на дървесна маса, хартия, цигари, пластмаси, козметика, материали за бижутерската 
промишленост (скъпоценни камъни и метали), текстил, обувки, кожа, керамика. Тук ограниченията върху вноса 
ще засегнат продукти на стойност почти 7 милиарда евро. 

•     разширяване на забраната за внос на стоманени изделия от Руската федерация; 

•     ограничения срещу физически и юридически лица, участващи в организирането на референдуми, както и срещу 
представители на отбранителната индустрия и лица, "разпространяващи дезинформация"; 

•     забрана гражданите на ЕС да заемат ръководни позиции в определени контролирани от държавата 
организации; 

•     забрана за обслужване на крипто активи на граждани и жители на Руската федерация; 

•     забрана за предоставяне на руски компании на ИТ, инженерни и правни услуги; 

•     забрана за операции с Руския морски регистър на корабоплаването. 
Както се отбелязва в съобщението на ЕС, чрез налагането на нови санкции Брюксел установява в законодателството 
„основата за въвеждане на таван на цените, свързан с морския транспорт на руски петрол до трети страни, и допълнителни 
ограничения върху морския транспорт на петрол и нефт продукти за трети страни“.  Пределните цени за руския петрол са 
определени от декември 2022 г., за петролните продукти - от февруари 2023 г. „Ще бъде забранено предоставянето на 
морски транспорт и техническа помощ, брокерски услуги, както и финансова помощ, която е свързана с транспортирането 
на суров нефт или петролни продукти до трети страни“, се казва в изявление на ЕС. 
 
