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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев и колегите му от Б9 осъдиха масовите руски бомбардировки срещу градове в Украйна 
В своя съвместна декларация вчера президентите на България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, 
Полша, Румъния и Словакия осъдиха масовите руски бомбардировки срещу градове в Украйна. 
Държавните глави от формата Б9 призоваха за незабавното преустановяване на атаките срещу цивилни цели на 
територията на Украйна, които в съответствие с международното право се третират като военни престъпления. 
Президентите определят заплахата за използване на ядрени оръжия от страна на Русия като неприемлива и потвърждават 
своя ангажимент към гарантиране на колективната си сигурност. 
 
√ Радев благодари на гръцкия премиер Мицотакис за подкрепата за доставка на енергийни ресурси 
В Туитър българският президент Румен Радев благодари на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис за неговата навременна 
подкрепа за доставката на енергийни ресурси. 
България и Гърция отново доказват стойността на нашето стратегическо партньорство, пише президентът. 
От компанията оператор на газовата връзка с Гърция съобщиха вчера, че само за първите девет дни на месеца през тръбата 
са минали 30 млн. кубични метра гориво. В момента газовата връзка с Гърция е основното място, от което България 
получава газ. 
 
√ Успешно справяне с организацията на вота и подобряване на охраната на границата отчетоха на националното 
съвещание на МВР 
Национално съвещание на политическото и професионалното ръководство на МВР се проведе вчера в сградата на Главна 
дирекция "Национална полиция", съобщиха от вътрешното ведомство. Участва и служебният министър-председател Гълъб 
Донев. 
Премиерът отчете, че МВР се е справило успешно с гарантирането на честни и свободни избори, благодарение на 
ефективната координация и взаимодействието между институциите. Той поздрави служителите на реда за осуетените и 
разкрити схеми за „купуване на гласове“. 
"През изминалите два месеца доказахте, че да следваш закона в името на обществения интерес не е изключение за 
системата на МВР, а правило. Често се вглеждаме в нарушителите на реда вътре в системата, но примерите за 
съвестно свършена работа с отговорност към хората и закона са всеки ден", каза той. 
Гълъб Донев отбеляза сериозните наследени проблеми като даде пример с необходимостта от засилен контрол срещу 
нелегалния мигрантски натиск и от подобряване на охраната на границата ни. Министър-председателят посочи 
положителните резултати, постигнати по темата, като напомни, че надеждният граничен контрол е гарант не само за 
националната сигурност на страната ни, но и за изпълнение на ангажиментите на България като външна граница на ЕС. Той 
посочи още, че ефективното реализиране на тези задължения е изключително важно за присъединяването на България 
към Шенгенското пространство. 
Донев напомни, че овладяването на „войната по пътищата“ е една от задачите, с които служебният кабинет се зае от самото 
начало на мандата. 
„Във войната на пътя се оглеждат травмите, с които живеем като общество – бедност, корупция, неграмотност. 
От всички нас като общество зависи да се справим с това сериозно предизвикателство. Усещането за безнаказаност 
на пътя и липсата на отговорност към собствения живот и живота и здравето на другите участници в движението 
трябва да се превъзпитават. В тази задача всеки е ценен. Разчитам на добрия пример на всеки от вас“, обърна се 
премиерът Донев към участниците в Националното съвещание. 
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев също поздрави колегите си за добрата работа по организацията на 
изборния процес и охраната на границата. 
"Справихме се с две изключително важни задачи. На първо място, осигурихме честни и спокойни избори - това беше 
нашата мисия като служебен кабинет. Справихме се и с още една много важна задача, защото още от първия ден 
беше ясно, че ние не можем да правим избори, ако не защитим държавната си граница, която е външна граница на ЕС. 
Днес искам да ви кажа и благодаря за тези две неща", каза той. 
Министърът на вътрешните работи постави като задачи преодоляването на беззаконието, от което някои хора си мислят, 
че могат да се възползват и осигуряването на безопасна от наркотици среда за децата. Той посочи, че над 90% от полицаите 
у нас вършат съвестно работата си. 
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"Не позволявайте на останалите 5-10 процента, които мислят че са над пагона, да действат. Помагайте тези хора 
да излязат от системата и тя да се превърне в пример, който да се следва", призова Демерджиев. 
Сред темите на съвещанието бяха работата на МВР във връзка с провелите се избори за Народно събрание, резултатите от 
противодействието на конвенционалната престъпност и ефектът от прилаганите мерки за безопасност на движението по 
пътищата. 
 
√ България няма съучастие в подготовката на взрива в Кримския мост 
България няма съучастие в подготовката на взрива в Кримския мост. Няма и такова отправено официално обвинение от 
руската страна, коментира служебният премиер Гълъб Донев. 
Главният прокурор призова службите да разсеят всякакви съмнения за участие на страната ни във взрива на Кримския 
мост. 
От пресслужбата на Министерския съвет съобщиха, че безспорно е установено, че взривеният на Кримския мост камион 
никога не е бил на територията на Република България, която беше посочена като отправна точка за неговия маршрут. 
Според твърденията на руски медии, взривеният на 8 октомври 2022 г. камион е превозвал полиетиленово фолио. 
Проверката на българските служби е установила, че стока със сходни характеристики е внесена на територията на България 
от друга страна членка на ЕС в контейнер с надлежно оформени документи под режим транзит. По време на престоя на 
въпросната стока в България, тя е била под митнически надзор и е напуснала страната в същия контейнер през пристанище 
Бургас на 17 септември 2022 г. в посока към държава, различна от Русия. 
От проверката става категорично ясно, че контейнерът, с който стоката е напуснала България, не е бил на взривения 
камион. 
Служебният премиер припомни, че още в неделя вечерта е разпоредил на ДАНС да извърши проверка по медийни 
публикации, че камионът взривил се на моста над Керческия проток е преминал през територията на България. 
"България няма съучастие в подготовката на взрива на Кримския мост! Няма и такова обвинение отправено 
официално от руската страна, така че България няма съучастие в подготовката на взрива на Кримския мост", каза 
служебният премиер. 
Гълъб Донев призова за отговорност, когато темата се коментира. 
"Искам, обаче да отбележа и това и да ви помоля да коментирате темата с отговорност, за това че тази тема създава 
рискове както за националната сигурност, така и за въвличането на България в една тема, която не би трябвало да се 
експонира по такъв начин в медиите. Това е единствено и само темата за "българска следа" с камиона е в  медийни 
публикации и аз апелирам към Вас за отговорност, защото използването на това словосъчетание предполага съучастие", 
каза Донев. 
Дали и ако да - кога въпросният камион е преминавал през страната ни се проверява чрез данните в МВР, агенция 
"Митници", регистрите на ДАИ, тол-системата и ДАНС. 
"Това се изяснява от съответните органи. Уведомена е и прокуратурата за проверката, която извършва ДАНС. За 
резултатите от проверката ще бъдат съответно информирани компетентните органи. България, знаете на 
кръстопът се намира, като географско положение, преминават много камиони, много товари през нашата страна. 
България единствено се свързва като географска точка по маршрута на камиона, нищо повече", каза Донев. 
Днес главният прокурор Иван Гешев призова службите да разсеят съмненията за намесата на България във взрива на 
Кримския мост. 
"България е член на ЕС и НАТО, споделящ демократичните и хуманни ценности. Надявам се българските служби в 
спешен порядък да разсеят всякакви съмнения за участие на страната ни във взрива на Кримския мост. Няма кауза, 
която да оправдае убийствата на невинни украински граждани", казва Гешев. 
От Софийската градска прокуратура обявиха, че са се самосезирали по публикации в медиите и са разпоредили проверка 
на твърденията, че камионът взривил се на Кримския мост е преминал през България. Прокурор е възложил проверката 
да бъде извършена от МВР и ДАНС, а материалите да бъдат докладвани на прокуратурата. От държавното обвинение 
допълват, че за резултатите ще информират обществеността. 
"Всички документи, с които разполагат съответно митническите власти, съответно органите на МВР, съответно 
ДАНС ще бъдат изяснени и информация ще получат компетентните органи, които имат отношение към случая", каза 
Донев 
Външно министерство ще извика ли на консултации Руския посланик, относно твърденията на шефа на Следствения 
комитет на Руската федерация, както и твърдения на руския президент? 
- Вижте пак казвам, това е само публикации в медии. Официална атака срещу България от руска страна няма, допълни 
служебният премиер. 
Чрез граничния и митническия контрол, както и чрез системата за тол такси, ако въпросният камион е преминавал през 
страната, може да се установи точно кога и от кой граничен пункт е влязъл, по какъв маршрут е преминавал, включително 
и дали и къде е има престой и точния час и граничен пункт, през който е напуснал страната. 
 
