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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Президентът свиква 48-ото Народно събрание на 19 октомври 
Президентът Румен Радев дава още време на партиите за консултации - да търсят съгласие за ново управление. 
Държавният глава свика с указ първото заседание на новото Народно събрание на 19 октомври, сряда, от 9.00 часа. 
240 депутати от седем партии и коалиции ще пристъпят прага на парламента. Свои представители ще имат от ГЕРБ-СДС, 
"Продължаваме Промяната", ДПС, "Възраждане", БСП, "Демократична България" и "Български възход". 
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че на фона на войната в Украйна и последствията от нея, страната ни се нуждае не 
само от правителство, но и от парламент. Подчерта отново, че предлага не коалиции, а разговори по конкретни политики, 
които да бъдат проведени от контактни групи. Обясни защо не вижда общи допирни точки единствено с "Възраждане", 
въпреки че "много по-лесно би работил с тях, защото били сериозни хора". 
"Проблемът там е идеологически, защото няма на какво да стъпим”. Като темели за ГЕРБ. Тука е мостът между нас 
- те са за излизане от НАТО и ЕС, да не се влиза в еврозоната, да не се подпомага Украйна и да се преговаря за руски 
газ", заяви Бойко Борисов-лидер на ГЕРБ. 
Тези точки на ГЕРБ съвпадат в голямата си част с визията на ПП, ДБ и ДПС. Затова и именно с тях, както и с Български възход 
,от ГЕРБ виждат възможност за бъдещи разговори чрез контактни групи, последвани от общо гласуване в парламента.  
"Ако тази контактна група каже - вие за еврозоната ли сте - Да. Само че за да се приеме този закон за еврозоната трябват 
вашите депутати, ще го приемете ли? Да, с вашите - Да. Пишеме точка едно и отмятаме - ще мине в парламента". 
И така по всички останали теми от общ интерес, обясни Борисов. 
Чак след като се разберат по политиките, следвал разговорът как и с кого ще се изпълняват те. 
ГЕРБ се съмняват в честността на машинния вот и затова са изпратили официално искане до ЦИК за достъп на всички 
заинтересовани лица до сорс кода на софтуера. Нямало 70 000 души да отидат, само за да натиснат копчето не подкрепям 
никого, смята лидерът на ГЕРБ. 
От "Продължаваме Промяната" остават твърди в позицията си да не подкрепят първия мандат на ГЕРБ. Ако се стигне до 
втори мандат, ще направят усилия за съставяне на мнозинство, коментира в "Денят започва по БНТ" Никола Минчев. Той 
обаче е скептичен за евентуален успех. 
"С тази конфигурация мислим, че това е изключително трудна задача – искаме реформаторско мнозинство, с нулева 
толерантност към корупцията, което е сложна задача", заяви Никола Минчев. 
Според него правителство на малцинството не е работещ вариант, защото едно управление трябва да има достатъчно ясна 
подкрепа на парламента, за да прокарва политиките си. Повтори, че "Продължаваме Промяната" ще бъдат конструктивна 
опозиция и няма да спъват работата на Народно събрание. Ше подкрепят това, което заслужавало да бъде подкрепено. 
"Това са нашите приоритети, които ако видим в НС, ще ги подкрепим – например, законите по Плана за 
възстановяване и устойчивост", каза Никола Минчев. 
Атанас Зафиров от БСП пък коментира, че трябва да се види какъв ще бъде ходът на спечелилите изборите. Според него 
ГЕРБ, ДПС и "Възраждане" трябва да бъдат на нивото на своите отговорности и да предложат управление на страната. 
Правителство на малцинството се очертава като възможен изход при тази политическа ситуация и не трябва да бъде 
пренебрегвано като възможност, каза още Зафиров. Подчерта също, че ако третият мандат дойде при БСП, левицата ще 
положи всички усилия България да има редовно правителство. 
 
√ Ръст в производството и разпространението на ток, газ и топлоенергия, отчитат от НСИ 
16.5% ръст на индекса на промишленото производство през август 2022 г. в сравнение със същия месец миналата година, 
отчитат от НСИ. 
Най-голямо увеличение и е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 51.3%, 
както и в преработващата промишленост - с 12.7%. Понижение е регистрирано в добивната промишленост - с 5.7%. 
Леко повишение - с 1% е регистрирано и в индекса на строителната продукция в сравнение с миналата година. Ръст от 3,3% 
се наблюдава при сградното строителство, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава намаление 
с 2.0%. 
 
√ Повече пари за болниците до края на годината 
Бюджетите на болниците в последното тримесечие ще бъдат увеличени с 39%. Средствата идват от преразпределение на 
бюджета и не се налага деблокиране на резерва за неотложни разходи. 
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154 болници са достигнали основна заплата от 2000 лева за лекар и 1500 лева за медицинска сестра. А 222, предимно 
малки лечебни заведения, не са постигнали нивата на възнагражденията, заложени в колективния трудов договор. 
Върховният административен съд спря разпоредбите, които предвиждаха санкции за болниците, които не успеят да 
повишат заплатите. Така всички болници ще продължат да работят с 25% увеличение на цените на клиничните пътеки до 
края на годината 
"Исканията за увеличаването на цените на клиничните пътеки, свързани с инфлацията. Годишнината инфлация с 
натрупване е 17.7% по данни на НСИ. Цените на клиничните пътеки са вдигнати с 25%. С коя инфлация да ги увеличим, 
след като те са повече от натрупаната година инфлация", каза проф. Петко Салчев - управител на НЗОК. 
 
√ Питай експерта: Докога ще растат цените на храните? 
Между 20% и 30% са поскъпнали плодовете и зеленчуците от зимата насам, отчитат от Института по аграрна икономика.  
В рубриката "Питай експерта" на "Денят започва" доц. д-р Божидар Иванов от института коментира, че липсата на 
достатъчно вътрешно производство и високият дял на вноса допълнително допринасят за поскъпването. 
Репортерска проверка на "Денят започва" показа, че в момента на пазарите най-много се търсят чушките, доматите за 
консерва, морковите и карфиола. Търговци, обаче, споделят че потреблението у нас се е свило и хората купуват по-малки 
количества. 
Според доц. Иванов цените ще продължат да растат заради обстановката, в която се намираме, но е важно това да става с 
по-бавен темп, за да не се стига до напрежение. В същото време глобалната реколта е достатъчно добра, за да не се очакват 
кризи. 
Според доц. Иванов, ако се вземат адекватни макроикономически мерки, ситуацията на пазара постепенно ще се 
урегулира и доходите може да догонят ръста на инфлацията. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Нови ракетни удари в Запорожие 
Нови ракетни удари в Запорожие. Отново са атакувани инфраструктурни обекти. Информацията е на местните власти. 
Изяснява се дали има жертви и колко тежки са нанесените щети. 
Светът остро осъди руските ракетни атаки в Украйна - САЩ ги определиха като "брутални" и обещаха още военна помощ 
за Киев. 
 
БНР 
 
√ Решението на ЦИК, с което са обявени депутатите в НС, е обнародвано в Държавен вестник 
Решението на Централната избирателна комисия, с което са обявени избраните за депутати в 48-ото Народно събрание е 
обнародвано в днешният брой на Държавен вестник. 
48-ото Народно събрание ще бъде конституирано идната седмица. 
Президентът Румен Радев насрочи първото парламентарно заседание за 19 октомври в 09,00 ч. 
 
√ Национално съвещание на МВР с участието на премиера 
Премиерът Гълъб Донев ще участва в национално съвещание на МВР днес. 
В съвещанието освен премиерът, ще участват и професионалното, и политическото ръководство на МВР. 
Ще бъде представен анализ на резултатите на дейността на министерството в периода на подготовката и провеждането 
на избори за Народно събрание, резултати от противодействието на конвенционалната престъпност и ефекта от 
прилаганите мерки за безопасност на движението по пътищата. 
В заседанието ще вземат участие и директорите на областните дирекции на МВР в страната, както и ръководителите на 
главните дирекции във вътрешното министерство. 
 
√ Министърът на туризма с проектозакон за дигиталната реклама на българските курорти 
Интервю на Даниела Стойнова с Илин Димитров в предаването ''12+3'' 
Министърът на туризма Илин Димитров публикува за обществено обсъждане проектозакон, който да бъде гласуван от 
новия парламент. Става дума за дигиталната реклама на българските курорти в популярните международни платформи, в 
които сега присъстваме слабо и заради бюрократичната процедура на обществените поръчки.  
"Идеята е България да се рекламира в дигиталните медии, ще можем да бъдем гъвкави без процедура за обществени 
поръчки. Турция днес има пуснати 570 реклами във Фейсбук и в Инстаграм. От нас имаме 30. Процедурата е тромава, 
оскъпява се ненужно. Трябва да сме гъвкави, когато рекламираме. Основна задача е да влезем в телефоните на 
европейците с банери, клипове, послания".  
Финансирането на рекламите ще идва директно от бюджета на Министерството на туризма.  
Министър Димитров предлага и 100 млн. лева за увеличаването на средствата за реклама на бранша.  
Интервюто с Илин Димитров можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Търговските банки у нас вече дават индикации за увеличение на лихвите по кредитите 
Репортаж на Наталия Ганчовска в предаването ''12+3'' 
Търговските банки у нас вече дават индикации за увеличение на лихвите по кредитите. Най-напред към юридическите 
лица, до края на годината се очаква това да усетят и домакинствата, които имат заеми. 

https://bntnews.bg/news/pitai-eksperta-dokoga-shte-rastat-cenite-na-hranite-1210241news.html
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В същото време, прогнозите за личната инфлация, която ще усети всеки върху джоба си, извън официалната статистика, 
вече надхвърлят 30%. 
От началото на октомври БНБ увеличи основният лихвен процент с 0,5 пункта. Така за първи път след януари 2016 г. този 
процент се вдига. Повишението отбелязва и най-високата стойност на лихвения процент от декември 2009 г., когато той бе 
0,55 на сто. Това няма да е последното увеличение, прогнозират експерти. Решението идва в отговор на инфлацията и след 
като в последните месеци редица водещи централни банки по света увеличиха своите основни лихви, ефектът върху 
политиката на търговските банки няма да закъснее и още до края на годината ще започне ръст на лихвите по кредитите. 
Най-вероятно първо за новите заеми, а след това и тези по съществуващите.  
Под натиска на лихви, инфлация и очаквана рецесия - какво да бъде правилното поведение на хората. Това коментира 
пред БНР финансовият анализатор Десислава Николова: 
"Към настоящия момент има две банки, които са предприели корекции в лихвите. Едната - с 0,11 в лихвата по кредити за 
нови клиенти. Другата е предприела корекция в лихвите по всички кредити, включително новоотпуснати. За момента тези 
корекции се отнасят само за юридически лица".  
Репортаж на Наталия Ганчовска в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Визита в България, Румъния и Турция на енергийния помощник-държавен секретар на САЩ 
Помощник-държавният секретар на САЩ по въпросите на енергийните ресурси Джефри Пайет ще посети Турция, Румъния 
и България тази седмица, съобщи американският Държавен департамент. 
В трите страни той ще се срещне с официални правителствени представители и фактори от сектора на енергетиката. 
Целта е  насърчаване на двустранните и търговските енергийни връзки. Пайет ще обсъди укрепването на европейската 
енергийна сигурност, намаляването на зависимостта от руски изкопаеми горива и  прехода към чиста енергия. 
Той ще говори в Истанбул на регионален форум за перспективите на чистата енергия, организиран от Атлантическия съвет. 
В София Джефри Пайет ще се срещне с представители на правителството и на частния сектор и ще обсъди с тях 
икономическите връзки и координацията в енергийната сигурност. 
В Букурещ неговите срещи ще насърчат гражданското сътрудничество в областта на ядрената енергетика и ще отбележат 
25 години от стратегическото партньорство с Румъния. 
 
√ Стартира 13-тото издание на кариерния форум за информационни технологии, комуникации и аутсорсинг 
В София започва 13-тото издание на най-големия специализиран кариерен форум за информационни технологии, 
комуникации и аутсорсинг 2022. Тазгодишното издание ще посрещне повече от 100 компании изложители и ще очаква 2 
500 посетители. 
За поредна година кариерният форум "Дни на кариерата" в IT-сектора и комуникациите ще се проведе в четири 
академични града: София, Пловдив, Варна и Габрово и виртуално на специализирана платформа. 
Форумът дава възможност на студенти-специалисти, които търсят условия за работа и кариерно развитие в областта на 
информационните технологии, телекомуникациите и аутсорсинг-индустрията да се срещнат с компаниите-лидери на 
пазара и да открият своето ново работно място или шанс за участие в стажантска програма. 
На посетителите събитието предоставя предимството на място да се срещнат с представителите на бизнеса, да се 
ориентират на пазара на труда и да получат съвети за успешната си професионална реализация. 
 
√ Пътниците на летище София все още са под равнището от 2019 г. 
Пътниците на летище София до края на септември тази година все още са под равнището от 2019 година, информират от 
управата. Обслужените са с почти един милион по-малко в сравнение с предкризисната година. 
Международни редовни полети са използвали 531 565 души, което е с близо 6% по-малко спрямо времето преди 
коронакризата, а пътувалите по вътрешни линии са намалели с почти 18%. 
Най-добри показатели се наблюдават при чартърните пътници, които през септември 2022 г. са с 48% повече и са общо 41 
244. Спад от над 17% се наблюдава и при обработените пощенски и товарни пратки. 
 
√ ЕК ще предложи пакет от икономически мерки, включващ помощ за отделните компании 
Брюксел ще предложи серия от мерки за подкрепа на закъсалите икономики на ЕС, засегнати от войната в Украйна, които 
ще включват помощ за отделните компании. 
Предложенията включват субсидирани заеми и ликвидни интервенции за защита на бизнеса от рязко нарастващите 
разходи за енергия, според поверителният проект, цитиран от "Файненшъл таймс". 
ЕК също така обмисля отпускането на помощ за ускоряване на внедряването на възобновяеми източници на енергия и 
отопление, се казва още в документа. Това ще включва разхлабване на правила за държавна помощ по отношение на 
инвестициите във водород в усилие за декарбонизиране на икономиката. 
Европейски регулатори казаха, че помощта трябва да бъде "целенасочена и пропорционална" и в съответствие с правилата 
на ЕС, за да се избегнат "състезания за субсидии" и нарушаване на конкуренцията на единния пазар. 
В документа също така се казва, че кризата води до по-високи цени, особено на царевицата и пшеницата, и опасения, че 
продуктите могат да не продължат да постъпват от Украйна в Европа. "Координираният икономически отговор на 
държавите членки и институциите на ЕС е от решаващо значение за смекчаване на непосредствените социални и 
икономически отрицателни последици в съюза", се посочва в проекта. 
Предложенията са част от разширение на така наречената временна рамка, стартирана по-рано тази година. Подобни 
временни рамки се превърнаха в постоянен елемент в Брюксел от началото на коронавирусната пандемия, което принуди 

https://bnr.bg/post/101718440/targovskite-banki-u-nas-veche-podavat-indikacii-za-uvelichenie-na-lihvite-po-kreditite
https://www.state.gov/assistant-secretary-for-energy-resources-pyatt-travels-to-turkey-romania-and-bulgaria/
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европейските власти да смекчат правилата, свързани с размера на помощта, която отделните държави членки могат да 
предоставят на бизнеса, за да помогнат при рязко падащите приходи. 
 