√ Ръст на борсите в Европа преди публикуването на протоколите от срещата на ЕЦБ 
Основните европейски борсови индекси регистрираха предимно повишения в ранната търговия в четвъртък, докато 
инвеститорите чакаха нови икономически данни и публикуването на протоколите от септемврийското заседание на 
Европейската централна банка, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,83 пункта, или 0,21%, до 399,74 пункта. След края на вчерашната 
сесия индексът е на зелено с 2,85% за новото тримесечие, тъй като очакванията на пазара са за по-малко строги политики 
от страна на централните банки на фона на смесен набор от данни от Съединените щати и Европа. 
Немският показател DAX се повиши с 21,68 пункта, или 0,17%, до 12 538,86 пункта. Френският измерител CAC 40 записа 
ръст от 4,25 пункта, или 0,07%, до 5 989,71 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 8,36 пункта, 
или 0,12%, до 7 044,26 пункта. 
Фокусът на пазара е върху данните за строителната дейност в еврозоната през септември, данните за продажбите на 
дребно за август и протоколите от срещата на ЕЦБ през септември. Всички тези доклади ще бъдат публикувани по-късно 
днес. 
Европейската централна банка повиши основните си лихвени проценти със 75 базисни пункта на последното си заседание 
и обеща по-нататъшни увеличения, въпреки че блокът върви към рецесия и енергийна криза през зимата. 
„Беше изненадващо да се види, че септемврийското решение е било единодушно. Следователно, пазарите ще искат да 
разберат защо по-умерените членове на Управителния съвет подкрепиха смелия ход с вдигането на лихвените проценти, 
въпреки че публично говореха против големите повишения във време на изключително висока несигурност“, написаха в 
бележка от UniCredit 
„В момента, каквото и да покажат проучвания на бизнес или потребителските настроения и пазарните данни за 
инфлацията, трябва да има ясен спад в цифрите на реализираната инфлация, преди надеждите за обрат в реториката на 
централната банка да бъдат оправдани“, добавят от Unicredit. 
Рисковите активи претърпяха тежък удар тази година, тъй като централните банки в световен мащаб предприеха затягане 
на паричната политика, за да укротят нарастващата инфлация, която достигна рекордните 10% в еврозоната миналия 
месец. 
Индексът SXTP, включващ компании за отдих и пътувания, и индексът SXRP на фирмите от сектора на търговията на дребно 
се повишиха с 1,09% и 0,84%, водени от поскъпването на акциите на TUI и Zоlando с 2,69% и 3,44%. 
Цената на книжата на Imperial Brands скочи с 3,9%, след като тютюневата компания обяви програма за обратно изкупуване 
на акции за 1 милиард паунда и каза, че търговията през 2022 г. е в съответствие с очакванията. 
Акциите на Shell поевтиняха с 4,25%, след като петролният гигант заяви, че печалбите му за третото тримесечие ще бъдат 
отслабени от рязък спад в маржовете при рафинирането и „значително“ по-слаби печалби от търговия с природен газ. 
Цената на книжата на Credit Suisse Group се повиши с 1,27%, след като JP Morgan повиши рейтинга на акциите на 
швейцарската банка. 
Загуби в САЩ 
Американските акции поевтиняха в сряда, след като Уолстрийт не успя да задържи печалбите от последните две сесии, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 42,45 пункта, или 0,14%, до 30 273,87 пункта, след като по-рано бе на 
червено с над 429 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи със 7,65 пункта, или 0,2%, до 3 
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783,28 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 27,77 пункта от стойността си, или 0,25%, 
достигайки ниво от 11 148,64 пункта. 
„Това е момент на пауза за пазара, за да обмисли колко трайно може да се окаже ралито през последните два дни“, каза 
Юнг-Ю Ма, главен инвестиционен стратег за BMO Wealth Management. „Пазарът допуска, че наистина ще отнеме много на 
Фед, за да се откаже от агресивната си политика. Данните за новите работни места са добре дошли, но това всъщност е 
само е върхът на айсберга по отношение на това, от което Фед се нуждае, за да приеме по-мек тон“, добави той. 
„Има известна реалност, която се прокрадва на пазара, и този ентусиазъм започва да избледнява“, каза още Ма. 
Акциите регистрираха голям възход по-рано през седмицата, като S&P 500 отчете най-големия си двудневен ръст от 2020 
г. насам, тъй като доходността на облигациите спадна. В сряда доходността се повиши рязко, като тази по 10-годишните 
американски държавни ценни книжа надхвърли 3,7%, след като за кратко падна под 3,6% в предишната сесия. Това оказа 
натиск върху акциите през по-голямата част от деня. 
Междувременно ADP съобщи в последния си доклад, че новите работни места в частния сектор са нараснали с 208 хил. 
през миналия месец, надминавайки прогнозите на Dow. 
Някои пазарни участници се чудеха дали пазарите най-накрая са достигнали дъното след резкия спад през предходното 
тримесечие. 
„Отчитането на печалбите за третото тримесечие не е твърде далече и определено е в пазарната психология, че сезонът 
на отчетите за второто тримесечие помогна за стабилизиране на пазарите“, каза Ма. „Сега има тази надежда, че сезонът 
на отчетите може да стабилизира пазара и може би отново да се притече на помощ, както направи през миналото 
тримесечие“, добави той. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно повишения в 
четвъртък, въпреки спада на Уолстрийт след решението на ОПЕК+ да намали добива на петрол с 2 млн. барела на ден. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 190,77 пункта, или 0,7%, до 27 311,3 пункта. 
Хонконгският бенчмарк Hang Seng се понижи със 75,82 пункта, или 0,42%, до 18 012,15 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi напредна с 22,64 пункта, или 1,02%, до 2 237,86 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 се повиши с 1,8 пункта, или 0,03%, до 6 817,5 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 ръст от 0,40 пункта, или 0,07%, до 582,50 пункта. BGBX40 се понижи с 0,14 пункта, или 0,10%, до 134,69 пункта. 
BGTR30 записа спад от 0,89 пункта, или 0,13%, до 703,91 пункта. BGREIT се понижи с 0,31 пункта, или 0,17%, до 177,83 
пункта. 
 