√ Пеканов: Очакваме първия транш по Плана за възстановяване и устойчивост през идните седмици 
Очакваме средствата от първия транш по Плана за възстановяване и устойчивост да бъдат преведени у нас до няколко 
седмици, заяви в "Денят започва" служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов. 
Страната ни е изпълнила всичко необходимо по 22-те мерки по първия транш и те са предадени в ЕК. 
По втория транш България трябва да приеме 22 законопроекта. От тях, само един от тях не е готов – за промени в Закона 
за енергетиката. В него има заложени цели, които трудни за изпълнение в сегашната ситуация на енергийния пазар в 
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Европа. Затова е възможно страната ни да поиска дерогация. За да получим втория транш, е необходимо законопроектите 
да бъдат приети от Народното събрание. 
"Народните представители ще трябва да се съсредоточат. Аз разбирам, че в момента имат други разговори, но 
държавата трябва да върви напред и не трябва да отстъпваме от неща, поети като ангажимент само преди няколко 
месеца. Парите ще дойдат, когато сме си свършили работа и според мен това е правилният подход към бъдещето.", 
заяви Пеканов. 
По Фонда за справедлив преход, по който да предвидени 1,3 млрд. за подпомагане на регионите, които затварят 
въглищното си производство, има забавяне, призна той. 
"Поели сме ангажимент до 2026 година да намалим с 40% вредните емисии, което е много трудно в сегашната 
ситуация, но е и много трудно сега да се предоговаря нещо, което сме договорили едва преди няколко месеца. Ако сега 
отворим този въпрос, преговорите ще блокират всичко останало. Така че има натрупани забавяния, надявам се че 
министерството на енергетиката ще успее да ги навакса.", заяви служебният вицепремиер. 
Според Атанас Пеканов политическата нестабилност у нас застрашава процеса за влизане в еврозоната. Той изрази 
надежда политиците да осъзнаят това и да проявят зрялост. 
Служебният кабинет работи по Националният план за въвеждане на еврото през 2024. Все още не е готова 
комуникационната стратегия още, която трябва да обясни как функционира еврозоната, какви са рисковете и как 
институциите ще отговорят на тези рискове. 
"В Хърватия, например, вече получават цените на касовите бележки и в двете валути. Отдолу има QR код, с който, 
ако превалутирането не е коректно, подаваш сигнал и магазинът попадна в черен списък като некоректен търговец.", 
посочи той. 
Предстои да изберем и символа на бъдещата ни евромонета. 
Пеканов изтъкна, че България е покрила всички критерии за приемане на еврото с изключение на инфлационния критерий. 
"В сегашната обстановка, обаче, инфлационният критерий е проблем за всички страни и мисля че той може да бъде 
обект на дискусия. Дори и сега България остава третата страна в ЕС с най-нисък дълг спрямо БВП.", изтъкна 
служебният вицепремиер. 
Атанас Пеканов заяви, че не вижда себе си като член на следващия редовен кабинет, а след края на мандата на служебното 
правителство ще се завърне в академичната сфера. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Доц. Пламен Ненов оглавява Експертния съвет за икономически анализи 
Доц. Пламен Ненов ще оглави Експертния съвет за икономически анализи, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Той 
подчерта, че целта е световно известни доказани икономисти да дават решения на актуални икономически и финансови 
предизвикателства, пред които е изправена България. 
Експертният съвет е надпартиен орган. Той ще изготвя становища и препоръки с цел подобряване на икономиката и 
благосъстоянието. 
Съветът ще си сътрудничи с НСИ и БНБ и на всеки 3 години ще се обновява с нови академични членове от страната и 
чужбина. 
Основният принцип на Съвета е оперативна независимост от държавните институции. Участниците в него ще работят 
доброволно и безвъзмездно и ще подпишат декларация за липса на материален интерес. 
 
√ КЕВР прогнозира цена на газа под 180 лв. за мегаватчас през ноември 
Природният газ ще поевтинее с над 23% от ноември, очакват от Комисията за енергийно водно регулиране. Така цената 
може да падне под 180 лева за мегаватчас. В момента синьото гориво се търгува за над 230 лева. Прогнозите се основават 
на движението на международните пазари, като все още в КЕВР няма подробни данни. 
Ако прогнозата стане факт, няма да има нужда от компенсации за бизнеса заради скъпото синьо гориво. 
От комисията очакват да има намаление на цената на газа и през декември, така че да не се налага поскъпване на парното 
от януари. 
Днес се очаква газохранилището в Чирен да бъде запълнено на 80% от капацитета си, а през ноември - на 90%. 
"Цената, която ще предложи "Булгаргаз" е под 200 лева на мегаватчас, вероятно под 180 лв. на мегаватчас. Това ще 
бъде много добре за България, като припомням, че цената само преди месец беше 353 лв. на мегаватчас. И се надявам, 
ако тази цена по някакъв начин се задържи или намалее още през месец декември - да не повишаваме цената на 
топлинната енергия", каза председателят на КЕВР Иван Иванов. 
Окончателното решение за цената на газа ще бъде взето на първи ноември. 
 
√ 29% поевтиняване на газа за ноември предлагат от "Булгаргаз" 
"Булгаргаз" предлага цена на газа за ноември от 166,14 лв. за мегаватчас или поевтиняване с почти 29% от сегашната цена. 
Това съобщиха от дружеството. Цената е почти два пъти по-ниска от тази на европейските газови хъбове. 
Две са основните причини - от една страна от 1 октомври беше пусната новата българо-гръцка връзка, от която получаваме 
азерски газ. Другата причина е, че държавната компания "Булгаргаз" е успяла да уговори по-евтин втечнен таз за ноември. 
По-рано вчера председателят на КЕВР Иван Иванов прогнозира намалението и допълни, че очаква тази тенденция да 
продължи до края на годината. Това ще позволи да не бъде увеличавана отново цената на парното и топлата вода от 1 
януари. 

https://bntnews.bg/news/pekanov-ochakvame-parviya-transh-po-plana-za-vazstanovyavane-i-ustoichivost-prez-idnite-sedmici-1210355news.html
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Комисията за енергийно и водно регулиране очаква предложеното намаление да бъде актуално и към началото на 
ноември, когато ще бъде взето окончателно решение. 
"Цената само преди месец беше 353 лв. за мегаватчас. От тази сума едно слизане под 180 лева е приблизително цена 
на 50% от тази, която е била и се надявам, ако тази цена се задържи и дори още намалее през декември, да не 
повишаваме цената на топлинната енергия", каза председателят на КЕВР Иван Иванов. 
70% на цената на парното се формира от цената на природния газ. За последната година и половина природният газ 
поскъпна над 13 пъти, като абсолютен връх беше постигнат през септември - 354 лева за мегаватчас. В Европа обаче цената 
тръгна надолу. 
"Опитите с намаляване на количествата и със спиране на доставките да се повиши цената и да бъде застрашено 
снабдяването на Европа, се провалят", коментира Иванов. 
Страната ни напредва и при запасяването с природен газ за зимата. 
"Считам че до края на октомври нашето хранилище в Чирен ще бъде заредено до 85%, а може и до 90%", каза още 
председателят на регулатора. 
Иван Иванов очаква задържане на цената на газа и след 1 януари, защото ще резервираме капацитет за преминаване на 
природен газ и през Гърция. 
"Аз съм оптимист, защото след 1 януари ще закупим и съответния слот на Ревитуса, откъдето ще премине 
съответният танкер, който сме закупили", обясни той. 
Междувременно от компанията оператор на газовата връзка с Гърция съобщиха, че само за първите девет дни на месеца 
през тръбата са минали 30 млн. кубични метра гориво. В момента газовата връзка с Гърция е основното място, от което 
България получава газ. 
 