√ САЩ, ЕС и шефът на НАТО осъдиха остро руските ракетни удари срещу Украйна 
Днес лидерите на Г-7 ще проведат извънредна видеоконферентна среща за допълнителни санкции срещу Москва 
Съединените щати, Европейският съюз и генералният секретар на НАТО осъдиха остро масираните руски ракетни удари 
срещу Украйна и подчертаха, че помощта за Киев няма да бъде прекратена. Лидерите на Г-7 ще проведат днес 
видеоконферентна среща, за да решат какви допълнителни санкции да предприемат срещу Москва. 
Междувременно украинската страна съобщава за нови руски нападения, сред които по Ладижката ТЕЦ във Виницка област 
с дронове камикадзе. Отново са нанесени и ракетни удари в Запорожка област срещу инфраструктурни обекти. 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш обвини Русия в "неприемлива ескалация на войната". 
Посланикът на Украйна в ООН Сергей Кислица определи Русия "терористична държава" по време на извънредно заседание 
на организацията. Общото събрание беше свикано заради анексирането на четири украински региона от страна на Москва, 
и се проведе часове след масираните руски ракетни удари върху украински градове. 
"Кървава следа остава след влизането на руската делегация на това общо събрание. Целенасоченото поразяване на 
цивилни обекти е военно престъпление. Русия за пореден път доказва, че е терористична държава, която трябва да бъде 
възпряна по най-категоричен начин", посочи Кислица. 
В отговор представителят на Русия не засегна ракетните удари, но защити анексирането на украински региони от страната 
му. Общото събрание на ООН отхвърли предложението на Русия за тайно гласуване на подготвяната осъдителна 
резолюция за анексирането на украински територии. Възможно е документът да бъде гласуван още тази вечер от 193-те 
държави на организацията. 
Руският президент Владимир Путин не спомена нищо за ударите в Украйна с цивилни жертви, но даде да се разбере, че 
вчерашните въздушни удари са отмъщение за експлозията на Кримския мост, която окачестви като терористичен акт. 
Говорителят на върховния представител за външната политика и сигурността на Европейския съюз Петер Стано определи 
руските твърдения за България и взрива на Кримския мост като "лишени дори и от най-малка достоверност". 
Преди това ръководителят на Следствения комитет на Русия Александър Бастрикин съобщи, че камионът, взривил 
съоръжението, е тръгнал от Бургас. 
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова обвини Съединените щати, че пречат на мирното решаване 
на конфликта в Украйна. Според нея Вашингтон цели само да нанесе стратегическо поражение на Русия, която е готова за 
дипломация, но само ако бъдат изпълнени условията й. 
Украйна не може да бъде сплашена с ракетни удари, заяви президентът Володимир Зеленски: 
"Защо бяха нанесени такива удари? Врагът иска да се страхува, да накара хората да бягат, но за нас  посоката е само една 
- напред, и показваме това на бойното поле". 
Зеленски съобщи, че е разговарял с американския президент Джо Байдън. Двамата са обсъдили противовъздушната 
отбрана на Украйна, като Зеленски е заявил, че тя е вече приоритет №1 в отбранителното сътрудничество между Украйна 
и Съединените щати. 
 
√ Гърция поддържа висока степен на заетост на терминала за втечнен газ на остров Ревитуса 
Гърция поддържа висока степен на заетост на терминала за втечнен газ на остров Ревитуса. 
България внася азерски газ през връзката Комотини - Стара Загора, което предполага по-ниска необходимост от втечнен 
газ, според гръцките експерти. 
През ноември се увеличават количествата втечнен газ за терминала на остров Ревитуса, информират от държавния 
оператор за пренос на газ и собственик на терминала "ДЕСФА". 
В отчета на компанията се посочва, че през септември част от внесения и обработен газ е транспортиран до България. 
София получава газ при необходимост от този терминал и за сега не се посочва дали за октомври и ноември България ще 
използва тази възможност. 
Откриването на връзката Комотини - Стара Загора захранва българската газова система с азерско горива, което намалява 
необходимостта от газ от остров Ревитуса, уточняват енергийни експерти. 
За настоящия месец се очакват още шест танкера на Ревитуса, а за ноември девет. 
 
√ Германия ускорява процедурата по осигуряване на 200 млрд. евро в помощ на бизнеса и домакинствата 
Германското правителство ускорява законодателната процедура, по която ще осигури 200 милиарда евро за бизнеса и 
домакинствата през тази и следващите две години, съобщава Франс прес. 
Според агенцията законопроектът със субсидиите, които трябва да защитят обикновените германци от поскъпването на 
електроенергията, ще бъде представен още в началото на седмицата. 
По-рано в петък за енергийни мерки се обяви Петер Адриан, председател на Германската търговска и индустриална 
камара. Пред ежедневника "Райнише пост" той посочи, че към момента Германия купува природен газ на цени, които са 
10 пъти по-високи, отколкото в Съединените щати. По думите му, ако тази тенденция не бъде овладяна в близко време, 
"ще трябва да кажем сбогом на много компании и техните служители още преди да свърши зимата", предаде Ройтерс. 
Значителният размер на германските субсидии предизвика остри критики от Полша и други държави членки. Полският 
премиер Матеуш Моравецки упрекна Берлин в откровен "егоизъм": 
"Без да се съобразява с никого, германското правителство, понеже е начело на най-богатата страна в ЕС, предлага гигантска 
сума - 200 милиарда евро, в подкрепа на индустрията си, на компаниите си. Италианците, французите, поляците не могат 
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да си го позволят, но германците могат! Ако това е справедливо, честно, равно тълкуване на правилата на общия пазар, 
простете ми, но не разбирам. Разговарях с поне дузина европейски лидери и всеки от тях бе критичен към германското 
предложение". 
 
√ Бундесбанк: Германия няма да претърпи дълбок икономически спад 
Президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел прогнозира в петък, че икономическият спад, който Германия очаква, няма да 
бъде дълбок и че няма да бъде последван от вълна от неплатежоспособност. 
Икономиката леко ще се свие през третото тримесечие, като свиването ще се засили през четвъртото тримесечие и ще 
продължи в началото на 2023 г., каза Нагел пред Sueddeutsche Zeitung. 
БВП на страната ще нарасне между 1,3% и 1,5% тази година и ще остане без промяна (икономическа стагнация) през 2023 
г., добави той. 
Инфлацията през 2023 г. ще бъде не по-малко от 6%, надминавайки прогнозите за цялата еврозона, разкри още 
управителят на германската централна банка. 
 
√ Британският премиер Лиз Тръс е готова да направи пореден завой във фискалната си политика 
Скай нюз съобщи, че британският премиер Лиз Тръс е готова да направи пореден завоя във фискалната си политика 
като се вслуша в призивите за увеличаване на социалните помощи в съответствие с инфлацията. От Лондон – 
Веселин Паунов: 
Публична тайна е , че в правителството се водят разгорещени спорове за това дали увеличението на социалните помощи 
да бъде с 5% в съответствие с повишаването на заплатите, както искат Лиз Тръс и финансовият й министър, или с 10% в 
съответствие с инфлацията, както настояват други министри. 
В групата за по-голямо увеличение е й лидерът на Камарата на общините Пени Мордант, а днес има среща на кабинета по 
този въпрос. 
В интервю за Скай нюз вчера сутринта заместник-министърът за пенсиите и трудовата заетост Виктория Прентис каза, че 
още не е взето решение, но тя не очаква това да стане по-рано от края на ноември, тъй като тепърва ще излизат данни на 
националната  статистика за движението на заплатите и инфлацията. 
Английската централна банка междувременно обяви нови мерки за справяне с финансовата криза. Една от тях е 
изкупуване на до 10 милиарда паунда държавни облигации дневно или двойно повече от досегашния лимит от 5 
милиарда. 
В същото време от MillionPlus – асоциация на съвременните университети в Англия и Шотландия, съобщиха, че стотици 
хиляди студенти са изправени пред финансови трудности в резултат на поскъпването на живота /храна, транспорт, наем, 
сметки за енергия/, като това най-сериозно засяга тези от работническата класа, чернокожите и по-възрастните студенти. 
 
√ Рябков: Русия ще отговори на нарастващата намеса на Запада в Украйна 
Прекият конфликт със Съединените щати и НАТО не е в интерес на Москва, но тя ще отговори на нарастващата намеса на 
Запада в украинския конфликт, заяви във вторник руският заместник външен министър Сергей Рябков, цитиран от РИА 
Новости и Ройтерс. 
"Очевидно е, че пряк сблъсък със САЩ и НАТО не е в интерес на Русия. Ние предупреждаваме и се надяваме, че Вашингтон 
и другите западни столици осъзнават опасността от неконтролирана ескалация", предупреди Рябков и добави, че Москва 
ще трябва да предприеме "адекватни контрамерки, включително асиметрични“, поради нарастващото участие на 
Съединените щати и Европа в "конфликта с Украйна". 
Подобна заплаха отправи и руският посланик във Вашингтон Анатолий Антонов. 
Освен това Рябков отбеляза, че Москва е обезпокоена от "непрестанната широкомащабна помощ", която Киев получава. 
Забележките му идват, след като президентът на Съединените щати Джо Байдън каза, че Вашингтон ще достави на Украйна 
модерни системи за противовъздушна отбрана. 
Снощи Джо Байдън обеща, че Вашингтон ще предостави на Украйна усъвършенствани системи за противовъздушна 
отбрана, наред с други форми "на подкрепа", от която Киев се нуждае, "за да се защити“. 
Според изявление, публикувано от Белия дом, Байдън е казал на украинския президент Володимир Зеленски в телефонен 
разговор между двамата лидери, че осъжда ракетните атаки срещу Украйна от Русия и каза, че САЩ ще продължат да 
работят за предоставяне на повече "сигурност, икономическа и хуманитарна помощ" на Киев. 
 
√ Руският посланик във Вашингтон: САЩ и съюзниците им се доближиха до червената линия 
САЩ и техните съюзници се доближиха до червената линия, продължавайки да доставят оръжие на Киев, каза руският 
посланик във Вашингтон Анатолий Антонов, цитиран от ТАСС. 
"Призоваваме САЩ и техните съюзници да не пресичат червените линии, до които се доближиха. Спрете да помпате 
режима със смъртоносни оръжия. Това само ще доведе до нови жертви и разрушения, като допълнително ще удължи 
конфликта", предупреди Антонов. 
Посланикът подчерта, че изявленията на Белия дом за намерението му да продължи да подкрепя Киев с оръжие се 
възприемат „като още едно потвърждение на факта, че Вашингтон се е консолидирал в статута на участник в конфликта“. 
Президентът на САЩ Джо Байдън в телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски увери, че Вашингтон 
възнамерява да продължи да предоставя военна помощ на Киев, включително на „модерни системи за противовъздушна 
отбрана“. 
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√ Спад на Московската борса и напрежение на европейските пазари на акции след руските ракетни удари по украински 
градове 
Московската фондова борса се намира под натиск от продажби, като в същото време има известно напрежение и на 
европейските пазари на акции с оглед на днешната серия руски ракетни атаки срещу Киев и редица други градове в 
Украйна. 
Инвеститорите се опасяват от допълнителна ескалация на конфликта, която ще доведе и до още по-голямо влошаване на 
икономическите перспективи. 
Деноминираният в рубли руски фондов индекс MOEX се понижава през ранната следобедна търговия в понеделник с над 
3%,  задълбочавайки спада си с 4% през предходната сесия и отправяйки поглед към многогодишното дъно, което беше 
ударено в деня на началото на руската военна инвазия в Украйна на 24-ти февруари. 
Европейските борси също стартираха търговия с известен спад, който обаче беше париран в голям степен през 
следобедната търговия, като към 14,30 часа българско време общият европейски индекс Stoxx Europe 600 се понижава с 
едва 0,05%, френският CAC 40 - с 0,27%, британският FTSE100 - с 0,3%, италианският MIB - с 0,15% и испанският Ibex 35 
-  0,2%, докато германският индекс DAX 30 дори излезе на позитивна територия, нараствайки с 0,64%. 
В същото време еврото поевтинява с 0,5% към 0,9700 щатски долара, докато руската валута се обезценява с над 2,5% към 
62,30 рубли за един долар. 
Петролът Брент поевтинява с над 1% към 96,80 долара за барел след рязкото му поскъпване през предходните дни на 
търговия към 98,75 долара (най-високо ценово ниво от 30-ти август насам). 
Ноемврийските газови фючърси на нидерландския хъб TTF пък поскъпват през ранния следобед с 2% към 159 евро за 
мегаватчас, след като в началото на търговията в понеделник паднаха за кратко до 144 евро за MWh, достигайки най-ниско 
ценово ниво от началото на месец юли. 
 
√ МВФ представя новите си прогнози за световното икономическо развитие 
Международният валутен фонд се очаква да представи новите си икономически прогнози за развитието на света. Това ще 
стане в рамките на есенните годишни срещи със Световната банка. 
Вчера управляващият директор на фонда Кристалина Георгиева и президентът на Световната банка Дейвид Малпас се 
обединиха около тезата, че рискът от световна рецесия е все по-голям и са нужни координирани монетарни и фискални 
действия. 
МВФ прогнозира, че около една трета от световната икономика ще претърпи поне две последователни тримесечия на 
отрицателен растеж през 2022 и 2023 г. (т.нар. "техническа рецесия"), като общото икономическо забавяне ще бъде в 
размер на около 4 трилиона долара. 
Кристалина Георгиева заяви в понеделник, че светът "не може да си позволи инфлацията да бъде влака-беглец“ и се 
застъпи за "решителни действия", въпреки че призна, че прекаленото затягане на паричната и лихвената политика ще 
допринесе за рисковете от рецесия. 
"Необходима е известна подкрепа, но тази подкрепа трябва да бъде добре насочена, защото ако не е, ще "наливаме масло 
в пламъците на инфлацията"" отбеляза още тя. 
Борбата с климатичните промени също остава основен фокус в работата на двете институции, базирани във Вашингтон. 
 
