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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТА 
 
√ Синдикати и работодатели искат работещ парламент и редовно правителство, целите - защита на доходите, 
предвидимост за бизнеса и енергийна сигурност 
Резултатите от предсрочните парламентарни избори на 2 октомври вече са известни. Централната избирателна 
комисия обяви имената на 240-те депутати в новия парламент. Големият въпрос е какво следва. 
В условия на растяща инфлация и политическа неяснота за предстоящото, синдикати и бизнес отново се обединиха в 
искането си политиците да преодолеят тяснопартийния егоизъм, за да има редовно правителство и работещ парламент.  
КНСБ продължава с протестните действия в цялата страна под мотото „Да защитим доходите от инфлацията и работните 
места от кризата“, а президентът на Конфедерацията Пламен Димитров обяви, че се обмислят общи действия с КТ 
„Подкрепа“.  Работодателите заявиха при срещите с политическите сили, че искат данъчна стабилност и предвидимост за 
бизнеса в условията на високи цени на енергоресурсите. 
Базисните виждания за бюджета  
Асоциацията на организациите на българските работодатели настоява категорично за запазване на съществуващия 
данъчен модел, който, според бизнеса, е едно от малкото ни конкурентни предимства в рамките на ЕС.  
В изготвения меморандум за социално-икономическо развитие на България 2022-2026 г. на КНСБ е заложено искане за 
въвеждане на необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата за страната; въвеждане на 15% данък върху 
доходите на физическите лица; въвеждане на 15% данък върху доходите на юридическите лица; намаляване на общата 
ставка на ДДС на 15%. 
Експертите на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ са изчислили,че разликата между нетната средна 
работна заплата (СРЗ) при запазването на настоящата скала на облагане и при въвеждането на необлагаем минимум (равен 
на МРЗ), е 90 лв. за 2023 г. Това означава, че с толкова повече пари на месец ще разполага човек през 2023 г., ако получава 
средна работна заплата. Увеличението на разполагаемия доход (под формата на спестени данъци) нараства всяка 
следваща година, като през 2026 г. стига до 140 лв. Това означава, че всяка следваща година реалната покупателна 
способност на хората на средни заплати ще нараства. Така например, през 2023 г., работещите на СРЗ биха спестили на 
годишна база общо 1080 лв., през 2024 г., 2025 г. и 2026 г. съответно – 1320 лв., 1488 лв. и 1680 лв. 
Тенденцията при минималната работна заплата (МРЗ) е сходна на тази при средната с важното уточнение, че хората на 
минимална заплата няма да плащат никакви данъци, тъй като размерът на необлагаемия минимум е равен на размера на 
МРЗ. Така през 2023 г. на месец ще се спестяват 74 лв. /888 лв. годишно/, а в края на периода през 2026 г. – по 122 лв. на 
месец, или общо 1464 лв. на година, посочват синдикалните експерти.  
КНСБ се обяви и за ръст на доходите между 18 и  20 процента,  гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд, 
справедлив зелен преход, ефективни мерки за овладяване ръста на инфлацията и излизане от икономическата криза. По 
думите на лидера на синдиката има сектори, в които е постигнат и 25% ръст, но има и такива, в които ръст изобщо липсва. 
Сред тях са Регионалните здравни инспекции, които се подготвят за национален протест. 
Пламен Димитров заяви, че най-голям длъжник към доходите на хората остава държавата.  КНСБ настоява за ежегодно 
увеличение на възнагражденията на работниците и служителите (минимум 15%), които работят в системите на 
бюджетното финансиране (образование, здравеопазване, държавен сектор, култура, МВР, селско стопанство и т.н.). За 
агенциите, работещи на терен, да се осигури предимствен ръст от минимум 20% годишно, който постепенно да 
компенсира ниските нива на заплащане на труда в тях, искат още от синдикалната организация.  
Ръст на минималната заплата от 710 лв. на 850 лв. от 01.01.2023 г. Това ще позволи минималната заплата да бъде минимум 
50% от средната за полугодието на 2022 г, искат още от КНСБ.  
За бизнеса не бива да има увеличение на заплатите без целепоставяне, реална оценка на приноса, в цялата бюджетна 
сфера, в това число и в системата на образованието. За администрацията - чрез оптимизиране, включително и чрез 
съкращения, защото идва време за икономии, заяви председателят на БТПП Цветан Симеонов по време на една от срещите 
с партиите преди изборите.  
Енергийно бюджетиране  
Председателят на БСК и ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) 
Добри Митрев подчерта при срещите с политическите сили, че ключовата, екзистенциалната тема е енергийната сигурност. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев акцентира върху проблема с 
високите цени на енергоресурсите. „Ако досега с Вас сме говорили за регулаторни режими, минимална заплата, болнични, 
такси и т.н., то тези проблеми можем да определим като „убиване на обувката“. Към днешна дата една огромна "тухла" 
ни "удари" по главите с цените на енергоносителите и това измества всички други болки на бизнеса“, каза Васил Велев. 

https://bta.bg/bg/news/bulgaria/338064-koalitsiya-gerb-sds-pecheli-parlamentarnite-izbori-pri-100-protsenta-obraboteni
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/340765-tsik-obyavi-imenata-na-240-te-deputati-v-noviya-parlament
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/329250-knsb-zapochva-dnes-svoyata-kampaniya-da-zashtitim-dohodite-ot-inflatsiyata-i-ra
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/340085-obmislyat-se-obshti-protestni-deystviya-na-knsb-i-kt-podkrepa-kaza-plamen-dim
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/340085-obmislyat-se-obshti-protestni-deystviya-na-knsb-i-kt-podkrepa-kaza-plamen-dim
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/oficial-messages/334444-vazhno-e-pokray-krizite-da-ne-izpusnem-vazmozhnostite-za-razvitie-okolo-tazi-po
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Той подчерта, че програмата за компенсиране на небитовите потребители на ел.енергия не е "помощ", а е опит за 
нормализиране на изкривения енергиен пазар. Председателят на АИКБ изрази очакване, че тази програма ще продължи 
колкото е необходимо във времето, каквито са нагласите и на ниво ЕС.  
Пламен Димитров заяви при един от протестите, че настояват да се запазят енергийните компенсации, тъй като в противен 
случай работата си ще загубят между 80 000 и 100 000 души в рамките на месец-два, и то точно в тежката зима. Той добави, 
че исканията се подготвят съвместно с КТ "Подкрепа". Синдикатите обявиха, че са готови още от първия ден на новото 
правителство да седнат на масата за преговори. 
При евентуално редовно правителство основните, спешни искания на КТ "Подкрепа" са увеличаване на доходите и 
промяна на Националния план за възстановяване и устойчивост в част енергетика. Инфлацията вече обезцени трудовите 
възнаграждения, а НПВУ казва, че в следващите 3 години трябва да намалим въглеродните емисии с 40%. Второто е 
напълно невъзможно, ако искаме да имаме все още някаква енергийна независимост, заяви икономическият съветник на 
КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова в ефира на "България Он Еър". 
Искаме да се удвои обхватът на помощите за отопление, каза лидерът на КНСБ Пламен Димитров. Съгласно приетите 
реформи по НПВУ се очаква ново увеличение на цените на енергоносителите след въвеждането на частична 
либерализация на цените на електроенергията, което е предпоставка за нарастване на дела на домакинствата, 
просрочвали задълженията си за битовите сметки и съответно нарастване на енергийната бедност, смятат от КНСБ. В тази 
връзка максимално бързо следва да се приложат на практика заявените намерения за въвеждане на национална 
дефиниция за енергийно уязвими домакинства и съответно да се предложат политики за тяхната защита, пише в 
меморандума на Конфедерацията.  
Вече имаме първите признаци на икономическа криза. Имаме спад на потреблението на тока, което значи, че 
производството тръгва надолу. С 1/3 е спадът в консумацията на газ. Ние все по-трудно се финансираме”, каза 
председателят на УС на АИКБ Васил Велев пред NOVA NEWS на 3 октомври.  
Коментари по  Националния план за възстановяване и устойчивост 
Според работодателите българското правителство трябва да създаде един независим държавен орган, който да 
контролира и управлява средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост с цел ефективно и устойчиво 
разходване, каза Добри Митрев. 
КНСБ настоява да се преразгледа ангажимента за осигуряване на 40% намаление на годишните емисии на СО2 от сектор 
електроенергетика до 2026 година спрямо 2019 година, защото това ще ни обвърже с условия за дълбока промяна в 
комплекса "Марица изток" още в следващите 3 години. Членовете на КНСБ при ТЕЦ "Марица изток" 2 са в протестна 
готовност, съобщи за БТА Деян Дяков, председател на синдиката на КНСБ в ТЕЦ ''Марица изток 2''. Той каза, че настояват 
за връщане на Плана за възстановяване и устойчивост в България и преразглеждане, поради форсмажорни обстоятелства. 
Дяков допълни, че Териториалните планове за справедлив преход за регионите Стара Загора, Кюстендил и Перник, "които 
са все още в работен вариант", също трябва да бъдат преразгледани.  
Пазар на труда 
Всяка година България губи над 50 000 души от пазара на труда. Това води до остър дефицит на работници и специалисти. 
Тази тенденция ще се задълбочава в следващите 20 години, посочи Васил Велев. Πpeдceдaтeлят нa AИKБ каза още, чe 
cитyaциятa e пoдoбнa в peдицa дpyги eвpoпeйcĸи дъpжaви, нo paзлиĸaтa мeждy Бългapия и тяx e, чe тe пpaвят cтъпĸи ĸъм 
oблeĸчaвaнe нa тpyдoвaтa мигpaция, зa дa oблeĸчaт нeдocтигa нa paбoтнa pъĸa и дa пoдĸpeпят иĸoнoмиĸитe cи. Той 
подчерта още, че бюрократичните спънки на българската администрация са толкова много, че биха отказали всеки почтен 
работодател. 
Работодателите искат облекчаване на вноса на работна ръка. КНСБ пък настоява в меморандума за предприемане на 
мерки за запазване на баланса на българския пазар на труда между местни и чужди работници, като наемането на 
чужденци в различни сектори на икономиката не става за сметка на свободна работна сила на национално ниво. 
Водещ принцип в сферата на образованието е тясното обвързване на резултатите от ученето с изискванията на пазара на 
труда, напомнят от КНСБ и допълват, че той следва да бъде заложен в Държавните образователни стандарти за всички 
професии, с цел насочване на доставчиците на образование и обучение към приоритетни и търсени знания, умения и 
компетентности, особено дигитални. В този контекст КНСБ счита за много важно: разширяване обхвата на обучението чрез 
работа (дуалната система за образование и обучение), чрез допълване на местата за качествено професионално обучение, 
съобразно технологичния процес; създаване на високотехнологични центрове за практическо обучение, стажуване и 
чиракуване на регионален принцип с участието на социалните партньори, или по професионални направления, в т.ч. за 
равно третиране на МСП. 
Сред приоритетите трябва да бъдат предучилищното и училищното образование чрез годишно осигуряване на средства в 
размер на не по-малко от 4.5-5% от БВП. Това ще гарантира ежегоден ръст на единните разходни стандарти за финансиране 
на образователните институции с минимум 20 % и запазване на размера на работните заплати в сектора 125% спрямо 
средната за страната. Наред с това е необходимо да бъдат осигурени средства от Държавния бюджет за построяване на 
нови училища и детски градини, с цел въвеждане на едносменен режим на обучение до 2027 г. и пълен обхват на децата 
в предучилищна възраст, смятат от КНСБ.  
Какви трябва да бъдат основните цели на политиците 
"Хоризонтът ни е в България да няма работещи бедни. Това е политическата цел, която трябва да си поставят всички, които 
искат да управляват. Политиците трябва да знаят какво искат хората на труда, за това започнахме протестната си кампания 
на 19 септември от "жълтите павета" – триъгълникът на властта, преди предстоящата тежка зима“, каза президентът на 
КНСБ Пламен Димитров на един от последните протести в Благоевград. В Разград той призова политиците да превъзмогнат 
егото и тяснопартийния си интерес и да съставят редовно правителство. 

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/340446-prezidentat-na-knsb-plamen-dimitrov-nastoyavame-da-se-sformira-pravitelstvo-i-r
https://bta.bg/bg/news/bulgaria/339731-chlenovete-na-knsb-pri-tets-maritsa-iztok-2-sa-v-protestna-gotovnost-nastoyav
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За преодоляване на политическия егоизъм се обяви и Васил Велев. Според Васил Велев, трите основни стълба, на които 
трябва да се опре следващото управление са ненамеса във военни действия, достатъчно енергия на достъпни цени и 
макроикономическа стабилност. 
Ключовата, екзистенциалната тема е енергийната сигурност, а вторият базов проблем е перспективата пред българската 
финансова система, включително членството в ОИСР, Шенген и Еврозоната, смятат работодателите.  
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Седмица след вота червените линии на партиите остават 
Седмица след вота политическият пъзел изглежда все по-сложен. Партиите не отстъпват от червените линии, които 
начертаха и мнозинството за съставяне на кабинет изглежда все по-трудна задача. Победителите от ГЕРБ призовават за 
разговори, останалите сякаш вече гледат към втория и третия мандат за съставяне на кабинет. 
След отказите на "Продължаваме промяната", БСП, "Възраждане" и ДБ да преговарят с ГЕРБ-СДС, вчера Тома Биков отново 
повтори, че са направили първата стъпка за диалог. Коментира евентуален сценарий за правителство на малцинството с 
първия мандат така: 
"Правителство на малцинството не означава правителство, което има 67 гласа. Правителство на малцинството отново 
означава правителство, което се ползва с мнозинство в Народното събрание. Така че такива фантазии как ние без да имаме 
мнозинство ще управляваме, не са реалистични. Нови предсрочни избори могат да изиграят роля на капката, която 
прелива чашата и политическата система се разпада". 
"Продължаваме промяната" преповториха, че отговорността за правителство е на първата политическа сила. Критикуваха 
и решението на президента да не подпише декларацията за членство на Украйна в НАТО. 
"Президентът еднолично да извади България от решение на НАТО без консултация с Парламента е надскачане на неговите 
правомощия", заяви Асен Василев. 
БНТ: Не им ли е изгодно в момента на политическите партии - отговорността за тежките зимни месеци да е в 
служебното правителство и да отидем на предсрочни избори? 
Асен Василев: Честно казано на нас не ни е изгодно по една проста причина, че на нас ни пука за България. 
Отговорността е на първата политическа сила и тя трябва да сформира кабинет. Ако тя не успее и при нас дойде 
мандата ние ще си поемем отговорността. 
В "Неделя 150" по БНР лидерът на "Възраждане" заяви, че са готови да вземат третия мандат за кабинет. 
"Готови сме да предложим състав на правителство с политики - най-важното нещо, защото нямат чак такова значение 
личностите в успелите държави, имат огромно значение политиките и решенията на проблемите", коментира Костадин 
Костадинов. 
БСП са готови за преговори за кабинет с втори и трети мандат без ГЕРБ, ДПС и "Възраждане". 
"Ние сме диалогични, сядаме, говорим, слагаме нашата програма на масата", каза Иван Ченчев от БСП. 
БНТ: Ако мандатоносител е Стефан Янев и "Български възход" ? 
Иван Ченчев: Не сме изключили този вариант, това е работа на президента, не се бъркаме там, но казвам ви - сядаме 
на масата и преговаряме. 
Според "Демократична България" не може да се говори нито за принципно, нито за реформаторско, нито за 
евроатлантическо управление, ако корупцията не е в центъра на вниманието. 
"Гешев осигурява наказателна безотговорност на Борисов, а Борисов осигурява на Гешев политическа 
безотговорност. При положение, че ГЕРБ продължават да се правят на неразбрали, подкрепа от нас за първия мандат 
е абсолютно невъзможна, хеле пък с ДПС", категоричен е съпредседателят на "Демократична България" Христо 
Иванов. 
Според "Български възход" достигането до коалиционно споразумение е дълъг процес. 
"Разговори с всички - да, но коалиция не е ясно на този етап и да кажем, че бихме участвали в коалиция с един, втори 
или трети", каза лидерът на партията Стефан Янев. 
Предстои президентът да посочи датата, на която ще свика 48-ото Народно събрание. След това трябва да се завърти и 
политическата рулетка. 
 