√ Холандия записа невиждана от 50 години инфлация през септември 
Инфлацията в Холандия отбеляза невиждан от 50 години ръст през септември. Данните на Централната статистическа 
служба (Centraal Bureau voor de Statistiek) сочат, че на годишна база тя е скочила до 14,5% от 12,0% месец по-рано. Това е 
най-бързото покачване на потребителските цени от началото на серията през 1971 г., подсилено главно от по-високите 
цени на енергията, предаде Trading Economics. 
 Основен принос за покачването има цената на газа (229% срещу 170,1%) и електричеството (188,1% срещу 149,6%). 
Допълнителен натиск за възходящия тренд оказват цените на жилищата (30,2% срещу 22,7%), храните и безалкохолните 
напитки (12,7% срещу 13,0%), облеклото и обувките (7,5% срещу 3,3%), обзавеждането и домакинското оборудване (10,1% 
срещу 8,8%) и отдих и култура (4,3% срещу 4,0%). 
Годишната основна инфлация, която изключва енергията, храните, алкохола и тютюна, се увеличи до нов рекорден връх 
от 5,7% през септември от 5,0% през август. На месечна база потребителските цени се повишиха с 2,4% през септември, 
което най-голямото увеличение от 6 месеца насам, след повишението от 2,0% през август. 
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√ Шведските власти имат улики за саботаж на „Северен поток“ 
Инспекция на два от пробивите по газопровода "Северен поток" под Балтийско море засили подозренията, че става дума 
за саботаж, съобщиха шведските власти, цитирани от БТА. 
"Имало е детонации", заяви шведският прокурор Матс Люнгквист, който добави, че "разследването на 
местопрестъплението е засилило подозренията за саботаж". Има събрани улики. Шведската прокуратура определи случая 
като "много чувствителен". 
Миналата седмица край датския остров Борнхолм беше установено изтичане на газ от четири места по четирите тръби на 
газопроводите "Северен поток" 1 и 2 в шведски и датски води. В понеделник прокуратурата в Стокхолм блокира района 
около течовете в шведската зона и извърши оглед на местопроизшествието. 
Съдържанието на метан във водите на Балтийско море около районите на изтичане на газопроводите "Северен поток" 1 и 
2 е надвишило нормите хиляда пъти, съобщи Шведското радио. Критичните нива на метан във водата са открити при 
анализите, извършени от шведския изследователски кораб "Skagerak". Екипажът завърши работата си на няколко морски 
мили от мястото на теча и корабът отплава обратно за Гьотеборг. 
Научният ръководител на експедицията Катарина Абрахамсон заяви, че "такава концентрация на метан може да окаже 
отрицателно въздействие върху морския фитопланктон и зоопланктон". Но учените трябва да проведат допълнителни 
изследвания, отбеляза тя. 
 