√ Президентът на Световната банка: Реална е заплахата от глобална рецесия следващата година 
Налице е реална заплаха светът да изпадне в рецесия през следващата година, заяви президентът на Световната банка 
Дейвид Малпас преди началото на есенните срещи на банката и на Международния валутен фонд. Според Малпас 
усилията за развитие в света в момента се сблъскват със серия проблеми: 
"Дълговите нива за развиващите се икономики стават все по-голямо бреме. Покачващите се лихвени равнища усложняват 
ситуацията. Инфлацията продължава да е проблем, особено за бедните. В Световната банка имаме много данни по тази 
тема, особено с доклада от миналата седмица, посветен на бедността. Той е първият от две години насам, знаете – това е 
двугодишен цикъл. Имаме 70 милиона души, които са изпаднали в бедност за този период, и също така, много 
обезпокоително е, че с 4 % е намалял броят на хората със средни доходи", отбеляза Малпас. 
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева посочи от своя страна, че светът не може 
да си позволи инфлацията да продължи да нараства прекалено дълго и да се превърне във "влак беглец". Георгиева описа 
факторите за високата инфлация: 
"Ефектът от Covid-19 върху веригите на доставки, тази безсмислена война, която причинява покачването на цените, 
особено на енергоносителите и хранителните продукти". 
За пореден път Кристалина Георгиева подчерта, че борбата с променящия се климат не трябва да спира и припомни, че 
човечеството "може да оцелее при висока инфлация и рецесия, но не и при нестихващи климатични промени". 
 
√ Трима икономисти си поделят Нобеловата награда за икономика 
Трима икономисти, базирани в Съединените щати, получиха в понеделник Нобеловата награда за икономически науки за 
2022 г. за своите открития за това "как обществото се справя с финансовите кризи". 
Бившият председател на Федералния резерв - Бен Бернанке, както и Дъглас Даймънд и Филип Дибвиг подобриха 
световното разбиране за ролята на банките по време на финансови кризи, включително защо е от решаващо значение да 
се предотврати колапсът на банките в тези времена. 
"Прозренията на лауреатите подобриха способността ни да избягваме както сериозни кризи, така и скъпи спасителни 
програми“, отбеляза председателят на комисията по наградите Торе Елингсен. 
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Тримата икономисти ще си поделят тазгодишната награда на стойност 10 милиона шведски крони (близо 900 000 долара), 
предадоха световните агенции. 
Професор Бен Бернанке бе президент на Управлението за федерален резерв (Фед) на САЩ от 2006 до 2014 година. По 
време на мандата му начело на институцията протече глобалната финансова криза от 2008 година, припомня ДПА. В 
момента е сътрудник в института "Брукингс". 
Дъглас Даймънд е професор по финанси и има активна преподавателска дейност в Чикагския университет. 
Изследователската му дейност е насочена към финансовите посредници, финансовите кризи и ликвидността. 
Филип Дибвиг преподава във Вашингтонския университет в Сейнт Луис, професор по банкиране и финанси. Занимава се с 
изследвания относно корпоративни финанси, финансови пазари, ценообразуване на активи, ценни книжа, индустриална 
организация и управление на портфолио. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Акции и държавни облигации поевтиняват с нарастване на инфлационния страх 
Инвеститорите продължиха да анализират коментарите на служители на Федералния резерв за признаци на 
отслабване на ястребовата позиция на централната банка 
Технологичните компании поведоха спада на акциите в Азия на фона на опасенията, че нарастващите лихвени проценти и 
геополитическите заплахи ще спрат икономическия растеж. 
Някои от най-големите загуби бяха в свързаните с чипове акции в Япония, Южна Корея и Тайван, където търговците се 
върнаха от ваканции, за да се присъединят към глобалната разпродажба на акции на компании за полупроводници. 
Ограниченията на администрацията на Байдън върху достъпа на Китай до американската полупроводникова технология 
изтриха повече от 240 милиарда долара от пазарната стойност на сектора в световен мащаб и се прехвърлиха на валутния 
пазар, натежавайки върху корейския вон и тайванския долар. 
Доларовият индекс се покачи до най-високото си ниво този месец и йената се търгуваше в рамките на нивото, което 
подтикна японските власти да защитят валутата през септември. Юанът се понижи с увеличаването на притесненията, че 
Пекин ще поддържа политиката си за нулев Covid доста след конгреса на Китайската комунистическа партия този месец. 
 

 
 
Доходността на 30-годишните съкровищни облигации се повиши до най-високото си ниво от 2014 г., след като търговията 
с държавни облигации на САЩ се възобнови след прекъсване за Деня на Колумб. Доходността на 10-годишните ДЦК се 
покачи с около 10 базисни пункта до 3,98%. 
Инвеститорите продължиха да анализират коментарите на служители на Федералния резерв за признаци на отслабване 
на ястребовата позиция на централната банка. Заместник-председателят Брейнард изложи причина за предпазливост, 
отбелязвайки, че предишните увеличения на лихвите все още действат в икономиката. Президентът на Федералния резерв 
на Чикаго Чарлз Еванс каза, че иска бързо да стигне до точка, в която политиците да се чувстват комфортно да правят пауза, 
за да намалят риска от прекомерни действия. 
Настроението остава колебливо преди данните за инфлацията в САЩ в четвъртък, като аргументите за ново повишение на 
лихвите със 75 базисни пункта вероятно ще бъдат сериозни, ако данните надминат очакваното. 
Ръководителите на Международния валутен фонд и Световната банка предупредиха за нарастващ риск от глобална 
рецесия, тъй като напредналите икономики се забавят и по-бързата инфлация принуждава Фед да продължи да повишава 
лихвените проценти, добавяйки към дълговия натиск върху развиващите се нации. 
„Рецесия е много възможна – субективната вероятност през следващата година е 35% – но смятаме, че това ще 
изисква допълнителни шокове“, пише главният икономист на Goldman Sachs Group Inc. Ян Хациус в бележка. 
Подновеният възходящ натиск върху цените на горивата е област за наблюдение и Goldman също така вижда „малък, 
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но нарастващ риск от ненужно превишаване на паричната политика, ако служителите на Фед се съсредоточат 
твърде много върху изоставащите индикатори за инфлация“. 
Междувременно руският президент Владимир Путин заплаши с по-нататъшни ракетни атаки срещу Украйна, след като 
удари Киев и други градове в най-интензивния бараж от удари от първите дни на нейното нахлуване, отбелязвайки нова 
опасна ескалация на войната. 
„Не е чудно, че инвеститорите влизат в седмицата в мрачно настроение, особено със заглавия от Украйна, сигнализиращи 
за по-нататъшна ескалация на геополитическото напрежение“, каза Кристофър Смарт, главен глобален стратег в Barings, в 
бележка. „Разбира се, пазарите трябва да гледат напред, но е трудно да видим как следващите няколко тримесечия няма 
да донесат повече от същото.“ 
Петролът се колебаеше между печалби и загуби, тъй като опасенията относно глобалното забавяне и потенциално по-
слабото търсене се съревноваваха с перспективите за затягане на предлагането, след като миналата седмица ОПЕК+ обяви 
намаляване на добива. Златото остана под натиск след края на предишната волатилна сесия с понижение. 
 
√ Бурята за британските облигации отмина - оценката на щетите тепърва започва 
Доходността на дългосрочните държавни облигации възобнови възходящата си траектория след намесата на 
Английската централна банка 
Пазарът на държавни облигации в Обединеното кралство е в безпорядък от катаклизмите преди две седмици. 
Ужасяващото посрещане на радикалните нови икономически планове на финансовия министър Куази Куартенг доведе до 
рязко покачване на доходността, което предизвика внезапни искания за маржове от страна на инвеститорите в пенсионни 
фондове. 
Това предизвика успешната спешна намеса на Английската централна банка. Но срокът на действие на нейния фонд за 
изкупуване на облигации на стойност 65 млрд. паунда - Интервенцията за финансова стабилност - изтича на 14 октомври, 
което кара търговците на полици да се притесняват дали пазарът може да издържи на премахването на подкрепата. Рано 
сутринта в понеделник Английската централна банка обяви, че ще увеличи размера на ежедневните операции до края на 
тази седмица, а също така ще предостави едномесечно улеснение за обратно изкупуване на обезпечения с по-широк 
обхват на допустимост, включително корпоративни облигации.   
Фонът предполага повишаване на доходността на американските държавни ценни книжа, тъй като Федералният резерв 
продължава да повишава лихвените проценти. От средата на август доходността на държавните ценни книжа рязко се 
повишава в съответствие с всички световни пазари на облигации. Този натиск не е намалял, а всъщност вероятно се е 
увеличил, тъй като на 3 ноември се очаква голямо увеличение на лихвените проценти от страна на Английската централна 
банка. 
 

 
 
Освен това се наблюдава и постоянното намаляване на финансовия ливъридж на притежаваните държавни ценни книжа 
в пенсионната система. Това ще доведе до по-голяма, а не по-малка нужда от суперсигурни и отегчителни активи с дълъг 
матуритет. Ще е необходимо известно време, за да се стабилизира корабът.  
Но не всичко е лошо, тъй като предстоящото емитиране на дългови ценни книжа вече е насочено към краткосрочни и 
средносрочни падежи. Службата за управление на дълга към Министерството на финансите на Обединеното кралство 
беше наясно, че търсенето на дългосрочни британски облигации е ограничено, преди да избухне тази криза. 
Дългосрочните и обвързаните с инфлацията облигации са до голяма степен достояние на местните инвеститори в 
сравнение с краткосрочните и средносрочните книжа, които са по-скоро обект на международния пазар на облигации. 
Системата отново функционира, но има още много за преработване. 
Доходността на облигациите с по-дълъг матуритет все още се движи с рекордни дневни движения. Търговският диапазон 
на спреда между 10- и 30-годишните книжа през последните две седмици е по-широк от предходните пет години. Пазарът 
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на облигации функционира, но е далеч от нормалното си функциониране. Спредовете "купува" и "продава" са много по-
широки от обичайното, а обемите са много по-големи, на което несъмнено се наслаждават основните маркет-мейкъри. 
 

 
 
Ролята на Английската централна банка не е нито да ограничава доходността, нито да намалява волатилността, нито да 
предотвратява загуби. Централната банка се намеси, за да предотврати внезапната липса на ликвидност да се превърне в 
системен риск, водещ до пазарен срив. Това се наложи както за да се осигури организиран процес на искания за 
допълнително обезпечение от страна на пенсионните инвеститори, ориентирани към поемане на задължения, от които 
внезапно се изискваше да предоставят висококачествено обезпечение (държавни ценни книжа), така и за банковите 
контрагенти от другата страна на сделките с деривати за лихвени суапове. Институционалните продавачи на дългосрочни 
британски облигации би трябвало да могат да намерят цена; дали тя им харесва или не, не е грижа на Английската 
централна банка. 
Заместник-управителят на Английската централна банка, отговарящ за финансовата стабилност, Джон Кънлиф, изложи в 
писмо до Комисията по финансите към Камарата на общините на Обединеното кралство изчерпателно обяснение на 
действията на централната банка. Бързината и мащабът на разпродажбата на дългови облигации "предполагат 
допълнителни продажби на дългосрочни облигации в размер на поне 50 млрд. паунда за кратък период от време, в 
сравнение с неотдавнашните средни пазарни обеми на търговия в тези матуритетни сектори от едва 12 млрд. паунда на 
ден". Но кризата беше предотвратена, като британската банка трябваше да купи само по-малко от 5 млрд. паунда от 
механизма (който при необходимост може да бъде разширен до 100 млрд. паунда). Тази сума може да бъде държана в 
резерв при необходимост, а разходите по нея са изцяло гарантирани от британското министерство на финансите. 
Консултантът по актюерство Barnett Waddingham публикува актуализирана информация за пазара, в която се посочва как 
трите най-големи доставчици на услуги за управление на инвестиции - Blackrock Inc, Legal & General Group Plc и Insight 
Investment Management Global Ltd. - постоянно намаляват ливъриджа си. Това ще бъде прецедент за останалата част от 
сектора, като нетният ефект ще бъде, че ще са необходими повече дългови ценни книжа с дълъг падеж. Радостното е, че 
след като доходността на дългите книжа вече не е микроскопична, възвръщаемостта на инвестициите ще бъде по-голяма. 
Това с течение на времето ще намали актюерското изискване за такива сигурни активи, за да съответстват на бъдещите 
задължения за пенсионни плащания. Има и положителна страна. 
Въпреки това, тъй като доходността отново се повишава, все още съществува широко разпространена загриженост относно 
такава устойчива нестабилност. Но не всичко е свързано с погрешната фискална стратегия на министъра на финансите. Част 
от тази разпродажба на облигации се дължи на решението на Английската централна банка, взето на последното ѝ 
заседание на 22 септември, в деня преди фискалното събитие на министъра на финансите, да продължи с разтоварването 
на своите количествени улеснения обратно на пазара - процес, известен като активно количествено затягане. Началото на 
тази програма беше отложено за 31 октомври. 
За съжаление, това е в пряк сблъсък с голяма разпродажба на ценни книжа за 2038 г. през същата седмица. Това е или 
необмислено, или умишлено, за да се окаже натиск върху финансовия министър да ускори публикуването на прегледа на 
Службата за бюджетна отговорност за финансовото състояние на правителството преди бюджета му на 23 ноември. 
Пазарът на държавни ценни книжа във Великобритания няма да влезе в спокойно русло, докато не види оценката на за 
фискалната работа на правителството. 
През цялата ера на количествени улеснения, а сега и в периода на разхлабване, Английската централна банка и 
финансовото министерство на страната работиха внимателно, за да не влизат в конфликт. Тъй като сега и двете страни са 
продавачи, това е още по-важно. Така че, макар че централната банка може да приключи изкупуването уверено на 14 
октомври, работата ѝ не е приключила. Необходимо е да се направи честна оценка дали пазарите функционират нормално, 
за да позволят активни продажби на количествени улеснения. 
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√ Борсовите цени на газа се повишават с 1.98 % 
Цените на газа в Европа се върнаха към ръст, макар и слаб в първия ден от новата седмица, сочат данните от търговията. 
Ноемврийските фючърси за газа по индекса TTF на борсата ICE Futures стартираха от с понижение от близо 6 процента или 
от ниво от 148.25 евро за MWh. Още в началото на търговията цената успя да спадне още повече – до 144 евро ца MWh. За 
сравнение, при затварянето на търговията в петък стойността се установи до 156.20 евро за MWh. В часовете до обяд 
цените на газа останаха в диапазона до 161.29 евро за MWh. Малко преди затварянето на търговията макар и за кратко 
газовите фючърси скочиха до 173 евро за MWh, но впоследствие се върнаха към спад и при затварянето се установиха на 
ниво от 159.30 евро за MWh, което е повишение (плюс) с 1.98 %. 
На фона на взаимните обвинения за атаките срещу газопроводите „Северен поток“ 1 и 2, днес руската страна се оплака че 
не е допуснато до разследване на взривовете. Освен това обвини Киев за опит за взрив и на газопровода „Турски поток“ 
при това четири дни по-рано от определения засега като „саботаж“ взрив срещу двата газопровода. На този фон руските 
газови потоци през украинското трасе остават в обем от предходните дни – 42 млн. куб м. 
Що се отнася до газохранилищата на Европа, нагнетяването на синьо гориво продължава, като към 9 октомври те са 
запълнени до 90.96 % или 1011.719 TWh. 
Няма как да не направи впечатление изключително колебаещата се и хаотична позиция на Европа за т.нар. „таван“ на 
цената на газа. Редица експерти на големия енергиен форум в Лондон  Energy Intelligence Forum определиха това 
намерение като „предизвикващо хаос“ в и без това обърканата ситуация. Расте и недоумението за обявения нов ценови 
индекс. Налице са и сериозни критики към административната намеса на европейските институции в енергийния пазар.  
Няма как да не се отбележи, че навлизането на войната в нов етап, а заедно с това и на необратимата сила на санкциите 
ситуацията на енергийните пазари ще започне да се променя съвсем скоро с настъпването на същинската зима. 
Европейските институции от своя страна вече поставят ново предизвикателство, ако се съди по призива на председателя 
на Европейския съвет Шарл Мишел за създаване на Енергиен съюз. Безспорно това ще постави въпроса за бъдещето на 
Европейския съюз на ново ниво. Резултатът може да е изненадващ и да се отклони както в положителна, така и в 
отрицателна посока, а и дава достатъчно козове на газовия пазар да реагира. 
 
√ Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината към 9 октомври нараства с 
16.13% 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа расте с 26.01 на сто, а в разпределителната – с 15.01 процента 
Производството на електроенергия продължава да държи добър положителен дял, докато потреблението се свива. 
Салдото (износ-внос) остава високо. На плюс е и участието на базовите централи, както и на възобновяемите енергийни 
източници (ВЕИ), но изменението на данните в посока към понижение спрямо по-ранни отчетни периоди става все по-
видимо.  Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава на минус, но тук има подобрение на резултатите, ако се 
вземат предвид по-ранни периоди. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор 
(ЕСО) за времето от 1 януари до 9 октомври тази година (01.01.2022 г. – 09.10. 2022 г.) спрямо аналогичния период на 
предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия за времето от първия ден на месец януари до деветия ден на октомври нараства до 
обем от 39 508 275 MWh, което е повишение (плюс) с 11.50 % спрямо същото време на предходната 2021 г. (плюс 12.25 % 
отчетени седмица по-рано за сравняван период до 2 октомври т.г.).За сравнение, тогава производството на електроенергия 
е възлизало на 35 432 901 MWh. 
Потреблението на електроенергия за сравнявания период на настоящата година от девет месеца и девет дни е от порядъка 
на 29 224 913 MWh. Това е спад (минус) с 0.62 % (минус 0.39 % преди седмица). Година по-рано, потреблението на 
електроенергия е било в обем от 29 406 218 MWh.   
Салдото (износ-внос) запазва добър положителен дял и от началото на януари до деветия ден на месец октомври достига 
до обем от 10 283 362 MWh или до ръст (плюс) от 70.63 % (седмица по-рано – плюс 74.46 %). През посочения сравняван 
период на предходната 2021 г. салдото (износ-внос) е било в 6 026 683 MWh. 
Добър остава делът на базовите централи, като от първи януари до девети октомври тази година той нараства до 33 278 117 
MWh. Това представлява увеличение (плюс) с 16.13 % в сравнение с аналогичния период на предходната 2021 г. (плюс 
17.23 % преди седмица). Тогава делът на базовите централи, според данните на системния оператор е бил в обем от 
порядъка на 28 654 819 MWh. 
Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава достатъчно високо. 
Делът на ВЕИ в преносната мрежа за посочения сравняван период достига до обем от 1 259 012 MWh, което е увеличение 
(плюс) с 26.01 % (седмица по-рано – плюс 26.29 %). Година по-рано делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил в обем от 
999 158 MWh. По-добрите резултати в частност се дължат на положителното участие на вятърните (плюс 12.91 %) и 
фотоволтаични (плюс 54.23 %) централи, както и на биомасата (плюс 0.42 %). 
Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа, нараства до 1 801 353 MWh,  или с (плюс) 15.01 % (плюс 15.13 % отчетени 
седмица по-рано). За сравнение, през посоченото време от първи януари до девети октомври миналата година ВЕИ са 
участвали с обем от 1 566 241 MWh. В частност по-добрите данни са в резултат на участието на вятърните (плюс 15.27 %) и 
фотоволтаични (плюс 19.53 %) централи, въпреки спада (минус) при биомасата с 19.41 %. 
Водноелектрическите централи все още остават на минус като за сравнявания период от първия ден на януари до деветия 
ден от десетия месец на годината е в обем от 3 169 793 MWh. Това представлява спад (минус) с 24.76 % (минус 25.42 % 
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седмица по-рано). За сравнение, през посоченото време на предходната 2021 г. участието на ВЕЦ е достигало до обем от 
порядъка на 4 212 683 MWhV 
 
√ Скок с 59.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 698.71 лв. MWh с ден за доставка 11 октомври 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 698.71 лв. за MWh с ден за доставка 11 октомври 2022 г. и обем от 56 540.20 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 59.7 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 745.41 лв. за MWh, при количество от 28 545.80  MWh. 
Извънпиковата енергия (27 994.40 MWh) е на цена от 652.00 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 425.59 лв. за MWh и количество от 2163.7 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 335.5 лв. за MWh (2318 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 часа – 1306.08 лв. за 
MWh при количество от 2641 MWh. Много висока е и постигнатата стойност за 21 часа – 1227.87 лв. за MWh (2877.1 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 505.66 лв. за MWh при обем от 2138.2 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 437.39 лв. (223.63 евро) за MWh за 10 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 11 октомври 2022 г. се повишава до 698.71 лв. за MWh ( ръст от 59.7%) по данни на БНЕБ или 357.24 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 10 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 547.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 437.16 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
Име                      MW 
АЕЦ     24,65%    1075.24 
Кондензационни ТЕЦ   51,07%    2227.64 
Топлофикационни ТЕЦ   5,67%    247.33 
Заводски ТЕЦ    2,20%    95.92 
ВЕЦ     2,04%    89.05 
Малки ВЕЦ    0,65%    28.36 
ВяЕЦ     0,78%    33.91 
ФЕЦ     12,29%    536.17 
Био ЕЦ      0,65%     28.45 
Товар на РБ         3648.27 
Интензитетът на СО2 е 456g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Рязък скок в цените на европейските енергийни борси. Румъния, България и Гърция са с най-високи стойности за 11 
октомври 
Румънската OPCOM затвори при цена от 242,61 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 253,33 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 357,24 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 11 oктомври 2022 г. Цената за пиковата енергия е 381,12 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 333,36 евро/мвтч. Най-високата цена от 667,79 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 171,54 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 59 714,9 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 11 октомври ще бъде 379,26 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 125,05 гвтч. Максималната цена ще бъде 558,55 евро/мвтч и тя ще бъде в 8 ч. 
Минималната цена ще бъде в 3 ч и тя ще бъде 207,40 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 11 октомври е 297,21 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 298,32 евро/мвтч. Най-високата цена от 680,01 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
4 ч тя ще бъде 171,54 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 60 572,2 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 11 октомври на Словашката енергийна борса е 276,63 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 8 ч и тя ще е 534,35 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 171,54 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е260,50 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 482,06 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 171,54 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 11 октомври е 265,49 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
296,65 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 45 974,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 484,75 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 171,54 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 259,87 евро/мвтч на 11 октомври. Пиковата цена ще бъде 
291,78 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 458 341,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 484,75 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 1 ч тя ще бъде 155,00 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 11 октомври ще се продава за 284,26 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще е и най-високата цена в цяла Европа за този сегмент. 