√ Как ще се отрази на българските шофьори забраната на Русия за камиони от "неприятелски държави"? 
Русия забранява транзита на товарни камиони от "неприятелски" държави, което значи и от България. Икономическата 
санкция влиза в сила от днес, след като руският президент Bлaдимиp Πyтин подписа указ, който позволява нa руското 
пpaвитeлcтвo дa затвори границите си зa товарни камиони oт "недружелюбни" страни. От днес започва да тече 7-дневният 
гратисен период. 
Около 20% от българските международни превозвачи работят на територията на Русия. От бранша са обезпокоени, че 
новата рестрикция може да доведе до фалити на фирмите. 
"Има доста транспортни фирми, които са традиционни на този пазар и извършват само превози до и от Русия, сега 
за тези превозвачи ще е предизвикателство как ще продължат да работят и дали ще могат да работят, в противен 
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случай има и рискове от фалити. Това е икономическа санкция и са засегнати и производители и всички по тази верига", 
казва Емил Николов, експерт в Съюза на международните превозвачи. 
Ще могат да се движат камиони само с определени стоки. Списъкът не е малък и включва основно хранителни продукти. 
Всички останали ще бъдат принудени да снемат ремаркето, или да разтоварят стоката. 
"Една от възможностите ще бъде български превозвачи или превозвачи от "неприятелски" държави да могат да 
извършват тези превози до митнически зони определени за този вид дейност и оттам да ги поемат руски превозвачи, 
било то с претоварване или комбинация с разкачване на ремаркета и поемане от руски превозвачи", коментира 
Николов. 
Всъщност вносът от Русия е много по-голям отколкото износа натам. 
 
√ Хиляди излязоха на протест в Берлин срещу високите цени и поскъпването на живота 
Хиляди протестираха в Берлин срещу високите цени на енергията и поскъпването на живота. 
Общо три протеста се състояха в германската столица, като най-големият беше пред сградата на парламента, където се 
стекоха повече от 10 хиляди души. Те призоваха властите да предприемат спешни мерки. 
На този фон в провинция Долна Саксония се провеждат избори за местен парламент. Право на глас имат над 6 милиона 
избиратели. Вотът се смята за тест на канцлера Олаф Шолц, чието правителство е изправено пред заплахата от рецесия в 
Германия следващата година. 
 
√ Два взрива разтърсиха Киев 
Два взрива разтърсиха Киев тази сутрин, след месеци на относително спокойствие. Експлозиите най-вероятно са от ракетни 
удари. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за взривове в централния градски район Шевченковски. 
Засега няма данни за жертви. Очевидец, цитиран от Ройтерс, съобщава, че над сгради в центъра на града се вижда да се 
издига черен пушек. 
През нощта е имало руски атаки срещу Запорожие и Днипро. 
 
БНР 
 
√ Според икономическия министър пикът на инфлацията вече е преминал 
Ако не се случи нещо с войната, аз очаквам, че пикът на инфлацията е преминат, благодарение на цените на горивата и 
тока, не очаквам че ще се покачват. Това заяви служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов по 
БНТ. 
По думите на министър Стоянов България има нужда от редовно правителство с по-дълъг хоризонт. „Надявам се това да 
се случи, но междувременно имаме възможност България да реализира висок ръст, а не рецесия“, каза той. 
Стоянов съобщи, че доколкото му е известно, служебното правителство смята да предложи мярката от 25 стотинки за литър 
гориво да продължи, но уточни, че решението ще е на парламента, който тази седмица би трябвало да се събере. Според 
икономическия министър обаче мярката все още трябва да продължи, но за какъв срок това би следвало да каже 
министърът на финансите. 
По отношение на газа, той коментира, че количеството за зимния период е осигурено и че проблемът е решен категорично. 
„Чрез интерконектора с Гърция и договора с Азербайджан ние получаваме около 1/3 от количествата“, каза Стоянов. 
Икономическият министър заяви, че България продължава да изпълнява по договора си всички задължения, които има. 
„Моето лично мнение е, че ние не трябва да затваряме нито една врата. Ако, който и да има интерес, ни продава газ на 
добра цена, не мисля, че трябва да затваряме вратата“, изрази той мнение по отношение на „Газпром“. 
Стоянов съобщи, че е развита и идеята с Илхам Алиев за бартер газ-ток. „Това са допълнителни количества газ, които нямат 
общо с този“, обясни той и допълни, че ако България успее да привлече няколко такива компании, това ще облекчи 
икономическата ситуация в страната, но също така и да се наблегне и върху износа на българска продукция, като целта е 
хората да имат заетост, да работят на пълен обем и да завладеят нови пазари. 
„Сега целта ни е да привлечем колкото се може повече правилни инвестиции. Идеята е да привличаме инвестиции, които 
носят повече работни места“, каза още министър Стоянов и посочи, че скоро ще обяви решения по отношение на фокуса в 
търсене на нови инвестиции. 
„Ние искаме да сме подготвени, да си свършим нашата работа, така че да има какво да предложим на инвеститорите. 
Наистина България има уникален шанс в момента“, заключи той. 
 
√ Нов опит за емитиране на държавен дълг за 200 млн. лева 
За пореден път от Министерството на финансите ще предложат за продан дългови книжа за 200 милиона лева, става ясно 
от обявения от БНБ аукцион.  
Както през миналата седмица, и сега книжата са със срочност десет години и половина при лихвен процент от 2,25 на сто. 
При предишния аукцион обаче не бяха одобрени всички поръчки, а интересът дори не изпълни целия обем на емисията.  
Тогава финансовото министерство анонсира, че се отказва от предварително публикувания календар за дългови емисии. 
Досега от вътрешния пазар са поети малко над 2,5 милиарда лева, а от външния - 2,25 милиарда евро. Общо за годината 
страната ни може да поеме 10,3 милиарда лева нови задължения. 
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√ Градинарите могат да кандидатстват за подпомагане при борбата им с вредители по трайните насаждения 
От днес градинарите могат да кандидатстват за подпомагане по втория етап на схемата  за компенсиране на разходите за 
борба с вредителите по трайните насаждения през зимния период. Бюджетът по схемата за тази година е 7 милиона и 400 
хиляди лева. 
Парите за препарати и пръскане срещу вредители се предоставят на два етапа през годината. Първият транш по схемата в 
размер на 5,2 милиона лева беше преведена на 30 юни по сметките на близо 3 400 стопани, които отглеждат трайни 
овощни насаждения, маслодайна роза, ягоди и малини. 
Ставката за есенния етап на 2022 година беше увеличена на 120 лв. на хектар. 
Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделците от разпространението на вредители по трайните 
насаждения. 
От Фонд „Земеделие“ припомнят, че подпомагането се изплаща за продукти за растителна защита, закупени от 
регистрирани търговци, които имат удостоверения за търговия с такъв вид продукти. 
 
√ Бизнесът у нас търси повече работна сила 
Бизнесът търси повече работна сила през септември. Броят на обявите за работа нараства във всички сектори на 
икономиката, според анализа на най-голямата платформа за трудова заетост у нас.  
Броят на обявите за работа през септември е нараснал с 4% в сравнение с август. Общо предложенията са 49 000.  Спрямо 
същия период на миналата година, увеличението е с 3%.  
С най-голям ръст са предложенията в секторите „търговия и продажби“, „административни и обслужващи дейности“ и IT 
технологиите. Подобна е тенденцията и в строителството, транспорта и производството. 
Обявите за работа в информационните технологии са спаднали на годишна база с близо 20%. Според експертите причината 
е в нормализирането на търсенето на кадри след активното наемане през пандемичните 2020-та и 2021 година. 
 
√ Отличават вдъхновяващите постижения за равнопоставеност на работното място и в обществото 
Разговор на Катя Василева с Лидия Шулева и Теодор Радонов 
Вдъхновяващите постижения за разнообразие, равнопоставеност, приобщаване на работното място и в обществото ще 
бъдат отличени в рамките на първия подобен форум в България. Той се организира от Съвета на жените в бизнеса в 
България (СЖББ), в партньорство с Европейската инвестиционна банка, а приемането на кандидатури вече започна. 
Целта е да се даде публичност на участието на жените в ръководните и лидерски постове на организациите, както и да се 
даде глас на добрите практики за постигане на равни възможности за всички и недопускане на дискриминация. 
На 14 ноември ще бъде организиран и Форум по темата, а това е и датата, на която ще бъдат връчени наградите, каза в 
предаването „Ритъмът на столицата“ Лидия Шулева, член на УС на СЖББ. 
„Ще направим дискусия за това колко са важни за нашето общество тези проблеми, намират ли място в политиките на 
фирмите и изобщо как хората се отнасят към всички тези проблеми. Това е конкурс, който ще даде награди и те са в пет 
категории – „Вдъхновяваща инициатива за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място“; 
„Вдъхновяваща инициатива на работодател в подкрепа на работещите родители, на семейството и децата“; 
„Вдъхновяваща инициатива за преодоляване на стереотипните нагласи и приобщаване на малцинствените групи и хора с 
увреждания“; „Вдъхновяваща инициатива за овластяване на следващото поколение жени таланти“; „Компания шампион 
в представяне на жени на ръководни и лидерски позиции“, отбеляза Лидия Шулева. 
В конкурса могат да участват личности, компании и организации, които осъществяват дейност на територията на България 
или ефектът от дейността им да се реализира на територията на страната. 
Усилията и напредъкът винаги трябва да бъдат отбелязвани и поощрявани, добави Теодор Радонов от ЕИБ. 
„Едно общество е силно само, когато съществуват механизми на вътрешна солидарност, именно осигуряващи равен шанс 
за напредък. Съвсем наскоро правихме едно проучване, което даде доста интересни и обнадеждаващи резултати, а 
именно за финансирането на жените предприемачи и как да осигурим повече възможности за растеж. Резултатите 
показаха, че постепенно забелязваме нарастване на рисковия капитал и началното финансиране, именно за европейски 
дружества, които са ръководени и притежавани от жени. Затова всички тези процеси трябва да бъдат поощрявани“, каза 
Теодор Радонов. 
Срокът за подаване на кандидатури в конкурса, който е напълно безплатен, е 15 октомври 2022 г. 
Подробности можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Да създаваш бъдещето на технологиите 
За потенциала на България в областта на технологиите и иновациите 
Πpeз cлeдвaщитe 10 гoдини Бългapия щe инвecтиpa 170 млн. лeвa в пъpвия пo poдa cи в Изтoчнa Eвpoпa Инcтитyт зa 
ĸoмпютъpни нayĸи, изĸycтвeн интeлeĸт и тexнoлoгии. Toй e cъздaдeн в пapтньopcтвo мeждy Coфийcĸия yнивepcитeт "Cв. 
Kлимeнт Oxpидcĸи" и двa oт вoдeщитe тexнoлoгични yнивepcитeтa в cвeтa – швeйцapcĸитe ЕТН Цюрих и ЕРFL. Институтът 
полага основите на иновационна екосистема в Източна Европа, гарантира, че иновациите ще бъдат движеща сила за 
бъдещето на европейската икономика и общество. Това е екосистема, в която наука, образование, иновации, индустрия и 
полза за обществото вървят ръка за ръка. Екосистема, която се създава от новото поколение учени и новатори. 
В "Нашият ден" гостува проф. д-р Драгомир Радев, председател на Консултативния съвет на Института за компютърни 
науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT). Той е професор по обработка на естествен език в Йейл. Отскоро е един от 
менторите в докторантската програма на INSAIT. Той умее да свързва нещо толкова човешко – езика, с компютрите, с 
машините – и прави всичко това в полза на образованието, на здравеопазването и на развитието на науката. 