√ Над 303 млн. kWh са пренесени по връзката в Гърция в първите дни на експлоатация на съоръжението 
Над 303 000 000 kWh са пренесени по интерконектора Гърция - България в първите дни на търговска експлоатация на 
съоръжението, съобщават от фирмата оператор на газопровода. Количествата се равняват на повече от 303 GWh, считано 
от 1 октомври до 9 октомври включително. 
Преносният оператор ICGB ще предложи месечен входен и изходен капацитет за ноември на 17.10.2022 г. Търговете ще се 
проведат на две водещи европейските платформи - PRISMA и RBP. 
182-километровият газопровод свързва газопреносните мрежи на Гърция и България в точките Комотини и Стара Загора и 
представлява пряка връзка на България с Трансадриатическия газоповод. 
От 7.00 ч. на 1 октомври от TAP по IGB постъпват пълните обеми азерски газ по договора на българската страна с 
Азербайджан. 
„Количествата природен газ, доставяни ежедневно от ICGB по интерконектора, осигуряват на България и по-широкия 
регион нов надежден източник на газ, като това ни помага да гарантираме сигурността и диверсификацията на 
доставките в един труден период както за отделните държави в Европа, така и за бизнеса и индивидуалните 
потребители“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Георгиос Сатлас. 
По думите им ежедневните заявки за пренос по газопровода се изпълняват по график и експлоатацията не е срещнала 
никакви технически проблеми в първите дни на работа на съоръжението. 
Интерконекторът с Гърция е с общ капацитет от 3 млрд. куб. м годишно, като повече от половината вече е резервиран по 
дългосрочни договори с продължителност до 25 г. Свободният капацитет се предлага при пълна прозрачност на две от 
най-големите европейски платформи. 
При пълна натовареност газопроводът може да обезпечи почти цялото зимно потребление на България. 
 
√ НОИ: Средният осигурителен доход за август е 1297,11 лева 
Националният осигурителен институт обяви размера на средния осигурителен доход за страната за август - 1297,11 лв. 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.09.2021 г. до 31.08.2022 г. е 1238,96 лв. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през септември 2022 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 
 
√ Задържаха работодателя, заради когото строители стояха часове на последния етаж на блок в Перник 
Задържаха за 24 часа мъжа, заради когото двама строителни работници, турски граждани, в понеделник стояха на ръба на 
6-етажна сграда и отказваха да слязат, докато не получат заплатите си. 
Част от заплатите им вече са изплатени, но от вчера има нов нюанс в историята. Оказва се, че някои от турските работници 
не са били наети по правилата, и на практика дейността им тук е упражнявана незаконно. Специално за БНТ говори 
директорът на Инспекцията по труда в Перник: 
"Може да ги разделим наполовина работниците, едната част са на турска фирма, регистрирана в България и ги е 
командировала в България с разрешение на Агенцията по заетостта. Другата половина са със статут на сезонни 
работници, които са към фирмата със седалище в Кърджали. В строителството сезонни работници не могат да 
работят, тъй като то няма сезонен характер", каза Любомир Владимиров - директор на Инспекция по труда - Перник. 
 
√ Ще има ли отново референдум за независимост на Шотландия? 
Върховният съд на Обединеното кралство трябва да реши може ли да бъде насрочен нов референдум за отделянето на 
Шотландия без одобрението на британския премиер Лиз Тръс и нейното правителство. Изслушването на аргументите по 
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делото започна вчера. Независимо от изхода на делото, шотландският премиер Никола Стърджън изрази увереност, че 
референдум може да се проведе през октомври догодина. 
Никола Стърджън показа, че нито забравя, нито се отказва лесно, когато става дума за шотландската независимост. Тя 
обеща на шотландците втори референдум за отделянето на британската провинция от Великобритания на 19 октомври 
2023 година. Как обаче може да стане това? 
През 2014 година, когато се проведе референдумът за независимост, британското правителство даде на парламента в 
Единбург - Холируд - специално разрешение за това. Този път, обаче, кабинетът на Лиз Тръс отказва да даде подобно 
разрешение, а самата Тръс каза три пъти "не" на идеята. Шотландският премиер обаче смята, че въпреки това 
референдумът може да бъде насрочен от шотландския парламент, тъй като в него са избрани партии, подкрепящи 
независимостта. Затова въпросът беше отнесен до Върховния съд. 
"Ако законният начин чрез референдум бъде блокиран от Уестминстър, защото се страхуват от демократичния 
избор на народа на Шотландия, тогава за мен и за моята Шотландска национална партия, изборът ще е лесен. Ще 
поставим въпроса за решаване от народа на избори или ще се откажем от шотландската демокрация. Искам да съм 
пределно ясна - няма никога да се откажа от шотландската демокрация", каза Никола Стърджън, министър- 
председател на Шотландия. 
На референдума през 2014 година, 55% от шотландците бяха против независимост, а 45% - за. Но Стърджън настоява, че 
излизането от Европейския съюз, което беше против волята на шотландците, е преобърнало нагласите. 
Стърджън дори обеща инвестиции от 22 млрд. долара в шотландската икономика за идните 10 години, ако независимостта 
стане факт. 
Изслушването във Върховния съд ще продължи два дни, но петимата съдии трябва да се запознаят с 8000 страници 
материали. Решението вероятно ще отнеме месеци. 
 
√ 8 души са арестувани заради взрива на Кримския мост 
Петима руснаци и трима граждани на Украйна и Армения са задържани във връзка с експлозията на Кримския мост, 
съобщи Интерфакс, цитирайки Федералната служба за сигурност на Русия. 
ФСБ посочи като главен организатор на взрива главното разузнавателно управление на украинското министерство на 
отбраната и неговият ръководител Кирил Буданов. 
В съобщение на ТАСС се казва, че взривното устройство е било скрито в рула със строително полиетиленово фолио, 
натоварени на 22 плета с общо тегло 22 770 килограма, и в началото на август е било изпратено от морското пристанище 
на Одеса в Русе по договор между "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). 
 
БНР 
 
√ България предоставя безвъзмездна хуманитарна помощ на Украйна 
Безвъзмездна хуманитарна помощ на Украйна ще предостави служебното правителство днес. 
На редовното си заседание министрите ще приемат средносрочна Програма и годишен план за развитие на доброволните 
формирования, които участват в предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации. 
Внесени за одобрение са промени в Закона за съдебната власт. 
Служебният министър на икономиката и индустрията внася за разглеждане и решение за политиката на държавата в 
публичните предприятия. 
Служебното правителство ще обсъди и проект за откриване на българско консулство във Венеция с консулски окръг, 
обхващащ област Венето и за назначаване на италианския гражданин Пиер Джовани Козмо за нещатно консулско 
длъжностно лице. 
 