√ „Неинвестируемо“: Британските пазари изгубиха 300 млрд. паунда в първия месец от управлението на Лиз Тръс 
Първият месец от управлението на правителството на Лиз Тръс бе белязан от изтриването на 300 млрд. паунда от общата 
стойност на британските пазари на акции и облигации, пише Блумбърг. 
Докато активите в световен мащаб бяха разтърсени от усилията на централните банки да укротят нарастващата инфлация, 
доверието в Обединеното кралство понесе още по-големи негативи. Септемврийската разпродажба в Обединеното 
кралство, предизвикана от опасения относно намаляването на данъците на правителството на Тръс, доведе до рекордно 
ниско ниво на паунда спрямо долара, намеса на Английската централна и унизителен обрат в политиката на кабинета. 
„Обратната връзка, която получаваме от инвеститорите, е, че те смятат Обединеното кралство за неинвестируемо, докато 
има такъв правителствен хаос“, каза стратегът на Liberum Capital Ltd. Йоахим Клемент в коментар за Блумбърг. 
Възстановявайки се частично от края на септември насам, индексът FTSE 350, който включва акции в насочения към 
експорта FTSE 100 и фокусирания върху вътрешния пазар FTSE 250, е изгубил 77 млрд. паунда от стойността си след 
приключването на сесията на 2 септември - последния търговски ден преди управляващата Консервативна партия да 
избере Лиз Тръс за свой нов лидер, сочат данни, събрани от Блумбърг. 
През същият период пазарите на облигации са загубили около 200 млрд. паунда. . Това отразява глобалната разпродажба 
на облигации, както и опасенията, специфични за Обединеното кралство. Миналия месец се наблюдава най-големият скок 
на доходността на 10-годишните държавни облигации на Обединеното кралство. Това тласна доходността над прага 4% за 
първи път от 2010 г. 
Деноминираните в паундове облигации с инвестиционен клас са загубили стойност от 26 млрд. британски лири за същия 
период, понижавайки пазарната стойност на индекса на Блумбърг, който проследява ценните книжа, до най-ниското ниво 
от януари 2014 г. 
Тръс се опита да разсее опасенията на пазарите в реч пред конференцията на своята партия в Бирмингам в сряда. Паундът 
обаче продължи да спада след речта, докато доларът се повиши. 
„На фона на объркването около плановете на министъра на финансите Куартенг публикува прогнози за държавните 
финанси, правителството може да бъде принудено да коригира допълнително политиката, ако тези прогнози не успокоят 
пазарите“, каза Кристи Уилсън, сътрудник в Katten Muchin Rosenman UK LLP - правна фирма, която консултира финансовия 
сектор. 
Въпреки всичко, стойността започва да се връща на британския пазар на акции,  обяснява Клемент от Liberum, като някои 
инвеститори виждат възможности за изграждане на позиции. 
„Съществува чувството, че акциите започват да изглеждат много евтини, примамвайки някои опортюнистични инвеститори 
обратно на пазара“, коментира Виктория Схолар, ръководител на инвестициите в подразделението за търговия на дребно 
на Abrdn Plc, Interactive Investor. 
Що се отнася до паунда, той се възстанови след провала на „мини-бюджета“, задържайки се на ниво от около 1,12 щатски 
долара за паунд, след като по-рано падна до 1,03 долара за паунд. 
 Това обаче не трябва да се приема като вот на доверие към правителството, смята Сийма Шах, главен глобален стратег в 
Principal Global Investors Ltd, който отбеляза, че печалбите съвпадат с обратния завой по отношение на данъка върху 
доходите. 
„Покачването на паунда може всъщност да ни казва, че инвеститорите вярват, че оста Тръс/ Куартенг може да бъде 
приведена в съответствие“, каза тя. 
 
√ Вашингтон приема сделката на ОПЕК+ като политически удар срещу Байдън 
Вашингтон вижда решението на ОПЕК+ да намали производството на петрол с повече от 2 милиона барела на ден като 
политическа намеса и „удар“ срещу президента на САЩ Джо Байдън. Това заяви пред Си Ен Би Си Дан Йергин, 
вицепрезидент на S&P Global. 
В сряда групата на някои от най-големите производители на петрол в света се съгласи да наложи големи съкращения на 
добива, за да укрепи цените на суровината, въпреки призивите на САЩ за увеличаване на производството. 
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„Това се разглежда преди всичко като удар срещу Байдън, който дойде на крака в Саудитска Арабия. Второ, това се 
разглежда като някаква политическа намеса в изборите в САЩ, въпреки че намалението не влиза в сила до ноември“, каза 
Йергин. 
Решението, взето на първата лична среща на ОПЕК и ОПЕК+ във Виена от 2020 г. насам, бележи най-голямото съкращаване 
на добива от началото на пандемията. 
Байдън посети правителството на Саудитска Арабия през юли в опит да увеличи производството на петрол и да постави 
под контрол растящите цени на енергията. 
Цените на петрола се повишиха до триседмичен връх в сряда след съобщението след три дни на възход 
Петролът като оръжие 
„ОПЕК+ може да се окаже изправен срещу Запада, въоръжен с петрол“, коментира Вишну Варатан, ръководител на 
икономиката и стратегията в Mizuho Bank. 
Той написа в бележка, че съкращенията на доставките на петрол „се разглеждат отчасти като протест срещу ограниченията 
на цените на руския петрол“ и потвърждават „желанието на организацията за покачване на цените, а не просто за подкрепа 
на пазара“. 
Намаляване на производството с около милион барела на ден би довело до повишаване на цените, без да се прави 
компромис с обема, но по-голямото намаление показва „пренебрежението на групата към икономическите проблеми“, 
добави Варатан. 
Йергин също каза, че споразумението се разглежда „не от икономическа гледна точка“, а като по-политическо по характер. 
Решението идва, след като ЕС постигна споразумение за ограничаване на цените на руския петрол като част от нов пакет 
от санкции. 
„Руснаците сигнализираха в този случай, а и в други случаи, че ще направят всичко възможно, за да попречат на мерките 
за въвеждане на таван на цената на петрола“, каза Йергин. 
„Опасна игра“ 
„Изглежда, че има малка битка между освобождаването на петрол от стратегическия резерв на САЩ и това, което се случва 
с ОПЕК+“, каза Бил Пъркинс, главен изпълнителен директор на Skylar Capital Management. 
„В крайна сметка ОПЕК+ ще спечели тази битка, защото рано или късно Стратегическия петролен резерв (SPR) ще се 
изчерпа откъм възможности за освобождаване на барели. Така че това е опасна игра, която играем“, каза той. 
Преди няколко седмици Министерството на енергетиката на САЩ обяви, че ще продаде до 10 милиона барела петрол от 
SPR за доставка през ноември. 
Пъркинс добави, че идеята, която групата иска да подчертае, е, че ценовите сигнали от пазарите не са достатъчни, за да 
„предизвикат инвестицията или отговора от страна на предлагането“, от които групата се нуждае. 
Цените на петрола в световен мащаб скочиха до над 120 долара за барел след избухването на войната в Украйна, но се 
свиха до малко над 80 долара за барел през седмицата преди решението на ОПЕК+ да намали производството. 
На въпрос обаче дали решението на алианса ще насърчи повече инвестиции в производството на суров петрол и 
инфраструктурата, Пъркинс отговори предпазливо. „Това е добър залог, но в момента светът е страшен“, каза той. 
 