https://bnr.bg/post/101716296
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"Най-големите лаборатории по изкуствен интелект се намират в големите фирми предимно в САЩ и в Китай. Основно 
научната дейност се развива в университетите и може би в световната класация по публикации по изкуствен интелект, 
обработка на естествен език или компютърни науки в първите 20 има 10 университета от САЩ, един-два от Канада, два-
три от Западна Европа и два-три от Азия", посочва проф. д-р Драгомир Радев. 
И допълва, че напоследък азиатските университети стават все по-силни. Съществува дупка на световната карта, която на 
горе-долу съвпада с Източна Европа. България за съжаление все още се намира в тази дупка. 
"На последните конференции по невронни мрежи обработка на естествен език се приемат около 7000 статии годишно, но 
нито една от тях не е от България. Но за сметка на това има много статии от българи, които живеят в чужбина и работят 
точно в тези университети", твърди проф. Радев. 
Поводът проф. д-р Драгомир Радев да бъде тук е конференция, която INSAIT организира преди броени дни. Това е един 
институт с амбицията да създава наука на световно ниво, както и да привлича кадри на световно ниво. Да върне 
българските таланти и да ги изгражда тук.  
"Една от основните цели на института INSAIT, който е организиран от проф. Мартин Вечев от ETH Цюрих, е да се помогне 
на българи, които са талантливи в тази област и искат да се занимават с научно-изследователска дейност, да имат 
възможност да останат тук, защото за всеки един такъв човек, който остава тук, това означава студенти и колеги, които ще 
работят с него или с нея и ще бъдат успешни. Без да се търсят ментори от чужбина", казва проф. Радев. 
"Петима българи, които ще бъдат ментори в INSAIT. Това означава, че те ще водят докторантури от разстояние, но три 
месеца в годината докторантите ще пътуват до университета, в който тези хора преподават. Аз очаквам с нетърпение един 
от първите приети аспиранти, който прие предложението преди няколко дена да дойде за три месеца в Йейл, като през 
останалото време той ще бъде в България",  коментира проф. Радев. 
Едва ли България скоро ще се доближи до държавите, в които се правят иновации на световно ниво. "Годишният бюджет 
за научни изследвания като Йейл или университета в Мичиган е над 1 млрд. долара. И съответно идеята е да се привлекат 
най-добрите изследователи и да им се даде картбланш, да отворят лаборатория и да измислят нови неща. Има няколко 
цели за това. Първо, да се публикуват статии за тези разработки, второто е, да се обучават студенти, докторанти и 
постдокторанти, и третото е, да се въведе тази технология в развойна дейност", твърди проф. Радев. 
Какво трябва да се промени в българското висше образование, за да бъде по-ефективно? 
За да се създаде институт на високо ниво в България са необходими хора. Ако се намери начин да се привлекат хора, които 
са завършили докторантури в престижни университети, имат свои научни разработки с хиляди цитати, които имат дълъг 
опит за сътрудничество с фирми и с други университети, имат нюх за създаване на нови идеи. Те ще привлекат аспиранти, 
докторанти при всяко положение, съответно ще имат повече публикации. Това ще доведе до ново финансиране и ще могат 
да издигнат реномето на съответния институт или университет“, уверен е проф. Радев. 
Твърде дипломатично проф. Радев говори за нуждата от окрупняването на университети в България. Според него 
американската и канадската система от университети е най-добрата. В Латвия има "Университет на Латвия“, защо да няма 
Български университет, който да бъде единственият в България. 
В САЩ много университети изкарват стотици милиони долари годишно от патенти за  лекарства например. Те знаят кои са 
важните области – компютърни науки, биотехнологии, фармацевтичната индустрия, като се опитват да привлекат хората, 
които работят в тези области. Положително е, че университетите и в България вече имат ясна процедура за създаването на 
спиноф компании. 
В днешно време "еднорози" се наричат стартъп компании, чиято стойност надвишава 1 милиард долара. Европа 
продължава да догонва Америка в това. "В САЩ, ако си добър, влагаш много труд и усилия, затова  90% от големите 
компютърни фирми създадени там", твърди проф. Радев. 
Да стигнеш до университета в Йейл и дообработката на естествен език 
"Случайно попаднах на олимпиада по компютърна лингвистика през 80-години на миналия век. Беше много интересно, 
защото аз винаги съм се интересувал от компютърно програмиране и от човешки езици – френски, испански и т.н. Тази 
олимпиади ми помогна да затвърдя интереса си. През 1991 г. заминах за САЩ, като моята цел бе да завърша докторантура 
по компютърна лингвистика и обработка на естествен език. Завърших докторантурата в Колумбийския университет. След 
това работих в научния институт на голяма компютърна компания. После отидох в Мичиганския университет, където доста 
години ръководих тяхната лаборатория по естествен език“, припомня проф. Радев. 
От 2017 г. той ръководи лабораторията LILI (language, information and learning) в университета Йейл, която се занимава не 
само с естествен език, но и със самообучение и информационни технологии. 
В далечната 1994 г. младият тогава аспирант превежда на Националния отбор по футбол по време на световното 
първенство в САЩ в Ню Йорк на трите мача. Още пази видеото от пресконференцията с мача с Германия, на което по чудо 
е превеждал на звезди като Христо Стоичков и Димитър Пенев. 
Целия разговор с проф. д-р Драгомир Радев можете да чуете в звуковия файл. 
Драгомир Радев е професор по компютърни науки в Университета Йейл, САЩ. Той ръководи лабораторията за 
обработка на естествен език. Преди това е преподавал в Университета на Мичиган, бил е асистент-професор в 
Колумбийския университет. През 1999 г. защитава докторската си степен по компютърни науки в Колумбийския 
университет. Изследванията му се фокусират върху изкуствения интелект, изчислителните модели за разбиране и 
генериране на естествен език, както и техните приложения.  Работи върху обобщаване на текст, семантичен 
анализ, интерфейси на естествени езици към бази данни, анализ на настроенията, междуезично извличане на 
информация, отговаряне на въпроси и т.н.  
Дългосрочната  цел  на проф. Драгомир Радев е да изгради инфраструктура за взаимодействие на компютри и хора в 
плавен и естествен начин. Интересува се от разработване на образователни и медицински приложения. Съосновател 

https://bnr.bg/post/101716253/prof-dragomir-radev
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е на  състезанието по компютърна лингвистика в Северна Америка и е един от треньорите на националния отбор на 
САЩ в международната олимпиада по лингвистика . Той е причината отборът да спечели няколко златни медала. В 
продължение на десет години проф. Радев е  бил секретар на Асоциацията по компютърна лингвистика. Сега е избран 
за заслужил член на едни от най-престижните  асоциации в областта на компютърните науки и изкуствения 
интелект и обработката на човешки езици. В момента е редактор авторитетното научно издание Journal of Artificial 
Intelligence Research (JAIR). 
 
√ Джентилони: Динамичен ценови таван може да се окаже решението за енергийната криза в ЕС 
Европейският комисар по икономиката Паоло Джентилони заяви в петък, че въвеждането на динамичен ценови таван 
може да бъде правилното решение за енергийната криза. 
"Идеята за блокиращ таван на цените може да бъде противопоказна по отношение на тенденцията на пазарите, по 
отношение на страните, доставящи природен газ, тъй като е ясно, че отношението към Русия не може да бъде същото като 
това към Норвегия или Алжир, като тази идея изисква доста сложен инструмент и въпреки това динамичният таван на 
цените може да отговори на тази нужда“, посочи Джентилони, съобщава Ройтерс. 
Освен това еврокомисарят посочи, че в момента Европа разполага с повече от 90% запълнени газови хранилища и е 
намалила вноса на руски газ от 40% на едва 7,5%. Той също така подчерта, че в момента различните позиции, които 
съществуваха по тази тема, сега се "доближават". 
 
√ Победа на социалдемократите на канцлера Олаф Шолц на регионални избори в Германия 
В Германия  социалдемократите на канцлера Олаф Шолц постигнаха победа на регионалните избори, проведени в Долна 
Саксония, с 33,4% от гласовете. 
Втори е  Християндемократическият съюз на бившия канцлер Ангела Меркел 28,1 на сто, предаде Ройтерс, като се позова 
на предварителни официални резултати. 
Според премиера на провинцията, който вероятно ще бъде преизбран, победата в Долна Саксония ще има своите 
последици на държавно ниво. 
Вотът се разглежда като ключов тест за Шолц и неговото правителство в контекста на енергийната криза. 
Социалдемократите загубиха на последните две регионални гласувания в Северен Рейн-Вестфалия и Шлезвиг-Холщайн, 
проведени през май. 
 
√ Осмият пакет санкции на ЕС срещу Русия е сред акцентите на международната конференция "Морски Кипър" 
Новият осми пакет санкции на ЕС срещу Русия, който засяга корабоплаването, както и декарбонизацията, зеленият преход 
и модернизацията на корабната индустрия са сред централните теми на започващата днес международна конференция 
„Морски Кипър 2022“ (Maritime Cyprus 2022). В продължение на три дни световната морска общност се събира в кипърския 
град Лимасол. 
Заради европейските санкции срещу Русия Кипър е загубил флот с общ тонаж от 700 000 тона, съобщи заместник-
министърът на корабоплаването Василис Димитрадис. Кипърският регистър, от който са заличени кораби, пряко свързани 
с Русия, е 3-и по големина в Европа и на 11-о място в света. 
Промяната в режима на паралелна регистрация, залегнала в осмия пакет санкции на ЕС срещу Русия, ще засегне около 40 
кораба, които са в кипърския регистър, но плават под руски флаг, каза още Димитриадис. 
15 страни-членки използват такъв регистрационен режим. 
Еврокомисията призова до 31 януари корабите с паралелна регистрация да я прекратят, за да могат да плават под 
европейския флаг, без санкции, обясни заместник-министърът. 
Готовността на морската индустрия да се справя с новите предизвикателства и кризи, зеленият и цифровият й преход ще 
бъдат обсъждани на конференцията „Морски Кипър 2022“. 
В нея участват над 900 делегати от 35 държави, министри, представители на световни и регионални морски организации, 
както и еврокомисарят по транспорта Адина Валеан. 
 
√ В Европа продължават проявите на солидарност с протестите в Иран 
В Европа продължават проявите на солидарност с протестите в Иран. Стотици жени се събраха в Париж, за да изразят 
своята подкрепа към вълната на недоволство в Ислямската република, предизвикана миналия месец след смъртта на 22-
годишната Махса Амини при полицейско задържане, съобщава Франс прес. 
Протестите в Иран продължиха и в неделния ден въпреки репресивните мерки от страна на властите. 
Междувременно хакери, които поддържат протестите , прекъснаха програмата на държавната телевизия в страната. Те 
показаха колаж, на който се виждат оръжия и пламъци на фона на снимка на върховния лидер аятолах Али Хаменей.  
Отдолу, за кратко, се появиха надписи "Кръвта на нашите младежи е по вашите ръце" и "Станете и се присъединете". 
Отговорност пое групата "Едалат-и Али", която публикува и фотографии на покойната Махса Амини и три жени, убити при 
потушаването на протестите. Според правозащитна организация жертвите в резултат на бунтовете са най-малко 95. 
Агенция ИРНА посочва, че при безредиците са загинали поне 14 служители на реда. 
 
√ Цените на кафето в ЕС са се повишили с около 17% на годишна база 
Цените на кафето в ЕС през август са се повишили с 16,9% на годишна база, сочат последните данни на Евростат. 
Рязкото поскъпване е превърнало "сутрешната напитка почти в лукс", се казва в доклад на статистическата агенция. 
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Цената на прясното пълномаслено мляко също е била средно с 24,3% по-висока, докато тази на прясното нискомаслено 
мляко се е увеличила с 22,2%. 
Цените на захарта през август се повишиха с 33,4% на годишна база, което оскъпява още повече една чаша кафе. 
По данни на Евростат най-голям скок на цените на кафето на годишна база е отчетен във Финландия - 43,6%, а в Унгария 
цените на пълномасленото мляко са се увеличили с 51,7%. 
Най-голямата годишна инфлация в цените на захарта - 109,2% - беше отчетена в Полша. 
 
√ Петролният добив в Норвегия ще нарасне с 15% през 2023 г. 
Производството на петролни суровини в Норвегия се очаква да нарасне с 15% през 2023 г., тъй като находището Johan 
Sverdrup ще увеличи добива до края на тази година, показа проектобюджетът на правителството, оповестен в четвъртък, 
предаде Ройтерс. 
"Норвежкият континентален шелф трябва да продължи да бъде стабилен и дългосрочен доставчик на петрол и газ за 
Европа в много труден момент“, каза още правителството. 
Добивът на природен газ от най-големия доставчик в Европа междувременно се очаква да достигне 121 млрд. куб. метра 
през следващата година, в сравнение със 122 млрд. куб. метра, очаквани през отминаващата 2022 г., се посочва в 
проектодокумента. 
Скандинавската страна стана най-големият доставчик на газ в Европа, след като Русия намали износа си, докато суровият 
петрол от находището Johan Sverdrup помага да се замени руският петрол "Уралс" преди забраната на ЕС за вноса на руски 
петрол. 
Производството на т.нар. "течен нефт" в Норвегия за цялата следваща година, включващ суров нефт, кондензат и течен 
природен газ (LNG), се очаква да нарасне до 131 млн. куб. метра петролен еквивалент, или 2,26 млн. барела на ден, спрямо 
114 млн. куб. метра петролен еквивалент през 2022 г. 
Експлоатираното от компанията Equinor находище Johan Sverdrup в Северно море се очаква да започне производство от 
своята Фаза 2 на разработка през четвъртото тримесечие на настоящата година, увеличавайки производствения капацитет 
с около 220 000 барела петролен еквивалент на ден. 
Общото производство на нефтени течности и природен газ в Норвегия се очаква да достигне 4,3 милиона барела петролен 
еквивалент на ден през следващата година, каза още правителството. 
 
√ Над 6,5 млн. тона продукция е изнесена от Украйна през "зърнения коридор" от 1 август 
Над 6,5 милиона тона селскостопанска продукция е изнесена от Украйна през "зърнения коридор" от 1 август, обявиха 
турските власти. 
Министерството на отбраната на Турция съобщи, че в рамките само на два дни от украински пристанища са потеглили 17 
кораба със селскостопанска продукция. 
Доставките на зърно се извършват съгласно споразумение, подписано в Истанбул на 22 юли между Турция, Руската 
федерация, Украйна и ООН, предвиждащо безопасен износ на зърно и хранителни продукти от украински пристанища.  
В Истанбул бе установен Съвместен координационен център, който инспектира товарите.  
 
√ Русия: Камионът, участвал във взрива на Кримския мост, е тръгнал от България 
Владимир Путин е свикал за днес заседание с членовете на националния Съвет за сигурност 
Президентът на Русия Владимир Путин нарече взрива на Кримския мост терористичен атентат, чиито автори, поръчители и 
изпълнители са украинските специални служби. Председателят на Следствения комитет Александър Бастрикин допълни, 
че в организирането на атентата са замесени руски граждани и чужди държави. 
На среща с председателя на Следствения комитет Александър Бастрикин Путин заяви, че без съмнение това е 
терористичен акт, насочен към разрушаването на критично важна гражданска инфраструктура, и обвини като поръчители 
украинските специални служби. .  
Според Бастрикин следователите са установили маршрута на камиона, за който се твърди, че е бил взривен на моста, а 
именно България - Грузия - Армения - Северна Осетия и Краснодар в Южна  Русия. 
Близки до властта канали в социалната мрежа “Телеграм” уточняват, че камионът е пристигнал по море от България до 
грузинското пристанище Поти. 
Бастрикин каза още, че вече има заподозрени за атентата 
На 8 октомври рано сутринта на моста, който свързва полуостров Крим с континенталната част на Русия, се взриви 
тежкотоварен камион. 
Избухна пожар и огънят обхвана седем цистерни с гориво от преминаващата по железопътната част на 
моста композиция. Загинаха трима души, а пътното платно беше частично разрушено. 
Владимир Путин е свикал за днес заседание с членовете на националния Съвет за сигурност. Прессекретарят на Кремъл 
Дмитрий Песков уточни, че съвещанието е с постоянните членове на съвета. Той не посочи дали сред темите ще бъде 
взривът на Кримския мост. 
 
√ 263 хиляди са новозаетите в САЩ през септември, изненадващ спад на безработицата до 3,5% 
През септември икономиката на САЩ добави 263 000 нови работни места, но нивото на безработица се понижи 
изненадващо до 29-месечното дъно от 3,5%, достигнато през юли, показват последните официални данни на 
Департамента по труда. 
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Разкритите нови неселскостопанските работни места се увеличиха през септември с 263 000, като това е най-слабото им 
повишение от април 2021 г. насам и спрямо 315 000 през август, но над осредните пазарни прогнози за 250 000. 
Безработицата пък се понижи изненадващо до 3,5% от 3,7% през август, достигайки 29-месечното дъно, отчетено през юли 
тази година. 
Броят на безработните през септември е намалял с 261 хиляди до 5,75 милиона американци, а трудово устроените са се 
увеличили с 204 хиляди до 158,9 милиона. 
Днешните данни показват за наличието на все още силен и затегнат пазар на труда, който обаче започва да се забавя 
донякъде на фона на нарастващите лихвени проценти и на по-високата инфлация. 
Средното почасова заплащане на труда в неселскостопанския икономически сектор на САЩ се повиши през септември с 
10 цента, или 0,3% до $ 32,46, като спрямо година по-рано заплащането на труда нарасна с 5% след повишение с 5,2% през 
август и очаквания за ръст от 5,1 на сто. 
 