√ Според данните от предварителен анализ на НОИ за ефекта от прилагането на мярката: Близо 2 милиарда лева са 
изплатени за 28 месеца по мярката "60 на 40" 
Близо 2 милиарда лева са изплатени за 28 месеца по мярката "60 на 40" за запазване на заетостта в условията на 
пандемията от Covid-19. Данните са от предварителен анализ на НОИ за ефекта от прилагането на мярката, която приключи 
в средата на тази година. 
Първото плащане по "60 на 40" датира от 15 април 2020, последното е направено на 25 август т.г., като пари са превеждани 
на всеки 4 дни. 
Подкрепа за 342 000 работници са получавали 13 700 работодатели. 
В най-голяма степен плащанията са концентрирани в икономическите дейности хотелиерство и ресторантьорство, 
търговия, преработваща промишленост и транспорт. 2/3 от бизнеса и от спасените работни места са в 8 области на 
страната. 
Между тях се отличава София-град, където са регистрирани 1/3 от подкрепените. 
Останалите области са Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Русе, Стара Загора, Софийска област. 
 
√ МВР започва тестове на полицаи за алкохол и наркотици 
От днес полицейските служители ще бъдат тествани за алкохол и наркотици. От януари 2023 година влиза в сила и Наредба 
за действия при установяване на служители след употреба на наркотични вещества. При употреба на алкохол на работното 
място следва дисциплинарно наказание. 
Това заяви пред бТВ тази сутрин главният секретар на МВР Петър Тодоров. 
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От думите му стана ясно, че дисциплинарно уволнение в момента е възможно, ако служител на МВР е седнал зад волана 
след употреба на такива вещества, отбелязва БГНЕС. 
"Служителите на МВР, шофирали след употреба на алкохол или наркотици, се отстраняват, а по-късно ще бъдат уволнени 
дисциплинарно. Когато полицай бъде заловен да управлява в такова състояние, той се уволнява дисциплинарно без 
значение количеството в кръвта. Дори отказът за проба предвижда дисциплинарно уволнение", добави гл. комисар 
Тодоров. 
Според него проблемите с личния състав на МВР са натрупвани с десетилетия, като открои, че основните пропуски са в 
подбора, обучението, възпитанието и контрола над служителите. 
 
√ До март 2023 г.: Работодателите ще забавят темпото на наемане на нови служители 
Работодателите в страната значително ще забавят темпото на наемане на нови служители в периода до март 2023 г. Това 
показва третото прогнозно проучване на Конфедерацията по заетостта. 
Спадът е 11 на сто спрямо предишния изследван период. 
Най-оптимистични прогнози за следващите шест месеца и в този изследван период имат работодателите от секторите 
„Информационни технологии”, "Аутсорсинг" и "Производство", въпреки че и трите регистрират значително намаление 
спрямо предишните 6 месеца. 
 
√ Красен Станчев: В макрорамката на бюджета за следващата година има дефицит от 7% - исторически прецедент след 
1998 
Интервю на Людмила Железова и Марта Младенова с Красен Станчев 
Парламентът се свиква другата сряда. Той ще има много работа. Сред най – важните задачи е приемането на бюджета за 
следващата година. Ако той не бъде приет, ще остане да действа старият. Това обясни пред БНР Красен Станчев, който е 
основател на Института за пазарна икономика. 
„Опитът от предишните няколко парламента показва, че служебни правителства могат да свършат много работа, но не 
могат да имат дълъг период на съществуване. Те функционират не повече от 150 дена. И сега вероятно ще  е така“. 
Служебното правителство е подготвило вече бюджета за следващата година, разясни той. 
„Парламентът, колкото и да е нестабилен, ще има време да направи някои неща, включително и да го приеме. Това, което 
притеснява хората е, че в предизборна ситуация партиите се опитват да бъдат приятели на всички и увеличават разходите“ 
В макрорамката на бюджета за следващата година е заложен дефицит от почти 7%, каза експертът. 
„Това е исторически прецедент след 1998 година. Този дефицит води до увеличаване на държавния дълг, а той поскъпна 
неимоверно много“. 
За да се възстанови фискалната стабилност, поне в средносрочна перспектива, трябва да се премахнат всички облекчения 
на ДДС, смята той. 
Ако настъпи рецесия в Европа, тя ще се усети у нас след около 3 месеца, каза Красен Станчев. 
„В момента България е на нивото на относително добре функциониращите икономики в ЕС, но при шокови събития на 
международния пазар и съответната политика на централните банки, ще се стигне до рецесия. Това обаче е най- бързият 
начин за справяне с високата инфлация“. 
Икономическите перспективи зависят и от войната на Русия в Украйна, обясни той. 
„Трябва да се подпомогне украинската кауза, защото това е единствената дългосрочна перспектива за успокояване на 
сегашната ситуация“. 
Срокът за въвеждане на еврото до 2024 година у нас е неизпълним, смята икономистът. 
„Фундаменталните критерии не могат да бъдат изпълнени за този период. Дефицитът и държавният дълг няма как да 
останат малки. Тенденцията е да растат“ 
Цялото интервю на Людмила Железова и Марта Младенова с Красен Станчев може да чуете в звуковия файл. 
 
√ Международен финансов форум в София обсъжда дигитализацията 
Международен финансов форум в София ще обсъжда дигитализацията на сектора, перспективите за въвеждането на 
еврото в България, както и мерките за овладяване на инфлацията. По време на събитието ще бъде представено и 
национално проучване за икономическите нагласи на населението, изготвено от социологическа агенция „Тренд“. 
Изявени международни експерти ще дискутират актуалните теми в сектора, сред които цифровата трансформация, 
икономическите предизвикателства, как да съхраним парите си в инфлацията и как да планираме правилно финансите. 
Ще коментират перспективните сектори и рентабилните стратегии за развитие при растящата издръжка на живот и 
увеличаващите се производствени разходи, както и локалните последици от глобалното увеличение на лихвените 
проценти. 
Сред темите е още интеграцията на криптовалутите и ролята им през настоящото десетилетие. 
 
√ ЕК: Сърбия се разграничава от общата външна политика на ЕС 
Степента на хармонизиране на Сърбия с общата европейска външна политика "значително е намаляла". Това пише в 
годишния доклад на Европейската комисия за Сърбия, който ще бъде публикуван днес, съобщават сръбските медии, 
предаде БТА. 
В доклада се подчертава, че Сърбия не се е присъединила към европейските санкции срещу Русия, наложени в отговор на 
агресията срещу Украйна. 

https://bnr.bg/post/101719195/krasen-stanchev
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Специална част се отнася до процеса на нормализиране на отношенията между Белград и Прищина, където се оценява, че 
няма конкретен напредък в преговорите за всеобхватно и правно обвързващо споразумение. 
Двете страни са приканени "без по-нататъшно забавяне" конструктивно да се ангажират и да напреднат в преговорите за 
цялостно, правно обвързващо споразумение за нормализиране. 
В телефонен разговор снощи американският държавен секретар Антъни Блинкън е откроил пред сръбския президент 
Александър Вучич необходимостта бързо да бъде постигнато споразумение с Прищина, а Вучич е изнесъл становищата на 
Сърбия, се казва в съобщение на сръбското президентство. 
В разговора е било обсъдено желанието на американската администрация в най-кратък срок да бъде постигнато решение. 
Разговаряно е за отношението на  Сърбия към Русия, както и за диверсификацията на енергийните източници на Сърбия. 
 