https://ibex.bg/
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√ Европейските електроенергийни борси отново свалиха седмичните цени, но за третото тримесечие те остават на ниво 
от 345 евро за MWh 
Потреблението на електроенергия се свива. На този фон обаче се запазва участието на природния газ. По-добри са 
резултатите за офшорната вятърна енергия, а промяната при дела на въглищата не е забележима. Затова пък участието на 
ядрената енергия намалява. Като цяло това дават представа и за движението на цените на европейските електроенергийни 
борси през изминалата седмица. 
Няма как да не се отчете понижението на ценовите нива в сегмента „ден напред“, но и в същото време и запазването на 
високите стойности в определени часове, при това надхвърлящи нивото от над 500 евро за MWh. Това обаче е на седмична 
база. На месечна също се наблюдава спад. 
Като цяло обаче за третото тримесечие на 2022 г. категорично може да се твърди за повишение на цените, които 
надхвърлят 345 евро за MWh, според изчисленията на експерти. Своята роля за това изиграха, както петрола и газа, така и 
емисиите. 
Определено трябва да се отчете и влиянието върху участниците на пазара и европейската амбиция изразена през 
последните две седмици за ограничаване на цената. Наблюденията обаче сочат, че може би е пресилено значението, което 
се отдава на ролята на газовите централи за производството на електроенергия. Така че решението за отвързването на 
цените на газа от тези на електроенергията вероятно ще изискват допълнителен анализ. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 40-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на 42 006.77 GWh във 
вечерни часове на 9 октомври 2022 г. преди окончателния отчет (46 830.34 GWh след коригиране и допълване на данните 
за предходната 39-та седмица). 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от ЕС  за 40-та седмица, то достига до обем от 
38 000.21 GWh (42 525.41 GWh след корекцията в края на 39-та седмица), според данните на energy charts, базирани на 
ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията. 
От това общо производство на фосилните горива се пада дял от 14 135.34 GWh или 37.20 % преди корекция (15 639.22 GWh 
или 36.78 % окончателните допълнени данни за седмицата по-рано) . От тях през 40-та седмица - на кафявите въглища се 
падат 3570.16 GWh или 9.40 %, както и на каменните – 7.30 % (2774.89 GWh). Газът държи дял от 17.65 на сто или 6705.17 
GWh (15.25 % за 39-та седмица или 6484.09 GWh). 
Участието на ядрената енергия е изчислено за 40-та седмица е изчислено на 8600.24 GWh или 22.63 % спрямо 9943.31 GWh 
или 23.38 % след корекцията за 39-та седмица на 2022 г. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 15 264.63 GWh или 40.17 % (според уточнените 
коригирани данни за 39-та седмица – 16 942.88 GWh или 39.84 %). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 6023.52 GWh (15.85 %), а офшорните – 1 204.98 GWh или 3.17 %. 
Делът на електроенергията от слънчеви електроцентрали достига до 2788.18 GWh или 7.34 %. Що се отнася до 
хидроенергията, то делът й е от порядъка на 3.54 %, а от помпени станции – 5.98 %. Редно е да се отбележи и делът на 
биомасата – 3.41 %. 
Цените 
Стойността на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ за поредна седмица тръгна надолу. Няма 
как обаче да не се направи разлика в т.нар. испански модел с отвързаната цена на газа и ценовите нива на Иберийския 
пазар и постигнатата по-ниски ценови нива през изминалата седмица, както в Германия, така и в Полша. 
Електроенергийните борси в сегмента „ден напред“ очаквано стартираха с ръст в първия ден на миналата седмица между 
35.3 % (103.34 евро за MWh) в Полша и 46.6 % (287.71 евро за MWh) във Франция и 77.5 % (246.97 евро за MWh) в България 
и Румъния, както и 103.3 % (369.95 евро за MWh) в Гърция. За пореден път най-висока остана постигнатата цена в Италия 
– 346.73 евро за MWh. 
След единния ход за повишение с ден за доставка 3 октомври (с изключение на Ирландия и Северна Ирландия, спад с 16.6 
% до 206.36 евро за MWh), електроенергийните борси в посочения сегмент преминаха към разнопосочност с ден за 
доставка 4 октомври. На осем от борсите бе отчетен спад, който варираше от (минус) 4.9 % за Иберийския пазар 
(Португалия и Испания) където стойността се установи на ниво от 190.53 евро за MWh  и 15.3 % на гръцката HENEX – до 
313.25 евро за MWh, както и 28.6 % до 232.59 евро за MWh в Нидерландия. 
На останалите електроенергийни борси ръстът бе между 3.1% или 296.90 евро за MWh във Франция и 17.7 % до 246.31 
евро за MWh в Германия, както и 20.8 % до 305.95 евро за MWh в Хърватия и 28.7 % до 312.27 евро за MWh в Унгария. 
Значителен скок от 27.7 % бе отчетен и на българската (БНЕБ, IBEX), както и на румънската OPCOM – до 315.45 евро за MWh. 
Отново най-висока стойност бе отчетена на италианската GME – 350.46 евро за MWh, въпреки слабото покачване от 1.1 %. 
Единен ход, но този път в посока надолу демонстрираха обаче с ден за доставка 5 октомври всички европейски 
електроенергийни борси. Така в сегмента ден напред понижението може да се определи като съществено - от 3.7 % (301.71 
евро за MWh) на гръцката HENEX и 16.5 % (292.74 евро за MWh) на италианската GME и 10.5 % на българската IBEX и 
румънската OPCOM (282.33 евро за MWh). Както и 13.0 % (266.29 евро за MWh) в Хърватия и 17.1 % (258.73 евро за MWh) 
в Унгария. Силният спад с 25.2 % свали стойността във Франция 221.83 евро за MWh, а в Германия, където бе отчетено най-
силното понижение с 58.1% доведе до цена от 103.19 евро за MWh. 
С ден за доставка 6 октомври ръстът в сегмента „ден напред“ се върна на пет от европейските електроенергийни  борси. 
Скокът от 6.5 % в Австрия върна стойността на нивото от 202.34 евро за MWh,  в Белгия (увеличение с 29.7 %) – до 183.64 
евро за MWh, а във Франция (плюс 15.4 %) -  до 255.95 евро за MWh. 
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На останалите борси спадът се движеше в диапазона от 11.9 % в Хърватия (234.47 евро за MWh) и 21.4 % (222.02 евро за 
MWh) на българската IBEX и румънската OPCOM до 2.3 % (100.80 евро за MWh) в германия и 14.2 % (251.12 евро за MWh) 
в Италия, както и 24.5 % (227.90 евро за MWh) в Гърция. 
Що се отнася до Иберийския пазар, понижението с 32.7 % доведе до цена от 113.11 евро за MWh. 
Броят на електроенергийните борси, които се върнаха към ръст се увеличи с ден за доставка 7 октомври, но заради силното 
движение в посока надолу през предходните дни ценовите нива останаха доста ниски в сравнение с наблюдаваните 
доскоро стойности. Така въпреки силното увеличение с 62.6 %  стойността в сегмента ден напред в Германия остана на 
нивото от 163.89 евро за MWh, а във Великобритания при ръст от 33.4 % - до 125.05 евро за MWh. Затова пък въпреки по-
слабия ръст от 6.2 % цената в посочения сегмент във Франция нарасна до 271.94 евро за MWh, а в Италия при ръст от 8.6 
% - до 272.60 евро за MWh. 
На този фон цената на девет от електроенергийните борси продължи да спада, като на българската IBEX и румънската 
OPCOM (минус 0.6 %) бе най-слаба – до 220.71 евро за MWh, докато на хърватската борса при минус 8.7 % се понижи до 
214.05 евро за MWh. 
Разнопосочно остана движението на европейските електроенергийни борси в първия от почивните дни като с ден за 
доставка 8 октомври ценовите нива останаха между 140.66 евро за MWh в Белгия (при спад с 16.0 %) и 145..34 евро за MWh 
(минус 11.3 %) в Германия, както и 215.21 евро за MWh във Франция (минус 20.9 %) и 226..63 евро за MWh в България и 
Румъния (при ръст от 2.7 %) и 262.01 евро за MWh в Гърция (плюс 13.9 %), както и 293.11 евро за MWh в Италия (плюс 7.5 
%). 
На Иберийския пазар спадът с 22.7 на сто доведе до цена от 119.31 евро за MWh. 
С ден за доставка 9 октомври на три от борсите в сегмента ден напред, въпреки почивния ден бе отчетено покачване като 
в Белгия стойността се установи на ниво от 156.43 евро за MWh при скок с 11.2 %, в Германия – 146.72 евро за MWh при 
увеличение с 1.0%, а в Нидерландия – 151.78 евро за MWh при повишение с 0,3 на сто. 
На останалите европейски електроенергийни борси понижението продължи като силния спад (минус ) от 22.8 % на 
българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM свали стойността до 174.98 евро за MWh, а значително по-ниското 
понижение от 1.5  %  доведе до цена на гръцката HENEX от 258.11 евро за MWh. За сравнение, доста по-силния спад с 29.0 
% свали стойността на италианската GME до ниво от 208.06 евро за MWh. На така наречените тесни места или в Хърватия 
спадът от 24.4 % доведе до ниво от 169.82 евро за MWh, а на унгарската HUPEX – до 175.90 евро за MWh (минус 13.6 %). 
Що се отнася до Иберийския пазар, понижението с 3.1 % в Португалия и с 4.3 % в Испания отново определи по-ниски ценови 
нива от 115. 67 и 114.23 евро за MWh съответно. Най-ниско обаче и то не за пръв път остава постигнатото ниво в Полша – 
99.10 евро за MWh. 
 Очаквано новата седмица, или с ден за доставка 10 октомври стартира с ръст в сегмента ден напред на всички 
електроенергийни борси, който се движи в много широк диапазон и то не само в процентно отношение – от 2.1 % или 
101.16 евро за MWh в Полша и 8.0% в Гърция до 278.85евро за MWh, както и 10.5 % до 162.09 евро за MWh в Германия та 
до 27.8 % на IBEX (БНЕБ) и OPCOM или 223.63 евро за MWh и 35.3 % или 281.59 евро за MWh на италианската GME. 
Скокът от 41.7 % в Португалия и 43.5 % в Испания доведе до стойността от 163.92 евро за MWh. 
Средна месечна и средна годишна цена към 9 октомври 
Средната месечна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ се променя отново. Този път 
прави постигнато впечатление постигнатото поредно изравняване, но и отчитания ръст на други. Това раздалечаване в 
ценовите позиции може би е ход, който ще доведе до нови непредвидими изненади през следващата седмица. 
Настоящите нива от своя страна говорят за трудния период, през който минават европейските електроенергийни борси в 
опит да намерят единен отговор на предизвикателствата. 
На БНЕБ, както и на румънската OPCOM към 9 октомври средната месечна стойност се покачва до 230.41 евро за MWh ( на 
ниво от 212.78 евро за MWh преди седмица  на двете борси). Тоест ценовите нива за втора поредна седмица са напълно 
съпоставими, но с доста по-голяма разлика при предходни периоди. 
За другите европейските електроенергийни борси се движи от 273.1 евро за MWh в Гърция и 274.57 евро за MWh в Италия, 
както и 224.55 евро за MWh във Франция. 
Отново по-ниска остава цената за Испания  - 148.49  евро за MWh и съседна Португалия –  148.63  евро за MWh. 
В Германия, средната месечна стойност е на ниво от 147.53 евро за MWh, а в Австрия – 193.85 евро за MWh. В Унгария 
изчисленията сочат за ниво от 220.65 евро за MWh, а за Полша – 117.4 евро за MWh. 
Средната годишна цена отново забавя хода си и вместо към ръст се насочва към понижение. Така средната годишна цена 
към 9 октомври на БНЕБ е 261.83 евро за MWh и все още е по-ниска, както от тази в Румъния (277.02 евро за MWh), Унгария 
(284.72 евро за MWh), така и от тази в Гърция (290.71 евро за MWh) и съседна Сърбия (289.42 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 322.47евро за 
MWh в Италия и 184.51 евро за MWh в Испания и Португалия (185.06 евро за MWh) до 253.81 евро за MWh в Нидерландия 
и 246.21 евро за MWh в Германия, както и 294.16 евро за MWh във Франция и 167.33 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Напрегнат пазар. Предстоящи сътресения. Несигурност поне в краткосрочно бъдеще. Така най-кратко може да се 
определят думите на директорите на трите най-големи независими компании за търговия с енергийни стоки Vitol, Trafigura 
и Gunvor, споделени на големия форум Energy Intelligence Forum в Лондон през миналата седмица. 
Предвид очакваното затруднение на доставките на петрол заради въвеждането на ембарго от страна на Европейския съюз, 
очакваният таван на цената от страна на G7 и намаляването на добива от ОПЕК+ вече започват да дават своето отражение. 
Петролът сорт Brent доскоро предизвикваше успокоение с цена до 85 – 86 долара за барел. Ситуацията обаче се промени 
като през миналата седмица цената скочи до 98 долара за барел. Въпросът с търсенето в бъдеще поражда най-голямо 
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безпокойство, а това съответно се отразява и на цените. Мнението на големите търговци остава единно с това и на 
световните банки за ниво от 100 долара за барел. Възможността за спад при настоящата ситуация изглежда достатъчно 
обрана, а анализаторите предупреждават, че таван на цените, както в сектора на петрола, така и на газа допринасят за 
хаоса на пазара. 
Що се отнася до цените на газа, въпреки спада и емисиите, въпреки значителния спад през изминалата седмица до 156 
евро за MWh, о различна е картината при съпоставянето на тримесечна база. За последното тримесечие цени на газа по 
индекса  TTF на спот пазара останаха високи – 198.71 евро за MWh. Стойността на СО2 по индекса ICE EUA пък се изчислява 
от анализатори на 79,68 евро за тон, което е и в основата на повишението на ценовите нива, заедно с останалите фактори 
и основно несигурността на пазара, плюс опитите за стабилизиране с мерки, които наистина са временни, но повечето са 
политически и административни. 
Когато към това се добави общият спад в производството на вятърна и слънчева енергия особено на големите западни 
пазари увеличението на ценовите нива придобива по-голяма яснота.  Така в сравнение със същото тримесечие на 
предходната година поскъпването на газа продължава да е много високо -  320%. Цените на CO2 по индекса ICE EUA също 
са с 40% по-високи. 
Тенденции 
Достъпност. Това е думата, която ще бъде актуалната на пазара на електроенергия през следващите месеци и ще е в 
зависимост от достъпността за петрол и газ. Ето и някои от важните фактори, които трябва да бъдат взети предвид: 
ембарго върху руския петрол, а впоследствие и на петролните продукти; 
евентуален таван на цените на руския петрол; 
намаляване на добива на ОПЕК+ с 2 млн. барела на ден; 
евентуален таван на цената на газа, внасян в Европа; 
допълнително минимизиране или дори пълно спиране на руските газови доставки; 
административни мерки на Европейската комисия върху пазара на електроенергия плюс намаляване на потреблението; 
недостатъчни инвестиции; 
период на запълване на газохранилищата през следващия период на нагнетяване; 
готовност на новата газова инфраструктура в Европа; 
Всичко това с продължаване на амбицията за зеления преход при орязване на приходите за ВЕИ. Така съпоставени 
факторите водят до опасения за рискове, свързани с нарушаване на енергийната сигурност и устойчивостта на системата. 
Поне в краткосрочен план. Кой знае, в по-далечно бъдеще може и да има етап на равновесие и той е желателен. Дотогава 
обаче ценовите нива ще останат в плен на хаоса.    
 
√ Председателят на Съвета на ЕС призова за създаване на енергиен съюз 
Европейският съюз трябва спешно да се ангажира с формирането на истински енергиен съюз, който да стане важен стълб 
на суверенитета на ЕС, заяви председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. 
"Има спешна нужда от създаване на истински енергиен съюз. Това ще бъде важен стълб на суверенитета на ЕС... Както 
видяхме по време на COVID, особено с ваксините, никоя държава не може да се справи сама с криза от такъв мащаб", 
смята Шарл Мишел. 
Според него държавите трябва да бъдат подготвени да се изправят пред табутата, свързани с националните правомощия 
и компетенциите на ЕС. 
Един устойчив енергиен съюз няма да възникне магически от 27-те национални енергийни компании – трябва да ги 
направим съвместими. Това ще изисква силна и искрена координация между държавите-членки“, каза Мишел. 
Той добави, че ЕС ще трябва също да създаде регулаторна рамка и пазарни условия за такъв съюз. В същото време общата 
енергийна стратегия на ЕС трябва да има четири цели, включително намаляване на потреблението на енергия, гарантиране 
на сигурност на доставките и понижаване на цените, каза Мишел. 
Освен това Мишел припомни, че Европейският съюз трябва да намали потреблението на енергия не само през 
предстоящата зима, но и по принцип. 
Той отбеляза, че общата енергийна стратегия на ЕС трябва да включва няколко точки, включително намаляване на 
потреблението на енергия. 
„Това ще бъде важно не само за предстоящата зима, но и за постоянно“, добави той. 
"Това ще изисква промяна в манталитета, много иновации и креативност, както и честност. Трябва да бъдем честни с 
нашите граждани и бизнеса относно предизвикателствата, пред които сме изправени", каза Мишел. 
В същото време той отбеляза, че разходите на държавите от Европейския съюз за смекчаване на влиянието от високите 
цени на енергията за населението и бизнеса се оценява на 0,5 трилиона евро. 
Според него, стойността на вноса на енергийни ресурси за Европейския съюз през първото полугодие на тази година е 
възлизало на почти 380 милиарда евро, което е близо до обичайната стойност на годишните покупки. 
„Това накара правителствата на ЕС да увеличат разходите, за да смекчат удара върху домакинствата и бизнеса. Тези 
бюджетни усилия към настоящия момент се оценяват на половин трилиона евро и бързо растат“, каза той. 
 