√ Тайван никога няма да изостави демократичния си начин на живот 
Тайван никога няма да изостави демократичния си начин на живот, заяви президентът Цай Инуън в реч по случай 
Националния ден, който се чества в Тайпе, предаде Франс прес. 
Тя сравни руското нападение срещу  Украйна със заканите на Китай да си върне контрола над острова. 
"Не можем да пренебрегваме предизвикателството, което тези военни инвазии представляват за свободния и 
демократичен световен ред", каза Инуън. По думите й,  унищожаване на демокрацията в нейната страна ще е 
"смъртоносна загуба за световните демокрации".  
 
√ Шефът на ООН призова за разполагане на специални сили в Хаити 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова за незабавно разполагане на специални сили в Хаити за справяне 
с все по-лошото положение в страната. Гутериш отправи призива в писмо до Съвета за сигурност, предаде Франс прес.То 
идва ден след като карибската държава официално поиска международна помощ за решаване на все по-влошаващата се 
ситуация със сигурността, с която местните сили на реда не успяват да преодолеят. 
Хаити е изправена пред остра политическа, икономическа и здравна криза, като протестите и мародерството се разразиха 
с нова сила, след като в средата на септември правителството обяви покачване на цените на горивата, а най-големият 
местен терминал за внос на петрол мина под контрола на банди. 
В писмото си Антониу Гутериш подчертава нуждата от възстановяване на сигурността, гарантиране достъпа до стоки и 
услуги, опазване на инфраструктурата и петролните терминали и справяне с насилието, предизвикано от бандите. 
 
√ Шефовете на МВФ и Световната банка откриват годишната среща на двете международни институции 
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева и президентът на Световната банка 
Дейвид Малпас ще открият годишната среща на двете институции. 
Руската война в Украйна, високите цени на енергоносителите, инфлацията, борбата с климатичните промени и 
последиците от кризата след Covid пандемията и проблемите с веригите на доставки - това са само част от темите, които 
се очаква да бъдат засегнати по време на годишната среща на Международния валутен фонд и Световната банка. 
Миналата седмица Кристалина Георгиева загатна, че прогнозите за световната икономика ще бъдат влошени заради 
руската инвазия в Украйна и икономическите последици от нея. Инфлацията остава проблем номер едно, но последвалото 
от нея агресивно покачване на лихвите води до дългови проблеми в уязвими държави, предупреди още Георгиева. 
 
√ Ръст на цените на петрола, докато газът в Европа поевтиня рязко 
Към края на петъчната търговия петролът поскъпва с над 4% до близо 5-седмични върхове, като в същото време газът в 
Европа поевтиня с над 10% към 11-седмични ценови дъна. 
Петролните фючърси поскъпва с между 4 и 5% към най-високи ценови нива от края на август, нараствайки в рамките на 
отминаващата седмица с повече от 15% (най-силен седмичен скок от началото на март насам), след като картелът "ОПЕК 
+" се споразумя да намали от ноември своите добиви с 2 млн. барела на ден. 
Това се очертава като най-голямото намаление на добива от началото на коронавирусната пандемия, въпреки че 
министърът на петрола на Саудитска Арабия каза, че действителното намаление вероятно ще бъде между 1,0 и 1,1 млн. 
барела на ден, тъй като някои членки вече изпомпват петрол под заложените досега квоти. 
В допълнение към опасенията за доставките, Русия предупреди отново тази седмица, че няма да продава петрол на страни, 
които подкрепят водения от САЩ план за налагане на таван на цените на руския петрол. 
Към 22.00 часа българско време декемврийските фючърси на петрол Брент нарастват с над 4% към 98,30 долара за барел, 
а ноемврийските фючърси на американския лек суров петрол WTI - с цели 5% към 93,00 долара за барел за пръв път от 30-
ти август насам. 
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Графика на петрол Брент (в долари за барел) 

 
 
Президентът на САЩ Джо Байдън е обезпокоен от решението на "ОПЕК +" и заяви, че САЩ търсят начини да предотвратят 
покачването на цените. 
Според него неотдавнашните действия, предприети от "руснаците и саудитците", причиняват покачване на цените на 
бензина: 
"Успях да сваля цените на бензина с над $ 1,60 за галон, но те започват отново да се покачват постепенно заради това, 
което руснаците и саудитците току-що направиха“, каза Байдън и допълни: "Още не съм приключил с това". 
Същевременно банката Goldman Sachs повиши значително прогнозата си за цените на петрола след хода на "ОПЕК +", 
прогнозирайки, че средната цена на петрол Брент ще достигне 104 долара за барел през тази година и ще нарасне до 110 
долара за барел през 2023 г. 
 

Графика на ноемврийските газови TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
В рамките на отминаващата седмица газът в Европа поевтиня с над 17%, тъй като опасенията за недостига на синьо гориво 
отслабнаха поради по-мекото време и почти запълнените газови хранилища преди началото на зимата. 
Местата за съхранение на газ в Германия вече са запълнените на 93,07% към 5-и октомври, над средното за ЕС ниво от 
90,13%, според данни на GIE (Gas Infrastructure Europe). Към същата дата българското газохранилище в Чирен е пълно на 
77,79%, според GIE. 
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Запълняемост на газохранилищата в ЕС към 5-и октомври, според  данни на GIE 
 

 
 
Междувременно лидерите на Европейския съюз все още остават разделени относно идеята за таван на цените на газа, а 
Германия, Дания и Нидерландия се противопоставят на всякакво ограничение поради опасения, че това би затруднило 
закупуването на газа, от който се нуждаят. 
По-рано тази седмица пък ЕС и Норвегия се споразумяха да разработят съвместно финансови инструменти за 
стабилизиране на енергийните пазари и ограничаване на влиянието на манипулирането на пазара и нестабилността на 
цените. 
Доставката на газ от Русия сега представлява около 9% в сравнение с 40% преди войната в Украйна, като Норвегия вече е 
най-големият доставчик в Европа. 
 
3e-news.net 
 
√ Има риск авансовото плащане по Плана за възстановяване да не дойде до края на 2022 година, предупреждават от 
ИПИ 
По данни на ИСУН неизпълнени остават 63 етапи и цели по плана като така малко над 1,4 млрд. лева, програмирани 
за март 2023 г., може да бъдат забавени 
Има риск авансовото плащане да не дойде до края на календарната 2022 година, въпреки публичните уверения, че това 
може да стане до средата на ноември. Институтът за пазарна икономика изразява своето притеснение около развитието 
на събитията около изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост на България (НПВУ) през 
последните месеци в становище до  служебния заместник министър-председател по управление на европейските средства 
и до служебния министър на финансите Росица Желева. 
Забавянето на изпълнението на НПВУ доведе най-напред до пропускане на авансовото плащане,  в момент, в който цената 
на финансиране на бюджетния дефицит беше близка до нула, поради което липсата на аванс не предизвика особена 
тревога сред управляващите. Самият замисъл на Механизма за възстановяване и устойчивост е да покрива част от 
дефицита на страните членки, така че да не се налага те да свиват публичните разходи или да поемат нови дългове в 
трудните моменти по време и непосредствено след кризата, причинена от пандемията. Парадоксално, 
България продължава да не се възползва от този инструмент и 
все ще не е получила първото плащане от около 2,6 млрд. лева. 
Още повече, правителството изпрати искане за плащане през лятото докато един от ангажиментите все още не беше 
изпълнен и не се знае как липсата това частично неизпълнение ще се отрази на финансирането. Европейската комисия от 
своя страна има нужда от време, за да оцени напредъка и да формализира резултатите от прегледа в официална препоръка 
за плащане.  
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Изготвянето на плана и изпращането му за одобрение към Европейската комисия поначало закъсня, но дори и след 
одобрението на плана не виждаме сериозни усилия в посока изпълнение на заложените в него реформи и стартиране на 
проектите, коментират от ИПИ. Политическата криза през последните две години не спомагат за ускоряване на 
изпълнението на плана и поставят цялостната реализация на реформите в НПВУ под сериозен риск. Още по-сериозни се 
оказват фискалните ефекти, които забавянето може да има, върху ключови бюджетни показатели. 
Повечето реформи и цели изискват работещо правителство и парламент 
В същото време се очертава и друг, вече сериозен проблем със следващия етап – през полугодието от юли до декември 
България е обещала да изпълни 66 ангажимента, повечето от които изискват ефективно работещи правителство и 
парламент. Към днешна дата, видно от информационната система ИСУН, неизпълнени остават 63 етапи и цели, а времето 
за това е твърде кратко (по-малко от три месеца до края на отчетния период). Така малко над 1,4 млрд. лева, които са 
програмирани някъде за март 2023 г., може да бъдат забавени за продължителен период от време. Междувременно, в 
първите 6 месеца на 2023 г. управлението е обещало да завърши още 47 мерки и реформи, по които напредъкът е нулев 
– а това е условие за още 1,48 млрд. лева за есента на 2023 година. Каскадното забавяне, което според нас е неизбежно, 
съчетано с евентуална продължаваща политическа криза, могат да имат крайно негативен ефект върху бъдещите 
възможности на България да разчита на съдействие от страна на ЕК за подкрепа и в други политически и икономически 
сфери, пише още в становището. 
Още 1,48 млрд. лева за есента на 2023 година са също в опасност 
И доколкото миналата година успокоението е, че нищо не губим от забавянето, сега всеки месец и година отлагане се 
измерва в десетки милиони допълнително разходи за лихви. В средата на септември Министерството на финансите 
пласира две емисии на международните капиталови пазари – 7-годишна за 1,5 милиарда евро при годишна доходност 
4,35% и 12-годишна за 750 милиона евро при годишна доходност от 4,82%. Няколко дни по-късно правителството излезе 
и на вътрешния пазар като пласира 200 млн. лева дълг с 4 години до падежа при доходност от 3,01%, а в началото на 
октомври сходна емисия на малко над 100 млн. лева бе реализирана при доходност от 4,01%. 
Вероятно е дошъл моментът за сериозно обмисляне на възможността за дългово финансиране по Механизма за 
възстановяване и устойчивост – засега в българския НПВУ не е предвидено ползване на заемни средства за сметка на 
инструмента. Това може да се промени, ако условията по евентуален кредит са по-благоприятни от пазарното 
финансиране на бюджета. При наличие на изработена капиталова програма за следващите три години трябва да се 
разгледа вариант част от нуждите да се покрият със средства чрез адаптиране на НПВУ, вместо същите инвестиции да се 
покриват чрез бюджетен дефицит и нови държавни заеми при пазарни лихви. 
 

Малка част от страните в ЕС са избрали вариант за използване на заеми 
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По информация на ЕК малка част от страните на този етап са избрали да се възползват от инструмента на заемите чрез 
Механизма за възстановяване. Засега 19 държави не предвиждат да използват заемните инструменти на Механизма. От 
останалите 7 единствено Италия и до известна степен Румъния дават приоритет на заемите. Това не беше изненадващо 
поради няколко причини. Първо, безвъзмездните помощи обикновено са предпочитани, тъй като се считат за “лесни пари“ 
– финансиране от общия бюджет на съюза, което държавата ще получи, без да ѝ се налага да мисли по какъв начин ще 
върне някога. Второ, грантовете по-лесно се обвързват с реформи, които държавата и нейната администрация да 
извършва. Трето, заемите допълнително увеличават задлъжнялостта на държавите, което е съществено бреме за част от 
тях, докато безвъзмездното финансиране е приход в бюджета и подобрява фискална позиция. В настоящата ситуация на 
нарастващи лихви обаче очакваме това разпределение да се промени, като възможността за корекция на плановете е 
предвидена до края на август 2023 г. и ако България реши да се възползва от нея, дебат по финансирането следва да 
започне още с настоящата бюджетна процедура. 
От Института предлагат да се подготвят необходимите документи да се стартират всички процедури от администрациите 
на министерствата и ведомствата, ангажирани с изпълнението на плана, които не изискват специална политическа воля и 
наличие на действащ парламент и правителство. 
Специалистите предлагат да се обсъдят възможностите и параметрите на използване на дългови инструменти по 
Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС, вместо емисии на пазарите и анализ на най-изгодните за България 
възможности за финансиране на дефицита чрез включването им в бюджетния дебат. 
Според ИПШИ служебното (а след него – и редовното) правителство трябва да проявява по-голяма активност по повод 
споделяне на подробна информация за обсъждането на изпълнението на плана с Европейската Комисия и пречките, които 
възникват пред изпълнението на проектите и реформите. По наше мнение министерствата са оставени да действат както 
намерят за добре, а възникването на проблем с изпълнението на някоя от целите се вижда твърде късно, когато времето 
за реакция е ограничено. Ако има „проблемни“ проекти, те следва възможно най-рано да бъдат установени и управлявани, 
така че да не се стига до ситуация на нови неизпълнения и компрометиране на бъдещите плащания по НПВУ, коментират 
още анализаторите в становището до институциите. 
 
√ Повишение с 27.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 437.39 лв. за MWh с ден за доставка 10 
октомври 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 437.39 лв. за MWh с ден за доставка 10 октомври 2022 г. и обем от 58 455.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 27.8 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 517.99 лв. за MWh, при количество от 29 488.40  MWh. 
Извънпиковата енергия (28 966.70 MWh) е на цена от 356.79 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 217.59 лв. за MWh и количество от 2408.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 05 часа – 155.08 лв. за MWh (2515.5 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1033.64 лв. за 
MWh при количество от 2731.2 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 311.64 лв. за MWh при обем от 2325.9 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 342.24 лв. (174.98 евро) за MWh за 9 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 10 октомври 2022 г. се повишава до 437.39 лв. за MWh ( ръст от 27.8%) по данни на БНЕБ или 223.63 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 9 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 300.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 379.04 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     27,38%    1075.62 
Кондензационни ТЕЦ   50,93%    2001.14 
Топлофикационни ТЕЦ   5,62%    220.75 
Заводски ТЕЦ    2,74%    107.63 
ВЕЦ     0,38%    14.92 
Малки ВЕЦ    0,90%    35.5 
ВяЕЦ     1,69%    66.3 
ФЕЦ     9,63%    378.49 
Био ЕЦ      0,73%     28.8 
Товар на РБ         3556.12 
Интензитетът на СО2 е 380g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Покачване на цените по европейските електроенергийни борси за понеделник 10 октомври 
Румънската OPCOM затвори при цена от 223,63 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 278,85 евро/мвтч за базова 
енергия 

https://ibex.bg/
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Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 223,63 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 10 oктомври 2022 г. Цената за пиковата енергия е 264,84 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 182,42 евро/мвтч. Най-високата цена от 528,49 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч тя ще бъде 79,29 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 60 376,6 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 10 октомври ще бъде 278,85 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 123,17 гвтч. Максималната цена ще бъде 528,49 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 12 ч и тя ще бъде 163,49 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 10 октомври е 198,90 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 237,94 евро/мвтч. Най-високата цена от 346,76 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 5 ч тя ще бъде 78,63 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 65 182,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 10 октомври на Словашката енергийна борса е 190,64 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 328,50 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч тя ще бъде 78,67 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 178,18 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 308,72 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и в 4 ч тя ще бъде 77,21 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 10 октомври е 194,31 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
225,06 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 46 865,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 268,59 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч тя ще бъде 75,66 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 162,09 евро/мвтч на 10 октомври. Пиковата цена ще бъде 
186,52 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 466 537,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 276,74 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 1 ч тя ще бъде 69,37 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 10 октомври ще се продава за 281,59 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще е и най-високата цена в цяла Европа за този сегмент. 
 