√ И днес страните членки на ЕС ще търсят изход от задънената улица относно газовия ценови таван 
На поредната срещата на министри от страните членки на Европейския съюз, която ще се проведе в сряда, отново ще 
доминира въпросът как, кога и дали да се наложат тавани на цените на газа, съобщава Ройтерс. 
ЕС планира следващия си ход, за да овладее растящите цени на енергията и да предпази потребителите от увеличаващи 
се сметки, тъй като на Европа предстои зима на оскъден руски газ, криза на разходите за живот и надвиснала заплаха от 
рецесия. 
"Трябва да намерим бързо решение, което да е приложимо за целия Европейски съюз. Националните решения не са 
подходящи занапред", каза високопоставен европейски представите, цитиран от Ройтерс. 
Министрите на енергетиката на ЕС се срещат в сряда в Прага, за да се опитат да дадат по-ясни инструкции какво трябва да 
предложи Европейската комисия като следваща спешна енергийна мярка в рамките на единния блок. 
Държавите членки обаче все още не могат да решат какво точно искат. 
Тъй като цените на природния газ са с почти 90% по-високи от преди година, повечето членове на ЕС заявяват, че искат 
таван на цената на синьото гориво, но нямата съгласие относно неговия дизайн. Някои страни, включително Германия, 
която е най-големият газов пазар в Европа, остават против подобен ценови таван. 
Разговорите между лидерите на ЕС през миналата седмица не допринесоха много за изясняване на следващите стъпки. 
Тези дискусии "преминаха във всички посоки", посочи един дипломат от ЕС, имайки предвид многобройните предлагани 
опции, включително общ таван на цената на целия газ или таван на тръбопроводния газ или само на синьото гориво, 
използвано за производство на електричество. 
Друг европейски дипломат каза, че от разговорите на лидерите не е произлязъл "единен сигнал". 
"Бих казал, че очакванията са ниски преди днешната среща“, посочи дипломатът. 
Други изразиха по-голяма надежда, че се очертава консенсус. Високопоставеният служител на ЕС каза, че страните клонят 
към т.нар. "иберийски модел" за ограничаване на цената на газа, използван за производство на електроенергия, като едно 
бързо решение. 
Ройтерс напомня, че Испания и Португалия приложиха тази схема през юни, което помогна за ограничаване на местните 
цени на електроенергията. Идеята получи подкрепа и сред други страни членки, въпреки че някои се притесняват, че това 
може да повиши търсенето на газ в ЕС, тъй като потреблението на синьо гориво в Испания се увеличи в рамките на тази 
мярка. 
Държавите от ЕС вече започнаха да налагат данъци върху извънредните печалби от енергия (свръхпечалбите за някои 
енергийни компании), задължения за запълване на газовите хранилища и ограничаване на търсенето на електроенергия, 
за да се справят с енергийния ценови скок, предизвикан от намаляването на доставките на газ от Русия, откакто тя нахлу в 
Украйна. 
Но натискът за съгласуване на повече мерки в целия ЕС се увеличи, след като Германия заяви, че ще похарчи до 200 
милиарда евро, за да предпази своите потребители и предприятия от високите разходи за енергия - което предизвика 
обратна реакция от някои страни членки относно неравномерното разгръщане на националната енергийна подкрепа. 
 
√ Министрите на отбраната от НАТО обсъждат допълнителна помощ за Украйна 
Министрите на отбраната на НАТО заседават днес и утре в Брюксел, за да обсъдят необходимата допълнителна военна 
помощ за Украйна.  
НАТО ще подкрепя Украйна колкото е необходимо, подчерта вчера генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг, 
според когото Киев се нуждае от всички видове оръжия. 
На срещата ще присъства и украинският министър на отбраната Олексий Резников. Участие ще вземе и служебният ни 
министър Димитър Стоянов.  
Срещата беше свикана сред руските ракетни удари над Украйна в отговор на атаката над Кримския мост. 
Министрите на отбраната ще обсъдят ключови въпроси от дневния ред на НАТО, свързани с рисковете в контекста на 
войната в Украйна и последиците за сигурността на страните-членки, отбелязват от българското ведомство. А „Уолстрийт 
джърнъл“ вече посочи, че контактната група по въпросите на отбраната на Украйна ще бъде оглавена от представител на 
САЩ. Срещата се провежда на фона на исканията на министъра на отбраната на Украйна Олексий Резников за доставка на 
зенитни и противоракетни системи. Официалната позиция на страната ни е, че няма да доставя оръжие. България за сега 
е одобрила помощ от медицински пакети и ремонт на украинска техника у нас. Наскоро посланикът на Украйна повдигна 
въпроса за доставка на тежко въоръжение. А след изборите част от партиите заявиха намерение да подкрепят доставката 
на оръжие. Само след дни на полигона „Ново село“ пък Италия официално ще  поеме ролята на рамкова държава на 
разположената у нас бойна група на НАТО.   
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Днес ще се проведе и заседание на групата за ядрено планиране, което - по думите на генералния секретар на НАТО Йенс 
Столтенберг - е планирано отдавна.  
Ще има и заседание за мисиите и операциите на Организацията, в което ще се включи върховният представител на 
Европейския съюз по външните работи и политика за сигурност Жозеп Борел.  
Очаква се в петък в Брюксел да пристигне и американският министър на отбраната, където, след приключване на форума, 
е предвидена среща на министрите на отбраната от формата "Б9". Той включва източноевропейски страни-членки на НАТО, 
сред които е и България. 
Вчера президентите от Б9 осъдиха в съвместна декларация масовите руски бомбардировки над Украйна, както и призоваха 
за незабавно спиране на атаките. 
 
√ Полският тръбопроводен оператор PERN е открил теч по една от линиите на петролопровода "Дружба" 
Полският тръбопроводен оператор PERN е открил във вторник вечерта теч по една от линиите на петролопровода 
"Дружба", който пренася петрол от Русия за Европа, съобщиха в сряда от PERN, предаде Ройтерс. 
PERN посочи, че към този момент причините за изтичането на петрол са неизвестни. Течът е открит в участък от тръбата на 
около 70 километра от централния полски град Плоцк. 
Втората линия на тръбопровода и други елементи от инфраструктурата на PERN работят нормално, посочиха още от 
полската компания. 
"В този момент всички служби на PERN (технически, оперативни, вътрешна пожарна и опазване на околната среда) 
предприемат действия в съответствие с алгоритмите, предвидени за този тип ситуации“, посочи тръбопроводният 
оператор. 
 
√ Изненадващо понижение на британската безработица до близо 40-годишно дъно 3,5% 
Нивото на безработицата в Обединеното кралство се понижи изненадващо през трите месеца до края на август до 3,5% от 
3,6% спрямо предходните три до края на юли, показват данни на официалната британска статистика ONS. Това е най-
ниската британска безработица от далечната 1974 година. 
В същото време обаче трудовата заетост също отбеляза изненадващо намалени, посочи ONS, като броят на заетите лица 
се е понижил със 109 хиляди за периода между юни и август - най-сериозен спад от началото на 2021 г. 
Свободните работни места пък са намалели с 46 хиляди до 1, 246 милиона - най-голям спад от юни до август 2020 г., 
въпреки че броят на свободните работни места остава на историческо високи нива. 
 

Графика на нивото на безработица във Великобритания 

 
 
Междувременно средните седмични доходи, включвайки бонусите, се повишиха през трите месеца до август с 6% до 617 
британски лири в сравнение със същия период година по-рано и след растеж с 5,5% през предходния тримесечен период 
до юли. Изключвайки бонусите, осреднените седмични доходи за периода юни - август 2022 г. се увеличиха с 5,4% на 
годишна база след повишение с 5,2% през предходния период. 
Доходите от трудова заетост обаче намаляват с 2,4% на годишна база, когато се вземе предвид високата инфлация, като 
това представлява пореден месец на спадащи реални доходи на фона на влошават се стандарт на живот. 
 