√ След два обрата фондовите пазари в Западна Европа затвориха на загуба при силна волатилност в понеделник 
С най-голям дневен спад завършиха британският индекс FTSE 100 и френският САС-40, а единствен с минимално 
повишение приключи италианският измерител FTSE MIB 
Европейските борсови индекси се понижаваха до обед в понеделник, следвайки низходящия тренд на фондовите пазари 
в Азиатско-тихоокеанския регион (APR). В ранния следобед настъпи обрат и повечето основни индекси в Западна Европа 
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се озоваха в зелената зона. Час преди да затворят, обаче, на фондовите борси в региона настъпи бърз нов обрат и повечето 
измерители на „сините чипове“ се приземиха в червената зона, тъй като волатилността продължи на фона на нарастващите 
опасения за неизбежна рецесия. 
Европейските акции първоначално следваха негативните глобални настроения, тъй като инвеститорите заложиха, че 
данните за работните места в САЩ от миналата седмица ще задържат Федералния резерв на САЩ (Фед) на агресивния му 
път на повишаване на лихвените проценти. Въпреки това, началните загуби бяха почти изтрити до ранния следобед. 
Допълнителна подкрепа пазарите в Западна Европа получиха в късния следобед, когато американските акции отвориха с 
повишения в понеделник, тъй като „Уолстрийт“ очакваше ключови отчети за приходите на компаниите и данните за 
инфлацията, които ще бъдат публикувани тази седмица. Dow Jones Industrial Average нарасна с 0.5%, широкият S&P 500 се 
повиши с 0.1%, а технологичния Nasdaq Composite спадна с 0.5%. 
Пазарните настроения не само днес, а и през последните седмици продължават да се влияят от нарастващите опасенията 
относно влиянието на по-високите лихвени проценти върху глобалния икономически растеж. Освен това, ситуацията в 
Украйна отново е във фокуса на вниманието на инвеститорите, след като многобройни експлозии удариха центъра на 
украинската столица Киев в понеделник. 
Банката на Англия (BoE) обяви, че ще увеличи максималния обем на ежедневните аукциони за закупуване на държавни 
облигации като част от временната програма, чието стартиране обяви на 28 септември. Британската централна банка 
планира да завърши напълно обратното изкупуване на държавни облигации в петък, 14 октомври, според нейното 
прессъобщение. От стартирането на програмата регулаторът е провел 8 аукциона, на които е купил облигации за общо 5 
млрд. паунда (5.5 млрд. долара), въпреки че е бил готов да закупи книжа за 40 млрд. паунда. 
До обед общият индекса Stoxx Europe 600 на най-големите компании в Западна Европа се понижи с 0.63%, а от 
националните измерители на „сините чипове“ с най-силен спад беше френският CAC 40 (-0.91%), следван от британският 
FTSE 100 (-0.72%), испанския IBEX 35 (-0.63%), италианския FTSE MIB (-0.53%) и германския DAX (-0.27%). В крайна сметка 
пазарите на акции затвориха първата сесия от новата седмица с преобладаващи понижения на основните индекси, с 
изключение на италианския измерител. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен спад затвориха британският индекс FTSE 100 и френският САС-40, а 
единствен с минимално повишение приключи италианският измерител FTSE MIB. 
Както при акциите, така и секторните индекси се движеха със силна волатилност, люшкайки се в двете посоки по няколко 
пъти. Измерителят на акциите на компаниите от търговията на дребно и на химическата индустрия добавиха 3.1%, докато 
комуналните услуги спаднаха с 2.9%, за да поведат секторните измерители на губещите акции. 
Акциите на френската TotalEnergies SE поевтиняха с 2.09%, след като френската енергийната компания предложи да 
проведе годишни преговори за заплатите със синдикатите във Франция предсрочно, при условие че приключат стачките в 
рафинериите. 
Книжата на британската компанията за електронен анализ Oxford Nanopore Technologies Ltd., поевтиняха със 7.78% след 
съобщението, че член на борда на директорите е продал акциите си. 
Сред губещите са и акциите на германската енергийна компания Uniper SE (-5.60%) и на производителя на осветително 
оборудване ams-OSRAM AG (-2.38%). 
Британският онлайн търговец на дребно THG PLC е лидерът по спад в началото на новата седмица и е на дъното на Stoxx 
600, с понижение от 8.16%. 
В същото време френският автомобилен производител Renault SA спечели 2.41%, след като потвърди, че води преговори 
за съюз с японската Nissan Motor Co., включително за потенциална инвестиция в новия бизнес на Renault за електрически 
автомобили. 
Сред печелившите са и акциите на германския производител на автомобили BMW, които се повишиха с 0.422%, след като 
представител на ръководството на компанията обяви, че през тримесечието от юли до септември почти са достигнати 
нивата на приходите от същия период на миналата година. Така компанията компенсира част от спада в продажбите си 
през първото полугодие на 2022 г. Мюнхенската автомобилна група е продала общо 1.748 милиона от своите модели през 
първите девет месеца от годината, което е спад от 9.5 на сто на годишна база, предимно заради проблеми във веригите за 
доставка. 
Акциите на Societe Generale SA поскъпнаха с 1.17%, след като сатана ясно, че главният оперативен директор на френската 
банка Гале Оливие ще напусне компанията в края на годината заради започналите промени в ръководството по искане на 
инвеститорите, се казва в изявление на кредитора. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на британската компания за опаковане DS Smith, чийто акциите поскъпнаха с 
12.20%, след като обяви, че очаква по-голяма печалба до края на годината, след стабилния ръст на приходите до края на 
септември и мерките за намаляване на разходите, предприети от мениджърите. 
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√ Вучич и Орбан се договориха за строителство на нефтопровод 
Президентът на Сърбия Александър Вучич и премиерът на Унгария Виктор Орбан се договориха за изграждане на 
нефтопровод, който да даде възможност на сръбската страна да получава петрол сорт Urals през тръбопровода „Дружба“, 
съобщава говорителят на унгарското правителство Золтан Ковач. 
По-рано Вучич каза, че по договор с Унгария страната ще построи нефтопровод с дължина 128 километра за свързване с 
унгарското съоръжение. По думите му, управляващите в Сърбия през следващите 6 години ще вложат 12 млрд. евро в 
енергийна инфраструктура. Неотдавна сръбското министерство на енергетиката съобщи за обсъждане на два варианта за 
прокарване на нефтопровод за свързване с „Дружба“ в Унгария. 
„Президентът на Сърбия Александър Вучич и министър-председателят Орбан се споразумяха за строителство на 
нефтопровод до Унгария. Новият нефтопровод ще даде възможност на Сърбия да получава по-евтин петрол сорт Urals, 
присъединявайки се към нефтопровода „Дружба“. Сега петролът в страната се доставя по тръбопровод през Хърватия, но 
това едва ли ще е възможно в бъдеще, заради приетите санкции“, се казва в съобщение на Ковач в Twitter. 
Както е известно с влизането в сила на осмия пакет от санкции, който влезе в сила през миналата седмица се предвижда 
въвеждане на законодателна база за таван на цената по отношение на превоза на петрол през морето за трети страни. 
Таванът на цената за петрола трябва да влезе в сила на 5 декември, а за петролните продукти на 5 февруари. Пакетът от 
мерки ограничава възможността Сърбия да получава петрол през нефтопровода от Хърватия. 
 
Мениджър 
 
√ "Булгаргаз" обяви кой ще доставя втечнен газ за ноември 
Газът за ноември е напълно осигурен, обявиха от „Булгаргаз“ в съобщение, в което посочват, че са избрани и доставчиците 
с обявения миналия месец търг. 
13 фирми са заявили интерес към тръжната процедура за доставка на втечнен природен газ за България през следващия 
месец. От тях 10 са отговаряли на условията и са получили покани да представят обвързващи оферти, посочват от 
дружеството. 
До крайния срок, указан в процедурата, оферти са били получени от 8 фирми от Европа, Азия и САЩ. Класирането е било 
извършено в съответствие с приетата методика за оценяване на офертите. При спазване на условията на тръжната 
процедура са  избрани финално и двата доставчика на втечнен природен газ с осигурени слотове за регазификация и 
съхранение на терминала в Ревитуса – Mytilineos S.A. и DEPA Commercial S.A., уточняват от „Булгаргаз“.  Количествата, 
договаряни по този начин са нужни за допълване на нужните обеми към доставките на азерски газ, който от началото на 
този месец страната ни получава в пълен капацитет.  
Постигнатите чрез търга цени са изключително конкурентни, което ще се отрази на предложената от „Булгаргаз“ цена на 
природния газ за месец ноември, уточняват от дружеството. 
Служебният вицепремиер по икономическите политики и транспорта Христо Алексиев излезе с прогноза, че крайните цени 
на синьото гориво у нас за ноември ще паднат още спрямо понижението през октомври и ще са под 200 лв. за мегаватчас. 
 
√ Промишленото производство в България нараства през август 
Промишленото производство в България нараства на годишна и месечна база през август, става ясно от предварителните 
сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). 
През август индексът на промишленото производство се увеличава с 16,5% спрямо същия месец на миналата година. В 
сравнение с юли 2022 г. увеличението е от 0,7%. 
Годишни изменения 
На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 51,3%, и в преработващата промишленост - с 
12,7%, а понижение в добивната промишленост - с 5,7% . 
По-съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: 
производството на превозни средства, без автомобили - с 68.3%, производството на метални изделия, без машини и 
оборудване - с 42,1%, производството на напитки - с 41,9%, производството, некласифицирано другаде - с 33,3%, 
производството на тютюневи изделия - с 32,6%. 
Намаление е отчетено при: производството на лекарствени вещества и продукти - с 14,2%, производството на химични 
продукти - с 13,7%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители и производството на изделия от каучук 
и пластмаси - по 12,8%. 
Месечни изменения 
През август 2022 г. увеличение спрямо предходния месец е отчетено в производството и разпределението на електрическа 
и топлоенергия и газ - с 1,5%, и в преработващата промишленост - с 1,2%, а намаление в добивната промишленост - със 
7,6%. 
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - със 17,1%, 
производството на хранителни продукти - с 11,4%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 10,9%, 
ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 9,3%. 
Намаление е регистрирано при: производството на химични продукти - с 11,6%, производството на компютърна и 
комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 10,3%, производството на превозни средства, без автомобили 
и производството на мебели - по 8,5%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 8,4%. 
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√ Европейските борси започват седмицата на червено 
Европейските акции регистрираха понижения за четвърта поредна сесия в ранната търговия в понеделник на фона на 
ескалиращото напрежение между Украйна и Русия и решимостта на централните банки да укротят инфлацията въпреки 
риска от забавяне на икономиката и намаляване на корпоративните печалби, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,15 пункта, или 0,04%, до 391,52 пункта, достигайки най-ниското си 
ниво от 3 октомври. Немският показател DAX не последва негативната тенденция и напредна с 65,57 пункта, или 0,53%, до 
12 338,57 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 записа спад от 17,61 пункта, или 0,25%, до 6 973,48 
пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 13,22 пункта, или 0,23%, до 583,72 пункта. 
Геополитическото напрежение се увеличи, след като днес Русия бомбардира украински градове, включително Киев, в 
атака, която се смята за отмъщение след експлозията на Кримския мост, която руският президент Владимир Путин обяви 
за терористична атака. 
„Фактът, че ще има засилени военни действия, само ще увеличи опасенията за това как конфликтът ще приключи. 
Инвеститорите са изключително притеснени какво ще се случи и как това ще се отрази на веригата за доставки и 
енергийната криза“, каза Дани Хюсън, финансов анализатор в AJ Bell. 
„Това се случва в момент, когато има огромни опасения относно икономическия растеж и мерките, които централните 
банки трябва да предприемат, за да укротят инфлацията. Има опасения, че лекът ще бъде по-лош от болестта, което е и 
причината да има такава приглушена търговия“, добави той. 
Индексът STOXX 600 падна с повече от 3% в рамките на четири сесии поради опасения, че големите централни банки, 
особено Федералният резерв на САЩ, ще продължат да повишават агресивно лихвените проценти, за да обуздаят 
инфлацията. Тези опасения бяха подсилени от данните от петък, които показаха устойчивост на пазара на труда в САЩ през 
септември, попарвайки надеждите за обрат в политика на Фед в скоро време. 
Членът на Европейската централна банка (ЕЦБ) и ръководител на централната банка на Франция Франсоа Вилроа дьо Гало 
каза пред френското радио France Culture в понеделник, че ЕЦБ се ангажира да намали инфлацията до 2% след „две до три 
години“. 
Френската централна банка също намали прогнозата си за икономическия растеж на страната, поради слабата 
индустриална активност. 
Загуби регистрира секторът на луксозните стойки, които е силно зависим от Китай. Акциите на Burberry, Kering, LVMH, 
Hermes и Richemont поевтиняхa с 2,47% 0,89%, 1%, 1,30% и 2,02% тъй като продажбите за „Златната седмица“  в Китай 
спаднаха на фона на вътрешната ситуация с COVID-19. 
Цената на книжата на Renault се повиши с 4,40%, след като френският автомобилостроител и неговият японски партньор 
Nissan заявиха, че провеждат дискусии за бъдещето на техния съюз. 
Спад на Уолстрийт 
Водещите индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения в петък на фона на данните за пазара на труда, 
предаде Си Ен Би Си. Данните показаха, че безработицата продължава да пада, което доведе до скок на доходността по 
държавните облигации. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 630,15 пункта, или 2,11%, до 29 296,79 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи със 104,86 пункта, или 2,8%, до 3 639,66 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 420,91 пункта от стойността си, или 3,8%, достигайки ниво от 10 652,41 
пункта. 
Загубите от петък ограничиха печалбите за седмицата, която започна с голям ръст на акциите. Въпреки това водещите 
индекси регистрираха седмичен ръст. Dow се повиши с 2% за седмицата, докато S&P добави 1,5% към стойността си, а 
Nasdaq отбеляза ръст от 0,7%. 
В петък стана ясно, че икономиката на САЩ е добавила 263 нови работни места през септември, което е малко под 
прогнозата на Dow Jones за ръст с 275 хил. работни места. Нивото на безработица падна до 3,5%, след като предходния 
месец беше 3,7%. 
„Макар че данните бяха в рамките на очакваното, спадът на безработицата и значението му за Фед беше нещото, върху 
което се фокусираха пазарите“, каза главният инвестиционен директор на Bleakley Financial Питър Буквар. „Когато се 
съчетае с ниското ниво на подадените за първи път молби за помощи при безработица, темпото на уволнението остава 
заглушено и това, разбира се, насърчава Фед да продължи с агресивното си повишаване на лихвите“, добави той. 
Намаляващото ниво на безработица предизвика скок в доходността по облигациите, което от своя страна натежи върху 
акциите. Доходността на 2-годишните държавни облигации се повиши с 6 базисни пункта до 4,316%. 
Акциите на Advanced Micro Devices се сринаха с 13,87%, след като производителят на чипове предупреди, че приходите му 
за третото тримесечие ще бъдат по-ниски от очакваното.   
„Заключението, което са достигнали мнозина от експертите, с които разговаряхме, е, че Фед не само няма да помогне на 
пазарите, но в упоритото си преследване на ценова стабилност ще продължи с досегашните си действия, докато нещо не 
се счупи на капиталовите пазари“, каза Кристофър Харви, капиталов анализатор в Wells Fargo. 
Загуби в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения в понеделник, след като акциите на 
китайските компании за чипове поевтиняха на фона на новите ограничения върху износа на технологии от САЩ, предаде 
Си Ен Би Си. 
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Листнатите в Хонконг акции на SMIC и Hua Hong Semiconductor поевтиняха съответно с 3,95% и 9,40%. Хонконгският 
показател Hang Seng регистрира спад от 523,39 пункта, или 2,95%, до 17 216,66 пункта. Акциите на Meituan поевтиняха с 
6,71%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 50,25 пункта, или 1,66%, до 2 974,15 пункта, докато 
Shenzhen Composite изтри 41,49 пункта от стойността си, или 2,17%, достигайки ниво от 1 870,50 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 записа спад от 95 пункта, или 1,4%, до 6 667,8 пункта. 
Пазарите в Япония, Южна Корея, Тайван и Малайзия останаха затворени заради празници. 
Очаква се по-късно тази седмица Южнокорейската централна банка да обяви решението си за лихвите. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 3,11 пункта, или 0,53%, до 584,80 пункта. BGBX40 повиши с 0,41 пункта, или 0,31%, до 134,79 пункта. BGTR30 
напредна с 0,88 пункта, или 0,13%, до 702,44 пункта. BGREIT се повиши с 0,13 пункта, или 0,07%, до 176,97 пункта. 
 