√ VaasaETT: Сметките за ток във всички столици на ЕС са се увеличили със 70%, а тези за газ с шокиращите 128 на сто 
Развитието на европейските цени на електроенергията и газа в домакинствата през месец септември 2022 г. представят в 
поредното си проучване VaasaETT и двама водещи европейски органи на енергийния пазар Energie-Control Аustria и 
унгарският орган за регулиране на енергетиката и комуналните услуги (MEKH). 
В проучването, което се публикува всеки месец се проследява развитието в европейските столици на цените на 
електроенергията и природния газ за бита в разпределението без данъци. Поредното изследване показва как са се 
променили цените на енергията за домакинствата без данъци за периода между януари 2009 г. и месец септември 2022 г. 
за крайни потребители в 33 европейски страни. Проучването включва всички страни-членки на ЕС плюс някои от членовете 
на Енергийната общност като Черна гора, Норвегия, Сърбия и Украйна. Включени са също така Великобритания и 
Швейцария. Индексът се изчислява чрез претегляне на тежестта на цените за всяка от столиците спрямо съответното 
национално битово потребление на електроенергия или газ. 
От януари 2022 г. индексът за електрическа енергия HEPI към момента е с нов рекорд от 274 пункта (EUR-15). Що се отнася 
за синьото гориво, както се отбелязва в доклада, „продължаващата енергийна криза повлия силно на индекса на цената 
на газа, който беше почти удвоен в рамките на 2021 г., преминавайки от 87 точки през януари 2021 г. до 164 точки през 
декември 2021 г. В момента продължава да остава на високо ниво от 298 индексни пункта“. 
При разглеждане на средните стойности на цените за крайните потребители, както за електроенергия, така и за газа, се 
наблюдават промени; в сравнение със септември 2021 г., сметките за ток във всички столици на ЕС са се увеличили със 
70%, а тези за газ с шокиращите 128 на сто. 
В зависимост от това къде от 33-те европейски столици живее даден потребител в Европа, цената, която плаща, може да 
варира в съотношение почти към 8. Ако  се включи Киев, цената варира в съотношение до 13. Амстeрдам и Копенхаген са 
най-скъпите градове за битови клиенти в Европа през август, следвани от Талин, Берлин и Брюксел. 
Киев остава с най-евтина цена на електроенергията, следван от Белград, Будапеща и Подгорица. В номинално изражение, 
цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) клонят към по-ниски от средните. рага, Рига и Талин са 
единствените столици сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е над средната за Европа. 
Промените в цените на пазара на електроенергия през септември 
• 47% увеличение на цената в Стокхолм, поради повишение на енергийния компонент; 
• 41% скок на цената в Талин, поради поскъпване на енергийния компонент; 
• 33% ръст на цената в Рига, поради увеличение на енергийния компонент; 
• 32% нарастване на цената в Хелзинки, поради повишение на енергийния компонент; 
• 31% увеличение на цената в Амстердам, поради ръст на енергийния компонент; 
• 23% скок на цените в Берлин и Прага, поради поскъпване на енергийните им компоненти; 
• 21% повишение на цената в Копенхаген, поради нарастване на енергийния компонент; 
• 14% поскъпване на цените във Виена, поради ръст на енергията и енергийните данъци и компоненти; 
• 11% увеличение на цената в Париж, поради скок на енергийния компонент; 
• 10% ръст на цената в Осло, поради повишение на енергийния компонент; 
• 6% скок на цената в Брюксел, поради нарастване на енергийния компонент; 
• Увеличение на цените с 4% в Белград, поради поскъпване на енергията, енергийните данъци и компоненти; 
• 39% намаление на цените в Лондон, поради липса на пазарни оферти освен някои ограничени такива; 
• 22% понижение на цените в Любляна, поради намаляване на енергията, енергийните данъци и компоненти от ДДС след 
новия пакет за енергийна подкрепа на правителството; 
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• 14% спад на цените в Никозия, поради понижаване на енергията за разпределение в съответствие със схемата за 
субсидиране на правителството. 
Цените на електроенергията за бита продължават възходящата си тенденция, което води до значително увеличение през 
септември в някои столици  (Стокхолм, Талин, Рига, Хелзинки, Амстердам, Берлин, Прага, Копенхаген, Париж, Осло, 
Белград и Атина ), стигайки до рекордно високи нива. Само в няколко са столиците с понижения, поради предприети 
извънредни мерки. Въпреки това цените остават значително по-високи от тези преди година, което се дължи на 
комбинация от фактори. Допълнително влияние оказва и руската инвазия в Украйна от края на февруари 2022 г., 
последвана от несигурността в енергетиката, посочват авторите на изследването. 
Допълнително те обръщат внимание на силния ръст от 47 % през септември спрямо август и 139 % в сравнение преди 
година  в Стокхолм. Движещите фактори за покачването на цените през септември, според тях са нарастващите цени на 
едро на електроенергията в резултат на по-ниското производство на вятър и от ядрените електроцентрали, довело до скъп 
внос на електроенергия от съседни страни за покриването на вътрешни дефицити. 
Внимание се обръща и на безпрецедентното повишение на цените в Талин през септември, поради прякото обвързване 
на договорите за електроенергия с пазарните цени на едро, които отразяват по-високата цена на квотите за емисии, по-
ниското производство на енергия от възобновяеми източници и непрекъснатата подкрепа за атомната електроцентрала. 
Освен това недостигът на газ е значително по-голям в балтийските страни, където и газохранилищата са пълни едва 
наполовина, заради спрените руски доставки. Очаква се въвеждане на нови мерки от октомври и съответно задържане на 
цените.  В изследването се посочват и особеностите за повишението на ценовите нива в Рига и Хелзинки. 
В Амстердам доминирането само на променливи договори на пазара продължава и през септември, което битовите 
клиенти на скъпи оферти, след като доставчиците обявиха актуализирани тарифи, информирайки клиентите за по-
нататъшно увеличение от следващия месец. Правителството ще приложи таван на цените на електроенергията от ноември 
в опит да стабилизира цените на нивата от миналия януари и предлага доставчиците да предложат отново договори с 
фиксирана цена, се отбелязва в изследването. 
От друга страна, значителното намаление на цените в Лондон зависи от наличието само на стандартни променливи 
договори в рамките на нивото на ценовата граница през септември. Това се дължи и постепенното оттегляне от пазара на 
договорите с фиксирани към тавана ценови нива. 
По отношение на Любляна и Никозия се отчитат мерките, предприети от правителствата за спад на цените. 
При коригиране към стандартите на покупателна способност (PPS), картината се променя драматично. PPS е изкуствена 
обща референтна валута, която елиминира различията в общото ценово ниво между страните. Най-ниските коригирани 
цени на електроенергията за бита са в Берн, Валета, Осло и Белград, а най-високите през септември са в Талин, Прага и 
Рига. 
За пореден път се отчита, че повечето от страните от ЦИЕ са с цени на електроенергията, които са относително ниски и под 
средното ниво за Европа. Прага, Рига и Талин са сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е средно 
аритметична над европейската. 
Проучването показва, че средно енергията (оспорвания компонент на цената) представлява 66% от цената в сметките за 
електричество за крайния потребител, разпределението – 17 %, енергийните данъци – 4%, а ДДС – 13%. 
Ако се фокусираме върху цената на енергията като стока, в Будапеща тя представлява само 14% от стойността на 
електроенергията за крайния потребител, която е и най-ниска за всички изследвани градове. Точно противоположно, в 
Амстердам и Рим тя е достига до 82 % от цената за крайните потребители през септември 2022 г. За пореден път авторите 
отчитат особеностите на законодателството в Амстердам, насочено към електрификация на потребителите и отказът от 
използването на газ. 
Цените на газа за бита 
Проучването в областта на газа за битовите клиенти обхваща 28 европейски столици. Според него най-високите цени 
плащат жителите на Амстердам – два пъти над средната европейска цена за краен потребител, следвани от живеещите в 
Копенхаген, която е втората най-скъпа столица. В момента Талин е третата най-скъпа столица. 
Цените в Амстердам са почти 17 пъти по-високи от тези в Будапеща, който е най-евтиният град за газ в ЕС и почти 18 пъти 
повече, ако се включи Киев. Дори по-изразено, отколкото при електричеството, природният газ за домакинствата е по-
евтин в страните от ЦИЕ, се посочва в изследването. 
Най-значимите промени, настъпили на пазара на природен газ през септември: 
• 88% увеличение на цената в Талин, поради поскъпване на енергийния компонент; 
• Ръст на цените с 36% във Виена, поради повишение на енергията и енергийните данъци и компоненти; 
• 29% покачване на цените в Атина, поради нарастване на енергията и енергийните данъци и компоненти; 
• 28% увеличение на цената в Копенхаген, поради поскъпване на енергийния компонент; 
• 23% скок на цената в Амстердам, поради поскъпване на енергийния компонент; 
• 15% повишение на цената в София, поради увеличение на енергийната компонента; 
• Ръст на цените с 8% в Берлин и Рига, поради нарастване на техните енергийни компоненти; 
• 8% покачване на цените в Мадрид; 
• 3% ръст на цените в Дъблин; 
• 1% увеличение на цената в Прага, поради поскъпване на енергийния компонент; 
• 45% намаление на цената в Лондон, поради липса на пазарни оферти; 
• 14% понижение на цената в Брюксел, поради намаляване на енергийния компонент; 
• Спад на цените с 10% в Любляна поради понижение на компонента на енергийните данъци и ДДС, след мерките на 
правителството за енергийна подкрепа. 
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Пазарните цени на природния газ на дребно отбелязват значително покачване за трети пореден месец в цяла Европа, 
отбелязват авторите на изследването, което е и продължение на тенденцията, наблюдавана от началото на годината. 
Талин, Виена, Атина, Копенхаген, Амстердам, София, Рига, Берлин, Мадрид, Дъблин и Прага достигнаха нови рекорди, 
докато цените на газа се понижиха в някои от проучените столици поради намеса на някои от правителствата. 
Настоящите цени обаче остават невероятно високи спрямо тези отпреди година. Високите цени на газа на дребно 
отразяват изключително високите цени на едро, предизвикани от недостатъци, касаещи адекватността на доставките, 
увеличеното търсене на природен газ в опит да се запълнят газохранилищата, поради нарастващия страх от отражението 
от конфликта в Украйна. 
Ръстът на цените на природния газ този месец е силно повлиян от спирането за неопределено време „Северен поток“ – 
първоначално заради историята около доставката на турбината, а впоследствие и заради взривовете в  Балтийско море. 
Европейските страни са в постоянно полагане на усилия за запълване на газовите хранилища, за осигуряване на 
нарастващо търсене и предлагане, което води до по-скъпи доставки на LNG за заместване на недостига на руски газ. 
Удивителното увеличение на цените в Талин, което е 88% в сравнение с предходния месец и повече от 550% в сравнение 
с преди една година, отразява настоящата пазарна ситуация в много страни, тъй като доставчиците спряха своите договори 
с фиксирана цена, докато наличните променливи оферти се индексират към нарастващите цени на едро. Очаква се 
държавната схема за енергийни компенсации, която да влезе в сила от следващия месец да доведе до облекчаване на 
домакинствата от високите цени, се посочва в проучването. 
По същия начин, както при електроенергията, цените на газа при PPS предлагат много различен резултат от действителните 
цени. През месец септември Будапеща, Белград и Братислава бяха най-евтините градове, коригирани към PPS. 
Според проучването, за европейските столици, средно енергията (оспоримият компонент на цената) представлява 70% от 
цената на природния газ за крайния потребител, разпределението 12%, енергийните данъци 4%, а ДДС - 14%. 
Припомня се, както и преди особеностите в Нидерландия, насочени стимулиране на поведението на потребителите по 
отношение на потреблението на енергия. 
Като цяло резултатите показват, че пазарните сили представляват повече от 65% от цената за крайния потребител както за 
електроенергия, така и за газ, докато националните фискални и регулаторни елементи са отговорни за останалите по-
малко от 35% чрез тарифите за разпределение, енергийни данъци и ДДС. 
Настоящата енергийна криза доведе до значително увеличение на средния енергиен компонент в столиците на ЕС, който 
преди представляваше около 46% от цената за крайния потребител година по-рано, през септември 2021 г., отбелязват 
авторите на проучването. 
Там където енергийният компонент е по-нисък има и стимулът за клиентите да търсят по-конкурентни оферти. По подобен 
начин рязкото увеличение на цените на енергията кара клиентите да търсят повече конкурентни оферти на пазара. За тяхно 
разочарование, откакто започна енергийната криза, броят на конкурентните алтернативи на офертите значително намаля, 
особено за нови клиенти, резюмират авторите на проучването. 
 