√ Цените на петрола се стабилизират в края на седмицата 
Цените на петрола се стабилизираха в ранната търговия в петък преди публикуването на ключовите данни за икономиката 
на САЩ, след като се повишиха с над 1% през последната сесия поради съкращения на производствените цели на ОПЕК+, 
предаде Ройтерс. 
Към 9:10 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,10 долара, или 0,11%, до 94,32 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,08 долара, или 0,09%, до 88,37 долара за барел. 
По-силният долар добави натиск върху цените на петрола, след като редица представители на Федералния резерв на САЩ 
сигнализираха за по-нататъшно агресивно затягане на политиката на централната банка. 
Представители на Фед не показаха никакво намерение да се откажат от най-агресивната кампания за повишаване на 
лихвените проценти от десетилетия, като членът на Съвета на управителите на Фед Лиза Кук, президентът на клона на Фед 
в Чикаго Чарлз Еванс и президентът на клона на Фед в Минеаполис Нийл Кашкари подчертаха, че борбата с инфлацията 
продължава и те не са готови да подкрепят промяна на настоящия курс. 
Пазарите чакат доклада за новите работни места в неселскостопанския сектор в САЩ, който трябва да бъде публикуван по-
късно днес. Икономисти прогнозират, че през септември са било добавени 250 хил. работни места в сравнение с 315 хил. 
през август. 
И двата петролни еталона вървят към седмичен ръст, подкрепени от съобщението за намаляване на производството от 
ОПЕК+. 
По-рано тази седмица страните от групата ОПЕК+ се съгласиха да затегнат 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. Решението ще намали доставките на и без това стегнатия пазар, давайки нов тласък на инфлацията. 
„Пазарните настроения вече бяха мечи в очакване на отслабване на глобалната икономика и това решение трябва 
допълнително да стегне пазара“, посочиха анализатори от ANZ Research в бележка. 
Президентът на САЩ Джо Байдън изрази разочарование от плановете на ОПЕК+ , като самият той и служители на Белия 
дом казаха, че Съединените щати разглеждат всички възможни алтернативи, за да предотвратят покачването на цените. 
Някои от тези опции включват освобождаване на повече петрол от стратегическия петролен резерв или проучване на 
варианти за ограничаване на износа на енергия от американски компании. 
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√ МВФ: Рискът от инфлационна спирала цени-заплати засега е ограничен 
Рискът от инфлационна спирала цени-заплати, чрез която инфлацията подхранва растящите заплати, което на свой ред 
води до по-високи цени, засега е ограничен. Това пише в най-новия доклад за глобалните икономически перспективи на 
Международния валутен фонд, цитиран от Франс прес и БТА.  
Такова самоподхранване на инфлационните процеси е кошмар за централните банки, тъй като значително би затруднило 
техните действия за забавяне на ръста на цените.  
Според експертите на МВФ обаче подобна спирала все още не се забелязва поради комбинацията от три фактора: 
инфлационните шокове остават външни за пазара на труда; спадът на реалните заплати помага за намаляване на 
инфлацията; и решителните действия на централните банки.  
Увеличенията на заплатите в някои страни са преди всичко поради особено ниската безработица. Такъв е случаят в 
Съединените щати, където липсата на работна ръка принуждава работодателите да предлагат по-атрактивни 
възнаграждения, за да привлекат служители.  
За да се определи съществуването на риск от спирала цени-заплати, докладът разглежда подобни ситуации през 
последните 50 години. Така експертите са установили, че заплатите нарастват постепенно след преминаване на 
инфлационния шок, за да се доближат реалните възнаграждения до предишното си ниво. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Има ли решение сложното политическо уравнение след изборите. Гости: Емил Димитров, Борислав Цеков и 
Георги Киряков; 