√ Лошата година за производителите на чипове се превръща в кошмарна 
За производителите на полупроводници 2022 година е лош сън, който бавно се превръща в кошмар. И този кошмар 
изглежда няма да свърши скоро, пише Люк Олинга за „TheStreets”. 
Пазарните оценки на три от водещите компании в сектора - Advanced Micro Device, Nvidia и Intel, не спират да вървят 
надолу. 
В момента AMD има пазарна капитализация от 94,4 млрд. долара, което е спад с 83 млрд. долар в сравнение с 31 декември 
2021 г. Акциите на компанията са поевтинели с 59,4% през този период. 
Nvidia, която за кратко бе една от десетте най-ценни компании в света, вече е на 21-во място, като пазарната й 
капитализация се е свила с цели 431 млрд. долара. В началото на 2022 г. тя имаше пазарна оценка от 732 млрд. долара, а 
днес – едва 301 млрд. долара. Това е катастрофа за акционерите на групата. 
Загубени 725 милиарда долара 
Що се отнася до Intel, пазарната стойност на групата микропроцесори се стопи от 206,3 млрд. долара през януари до 105,6 
млрд. долара при последната търговска сесия. Акциите на Intel са поевтинели с 49% за периода. 
Оценката на Micron Technology  падна с 44 милиарда долара за малко повече от девет месеца до 58,4 милиарда долара. 
Цената на книжата на компанията се понижи с 43%. 
Пазарната капитализация на Qualcomm вече е 135,8 млрд. долара, което е спад с над 66 млрд. долара от януари. Цената 
на акциите падна с 33%. 
Общо производителите на полупроводници, чиито чипове захранват почти всички наши електронни устройства, нашите 
компютри, повечето превозни средства и гигантските центрове за данни на компаниите, са загубили повече от 725 мрлд. 
долара пазарна стойност от януари насам. 
Тази кървава баня на фондовия пазар ще продължи, ако вярваме на казаното от AMD наскоро. 
На 7 октомври групата публикува предварителни резултати за тримесечието, което приключи преди малко повече от 
седмица. За този период компанията очаква приходи от 5,6 млрд. долара, което е значително под предходната прогноза 
от 6,7 млрд. долара. 
Вярно е, че това би било 29% увеличение на приходите в сравнение с третото тримесечие на 2021 г., но AMD по-рано каза, 
че очаква скок на приходите от около 55%. 
„Предварителните резултати отразяват по-ниски от очакваните приходи от клиентския сегмент, в резултат на намалени 
доставки на процесори поради по-слаб от очакванията пазар за персонални компютри и значителни действия за корекция 
на инвентара по цялата верига за доставки на PC“, посочиха от AMD. 
AMD също прави малко по-малко пари от своите продукти, тъй като маржовете са намалени. Маржът преди лихви, данъци, 
разходи и други приходи или се очаква да бъде приблизително 50%. Групата се надяваше, че ще бъде 54%. 
Политика 
Компанията обясни, че тази разочароваща цифра се дължи на факта, че групата е трябвало да коригира цените си на фона 
на спад в търсенето на процесори и защото се е опитала да ликвидира своите запаси в графичния бизнес. 
„Пазарът на персонални компютри отслабна значително през тримесечието,” каза председателят и главен изпълнителен 
директор на AMD д-р Лиза Су. „Въпреки че нашето продуктово портфолио остава много силно, макроикономическите 
условия доведоха до по-ниско от очакваното търсене на персонални компютри и значителна корекция на запасите по 
веригата на доставки на персонални компютри”. 
Производителите на полупроводници са засегнати, както и останалите технологични групи, от страховете от рецесия, които 
обезсърчават бизнеса и потребителите да харчат. Това е резултат от агресивното повишаване на лихвените проценти от 
страна на Федералния резерв, за да потуши инфлацията, която е най-високата от над 40 години. 
Секторът страда и от войната за контрол върху технологиите между САЩ и Китай. Администрацията на Байдън току-що 
издаде нови директиви, насочени към прекратяване на доставките на микрочипове за Пекин, използвани в модерни 
компютърни и военни приложения. 
„Бюрото по промишленост и сигурност (BIS) на Министерството на търговията на САЩ разширява контрола върху 
трансакциите, включващи например артикули за крайна употреба в производството на суперкомпютри и 
полупроводници,. Това правило разширява обхвата на артикулите, произведени в чужбина, които са обект на лицензионни 
изисквания за двадесет и осем съществуващи субекта, които се намират в Китай“, посочиха от администрацията на Байдън. 
 
 

https://www.thestreet.com/technology/the-bad-year-of-chipmakers-amd-nvidia-intel-turns-into-a-nightmare?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO
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√ Борсови новини в аванс: Напрежението на пазарите остава 
Уолстрийт отбеляза седмица, която ще бъде запомнена с резките си обрати и големи движения на индексите. Силният ѝ 
старт се дължеше на спекулациите, че централните банкери в САЩ ще поотпуснат хватката върху икономиката, с която се 
опитват да преборят инфлацията. 
Данните за бизнесклимата в индустрията потвърдиха тези очаквания, защото показаха влошаване на средата, в която 
компаниите правят бизнес. Но в края на седмицата докладът за пазара на труда беше толкова силен, че върна страховете 
от повишаването на лихвите с нова сила. 
Намалението на безработицата продължава, а това е един от факторите, които допринасят за високата инфлация. А именно 
покачването на цените, което от дълго време е извън контрол, ще бъде темата на тази седмица. Данните за инфлацията в 
САЩ ще бъдат публикувани в четвъртък. 
През повечето време от началото на годината месечните доклади за инфлацията са точката на обръщане на пазара, след 
която следват разпродажби на акции, а доларът се покачва. Тези два актива са свързани помежду си именно чрез 
очакванията за повишаване на лихвите. Но през последните два месеца се включват и страховете, че високите лихви ще 
вкарат американската икономика в още по-голяма криза. Затова добрите новини за безработицата всъщност имат много 
негативно отражение върху акциите и подкрепят търсенето на щатския долар. 
Индексът S&P 500 слезе близо до равнището от 3600 пункта, а еврото на 0.97 долара. Още едно покачване на инфлацията, 
особено на индекса без включени храни и горива, ще доведе до сериозен тест на тези равнища. Ако това стане факт и 
пазарите тръгнат надолу, ще бъде показателно и по какъв начин се случва. Рязък спад и засилване на разпродажбите на 
акции и скок на долара ще означават, че турбуленцията на пазара навлиза в кулминацията си. 
През седмицата ще видим още и отчетите на банките, с които започва сезона на корпоративните печалби в САЩ. 
Финансовите институции са най-чувствителни на промените в икономиката и лихвите. 
Цената на петрола също ще държи инвеститорите под напрежение, защото намеренията на ОПЕК и Русия да съкратят с 2 
милиона барела дневния си добив през ноември ще съвпадне и с края на продажбите от стратегическия резерв на САЩ. 
Така балансът на петролния пазар ще се промени с цели 4 милиона барела надолу, което вече доведе до ръст на цената 
от 75 до 90 долара за последните две седмици. 
 
√ Световната банка работи по пакет от 2 млрд. долара в подкрепа на Украйна. ЕС готви помощ от 18 млрд. евро 
Групата на Световната банка работи върху пакет от 2 млрд. долара за подкрепа на Украйна, за да помогне на бизнеса в 
страната да преодолее рязката рецесия, очаквана тази година поради инвазията на Русия, предаде Блумбърг, позовавайки 
се на запознати източници. 
Приблизително 1 милиард долара ще дойдат от Международната финансова корпорация (IFC), която е инвестиционно 
звено на Световната банка. Останалите средства ще дойдат от различни нации, въпреки че тези планове все още трябва да 
бъдат финализирани, твърди един от източниците. Плановете бяха в ход преди ракетните атаки срещу Киев и други 
украински градове в понеделник. 
В същото време Европейският съюз (ЕС) води преговори за предоставяне на около 18 милиарда евро финансова помощ за 
Украйна през 2023 г., съобщи междувременно Bloomberg, позовавайки се на източници. 
Според агенцията Европейската комисия (ЕК) подготвя ново предложение за финансиране на Украйна, което може да бъде 
официално обявено на 18 октомври. Отбелязва се, че датата може да бъде променена 
Според източници на Bloomberg ЕК работи, за да осигури на Киев поне половината от необходимите на Украйна 3-3,5 
милиарда евро на месец. 
„IFC работи с партньори за развитие върху финансов пакет за справяне с вътрешните, регионалните и глобалните 
въздействия на войната и включва подкрепа за земеделския бизнес, преработката на храни, зелени и достъпни жилища и, 
в крайна сметка, възстановяване на инфраструктурата. Повече подробности ще бъдат обявени в подходящ момент“, каза 
говорител на IFC. 
IFC се бори с глобалната бедност, като насърчава растежа на частния сектор в развиващите се страни. Тя отпусна повече от 
30 милиарда долара през последната си фискална година, част от почти 115 млрд. долара, отпуснати от Групата на 
Световната банка, чиито други подразделения се фокусират върху помощта за най-бедните страни в света и глобалното 
развитие. 
Последният пакет ще бъде в допълнение към другите дейности на IFC в Украйна през последните седмици. Миналата 
седмица институцията за развитие обяви планове да работи с ЕС и градския съвет в Лвов - най-големият град в Западна 
Украйна, за предоставяне на 25 млн. евро за подпомагане на обновяването на общински сгради за вътрешно разселени 
хора, създаване на работни места и стимулиране на икономическото възстановяване. 
Целта е да се помогне на Украйна да осигури качествено временно настаняване за хиляди хора, които трябваше да избягат 
от засегнатите от войната източни и южни части на страната. 
Миналия месец IFC също разкри планове за инвестиране на 30 милиона долара във фонд, управляван от частната 
инвестиционна компания Horizon Capital. Парите ще подкрепят технологични и експортно ориентирани предприемачи в 
редица индустрии, включително информационни технологични услуги, електронна търговия, потребителски и финансови 
технологии в Украйна. 
В световен мащаб IFC също стартира платформа за финансиране от 6 милиарда долара, за да отговори на глобалната 
продоволствена криза, която се разрасна след нахлуването на Русия в Украйна. 
Тази седмица МВФ и Световната банка провеждат своите годишни срещи във Вашингтон, които обикновено привличат 
хиляди хора от страните-членки и групи на гражданското общество. Миналата седмица Бордът на МВФ одобри 1,3 
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милиарда долара ново спешно финансиране за Украйна, докато Световната банка като цяло е мобилизирала почти 13 
милиарда долара финансиране за нацията, включително обещания от донори. 
 
√ Турция може да посредничи за среща между Запада и Москва 
Турция може да посредничи за преговори на нейна територия между Москва, Вашингтон, Париж, Лондон и Берлин. 
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не изключи възможността лидерите на Русия и Турция Владимир Путин и Реджеп 
Тайип Ердоган да обсъдят на предстоящата си среща в Астана провеждането на подобни преговори на Руската федерация 
с четирите западни страни. Той обаче уточни, че Русия не е получавала по дипломатически път никакви конкретни 
предложения за провеждането на територията на Турция на преговори между Москва и Запада, предаде ТАСС, цитирана 
от БТА. 
Турският в. "Миллиет" съобщи преди дни, че Турция планира да организира преговори на руската страна с 
Великобритания, Германия, САЩ и Франция по темата за Украйна, но тази информация не беше официално потвърдена, 
напомня ТАСС. Но в отговор на журналистически въпрос дали е възможно двамата лидери Путин и Ердоган да обсъдят 
инициативата на Анкара за осъществяване на такива преговори, Песков отговори утвърдително. 
На 12 и 13 октомври в столицата на Казахстан Астана ще се проведе шестата среща на върха на Конференцията за 
взаимодействие и мерки за укрепване на доверието в Азия (CICA), напомнят турски медии.  
 
√ Беларус и Русия правят обща регионална групировка войски 
Русия и Беларус правят обща регионална войскова група. Това обяви президента на Беларус Александър Лукашенко на 
среща по въпросите за сигурността, информира БелТА. „Във връзка с обострянето на обстановката на западните граници 
на съюзната държава, се споразумяхме да разположим регионална групировка на Руската федерация и Република Беларус. 
Всичко е според нашите документи. Ако нивото на заплаха достигне сегашното ниво, ние задействаме 
групировката. Трябва да ви информирам, че създаването на тази група е започнало. Дадена е заповедта ми 
за формирането й", каза Лукашенко. 
 БелТА уточнява, че създаването на съвместна регионална групировка на войските е било обсъдено на среща между 
президентите на Русия и Беларус след неформалната среща на върха на страните от ОНД в Санкт Петербург в края на 
миналата седмица.  По-рано президентът на Беларус Александър Лукашенко откри среща с военни и служители на 
службите за сигурност. 
EС предупреди, че няма да остави без отговор разгръщането на съвместна войскова групировка. „Чухме [президентът на 
Беларус Александър Лукашенко] да казва, че Беларус и Русия смятат да задействат съвместна групировка войски. Ако това 
се случи, ще означава нова ескалация (на конфликта в Украйна) и няма да остане без отговор от Европейския съюз“, заяви 
говорителят на ЕК Петер Стано. 
Друг представител на външната служба на ЕС добави, че изявленията на Лукашенко относно възможен удар по Беларус от 
територията на Украйна са неверни. 
Петер Стано коментира и изнесената от Путин информация относно разследването за взривяването на Кримския мост, 
както и намесването на името на България. ЕС не приема за достоверни думите на Путин, стана ясно от изявлението на 
говорителя на ЕК. „От Москва идва толкова много информация, която не е достоверна. Ние не виждаме и не знаем какво 
се случва там. Не бих разчитал дори и на капчица достоверност на това, което казват“, каза Петер Стано. 
 
√ Имало е опит за саботаж на „Турски поток“, твърди Путин 
Руският президент Владимир Путин отправи вчера задочни обвинения към Украйна в опит за саботаж на газопровода 
„Турски поток." по време на свиканото от него съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия. „Бяха 
извършени редица терористични атаки и опити за подобни престъпления срещу електроенергийни обекти и газопреносна 
инфраструктура на страната ни, включително опит за диверсия на един от участъците на газопреносната система „Турски 
поток“, заяви той, цитиран от РИА Новости. 
По думите му, това е доказано с обективни данни. Путин уточни, че става дума за показания на извършителите, които са 
подготвяли нападенията, но са задържани. Путин отбеляза, че Киев отдавна използва терористични методи и обвини 
украинските власти в "ядрен тероризъм" заради атаките срещу съоръженията на Запорожката атомна електроцентрала 
(ЗАЕЦ). „Това са актове на атомен тероризъм, имам предвид ракетни и артилерийски удари по Запорожката АЕЦ“, каза той. 
И допълни, че Украйна е извършила и "три терористични атаки срещу АЕЦ Курск, с диверсии над електропроводи." 
На заседанието на Съвета руският президент Владимир Путин предупреди Украйна да не нанася нови удари на територията 
на Руската федерация, в противен случай отговорът ще бъде твърд. „Ако атаките продължат, отговорите  ще съответстват 
на мащаба на заплахите“, заплаши руският президент. 
Пред членовете на Съвета Владимир Путин обяви и че вчера е извършен масиран удар с високоточно оръжие по енергийни 
съоръжения, военно командване и комуникации на Украйна. Той уточни, че това е направено по предложение на руското 
министерство на отбраната. Путин поиска от ръководителя на министерството Сергей Шойгу да докладва за резултатите 
от ударите на заседание на Съвета за сигурност. По-рано вчера редица украински градове, включително и столицата Киев 
осъмнаха, разтърсени от тежки експлозии, продължили с часове.  Впоследствие президентът на Украйна Володимир 
Зеленски заяви, че въздушната атака в страната не е стихнала. Зеленски потвърди удари по критична инфраструктура в 
цялата страна. От кабинета на президента съобщиха, че близо до Киев е била ударена топлоелектрическа централа. В 
Западна Украйна бяха повредени контактните мрежи, поради което жителите бяха предупредени за закъснения на 
влаковете. Има и големи проблеми с достъпа до интернет. Освен това много жители останаха без ток и вода. 
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Малко по-късно заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев излезе със заплашително 
предупреждение в своя канал в Telegram, че Украйна я очакват още ракетни удари. „Първият епизод е изигран. Ще има и 
други“, написа политикът.  Той обяви нова цел на руското нападение - "пълен демонтаж на политическия режим в Украйна, 
тъй като според него  "със сегашното си правителство тя ще представлява постоянна и пряка заплаха за Русия." 
Русия е нанесла вчера най-малко 100 удара с ракети и дронове по най-големите градове на Украйна и почти всички 
областни центрове, по информация на говорителя на командването на ВВС на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Юрий 
Игнат, съобщава ТАСС. 
Съобщава се също, че руската авиация е използвала в атаките  пет вида ракети: Х101, Х555, които са изстреляни от 
стратегически бомбардировачи от Каспийския регион, Калибър от Черно море, както и С-300 и Торнадо. 
На много места в Украйна са прекъснати мобилните връзки. 
 