√ Фондовите пазари в Европа и САЩ на печалба, в София на загуба в началото на октомври 
На БФБ най-голям седмичен спад отчете широкият BG BX40 (-1.89%), следван от равно претегления BG TR30 (-1.27%), 
измерителя на българските „сини чипове“ SOFIX (-0.93%) и секторния BG REIT (-0.81%) 
През първите пет работни дни на октомври беше регистрирано разминаване между фондовите борси от двете страни на 
Атлантическия океан, където всички основни индекси отчетоха повишения, и на Българската фондова борса (БФБ), където 
и четирите измерителя регистрираха понижения. Преди това четири поредни седмици и трите пазара бяха в синхрон, 
където доминираха загубите. 
Ситуацията на пазарите на акции в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк беше определена от „Ройтерс“ като поемане 
на глътка свеж въздух, докато „болезненият спад на пазарите продължава, а инвеститорите се борят с труден избор: да се 
придържат ли към акциите и да се надяват на обрат или да ги избягват, докато настъпят по-добри времена“. В същото 
време много от анкетираните анализатори смятат, че „негативните новини вече са оценени от пазарите, включително 
страховете от рецесия“. 
Тъй като пазарите се сринаха през септември, предпазливите инвеститори намалиха активите си в акции в полза на по-
безопасен „терен“, привлечени от по-високата доходност на всичко - от държавни облигации до операции на валутните и 
стоковите пазари. Последните икономически данни от САЩ и в по-малка степен в Западна Европа, от миналата седмица 
накараха много от предпазливите инвеститори да се насочат отново към пазарите на акции, с което се обяснява и техният 
възход в първата седмица на октомври. „Някои инвеститори започват да се притесняват, че стоенето отстрани може в 
крайна сметка да им струва скъпо, след като пазарите се обърнат, защото пропускането на няколко големи дни на печалби 
може да намали общата възвръщаемост в перспектива“ казва пред „Ройтерс“ Глен Ко, ръководител на екипа за анализи 
на глобалната търговия с акции в Bank of America (BoA). Той припомни, че предишните пазарни дъна бяха белязани след 
това от яростни ралита, които възнаградиха онези, които се задържаха на пазарите на акции. 
„За повечето инвеститори това е колебание за избор от две възможности - страхувам ли се да пропусна възходящото 
движение и ралито на акции, или повече се страхувам да не взема грешно решение, когато пазарите падат“, казва в 
заключение анализаторът на BoA. 
Историята е показвала многократно, че недостатъчното инвестиране в акции може да доведе до пропускане на значителни 
печалби. Пазарите на акции са склонни да регистрират най-силните си печалби през следващия месец, когато в предишния 
е достигнато дъното (какъвто е случаят със септември), според проучване на Goldman Sachs. Анализатори на американската 
банка са установили, че широкият щатски индекс S&P 500 е регистрирал средна възвръщаемост от 16% през всеки месец, 
следващ спад на четири до осем поредни седмични мечи или почти мечи пазари от 1980 г. насам. 
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Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ 
показа, че „червената серия“ е прекъсната от двете страни на Атлантика. Пазарите в Западна Европа регистрират първото 
седмично покачване след четири на понижение, като общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 
приключи с ръст от 0.98%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-голям седмичен ръст завърши 
френският САС-40 (+1.85%), следван от британския FTSE 100 (+1.41%), германския DAX (+1.40%), италианския FTSE MIB 
(+1.36%) и испанския IBEX 35 (+0.95%). 
От другата страна на океана, на „Уолстрийт“ в Ню Йорк отминалата седмица приключи също с повишения. С най-голям 
ръст завърши индустриалният Dow Jones (+1.99%), следван от широкия S&P 500 (+1.51%) и технологичния Nasdaq Composite 
(+0.73%). 
Седмична и годишна равносметка за БФБ 
През първата работна седмица на октомври (3-7) Българската фондова борса (БФБ) приключва търговията с понижения и 
за четирите индекса, за разлика от фондовите борси в Западна Европа и Ню Йорк. За отбелязване е, обаче, че има известна 
връзка с тези пазари, защото сред най-печелившите на софийската борса бяха чуждестранни компании, чийто акции се 
търгуват на БФБ (виж по-нататък). 
Най-голям седмичен спад отчете широкият BG BX40 (-1.89%), следван от равно претегления BG TR30 (-1.27%), измерителя 
на българските „сини чипове“ SOFIX (-0.93%) и секторният BG REIT (-0.81%). 
От началото на годината до 7 октомври SOFIX се е понижил с 8.49%, а на годишна база, спрямо 7 октомври 2021 г. 
българският основен индекс е с повишение от 1.51%. 
БФБ отчете по-слаб седмичен оборот 
спрямо предходната седмица (26-30 септември). Осъществени са 1 648 сделки с 2 824 151 лота за 14 498 581 лева, спрямо 
2 034 сделки с 2 375 025 лота за 16 701 730 лева или с 386 сделки и 2 203 149 лева по-малко, но с 449 126 лота повече. 
Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 9 дружества, колкото и в предходната седмица. Най-голям седмичен 
оборот отчете Синтетика АД (SYN) с 20 сделки за 4 228 740 лева, следвано от НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) 
с 8 сделки за 3 004 071 лева, Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) със 7 сделки за 2 009 344 лева, БТФ ЕФ 
Принсипал ETF (EFPR) с 9 сделки за 998 920 лева, ДФ Актива Балансиран Фонд (ACTB) с една сделка за 752 500 лева, 
германската Siemens AG (SIE) с 37 сделки за 236 752 евро (463 040 лева), Алтерко АД (A4L) със 112 сделки за 256 162 лева, 
Градус АД (GR6) със 17 сделки за 219 393 лева, Феникс Капитал Холдинг АД (PCH) с една сделка за 204 400 лева. 
В тази група на най-оборотните емисии за четвърта поредна седмица попада НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7), 
а за втора Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM). 
Деветте дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 12 136 570 лева, формират 83.71% от 
седмичния оборот на БФБ. За отбелязване е, че 3 дружества са реализирали сделки за над 1 милион лева. 
След като и четирите индекса регистрират седмични понижения, 
губещите акции са повече от печелившите 
при съотношение 51% за губещите към 44% за печелившите и 14 на сто без промяна. При другите показатели 
съотношенията също е по-голямо при губещите: при емисиите (61% за губещите към 29% за печелившите и 10 на сто без 
промяна) и при сделките (54% за губещите към 32% за печелившите и 10 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ* 
Седмичният преглед (3 -7 октомври) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба: 
- при SOFIX е регистрирано седмично понижение с 0.93% спрямо спад с 0.34% в предходната седмица. През отминалите 
пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 325 316 лота за 919 126 лева 
спрямо 1 848 388 лева седмица по-рано; 
- при BGBX 40 е отчетен спад с 1.89% след понижение от 0.19% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни 
с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки 1 054 163 лота за 3 743 278 лева спрямо 
8 075 096 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 е регистрирано понижение с 1.27% при спад от 0.68% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 471 175 лота за 5 
593 042 лева спрямо 6 055 679 лева седмица по-рано; 
- секторният BG REIT е със спад от 0.81% при загуба от 1.20% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с 
акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 122 573 лота за 294 438 лева спрямо 475 584 лева 
седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
В тази група доминират акциите на чуждестранните компании, които се търгуват на БФБ: 
- германската Siemens AG (SIE) е начело в групата на най-печелившите акции със седмичен ръст от 9.07% и оборот от 236 
752 евро (463 040 лева), при последна цена от 105.800 евро/акция; 
- германската софтуерна компания SAP SE (SAP) е с повишение от 7.80% и оборот от 189 462 евро (370 550 лева), при 
последна цена от 88.400 евро/акция; 
- германската Bayerische Motoren Werke AG (BMW) е с нарастване от 5.46% и оборот от 11 966 евро (23 403 лева), при 
последна цена от 72.770 евро/акция; 
- американската Amazon.com Inc. (AMZ) е с ръст от 4.24% и оборот от 31 374 евро (61 361 лева), при последна цена от 
123.000 евро/акция; 
- китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) е с повишение от 4.18% и оборот от 11 185 евро (28 876 лева), при последна 
цена от 86.000 евро/акция. 
Най-губещите акции 
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- БГ Агро АД (BGAG) е начело в групата на най-губещите акции, с понижение от 15.89% и седмичен оборот от 35 393 лева, 
при последна цена от 1.270 лв./акция и пазарна капитализация от 51 253 949 лева; 
- Алкомет АД (ALCM) е със спад от 13.75% и седмичен оборот от 25 024 лева, при последна цена от 6.900 лв./акция и пазарна 
капитализация от 123 875 417 лева; 
- Алтерон АДСИЦ (ALT) е на загуба от 11.67% и седмичен оборот от 11 156 лева, при последна цена от 21.200 лв./акция и 
пазарна капитализация от 31 905 958 лева; 
- Смарт Органик АД (SO) е с понижение от 10.06% и седмичен оборот от 34 943 лева, при последна цена от 14.300 лв./акция 
и пазарна капитализация от 147 433 000 лева; 
- британския телеком Vodafone Group Public Limited Co. (VODI) е със спад от 7.87% и седмичен оборот от 92 307 евро 
(180 534 лева), при последна цена от 1.182 евро за акция. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (3 - 7 октомври) с книжата на: 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки само на 6 октомври с 2 000 акции за 1 600 лева, след което цената 
им се е повишила с 6.67%, при последна цена от 0.800 лв./акция и пазарна капитализация от 14 687 079 лева; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 30 септември с 500 акции за 
650 лева, след което цената им е спаднала с 7.14%, при последна цена от 1.300 лв./акция и пазарна капитализация от 
17 336 631 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 9 483 акции за 5 939 лева, след което цената им се е понижила с 10.29%, 
при последна цена от 0.610 лв./акция и по ниска пазарна капитализация от 15 316 130 лева спрямо 17 073 719 лева седмица 
по-рано; 
- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 23 септември с 5 акции за 31 лева, 
след което цената им се е повишила с 19.23%, при последна цена от 6.200/акция и пазарна капитализация от 95 201 868 
лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирана сделка, като последната е била на 14 септември, с 10 акции за 36 лева, 
след което цената им се е повишила с 2.86%, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 
лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата работна седмица не са 
реализирани сделки, като последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите 
книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) са реализирани сделки с 30 акции за 513 лева на 4 октомври, след което цената им се е понижила 
с 14.57%, при последна цена от 17.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация от 147 985 680 лева, спрямо 173 230 296 
лева в предходната седмица; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но през отминалата седмица 
не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, 
след което цената им не се е променила. 
- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки с акции на дружеството, като последната е била на 30 
септември с 20 акции за 30 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна 
капитализация от 30 768 534 лева; 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 23 септември с 15 акции за 24 лева, 
след което цената им не се променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 46 268 781 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации 
за 286 000 лева при номинална стойност от 1000 лева номинал/брой, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000 лева номинал/брой; 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg. 
* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото 
едни и същи емисии са включени в два и повече индекса. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg 
 
√ Британското правителство избра площадка за строителство на термоядрена електроцентрала 
Британското правителство обяви, че е избрало площадката на електроцентралата „Уест Бъртън“ в Нотингамшир за 
разполагане на прототип на термоядрена електроцентрала – сферичен токамак за производство на електроенергия – STEP. 
Демонстрационната инсталация трябва да започне работа през 2040 година, съобщи  www.gov.uk  
Ядреният синтез е базиран на физичните реакции, които захранват слънцето и звездите. Технологията има значителен 
потенциал за осигуряване на безопасна, надеждна и нисковъглеродна енергия. 
Правителството на Острова осигурява 220 милиона лири за първата фаза на STEP, като Британската агенция за атомна 
енергия трябва да разработи концептуалния дизайн до 2024 година. 
 
√ "Росатом" ще помага на Бразилия в атомната енергетика 
Бразилската ENBPar подписа Меморандум за разбирателство с „Росатом“, който цели да стимулира сътрудничеството 
между двете корпорации в областта на атомната енергия, съобщи www.world-nuclear-news.org  
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Документът бе парафиран по време на 66-ата Генерална конференция на МААЕ във Виена. Сътрудничеството включва 
поддръжката, работата и извеждането от експлоатация на съществуващите АЕЦ в Бразилия, изграждане на нови централи 
с голяма мощност на базата на руски технологии, доставка на продукти, както и услуги за горивния цикъл на настоящи и 
бъдещи атомни централи, обучение на специалисти и други. 
Бразилия има два работещи атомни реактора, които произвеждат 3% от електроенергията на страната. Властите очакват 
скоро да бъде пуснат и трети енергоблок на АЕЦ „Ангра“ в Рио де Жанейро, като предвиждат и допълнително разширяване 
на атомния флот на страната. 
В началото на годината в Бразилия започна процес по селектиране на площадки за нови енергоблокове, които да бъдат 
изградени до средата на века. През юни бразилската компания Eletronuclear и френската EDF също подписаха Меморандум 
за разбирателство за развитието на общи енергийни проекти. 
 
Мениджър 
 
√ Добри новини за глобалния зърнен баланс 
Основните зърнени контакти на световните борсови пазари изпращаха противоречиви сигнали в края на септември в 
зависимост от информацията за прибирането на реколтите, динамиката на износа и влиянието на геополитическия фактор. 
Европейските пазари реагираха с повече отклонения поради по-голямата им свързаност с Черноморския регион и 
реакцията на официалното присъединяване на нови украински територии към Русия. 
След оповестяването на актуализираните данни на Международния съвет по зърното стана ясно, че има подобрение в 
състоянието на глобалния зърнен баланс и увеличение на оценката за размера на преходните запаси, което не дава 
обективни предпоставки за устойчив възходящ тренд. 
Пшеницата в САЩ слезе с 3.00 долара до 391.00 щ.д./тон, тази във Франция поевтиня с 7.00 евро до 353.00 евро/тон. 
В Украйна цената с доставка до Унгария намаля с 10.00 долара до 280.00 щ.д./тон, руската цена е с плюс 5.00 долара до 
320.00 щ.д./тон. 
Поради очакванията за по-ниски от очакваното добиви в ЕС и САЩ, цената на американската царевица поскъпна с 4.00 
долара до 325.00 щ.д./тон, във Франция – с  6.00 евро до 342.00 евро/тон, а в Русия движението е нулево - 303.00 щ.д./тон. 
Цената на ечемика във Франция загуби 4.00 евро до 314.00 евро/тон, в Русия нагоре с 3.00 долара и 288.00 щ.д./тон. 
Рапицата на Euronext възстанови част от загубите с плюс 5.00 евро до нива от 616.75 евро/тон. 
Цената на нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам, доставка октомври-декември, добави 45.00 
долара до 1330.00 щ.д./тон, а тази на рафинираната захар се връща нагоре с 21.50 долара до 551.30 щ.д./тон на борсата в 
Лондон. 
В подкръг "Зърно" на Софийска стокова борса котировките през седмицата са сравними със старите цени. Сключиха се 
сделки за хлебна пшеница в големи количества за 719.50 лв./тон. Фуражна пшеница в големи количества се търси на 615.00 
лв./тон. Предлагането на фуражен ечемик дава котировки от 665.00 лв./тон, това на царевица е на 650.00 лв./тон. Има 
заявки за покупка на маслодаен слънчоглед на 1000.00 лв./тон. Всички цени са без ДДС. 
В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки продължават да са  стабилни, има предлагане на зрял фасул на 
2664.00 лв./тон и белен слънчоглед на 3031.00 - 3128.00 лв./тон. 
В подкръг „Индустриални стоки” се сключиха сделки за енергоносители: дърва за огрев на 147.00 лв./куб.м и на 349.00 
лв./тон, за въглища – на 950.00 лв./тон. 
Дизелово гориво се изтъргува в рамките на 2487.28 – 2690.00 лв./хил.л, бензин А95Н -  на 2480.00 лв/хил.л, газьол за ПКЦ 
– от 2614.70 до 2709.00 лв./хил.л, а газ пропан бутан - на 980.00 лв./хил.л. 
Продажби имаше и на двигателни масла на 15900.00 - 19350.00 лв./хил.л, хидравлични на 6900.00 - 7570.00 лв./хил.л и 
трансмисионни на 11140.00 лв./хил.л, както и греси от 11.53 до 13.00 лв./кг. 
 