- За резултатите, проблемите и равносметката след изборите. Гост: Председателят на ЦИК Камелия Нейкова; 
- Пътят на България към Шенген, новите европейски санкции срещу Русия и кога ще въведем еврото у нас. Гости: 

Кузман Илиев и Агоп Каспарян; 
- Стратегиите за развитие на родния туризъм и как страната ни да привлича повече туристи. Гост: Димитрина 

Горанова – председател на Българската асоциация на туроператорите и туристическите агенти; 
БТВ, ”Тази сутрин”   

- Има ли тарифа за охрана на пияни и дрогирани от полицаи; 
- Ще има ли обрат в делото за Милен Цветков; 

Нова телевизия, „Здравей  България” 
- Кабинет на компромиси или нови избори? Кога държавата ще излезе от политическата криза; 
- Каква присъда ще получи и колко години ще лежи в затвора Кристиян Николов, който причини смъртта на 

Милен Цветков при катастрофа; 
- Ще остане ли държавата без бюджет за 2023 година заради следизборната криза и какви са рисковете пред 

икономиката ни. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Каквото и да избереш за зимата - ток, парно или газ, цената една и съща; 
в. 24 часа - Решение за кабинет може да се бави и до Коледа, след като Радев отпусна време; 
в. Телеграф - Тесла с такса смет от 2024 г.; 
в. Труд - Жълтите павета изкривени заради културни експерти; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Цените на захарта ще се успокоят чак за Нова година, но няма да намалеят; 
в. Телеграф - Ставаш депутат с 9481 гласа; 
в. Труд - Търсят пари за повече магистрали; 
в. Сега - Лихвите тръгват нагоре. Първо при кредитите; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Адриан Николов, икономист, Институт за пазарна икономика: София намалява след ковид и заради столичани, 
които сменят държавата. Въпреки че провинцията "праща" жители; 
в. Телеграф - Доц. д-р Атанас Атанасов, председател на НСИ: Топим се с 230 човека дневно; 
в. Труд - Петър Витанов, евродепутат, пред "Труд news": БСП е в будна кома и пред разпад;  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Разпадаща се коалиция? По-добре дълъг парламент със служебно правителство; 
в. Телеграф - Боклукът сваля и качва управници; 
в. Труд - Следизборният кръстопът пред България; 
в. Сега - Всичко е същото, търси се кой да изгони Борисов; 
в. Сега - Три "златни пръста" ще крепят нов кабинет на ГЕРБ. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 07 октомври 
София 
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- От 10.00 часа в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство" на ул. "Сердика" 5, ще бъдат обявени 
резултатите от международния конкурс за идеен проект за изграждане на пешеходен мост над ул. "Бяла черква". 

- От 11.00 часа в Пресклуб БТА, изпълнителният съвет на ПП "Продължаваме промяната" ще даде 
пресконференция. Ръководството на партията ще даде информация и коментари по актуални теми. 