√ "Стандард енд Пуърс" очаква САЩ да навлязат в рецесия към края на годината 
Финансовата и анализаторска компания S&P Global Market Intelligence понижи прогнозите си за икономическия растеж на 
САЩ и вече  очаква най-голямата икономика в света да навлезе в рецесия през последното тримесечие на настоящата 
година, визирайки по-затегнатите финансови условия (растящите лихви) с оглед на борбата за овладяване на високата 
инфлация. 
Изследователската група понижи прогнозата си за реалния брутен вътрешен продукт (БВП) на САЩ за следващата година 
до спад с 0,5% при предишна прогноза за растеж от 0,9 на сто. 
Според  S&P Global Market се казва, че икономическите проблеми, причинени от урагана Иън, който през миналия месец 
причини смъртта на най-малко 100 души само във Флорида и прекъсна електрозахранването в няколко южни американски 
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щата, ще отнемат 0,1 процентни пункта от растежа през това тримесечие, но ще добави същия процент към растежа през 
следващото тримесечие. 
S&P добави, че очаква "анемичното" икономическо възстановяване да започне чак през третото тримесечие на 2023 г. 
Няколко видни финансови представител на САЩ, включително Кен Грифин от Citadel и Джейми Даймън от JPMorgan Chase, 
вече предупредиха през последните месеци, че САЩ може да изпаднат в рецесия следващата година с оглед на 
нарастващите лихвени проценти и военната инвазията на Русия в Украйна, които влошават икономическите перспективи. 
Изпълнителният директор на JPMorgan Chase Джейми Даймън каза пред CNBC в понеделник, че икономиката на 
Съединените щати "все още се справя добре", но той очаква тя да влезе в рецесия през следващите шест до девет месеца. 
Даймън предупреди, че високата инфлация и нарастващите лихвени проценти, както и несигурността относно войната в 
Украйна, са "много, много сериозни неща, които според мен вероятно ще тласнат САЩ и света в рецесия, имайки предвид, 
че Европа вече е в рецесия". Според него САЩ ще навлязат в известна рецесия след шест до девет месеца. 
"След разочароващия доклад от август за потребителските цени и септемврийската среща на Федералния резерв, на която 
Централната банка на САЩ отново вдигна водещата си лихва с цели 75 базисни пункта,  доходността на американските 
държавни облигации скочи, разшириха се спредовете в доходността за частните лица и ипотечният лихвен процент, като 
в същото време цените на акциите се сринаха, а доларът поскъпна допълнително", отбеляза Джоел Пракън от S&P Global, 
предаде "Файненшъл таймс". 
"Именно това скорошно всеобхватно затягане на финансовите условия очакваме сега да насочи икономиката от т.нар. 
"рецесия на растеж" към пълна рецесия“, добави той. 
"Рецесията на растежа" е израз, измислен от икономиста Соломон Фабрикант, професор в Нюйоркския университет, за да 
опише икономика, която расте с толкова бавен темпо, че се губят повече работни места, отколкото се добавят в дадена 
икономика. 
 
√ Турция започна работа с Азербайджан за увеличаване на капацитета на Трансанадолския газопровод (TANAP) 
Турция започна работа с Азербайджан за увеличаване на капацитета на Трансанадолския газопровод (TANAP), за да 
гарантира енергийната сигурност на Европа, каза турският президент Тайип Ердоган, цитиран от руската агенция РИА 
новости. 
Турският министър на енергетиката и природните ресурси Фатих Донмез каза по-рано, че е взето решение за удвояване на 
капацитета на газопровода от 16 на 32 милиарда кубически метра. 
След началото на т.нар. специалната военна операция" на Русия в Украйна, Западът засили санкционния натиск върху 
Русия, което доведе до повишаване на цените на електроенергията, горивата и храните в Европа и Съединените щати, 
пише още РИА новости. 
По думите на руския президент Владимир Путин политиката за сдържане и отслабване на Русия е дългосрочна стратегия 
за Запада и санкциите са нанесли сериозен удар на цялата световна икономика. 
 
√ Москва обвини военното разузнаване на Украйна за експлозията на Кримския мост 
Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи днес, че е задържала петима руснаци и трима граждани на Украйна 
и Армения за експлозията, която увреди Кримския мост миналата събота, предаде Ройтерс, позовавайки се на руски 
медии. 
Според ФСС експлозията е организирана от Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на 
Украйна и директора му Кирило Богданов.  
 
√ Руски ракети поразиха 30% от енергийната инфраструктура на Украйна през последните два дни 
Русия удари около 30% от енергийната инфраструктура на Украйна при своите ракетни атаки в понеделник и вторник, заяви 
в интервю за CNN украинският министър на енергетиката Херман Халюшченко в интервю за CNN. 
"Изпращаме това съобщение до нашите партньори: трябва да защитим небето над Украйна“, каза Халюшченко пред CNN 
късно във вторник, добавяйки, че Русия пренебрегва международните правила. 
"Те не се интересуват от каквито и да било международни споразумения или конвенции", добави той. 
Във вторник Украйна призова цивилните граждани на старната да не използват домакински уреди като фурни и перални, 
за да пестят електричество, тъй като милиони от тях са изправени пред прекъсвания на тока след най-голямата руска атака 
срещу украинската енергийна мрежа от избухването на войната, посочва Ройтерс. 
Украинското министерство на енергетиката съобщи в понеделник вечерта, че ще спре износа на електроенергия в резултат 
на последните масирани руски ракетни удари по енергийните съоръжения в страната. 
Министерството отбеляза, че износът ще бъде спрян от 11 октомври, за да позволи на Украйна да "стабилизира 
собствената си енергийна система". 
"Именно износът на електроенергия от Украйна помогна на Европа да намали потреблението на руски енергийни ресурси. 
И затова Русия разрушава нашата енергийна система, убивайки самата възможност за износ на електроенергия от 
Украйна", заяви тогава министърът на енергетиката на Украйна Херман Халюшченко. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ К. Христов, БНБ: Административният таван на цените експлодира инфлацията 
Калин Христов, подуправител на Българска народна банка в «Инфлацията – криза и възможност», 11.10.2022 
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Основните движещи сили на днешната висока инфлация са свързани и с предлагането, и с търсенето. С повишаването на 
лихвите от централните банки се охлажда инфлацията на търсенето. По отношение на инфлацията на предлагането 
инструментите са отвъд мандатите на централните банки. Това заяви Калин Христов, подуправител на Българска народна 
банка, в рамките на авторитетния мултиплатформен финансов проект „Инфлацията – криза и възможност“, организиран 
от Bulgaria ON AIR. 
По думите на Христов проблемът няма да се разреши само с паричната политика. Той отбеляза, че след фалита на Lehman 
Brothers през 2008 г. големите икономики са изпаднали в „интелектуалната заблуда“ за настъпил процес на постоянно 
ниска инфлация. 
„Фискалната политика беше силно стимулираща след този период. Паричната политика беше ултрастимулираща – 
количествени улеснения, отрицателни лихвени проценти в еврозоната“. 
Експертът изтъкна, че периодът е показал „абсолютната невъзможност за консолидация в еврозоната“. Той обаче добави, 
че "България е една от малкото страни, които успяваха – след първоначалното увеличение на дефицитите – да постигнат 
определено ниво на консолидация". 
Според Христов отрицателните лихвени проценти водят до създаване на финансови балони, а примери за това са 
увеличените цени на недвижимите имоти, на финансовите активи, създаването на криптовалутите. 
По отношение на проблемите с предлагането Христов изтъкна тренда на свиване на работната сила – с около 90 хиляди 
души на година у нас. 
„Постоянната загуба на работна сила води до увеличаване на силата на работниците спрямо работодателите, те искат все 
по-високи заплати“, коментира той и добави, че през първото шестмесечие на тази година увеличението на работните 
заплати в частния сектор е много над ръста на потребителските цени – т.е. има реално изражение. Това, обаче, е 
съчетано с намаляване на производителността, стана ясно още от разговора.  
„Плащаме все по-високи номинални и реални заплати при спадаща производителност на труда“. 
Друга тема, по която Христов изрази мнение, е политиката на увеличаване на лихвите без намаляване на количествените 
облекчения, която е факт в Европа. Той обясни, че Федералният резерв – като банка, която сякаш най-бързо се учи от 
историята – вече премина към агресивно повишаване на лихвите и към количествено затягане – т.е. започна да изтегля 
ликвидност. Това, по думите на експерта, е причината в САЩ да се виждат най-бързи резултати. 
„Фед се движи много бързо и ако еврозоната не го следва, ще се стигне до обезценяване на еврото, което ще генерира 
обратно много по-силен инфлационен ефект“. 
Според Христов намаляването на данък добавена стойност не е добра идея в настоящата среда, защото това ще 
стимулира потреблението. Политика за увеличаване на данъците върху капитала и труда също няма да е удачна, смята 
той, тъй като има недостиг на пазара на труда, а инвестициите са отрицателни почти всяка година от 2009 насам. 
„Политиката да решаваме проблема с инфлацията с административни тавани на цените е силно заблуждаваща… 
това е скъпо и в един момент трябва да се отмени. Така експлодира инфлацията... Това е най-лесният път на пръв 
поглед, но това е път, който не води много далече“. 
По отношение за възможността от стагфлация в стил 70-те години на миналия век Христов обясни, че има положителни и 
негативни фактори днес. Като положителен той изтъкна фактът, че „в света има много излишен труд“ сега. 
„Има феномен, в който при повишаване на лихвите, за да се потисне инфлацията, се стига до много голяма 
безработица. Сега има недостатъчен труд – повишаваме лихвите, растежът спада, но не е задължително 
безработицата да расте“. 
Негативно, според експерта, е нивото на задлъжнялост – на гражданите, на фирмите и на суверените, което е в пъти по-
голямо от 70-те години на миналия век. 
„Повишаването на лихвите ще доведе до голям натиск за свръхзадлъжнели компании и свръхзадлъжнели суверени“. 
Христов добави, че вероятността в скоро време да има масирано увеличение на ликвидността клони към нула. 
„Ако не работи стратегията на ЕЦБ, ще преминат към количествено затягане. По-добре е да се събира ликвидност от сега“, 
отбеляза още той. 
Двете задълбочени дискусии от авторитетния мултиплатформен финансов проект „Инфлацията – криза и възможност“ ще 
бъдат излъчени в ефира на Bloomberg TV Bulgaria на 16 октомври от 20:00 часа. 
Целия разговор вижте във видео материала.   
 