√ ОББ пусна калкулатор за изчисляване на въглеродните емисии в земеделието 
Обединена българска банка (ОББ) разработи уникален за България дигитален инструмент за устойчивост в сектор 
Земеделие - ОББ Агро калкулатор на въглеродните емисии. Иновативната услуга е достъпна на сайта на банката и напълно 
безплатно позволява на всички земеделски производители, независимо дали са клиенти на финансовата институция, в 
няколко лесни стъпки да изчислят въглеродния отпечатък на стопанствата си - парниковите газове от дейността им, в 
еквивалент на въглероден двуокис. 
Една от целите зад идеята на ООБ за разработването на дигиталния инструмент е повишаването на информираността по 
темата - задача, която банката определя, като изключително важна за адекватни, бързи и стратегически решения в прехода 
към устойчиво земеделие. Определяне на конкретните мерки за въздействие върху климата и планиране на зелени 
инвестиции са първите съществени стъпки за компаниите по пътя на трансформация и осигуряване 
на  конкурентоспособността си, както у нас, така и на световния пазар. 
ОББ Агро калкулатор на въглеродните емисии дава обща картина на статуса на стопанството. След въвеждане на базови 
показатели, изцяло онлайн, се пресмята емисионния отпечатък от селскостопанските дейности, а след регистрация, 
услугата генерира и индивидуален доклад. В него са посочени областите в производството, на които следва да се обърне 
внимание и се предоставят конкретни препоръки в кои дейности бизнесът би могъл да подобри екологичното си 
въздействие. 
Създадена като част от стратегията на ОББ за постигане на конкретни цели, свързани с устойчивото развитие и подкрепа 
на бизнеса, методологията на Калкулатора е разработена със съдействието и експертизата на Института за аграрна 
икономика. В обхвата на дигиталния инструмент попадат 28 от най-често упражняваните земеделски дейности в България, 
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като фокусът е върху индикаторите на тези от тях, които формират основната част от парниковите емисии на сектора – 
метан (CH4), диазотен диоксид (N2O) и въглероден диоксид (CO2). Паралелно с изчисляването на резултата, стойностите 
автоматично се сравняват със средните показатели за България, което дава статус на стопанството, а данните за отпечатъка 
на бизнеса могат да се споделят директно в социалните мрежи. 
„Нашите ангажименти към устойчивото развитие, в 
съчетание със стремежа на ОББ да отговори на нуждите 
на своите клиенти и да бъде техен партньор в 
справянето с регулаторните предизвикателства по 
темата, провокираха създаването на иновативен 
продукт за земеделския сектор. ОББ Агро калкулатор на 
въглеродните емисии е работещо решение за 
земеделците, с което им даваме възможност за оценка 
на въздействието върху околната среда и впоследствие 
да планират мерки за прехода към устойчиво 
земеделие. ОББ последователно ще предоставя 
експертиза и ще съдейства на компаниите в сектора с 
финансиране на инвестиции за трансформацията им по отношение на устойчивост и намаляване на въглеродния 
отпечатък.”, коментира Десислава Симеонова, изпълнителен директор „Малки и средни предприятия“ в ОББ и лидер на 
програмата „Устойчиво финансиране“ на KBC Груп в България. 
В отговор на появилите се предизвикателства и в помощ на земеделците, ОББ създаде и Партньорска програма: 
,,Партньори за прецизно земеделие“, състояща се от компании – експерти в сектора. Те ще подкрепят стопанствата в 
процеса на преход, с насоки и решения за прецизно и ефективно земеделие. Първите три компании вече официално са 
част от проекта. Единият от тях е Институтът по аграрна икономика, който ще бъде в готовност да консултира земеделците 
при нужда от информация за селскостопански и свързани с тях дейности (които не са обхванати от Калкулатора); данни за 
пазарни тенденции; изготвяне на технологични карти и производствени приходно-разходни бюджети в земеделието; 
анализ и оценка на различни външни фактори върху секторни и други. 
Част от партньорската програма към ОББ Агро калкулатор на въглеродните емисии са две от най-реномираните компании, 
предлагащи продукти и услуги в областите на прецизното земеделие и животновъдството: НИК ЕЛЕКТРОНИКС за 
консултиране на растениевъдите и АГРИТОП - експертът, към който банката ще насочва животновъдите при нужда от 
подкрепа и консултация. 
ОББ Агро калкулатор на въглеродните емисии  е първото работещо дигитално решение за устойчиво земеделие, на база 
на което компаниите могат да изградят стратегия, която ще ги подготви за прехода към устойчиво земеделие и 
необходимите за постигането му инвестиции. 
 
√ САЩ отпускат на България $40 млн. за модернизацията на армията 
Конгресът на САЩ одобри близо 40 милиона долара допълнително чуждестранно военно финансиране за България, 
съобщи посолството на САЩ у нас на страницата си в интернет. То е предназначено за подкрепа на модернизацията на 
българските въоръжени сили, за засилване на колективните отбранителни усилия на НАТО в региона и за надграждане на 
способностите и оперативната съвместимост на България за възпиране и защита срещу повишените рискове за Алианса в 
този критичен регион. 
"България предостави ценна хуманитарна помощ за Украйна на фона на руската пълномащабна инвазия и допринесе 
значително за колективната отбрана, като стана домакин на многонационалната бойна група на НАТО, която е важен 
елемент от възпиращата и отбранителна позиция на Алианса на източния фланг. България също така предостави убежище 
на десетки хиляди разселени украинци", пишат от посолството на САЩ.  "Съединените щати и България са стратегически 
партньори в сферата на сигурността. Ние сме по-силни заедно. Това ново финансиране ще ускори ключовите усилия за 
модернизиране на Българската армия, които са жизненоважни за постигането на целите на НАТО за повишена оперативна 
съвместимост и по-добра колективна сигурност", посочва Херо Мустафа, посланик на САЩ в България. 
Финансирането за България е част от цялостен пакет за подкрепа, обявен от Държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен 
на 8 септември. Целта на този пакет е да укрепи сигурността на Украйна и 17 от нейните съседни държави, включително 
България, които са в потенциален риск от бъдеща руска агресия, съобщи БНТ. 
 
√ ЕЦБ предупреждава банките да внимават с изплащането на бонуси 
Европейската централна банка засилва натиска върху някои банки да ограничат бонусите за 2022 година на фона на 
опасенията за помрачаването на икономическите перспективи, предава Блумбърг, позовавайки се на запознати 
източници. 
Висшият банков надзорен орган в еврозоната е уведомил наскоро индивидуални кредитори, че очаква ограничаване на 
променливите възнаграждения и дивиденти, тъй като е загрижен, че енергийната криза може да доведе до вълна от 
неизпълнение на задължения. Предупрежденията са зачестили, тъй като ЕЦБ вижда по-рязко забавяне на икономиката в 
Европа през следващата година като вероятен сценарии, твърдят източниците. 
Нарастващият натиск идва, след като няколко банки от еврозоната, включително UniCredit SpA, Commerzbank AG и Deutsche 
Bank AG, наскоро дадоха оптимистични прогнози, дори при нарастващата инфлация и нарастващите лихвени проценти, 
които натежават върху икономическите перспективи. 
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Кредиторите изтъкват също, че е малко вероятно да се наложи да заделят огромни кредитни провизии, дори и при 
допълнителното предизвикателство на растящите цени на енергията в Европа. 
ЕЦБ смята, че кредиторите може да подценяват рисковете. „Съществува известно нежелание от страна на банките да 
участват сериозно в надзорни дискусии“, каза наскоро Андреа Енрия, който ръководи Надзорния съвет на ЕЦБ. „Европа е 
изправена пред постоянен и пълномащабен макроикономически шок, който изисква надзорните органи да проявяват 
изключителна предпазливост“, каза той. 
По-рано ЕЦБ показа, че е готова да се намеси, ако смята, че плановете за бонуси на дадена банка са прекомерни на фона 
на повишените икономически рискове. Регулаторът призова за умереност по време на пандемията и впоследствие 
принуди няколко кредитора, включително BNP Paribas SA, Deutsche Bank и UniCredit, да намалят бонусите си за 2020 г., 
съобщи Блумбърг. 
Говорител на ЕЦБ е отказал коментар за медията. 
Бонусите обикновено отговарят за по-малка част от изходящите капиталови потоци, отколкото дивидентите, въпреки че 
има примери, като този на Deutsche Banк, при които ситуацията не е такава. 
Натискът на ЕЦБ поставя много банки в трудна ситуация, тъй като те се насочват към стабилни печалби след силни 
търговски резултати. Това обикновено води до очаквания сред банкерите, че ще получат по-високи бонуси. Много 
кредитори също обещаха да извършат значителни изплащания на инвеститорите през следващите години, като 
намаляването на тези суми може да предизвика остра реакция. 
Принуждаването на банките да намалят изплащанията може да създаде проблеми за самата ЕЦБ. Енрия каза наскоро, че 
предупрежденията по време на ранните дни на пандемията от COVID-19, че неизпълнението на кредитите може да се 
увеличат драстично, са се оказали твърде песимистични, подхранвайки нагласата сред банките „да отхвърлят призивите 
на регулаторите за предпазливост като неоправдан консерватизъм“. 
През 2020 г. ЕЦБ призова банките да заделят големи провизии заради локдауните срещу разпространението на 
коронавируса, което създаде голямо забавяне на печалбите през тази година. Надзорният орган също така приложи де 
факто забрана за изплащане на дивиденти и обратно изкупуване на акции, което се оказа вредно за банковите оценки и 
стана обект на публична критика от няколко високопоставени банкери от еврозоната. 
ЕЦБ премахна свързаните с пандемията ограничения за дивиденти и бонуси през 2021 г. и вместо това ги замени с призив 
към банките да възприемат „разумен и далновиден подход“, когато вземат решение за бонуси. 
 
√ Лек растеж на борсите в Европа в края на седмицата 
Европейските акции се повишиха в ранната търговия в петък въпреки спада в сектора на компаниите за полупроводници 
след по-слабите печалби и прогнози на Samsung и Advanced Micro Devices, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,36 пункта, или 0,09%, до 396,71 пункта. Индексът се понижи и в 
четвъртък, след като протоколите от последното заседание на Европейската централна банка разпалиха страховете 
относно състоянието на инфлацията в еврозоната и агресивните политически ходове за нейното укротяване. 
Немският показател DAX се повиши с 8,04 пункта, или 0,06%, до 12 478,82 пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст 
от 4,83 пункта, или 0,08%, до 5 941,25 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 9,12 пункта, или 
0,13%, до 7 006,39 пункта. 
Сега вниманието на инвеститорите е насочено към данните за новите работни места в САЩ, които ще бъдат публикувани 
по-късно днес. Очаква се те да покажат, че растежът на работните места се е забавил през септември и че общите условия 
на пазара на труда остават трудни. Това ще даде на Федералния резерв на САЩ още една причина да продължи да вдига 
лихвите. 
„Причината този набор от данни да е важен е, че те ще покажат дали ентусиазираните повишения на лихвените проценти 
на Фед сега се усещат на пазара на труда“, каза Софи Лунд-Йейтс, водещ капиталов анализатор в Hargreaves Lansdown. 
„Днешните новини ще оформят паричното решение на Фед през ноември“, добавя тя. 
STOXX 600 се повиши по-рано тази седмица след по-малкото от очакваното повишение на лихвените проценти от страна 
на Австралийската централна банка и икономическите данни от САЩ, които дадоха надежда за обръщане на политиките 
на централните банки. Индексът е нараснал с 1,9% през седмицата и е в крак с най-доброто си седмично представяне от 
края на юли. 
Междувременно данните показват, че продажбите на дребно в Германия са спаднали повече от очакваното през август, 
докато промишленото производство се е свило заради проблемите с веригите на доставки, предизвикани от с пандемията 
и войната в Украйна. 
Акциите на европейските компании от сектора за производство на чипове поевтиняха, след като южнокорейския гигант 
Samsung Electronics и американският производител на чипове AMD сигнализираха, че спадът на продажбите в сектора 
може да бъде много по-лош от очакваното. Цените на книжата на Infineon, BE Semiconductor, ASML, STMicroelectronics и 
ASMI се понижиха с 0,47% 0,56%, 1,50%, 1,83% и 1,52%%, повличайки надолу по-широкия технологичен сектор (SX8P) с 
0,98%. 
Акциите на Adidas поевтиняха с 1,27% след като германският производител на спортни стоки започна преглед на бизнес 
партньорството си с рапъра и моден дизайнер Кание Уест. 
Цената на книжата на Renault скочи с 3,73%, достигайки до върха на индекса STOXX 600, след като ODDO BHF повиши 
рейтинга за акциите на френския автомобилен производител. 
Цената на книжата на Credit Suisse се повиши с 5,69%, след като кредиторът съобщи, че изкупи обратно до 3 милиарда 
швейцарски франка дълг. 
Загуби на Уолстрийт 
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Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения в четвъртък, докато търговците оценяваха 
колебанията при акциите и облигациите в началото на месеца, пише Си Ен Би Си. 
 Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 346,93 пункта, или 1,15%, до 29 926,94 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 38,76 пункта, или 1,02%, до 3 744,52 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 75,33 пункта от стойността си, или 0,68%, достигайки ниво от 11 073,31 пункта. 
Въпреки тези резултати и трите индекса са на път да приключат седмицата с ръст от 4%, записвайки най-доброто си 
седмично представяне от 24 юни насам. Най-добре представящият се сектор бе този на енергетиката, който напредна с 
1,8%, докато най-големи загуби бяха отчетени в сектора на комуналните услуги, който се понижи с 3,3%. 
Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа прескочи прага от 3,8%, докато тази по 2-годишните 
облигации, които са по-чувствителна към промените в паричната политика, надмина 4,2%. 
Инвеститорите чакат данните за работните места в петък, които ще дадат повече яснота за това как се е справил пазара на 
труда през септември. Икономисти, анкетирани от Dow Jones, очакват докладът да покаже, че през септември броят на 
работните места е нараснал с 275 хил., а безработицата се е задържала на ниво от 3,7%. 
В сряда данните от ADP показаха, че пазарът на труда остава силен сред частните компании през септември, когато 
фирмите са добавили 208 000 хил. работни места, надминавайки прогнозите на Уолстрийт. В четвъртък обаче заявленията 
за помощи при безработица се оказаха повече от очакваното, което е сигнал, че може да има известна слабост на пазара 
на труда. 
„Отново инвеститорите очакват лошите новини да бъдат добри новини“, пише Крис Сениек от Wolfe Research в бележка от 
четвъртък, като, че дори септемврийският доклад да покаже по-слаби от очакваното данни, ръстът на работните места 
вероятно ще се задържи и вероятността Федералния резерв да промени политиката си е малка. 
Уолстрийт започна седмицата с добро представяне, като S&P 500 регистрира най-голямото си двудневно рали от 2020 г. 
насам. Акциите опитаха да продължат печелившата си серия в сряда, но в крайна сметка не успяха. Dow завърши 
търговията със спад от около 42 пункта, или 0,14%, докато S&P 500 и Nasdaq Composite се понижиха съответно с 0,20% и 
0,25%. 
Спад в Азия 
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения в петък преди 
публикуването на данните за работните места в САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 195,19 пункта, или 0,71%, до 27 116,11 пункта.   
Хонконгският бенчмарк Hang Seng се понижи със 140,82 пункта, или 1,29%, до 10 778,61 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi изтри 5,02 пункта от стойността си, или 0,22%, достигайки ниво от 2 232,84 пункта.   
Австралийският измерител ASX 200 се понижи с 54,7 пункта, или 0,8%, до 6 762,8 пункта. 
Пазарите в континентален Китай останаха затворени за празничните дни, известни като „Златната седмица“ 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,16 пункта, или 0,03%, до 582,38 пункта. BGBX40 повиши с 0,48 пункта, или 0,36%, до 134,66 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,69 пункта, или 0,10%, до 702,61 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 178,14 пункта. 
 