√ Най-голямата заплаха за САЩ не е инфлацията 
Федералният резерв на САЩ повишава лихвените проценти твърде бързо, като рисковете от рисковете от рецесия ще 
бъдат изключително високи, ако продължи да го прави. Това заяви пред Си Ен Би Си професорът по финанси в университета 
Уортън Джеръми Сийгъл, който е известен със своите позитивни пазарни прогнози. 
„Те трябваше да започнат да затягат паричната си политика много, много по-рано. Сега обаче се опасявам, че те натискат 
спирачките твърде силно“, каза той. 
Сийгъл припомни, че е бил един от първите, които са предупредили за „инфлационните политики“ на Фед през 2020 г. и 
2021 г., но „махалото се е завъртяло твърде далеч в другата посока“. 
„Рисковете от рецесия са изключително високи, ако от Фед продължат със затягането на паричната политика с темпото, с 
което казват, че ще продължат, вдигайки лихвите дори в началото на следващата година“, коментира Сийгъл. 
Официалните данни, които обикновено закъсняват с един месец, може да не демонстрират веднага промените, случващи 
се в реалната икономика, каза той. „По-голямата част от инфлацията е зад гърба ни. Най-голямата заплаха днес е рецесията, 
а не инфлацията“, категоричен е Сийгъл. 
По думите му лихвените проценти са достатъчно високи, за да могат да успокоят инфлацията до 2%, като крайната точка 
на повишенията на лихвите трябва да бъде между 3,75% и 4%. 
През септември Фед повиши лихвените проценти с още 75 базисни пункта до диапазона между 3 и 3,25% - най-високото 
равнище от началото на 2008 г насам. Централната банка също сигнализира, че крайното ниво на увеличение може да 
достигне  4,6% през 2023 г. 
„Мисля, че това е много, много високо. Това наистина би предизвикало икономическо свиване“, каза той. 
Сийгъл отбеляза, че ако е зависело от него е щял да увеличи лихвите с половин процентен пункт през ноември, след което 
ще изчака да види реакциите на пазарите. Ако цените на суровините започнат да се покачват и паричното предлагане се 
увеличи, Фед ще трябва да направи повече. 
„Усещането ми е, че когато гледам чувствителните цени на суровините, цените на активите, цените на жилищата, дори 
цените на наемите, виждам спадове, а не увеличения“, каза той. 
Но не всички са съгласни. Томас Хьониг, бивш президент на Федералната резервна банка на Канзас Сити, смята, че лихвите 
трябва да бъдат по-високи за по-дълго време. 
„Моето мнение е, че ставката трябва да се увеличи. Ако инфлацията е 8%, трябва да увеличите процента много по-високо“, 
каза той пред Си Ен Би Си. 
„Те трябва да останат там и да не се оттеглят от това твърде рано до мястото, където ще възобновят инфлацията, да речем 
през второто тримесечие [на] 2023 г. или третото тримесечие“, добави той. 
 
√ Цените на петрола се понижиха на фона на поскъпването на долара 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия във вторник след загубите от близо 2% от предходната сесия, тъй като 
по-силният щатски долар и нарастването на случаите на COVID-19 в Китай породиха опасения за забавяне на глобалното 
търсене, пише Ройтерс. 
Към 9:10 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,31 долара, или 0,32%, до 95,88 долара за барел. Цената на  
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,38 долара, или 0,42%, до 90,75 долара за барел. Двата петролни еталона 
поевтиняха съответно с 1,73 долара и 1,51 долара предходната сесия. 
Стойността на щатския долар се повиши във вторник на фона на притесненията относно нарастващите лихвени проценти 
и геополитическото напрежение. Силните зелени пари намаляват търсенето на петрол, тъй като го правят по-скъп за 
купувачите, използващи други валути. 
„Силните данни за работните места засилиха очакванията за ново повишение на лихвените проценти със 75 базисни пункта 
на срещата на Фед следващия месец, създавайки риск от спад за глобалното търсене на петрол“, посочиха анализатори на 
ANZ Research в бележка. 
Устойчивата нулева политика на COVID-19 в Китай преди конгреса на комунистическата партия „не помага“ на търсенето, 
добавиха анализаторите. 
Случаите на COVID-19 във втория по големина потребител на петрол в света нараснаха до най-високото си ниво от август. 
Активността в сектора на услугите в Китай през септември се сви за първи път от четири месеца, тъй като пандемичните 
ограничения натежаха. 
В опит да ограничи загубите Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзниците, водени от 
Русия, носещи общото название ОПЕК+, обяви намаляване на добива с 2 млн. барела на ден, което допълнително повиши 
опасенията относно ограничаването на доставките на петрол. 
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„По-критичен е сигналът, който ОПЕК+ изпраща с реакцията си към краткосрочната пазарна динамика. Групата се опитва 
да стабилизира или повиши цените въпреки широкоразпространеното мнение, че растежът на търсенето ще изпревари 
растежа на предлагането през остатъка от годината“, каза Стивън Инес, управляващ партньор в SPI Asset Management. 
Санкциите на ЕС за руския суров петрол и петролни продукти ще влязат в сила съответно през декември и февруари, докато 
миналата седмица блокът даде окончателното си одобрение за нова група санкции срещу Русия, включително ценови 
таван за износа на руски петрол. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Решенията в политическата криза - възможните ходове за кабинет. Гост: Анализ на Татяна Буруджиева, Асен Агов 
и Мирослав Севлиевски 

- След взрива на Кримския мост - за хода на войната. Гости: Журналистът Николай Кръстев и бившият външен 
министър Ивайло Калфин 

- Инфлацията, цените и доходите - какви са прогнозите и ще излязат ли сметките в кризата? Гости: Финансистът 
Любомир Дацов и икономистът Георги Ангелов 

- За поведението на пътя и агресията - има ли решение? Гост: Бившият автомобилен състезател и експерт по пътна 
безопасност Димитър Илиев. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Какви са шансовете за кабинет? Гост: Росен Желязков, ГЕРБ 
- Как беше решена кризата с протестиращите работници в Перник 
- Иска ли Киев нова помощ от София? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Украйна под ракетен обстрел в отговор на взривяването на Кримския мост. Ще има ли ескалация на военните 

действия? Тръгнал ли е в действителност от България, камионът-бомба 
- При какъв вариант БСП може да подкрепи бъдещ кабинет в рамките на 48-ото Народно събрание. Гости: Румен 

Гечев 
- Двойка възрастни от Казанлъшко са приети в болница след побой от крадец. Какво наказание ще получи 

извършителят? 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Борисов готов да остави служебни министри в новия кабинет, ако и Радев е съгласен 
в. Труд - Измамата с машините е програмирана 
в. Телеграф - Пускат трошки на пътя срещу 50 лв. 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Според Евростат: Учителите ни с 3 пъти увеличени заплати, но пак най-бедни в Европа 
в. 24 часа  - Обрат - инфаркт, а не побой убил таксиметровия шофьор, имал само охлузване на рамото и синина на ръката 
в. Труд  - ГЕРБ предлага председател на НС 
в. Труд – 8% от пенсионерите с над 200 лв. отгоре 
в. Телеграф - Всяка трета бюлетина с преференция 
в. Телеграф - Продават бизнеси с таксита  
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново: Разумна власт и повече свобода за 
общините - парите за наводнения, бежанци и токне идват по места, а са централизирани 
в. Труд - Костадин Костадинов, председател на "Възраждане", пред "Труд News" : Най-доброто решение са нови избори 
в. Телеграф - Политологът Христо Панчугов: Лидерство се ражда в периоди на криза  
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Пропагандно вкараха България във взривяването на моста, защото сме в НАТО 
в. Труд - По-спокойно с имената на клубове край Вардар 
в. Телеграф  - Кой убива по-бързо? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 11 октомври 
София 

- От 10.00 часа в конферентен център Launchee (ЦУМ, София) ще се проведе експертна среща "Добрите практики в 
развиване на медийната грамотност в България и в Германия". Събитието е съвместна инициатива на Коалицията 
за медийна грамотност и Фондация за свободата "Фридрих Науман", с подкрепата на Министерството на 
културата. 

- От 10.00 часа в Хотел Маринела, София, стартира специализирания кариерен форум Дни на кариерата: ИТ, 
Комуникации и Аутсорсинг ще посрещне 100+ компании изложители и ще очаква близо 2 500 посетители. 

- От 15.00 часа в централата на ПП АБВ на улица "Врабча" 23 , ще се проведе пресконференция на ПП АБВ. Темата е 
предложение на ПП АБВ към Коалиционния съвет на КП "Български възход". 
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- От 11.00 часа, в Розовата градина на София (южната част на парковото пространство на Националния дворец на 
културата), в израз на почит към донорите на органи, ще бъдат засадени 11 рози - колкото са донорите през 2022 
г. 

- От 11.00 часа в сградата на Главна дирекция "Национална полиция", ще се проведе Национално съвещание на 
МВР . Ще присъстват политическото и професионалното ръководство на МВР, директорите на главни дирекции, 
ОДМВР и СДВР, както и на административните структури в министерството. 

- От 18.00 часа в Сити Марк Арт Център ще се състои галавечер на Дания по случай 60-ата годишнина от смъртта на 
Карен Бликсен. В рамките на събитието ще бъде представено ново издание на автобиографичния роман "Извън 
Африка", донесъл световна слава на авторката. Непосредствено след това ще се състои премиерна прожекция на 
биографичната драма "Пактът" на реж. Биле Аугуст, удостоена с множество отличия. Копродукция на Дания, 
Белгия, Норвегия и Финландия, филмът разказва за странното приятелство между бележитата датска писателка и 
Торкилд Бьорнвиг, млад и обещаващ поет. Събитието се реализира в сътрудничество с Посолството на Дания в 
София и с участието на д-р Надежда Михайлова, ръководител на магистърска програма "Нордистика" в Софийския 
университет. 

- От 19.00 часа в Хотел "Хаят Риджънси София, ще се проведе церемонията по връчване на "Български архитектурни 
награди 2022″. 

*** 
Благоевград. 

- От 17.30 часа в зала "22 септември", кметът на Благоевград Илко Стоянов ще проведе първата от поредица 
предвидени срещи, на които ще бъде дискутиран публикуваният от МРРБ проект на насоки и условията за 
саниране на жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост. 

- От 19.00 часа в театралния салон на Общински куклен театър - Благоевград, ще се играе пиесата "Верига от думи" 
от Жорди Галсеран. 

*** 
Велико Търново. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция във връзка с предстоящия национален научен 
форум, посветен на 200 години от гибелта на Св. Йоан Нови Търновски. 

*** 
Враца. 

- От 11.00 часа в сградата на Държавен архив ще се отбележат 70 години Държавен архив – Враца. 
- От 19.00 часа на голяма сцена на ДКТ ще се състои концерт на Веселин Маринов. 

*** 
Добрич. 

- От 11.30 часа в Художествена галерия - Добрич, ще се проведе работилница за въображение, 
- От 14.00 часа в Хотел "Москва" - начална точка на втория 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. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър "Йордан Йовков", Камерна зала, ще се играе спектакъл "За снахите и 
свекървите" на Драматичен театър "Йордан Йовков". Драматизация и режисура Красимир Демиров 

*** 
Кюстендил 

- В ХГ "Вл. Димитров Майстора" започва XXII ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ПЛЕНЕР "СВ. ЛУКА". 
*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа на кръстовището на бул."Коматевско шосе" и ул."Модър", управителят на "Водоснабдяване и 
канализация" ЕООД, гр. Пловдив инж. Огнян Кулишев, заместник-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството г-н Захари Христов и заместник- кметът по "Строителство и инвестиции" в Община Пловдив 
инж. Пламен Райчев ще направят първа копка по проект: BG16M1OP002-1.016-0007 "Доизграждане и 
реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" 
ЕООД, гр. Пловдив, България". 

*** 
Сливен. 

- От 17.00 часа в Камерната зала на ДТ "Стефан Киров"-Сливен, ще се състои премиерата на филма "Аз като българин 
си изпълних народната си длъжност..." - посветен на 200г. от рождението и 155 г. от смъртта на Г.С. Раковски. 

*** 
Стара Загора. 

- От 9.30 до 19.00 часа във фоайето на зала "П. Р. Славейков" на Община Стара Загора (бул. "Цар Симеон Велики" 
№107 - партер), започва изплащането на възнагражденията на членовете на секционни избирателни комисии, 
които не са получили сумата по банков път, от проведените избори за народни представители на 2 октомври. 

- От 17.30 часа в Регионален исторически музей, зала № 33, продължават Есенни литературни дни 2022. Ще се 
проведе литературен салон - участват членове на Дружеството на писателите - Стара Загора. 

- От 18.00 часа в РБ "Захарий Княжески", ще се състои представяне на Тони Маркс и книгата "Нищо по-малко от 
вечност". Събитието е в рамките на Есенни литературни дни 2022. 
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- От 19.00 часа в Драматичен театър "Гео Милев", ще бъде представена постановката "Суматоха" от Йордан 
Радичков. 

*** 
Шумен. 

- От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на ръководителя на школата по математика и 
информатика "АиБ" в Шумен Бисерка Йовчева по повод успехи на възпитаниците й от международни състезания. 

- От 19.00 часа в камерна зала на ДКТ "Васил Друмев" ще се състои кинопрожекция, организирана от ДКТ "Васил 
Друмев". 

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