√ Прозорецът на ЕЦБ за големи скокове на лихвите се затваря с наближаването на рецесията 
Домакинствата вече страдат и страховете надигат глас 
Прозорецът на Европейската централна банка за извънредно големи увеличения на лихвените проценти се затваря с 
наближаването на рецесия и приближаването на разходите по заемите до нива, които вече не могат да бъдат опора. 
Рекордната инфлация и опасността от недостиг на енергия през зимата понижават доверието в икономиката на 
еврозоната. Тъй като твърдите данни постепенно се влошават, ястребите, които в момента ръководят политиката на ЕЦБ, 
имат само ограничена възможност да осигурят още големи повишения. 
Този шанс може да се сведе до следващите две срещи през октомври и декември, като пазарите вече залагат, че на първата 
ще се повтори историческата стъпка от 75 базисни пункта през септември. Дойде ли новата година, да се твърди, че битката 
с цените има предимство пред растежа - позицията на много от централните банки по света в момента - ще стане много 
по-трудно.  
Служителите във Вашингтон, където тази седмица се провеждат годишните срещи на Международния валутен фонд, ще 
разберат колко зле са нещата, когато по-късно във вторник кредиторът публикува по-мрачна прогноза за световната 
икономика. Свиването на икономиката рискува да доведе до сблъсък с кохортата на гълъбово настроените членове на ЕЦБ, 

https://exclusive.bgonair.bg/
https://www.bloombergtv.bg/a/2-novini/111354-chast-ot-instrumentite-za-okrotyavane-na-inflatsiyata-sa-otvad-mandatite-na-tsentralnite-banki
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които до голяма степен запазиха мълчание, тъй като количествените улеснения бяха прекратени, инструментариумът на 
политиката беше обновен, а лихвите бяха повишени със 125 базисни пункта. 
 

 
 
"ЕЦБ трябва да действа бързо сега, за да срине до минимум инфлационните очаквания, преди преговорите за заплатите 
да доведат до вторични ефекти", заяви Карстен Юниус, главен икономист в Bank J Safra Sarasin. "След като рисковете от 
рецесия се превърнат в реалност и напрежението в икономиката започне да се проявява, ще бъде трудно да се прокарат 
по-големи повишения." 
Последните прогнози на ЕЦБ не включват рецесия в 19-членната еврозона, въпреки че неотдавнашната намеса на Русия 
на енергийния пазар вероятно прави прогнозите неактуални, а проучванията на мениджърите по покупките сигнализират 
за свиване на производството от юли насам. Икономистите все повече смятат, че спадът е неизбежен.  
Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че рецесията няма да отклони вниманието от задачата да се върне 
инфлацията от 10% миналия месец до целевите 2%. Тя не смята, че спадът сам по себе си ще укроти цените. 
"Основната ни цел е ценова стабилност и ние трябва да я постигнем. Ако не я постигнем, това ще навреди много 
повече на икономиката", заяви Лагард на 28 септември. 
Така или иначе, данните за брутния вътрешен продукт за третото тримесечие се очакват едва на 31 октомври - четири дни 
след решението за лихвените проценти този месец. Първоначален сигнал за рецесия може да има едва когато данните за 
последните три месеца на 2022 г. бъдат публикувани през януари. 
Дотогава повечето политици искат да видят депозитната лихва, която в момента е 0,75%, на т.нар. неутрално ниво, което 
нито стимулира, нито ограничава икономиката - смята се, че то е някъде около 2%. 
За да се стигне бързо дотам, Мартинс Казакс от Латвия и Гедиминас Симкус от Литва са сред официалните лица, които 
клонят към удвояване на ставката до 1,5% този месец. Финландецът Оли Рен и германецът Йоахим Нагел също подкрепят 
тази решителна стъпка. 
Ръководителят на холандската централна банка Клаас Кнот заяви в понеделник, че са необходими поне още две 
"значителни" повишения. 
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Длъжностните лица не желаят да кажат къде ще бъде достигнат върхът на лихвените проценти, но за ястребите скоростта 
е ключова. Макар че повишаването на лихвите не е движещата сила на влошаващата се европейска икономика, то ще става 
все по-малко приемливо, тъй като домакинствата страдат. Гълъбите вече намират своя глас. 
Главният икономист Филип Лейн е сред тези, които призовават за сдържаност, като казва, че е твърде рано да се определи 
следващият ход на ЕЦБ. Ръководителят на португалската централна банка Марио Сентену предупреждава, че ако сега се 
отиде твърде далеч, се рискува по-късно да се наложи да се даде заден ход. 
Италианският министър Игнацио Виско може би се изрази най-ясно, като в редки публични коментари спомена за 
"внезапно влошаване на перспективите за икономическия растеж". 
"Прекалено бързото и ясно изразено повишаване на лихвените проценти в крайна сметка би увеличило риска от 
рецесия", каза той в края на септември. 
 