√ ЕБВР дава рамо на малкия бизнес в Румъния – отваря кредитна линия за 50 млн. евро 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) отпуска 50 млн. евро на UniCredit Leasing Corporation в подкрепа 
на лизингополучателите от румънския микро-, малък и среден бизнес. Заемът цели да гарантира, че секторът ще има 
непрекъснат достъп до финансиране и така той ще бъде по-конкурентоспособен и устойчив. 
Кредитната линия ще помогне за разширяване на финансирането на лизинг за частни предприятия в Румъния, 
насърчавайки ги да инвестират във високи стандарти, технологии и услуги за енергийна ефективност. 
Част от кредитите ще бъдат съобразени със зелените цели, които ЕБВР си поставя, в синхрон с решенията на Парижкото 
споразумение за ограничаване на изменението на климата до 1,5 градуса по Целзий до 1 януари 2023 г. и ще направи поне 
половината от инвестициите си екологични до 2025 г. 
Този заем е част от рамката за финансово посредничество на ЕБВР. Чрез банкови заеми, програми за кредитиране на МСП, 
капиталови инвестиции и подкрепа за други финансови услуги, като застраховане и лизинг, финансовата институция се 
ангажира с различни доставчици на такива продукти (финансови посредници) за развитие на финансовите сектори в своите 
региони и за насърчаване на предприемачеството. 
UniCredit Leasing Corporation IFN SA, собственост на UniCredit Bank Romania SA и UniCredit Consumer Financing IFN SA, е най-
голямата лизингова компания в Румъния. С широкия си регионален обхват румънският финансов посредник е в добра 
позиция да предоставя финансиране на ММСП и да привлича нови клиенти, посочват от ЕБВР. 
Фокусът на банката в Румъния е насочен върху финансирането на инфраструктура, особено в регионите, повишаване на 
производителността на частния сектор и по-нататъшно развитие на финансовия сектор и капиталовите пазари. 
Досега ЕБВР е финансирала 497 проекта в Румъния на обща стойност над 10 млрд. евро. 
 
√ Геополитическото напрежение със САЩ може да даде тласък на иновациите в Китай 
Напрежението между САЩ и Китай накара Пекин да бъде по-самостоятелен и това може да е положително за иноваторите 
в Китай. Това заяви пред Си Ен Би Си инвестиционният специалист в JPMorgan Asset Management Александър Тревс. 
„Една от непредвидените последици от този сблъсък между Китай и САЩ е, че тя извади на преден план решимостта на 
Пекин да стане самодостатъчен в цяла гама от индустрии“, каза Тревс. 
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В средата на 90-те години на миналия век китайските компании бяха предимно производители на стоки за масовия пазар, 
добави той. 
„Сега имате истински технологични новатори. Мисля, че геополитическото напрежение, за което говорите, просто ще 
засили това – защото Китай трябва сам да направи тези неща и те ще продължат напредъка в тази област“, добави Тревс. 
Китай увеличи инвестициите в своята местна индустрия за чипове в опит да намали зависимостта си от чуждестранни 
доставчици на ключови технологии различни продукти - от електрически превозни средства до мобилни телефони. 
Страната обаче все още разчита в не малка степен на чужди технологии. 
Тревс е на мнение, инвеститорите трябва да търсят компании, които ще постигнат успех въпреки геополитическото 
напрежение. 
„Геополитиката е тук, за да остане, така че свикнете с нея, просто приемете това“, каза той пред Си Ен Би Си. 
Инвестиционният специалист каза още, че тази година JPMorgan е инвестирал в китайски технологични компании 
„Някои от фирмите имат „водещи в света бизнес модели“ и огромен адресируем пазар, докато оценките са по-добри от 
преди:, добави той. 
„Освен това рентабилността се е подобрила, защото компаниите харчат по-малко и са по-малко агресивни една срещу 
друга, отчасти поради регулациите. Тази година инвестираме в китайските интернет компании точно поради тази 
причина”, каза Тревс. 
Отделно, в областта на електрическите превозни средства в Китай, Тревс каза, че JPMorgan търси компании с най-голяма 
ценова мощ - обикновено производителите на батерии, а не конкретни автомобилни марки. 
 
√ Петролът поевтинява на фона на опасенията за търсенето 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, прекъсвайки петдневната серия от повишения, след като 
инвеститорите прибраха печалби на фона на доклад за забавяне на икономическата активност в Китай - най-големият 
вносител на суров петрол в света, предаде Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,80 долара, или 0,82%, до 97,12 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,75 долара, или 0,81%, до 91,89 долара за барел. 
Активността в сектора на услугите в Китай се сви през септември за първи път от четири месеца, тъй като мерките срещу 
разпространението на COVID-19 удариха търсенето и бизнес доверието, показват данни от уикенда. 
Забавянето на икономиката на Китай, който е вторият по големина потребител на петрол в света след САЩ, допринася към 
нарастващите опасения относно възможна глобална рецесия, предизвикана от повишаването на лихвите на множество 
централни банки в борбата им с високата инфлация. 
„Петролът... получава троен удар от икономическата слабост на Китай, затягането на паричната политика на САЩ и 
намесата на администрацията на Байдън в петролния резерв“, посочи в бележка Стивън Инес, управляващ директор в SPI 
Asset Management. 
Той визира възможността за освобождаване на допълнителни количества петрол от Стратегическия петролен резерв (SPR) 
на САЩ през следващия месец в отговор на решението на  Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и 
нейните съюзниците, водени от Русия, носещи общото название ОПЕК+, да намалят добива с 2 млн. барела на ден. След 
обявяването на решението двата петролни еталона регистрираха най-големите си увеличения в процентно изражение от 
месец март насам. 
Съкращенията на ОПЕК+, които идват преди влизането в сила на ембаргото на Европейския съюз върху руския петрол, 
внасян по море, ще намалят предлагането на и без това стегнатия пазар. Санкциите на ЕС за руския суров петрол и петролни 
продукти ще влязат в сила съответно през декември и февруари. 
Анализатори в банки и брокерски компании повишиха прогнозите си за цените на суровия петрол и очакват Брент да се 
покачи над 100 долара за барел през следващите месеци. 
Въпреки обещаните съкращения на добива, държавната петролна компания на Саудитска Арабия - Saudi Aramco, е казала 
на най-малко петима клиенти от Северна Азия, че ще получат пълни обеми суров петрол по договора през ноември, 
твърдят запознати източници. 
Това би означавало малка промяна във физическите доставки на петрол поне за азиатските купувачи на суров петрол от 
Саудитска Арабия, която като най-големият производител на ОПЕК и ще поеме голяма част от обявените съкращения. 
 
√ Световната банка предупреди: светът е в разгара на петата вълна на дълговата криза 
Президентът на Световната банка Дейвид Малпас предупреди, че светът е в разгара на петата вълна на дълговата криза и 
призова за повече подкрепа за страните, които са в беда. Лидерът на институцията допълни, че 44 млрд. долара плащания 
за обслужване на дълговете са с падеж през 2022 г., съобщиха световните медии. 
Пандемията принуди много страни да вземат повече заеми и СБ и МВФ предупредиха, че много от тях вече са изправени 
или са изложени на риск от дългови затруднения на фона на растящата глобална инфлация и нарастващите лихвени 
проценти. 
„Притеснен съм за нивата на дълга, притеснен съм за отделните страни… Само през 2022 г. около 44 млрд. долара 
плащания за обслужване на дълга от двустранно и частно обслужване на дълга са изискуеми в някои от най-бедните 
страни. Те са далеч по-големи от потоците чуждестранната помощ, на които страните могат да разчитат", заяви Малпас 
пред политици в навечерието на Годишната среща на Световната банка и Международния валутен фонд „Приобщаващ 
растеж; хранителна и енергийна криза; образование и климат” от 11 до 16 октомври във Вашингтон. 
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Малпас призова за „радикална прозрачност” от кредиторите и заемополучателите по отношение на нивата на дълга. Той 
отдавна настоява основният кредитор Китай да бъде по-отворен при отпускането на заеми и по-активен в усилията за 
преструктуриране на дълга, процес, който набира сила. 
Някои наблюдатели предупредиха, че агресивното повишаване на лихвените проценти от големите икономики може да 
предизвика глобална рецесия, но политиците са на мнение, че задържането на инфлацията на сегашните нива е далеч по-
опасно. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Поредна жертва на агресията на пътя. Гост: Красимир Цветков - председател на Националния таксиметров 
синдикат 

- Ще успее ли 48-ят парламент да излъчи правителство? Гост: Никола Минчев - „Продължаваме промяната" 
- Ще успее ли 48-ят парламент да излъчи правителство? Гост: Атанас Зафиров – БСП 
- Нуждае ли се страната ни от заместващи изтребители, докато дойдат новите F-16? Гост: Йордан Божилов - експерт 

по отбрана и сигурност 
бТВ, „Тази сутрин" 

- Каква е причината за агресията, отнела живота на таксиметров шофьор? Гост: Тодор Тодоров - криминален 
психолог 

- Рокади в БАБХ. Гост: Христо Вълчанов - директор на БАБХ 
- Как продължава промяната? Гост: Даниел Лорер - „Продължаваме промяната" 
- Получиха ли възрастните хора очакваното увеличение? Гост: Мика Зайкова - икономист 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Октомври рязко вдигна цените на храните: палмовото сирене стигна цената на кравето отпреди година 
в. Труд  - Радев управлява още шест месеца 
в. Телеграф  - Графа би Лили по приходи 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – 24 часа с кръв и дрога на пътя 
в. 24 часа - 24 млн. долара отстъпка за вторите F-16, ако парламентът каже "да" до 15 декември 
в. Труд - Масовите лекарства пак поскъпнаха 
в. Труд  - Вдигат данък сгради с инфлацията 
в. Телеграф - До няколко седмици: Очакваме 2,7 млрд. лева от Брюксел 
в. Телеграф  - 83 общини на ръба на заличаването 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Вежди Рашидов, доайен на новото 48-о НС: Омразата ражда само омраза, тя е път за никъде 
в. Труд - Социалният психолог Росен Йорданов пред Труд NEWS : Някой друг определя и движи поведението на ПП, ДБ и 
БСП 
в. Телеграф  - Доц. Алексей Пампоров, социолог: Имаме най-големия спад на населението 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Янев чака на пусия, но кризата ще откара още 20 години 
в. Труд - Големите градове масово губят население 
в. Телеграф - След смъртта на таксиметров шофьор в София: облякъл се Илия пак в тия 
 
√ Предстоящи събития в страната на 10 октомври 
София 

- От 10.30 часа в сградата на ЦУ на НЗОК на ул. Кричим“ №1, председателят на Надзорния съвет на институцията (НС 
на НЗОК), д-р Александър Златанов, и управителят ѝ, проф. д-р Петко Салчев, ще се срещнат с журналисти след 
извънредното заседание на НС на НЗОК.  

- От 11.00 часа в изложбената зала на Държавна агенция "Архиви“ на ул. "Московска“ № 5, ще се проведе 
пресконференция по повод отбелязваме Деня на българските архивисти 

- От 18.00 часа в Галерия СТУБЕЛ ще бъде открита изложба живопис на АТАНАС ПАРУШЕВ  
*** 
Бургас. 

- От 12.00 часа официално ще бъде открит новият демонстрационен център на ТК "Акве калиде“. С посетители 
новата туристическа атракция ще работи от вторник. 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в зоопарка във Варна ще бъдат представени новите обитатели на зоокъта. 
*** 
Добрич. 
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- От 10.00 до 16.00 часа в Държавен архив – Добрич ще се проведе Ден на отворени врати по повод 10 октомври – 
Ден на архивите в България и ще бъде открита изложба "Дарители на Държавен архив – Добрич през 2021 година“. 

- От  12.30 часа в Младежки център – Добрич, Зала 3 ще се проведе неформално обучение на тема "Толерантност“  
с младежи от ФСГ "В. Левски“ по проект BGLD-1.003-001 "Младежки център Добрич - Вашето днес“, финансиран 
от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

- От 13.30 часа ще се проведе среща с Маестро Емил Табаков - гост диригент на БКО, Д-р Емилия Баева - зам.-кмет 
ХД, Маестро Арто Чифчиян - диригент на БКО и Ирина Олшанска - концерт майстор на БКО в Огледална зала "Нели 
Божкова", където е репетицията на оркестъра. 

- От 14.00 часа от Храм "Свети Георги“ – начална точка на първия маршрут, стартира "Живо минало за живо бъдеще“ 
младежка инициатива по проект BGLD-1.003-001 "Младежки център Добрич - Вашето днес“, финансиран от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.  

*** 
Горна Оряховица. 

- От 11.30 часа ще бъде проведена начална  пресконференция в зала 102 в Община Горна Оряховица, на която ще 
бъде представен проект BGJUSTICE -3.002-0004-C01 "Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта 
на правосъдието за деца - Община Горна Оряховица“. Проектът е на стойност 101 385,65 € (198 293,10 лв.) и се 
финансира по Програма "Правосъдие" чрез Норвежкия финансов механизъм 2014- 2021 г. 

*** 
Плевен. 

- От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА в Плевен ще се проведе пресконференция по повод предстоящия 
седми пешеходен поход "Плевен - Тотлебен". Участие ще вземат кметът на село Тотлебен Емил Гашев и 
представители на фирмите, спонсори на инициативата. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на творческият колектив "На улицата“. Темата 
е: Нов любителски киноклуб започва работа по международен кинофестивал в *** 

- От 19.00 часа в Драматичен театър, лятна сцена, продължава изданието Есенни литературни дни 2022. Ще се 
проведе музикално – поетичен спектакъл "Малката Родина" по стихове на Мая Ангелова, Ники Комедвенска, Яна 
Кременска, Кръстьо Раленков и Николай Милчев. Постановка – Светла Тодорова,  вокален педагог – Евгени 
Господинов. Премиера. 

*** 
Търговище. 

- От 11.30 часа в Община Търговище, Проф. Николай Овчаров ще представи новооткритите през това лято сребърни 
съкровища от Мисионис. 

*** 
Шумен. 

- От 17.30 часа в изложбена зала на РБ "Стилиян Чилингиров“, ще бъде открита изложба живопис и приложно 
творчество "Претворени парченца от миналото“ на Теодора Николова. 

- От 19.00 часа в камерна зала на ДКТ "Васил Друмев“, ще се проведе постановката "Импро миш-маш“. 

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

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