- От 18.30 часа в Централно фоайе на Националната библиотека "Св.св. Кирил и Методий" ще се чества 
Международния ден на музиката с концерт на Сузана Клинчарова 

*** 
Благоевград. 

- От 9.30 часа в зала "22-ри Септември", председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква 
редовно заседание 

*** 
Варна. 

- От 9.30 часа в Спортна зала - Варна ще се проведе 15-тата по ред разпродажба „Между приятели“. Събитието ще 
продължи до 9-ти октомври. 

- От 10.30 часа в Grand Mall пред ресторант Massa Kitchen - ет.2, ще се проведе пресконференция преди 
откриването на ТУ-РИЗЪМ ЕКСПО 2022 

*** 
Враца. 

- От 10.15 часа в СУ "Козма Тричков"-гр. Враца ще бъде открита Детско полицейско управление. 
*** 
Девин. 

- С двудневни прояви Дeвин ще чества своя празник и ще отбележи 110-та гoдишнина oт оcвoбoждeниeтo на 
града и региона от турско робство. Празничната програма стартира днес с детски футболен турнир, който ще се 
проведе на спортната площадка в кв. "Врътлек" от 12:00 часа. От 19:00 часа ще се състои представлението на 
Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" - Смолян, "Почти божествена комедия". Той ще бъде игран на 
сцената на Дома на културата в града, като всеки желаещ ще може да го гледа - вход свободен. 

*** 
Добрич. 

- От 17.30 ч. - 20.30 часа в Младежки център - Добрич , фоайе, ще се проведе вечер на настолните игри "Да 
общуваме реално, а не виртуално". 

- В Регионална библиотека "Дора Габе", Обща читалня, ще се състои Витрина по повод 130 години от рождението 
на Марина Цветаева, руска поетеса и писателка /1892 - 1941/. 

*** 
Пловдив. 

- От 14.00 часа в спортен комплекс към Младежки център Пловдив, намиращ се на гребна база, Национална 
асоциация за развитие и подкрепа организира мащабно младежко спортно събитие по проект "Бъди в 
безопасност в интернет" 

*** 
Русе. 

- От 11.00 часа в сградата на Дирекция "Речен надзор - Русе", Изпълнителна агенция "Морска администрация", ул. 
"Пристанищна" № 20, българската и румънската морски администрации ще проведат заключителна среща във 
връзка с приключването на проект "Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски 
участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично 
сътрудничество" - Danube Safety Net. 

*** 
Смолян. 

- От 12.00 часа в зала 115 на Областна администрация - Смолян ще се проведе встъпителна пресконференция по 
Проект "Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона" с акроним "CapTout". 

*** 
Стара Загора. 

- От 12.30 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на творческия колектив "На улицата". Темата 
е: Нов любителски киноклуб започва работа по международен кинофестивал в Стара Загора. 

- От 11.00 часа в НЧ "Димитър Наумов 1908", с. Преславен, ще се състои литературно четене на Дружеството на 
писателите в Стара Загора. 

- От 12.30 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция по повод Договор за сътрудничество, който ще 
подпишат директорите на Драматичен театър "Гео Милев" и НУМСИ " Христина Морфова" - Светла Тодорова и 
Красимир Къшев. 

- От 17.30 часа в РБ "Захарий Княжески", ще се състои откриване на Есенни литературни дни 2022. 
- От 19.00 часа в Оперен театър ще бъде представен мюзикъл по романа на Виктор Юго и музика на Рикардо 

Кочанте "Есмералда / Парижката света Богородица". 
*** 
Шумен. 



29 

 

- От 17.30 часа на I етаж на ХГ "Елена Карамихайлова" - Шумен, Юбилеен концерт по повод 20 години от 
създаването на колегиум за камерна музика "АРСМУЗИКА ШУМЕН". 

- От 19.00 часа в камерна зала на ДКТ "Васил Друмев" ще се състои постановката "Това не е театър". 
- От 19.00 часа в кино зала "Антракт" на ДКТ "Васил Друмев" ще се състоят кинопрожекции "Кино и вино".  

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

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