√ Държавният кораб на Мелони се насочва към мътни води 
Усложненията при съставянето на управляваща коалиция от различните антагонисти не вещаят нищо добро 
Докато крайнодясното правителство на Италия се подготвя да поеме властта, предпазните огради вече се 
издигат. Кабинетът на Джорджа Мелони се очертава да бъде нелек брак между технократи - особено в министерството на 
финансите - и демагози, които ще изпълняват нейната програма за борба с имиграцията, пререкания с хората от LBGTQ+ 
общността и насърчаване на това, което тя нарича "естествено семейство". Историята показва, че всяка връзка с тези 
партньори ще бъде краткотрайна. 
Новото правителство на Италия няма да бъде назначено поне до средата на октомври. Но размирици са налице почти 
веднага след преброяването на последния глас на изборите на 25 септември. Вярно е, че Мелони има силни позиции, след 
като нейната партия "Италиански братя" спечели около 26%, което я постави на позицията на първата жена министър-
председател на Италия и на лидера, който ще състави следващата коалиция. Тя ще се нуждае от това влияние, за да държи 
под контрол десните си съюзници. 
Матео Салвини, лидер на антиевропейската партия "Лига", вече публично поиска мястото на вътрешния министър - в 
противен случай ще откаже да се присъедини към правителството. Разбира се, ключът към политическата поява на Мелони 
беше отказът ѝ да се присъедини към коалицията на Марио Драги за единство, която след това тя можеше да атакува по 
свое усмотрение. Но Салвини би трябвало да има ограничени лостове за въздействие. Подкрепата за Лигата е намаляла 
наполовина спрямо последния вот през 2018 г. до едва 8,5 %. Мелони, който обеща да запази подкрепата си за Украйна и 
НАТО, разбираемо не желае да връчи на фен на Владимир Путин избрания от него пост. 
Подобни коалиционни приятели обясняват защо Мелони ще се нуждае от екип от стабилни ръце, за да поддържа 
доверието на инвеститорите, необходимо за обслужването на държавния дълг, който е около 1½ пъти по-голям от брутния 
вътрешен продукт. Високопоставени политици в Рим твърдят, че президентът Серджо Матарела (който ще има последната 
дума за състава на правителството) задкулисно предлага на Мелони да даде трите тежки министерства - на правосъдието, 
външните работи и финансите - на технократи. Вътрешни лица твърдят, че Драги и Мелони са разговаряли помежду си още 
преди изборите - когато социологическите проучвания показваха, че тя вероятно ще стане премиер - и бившият президент 
на Европейската централна банка също е настоявал за тази идея. 
От тях най-важният ресор е министерството на финансите. Очакванията, че Мелони ще назначи опитен служител начело 
на ведомството, обясняват защо пазарите не са се раздвижили съществено срещу италианския дълг, смятат трейдърите. 
Но дори и тук има признаци, че нещата може да не вървят по волята на Мелони. Беше широко известно, че нейният най-
добър избор е Фабио Панета, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ. Панета, консерватор и ветеран от Банката на Италия, 
който никога преди това не е участвал в управлението, изглеждаше подходящ за лидер, който се обявява за нова ера в 
политиката. И все пак Панета очевидно е дал ясно да се разбере на европейските си колеги, че не желае тази работа, 
съобщи Bloomberg News. 
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Има и други потенциални кандидати, които би трябвало да успокоят бизнес лидерите и инвеститорите и да се 
противопоставят на призивите на Мелони за ренационализация на Telecom Italia и блокиране на поглъщането на ITA, най-
голямата авиокомпания в Италия, от Certares, американска компания за дялово инвестиране. Възможностите включват 
Доменико Синискалко, банкер от Morgan Stanley, който беше министър на финансите преди 16 години; Виторио Грили, 
друг бивш министър на финансите, станал банкер (в JPMorgan Chase & Co.), и Луиджи Бутильоне, независим икономист и 
бивш стратег в хедж фонда Brevan Howard. Тя би могла да убеди и сегашния министър Даниеле Франко да остане на поста 
си.  
Усложненията при съставянето на управляваща коалиция от различните антагонисти не вещаят нищо добро. Тук има 
прецедент. През 2005 г. Синискалко се оттегли след едва една година като министър на финансите при управлението на 
Силвио Берлускони. Икономистът беше гарант за инвеститорите както в италианския дълг, така и в еврото. Когато напусна, 
според съобщенията той казал: "Не мога да издържам повече" и си тръгнал, след като коалиционните партньори 
отхвърлили неговите мерки за намаляване на дефицита. 
Инвеститорите трябва да се надяват често цитираната поговорка от "Леопардът" на Джузепе Томази ди Лампедуза за 
Италия, че "нещата трябва да се променят, за да останат същите", да не се окаже отново вярна. 
 
3e-news.net 
 
√ Четвърта поредна скъпа емисия ДЦК пласира Министерство на финансите 
Държавата продаде дългови книжа за 200 млн. лв. при годишна лихва от 2.5% и среднопретеглена годишна доходност 
в размер на 4.47 на сто 
На четвърти пореден аукцион тази година Министерство на финансите пласира емисия ДЦК с висока годишна лихва – този 
път 2.25% (трета на това ниво за годината). Най-високата досега е 3.20% за емисията 5.5-годишни ДЦК на аукциона, 
проведен на 26 септември. 
Скъпите аукциони 
Да припомним, че в рамките на по-малко от месец бяха пласирани ДКЦ на обща стойност от 652 700 000 лева: 
- на 19 септември – 200 млн. лева при годишна лихва от 2.25%; 
- на 26 септември – 149.950 млн. лева при годишна лихва от 3.20%; 
- на 3 октомври – 102.750 млн. лева при годишна лихва от 2.25%; 
- на 10 октомври – 200 млн. лена при годишна лихва от 2.25%.   
В съобщение до медиите Министерство на финансите информира, че на 10 октомври 2022 г. ведомството е преотворило 
емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 10.5-години, деноминирана в лева, с падеж 27.07.2026 
година. 
Пласирани са ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 
4,47% също висока, както и лихвата (2.25%). Общият размер на подадените поръчки достигна 230,35 млн. лв., което 
съответства на коефициент на покритие от 1.15. 
Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 263 базисни точки. Най-голямо 
количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 80,0 %, следвани от застрахователни дружества – 14,5 %, пенсионни 
фондове – 4,5 % и гаранционните фондове – 1,0 %. 
Така от началото на годината на проведените от БНБ 9 аукциона (един неодобрен от министерството) са пласирани ДЦК 
на обща стойност 2 452 700 000 лева. 
 

 
 
Какво става с емисионния календар до края на годината? 
Да припомним, че на 4 октомври Министерство на финансите отменени емисионния си календар до края на годината, 
публикуван на 19 септември. 
Според него, до края на годината трябваше да се проведат общо 9 аукциона: още 3 през октомври на обща стойност 700 
милиона лева, и още 6 през ноември и декември, за които сумите за всеки уакцион не бяха определени, но при общ 
индикативен обем от 900 млн. лв. В момента на страницата на финансовото ведомство липсва информация за емисионен 
календар до края на годината. 
След седмица ще има 10-и аукцион 

https://www.minfin.bg/bg/news/11957
https://www.minfin.bg/bg/news/11957
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Според информация на БНБ, обаче, централната банка ще реализира на 17 октомври десети за годината аукцион на ДЦК 
за 200 млн. лева по поръчка на Министерство на финансите, на който ще бъдат предложени лихвоносни съкровищни 
облигации със срочност пет години и шест месеца от отворен тип с фиксиран годишен лихвен процент от 3.20% (най-висок 
досега) по емисия № BG 20 300 22 219/28.09.2022 г. с падеж 28.03.2028 г. 
Равносметката 
От актуализирания държавен бюджет за 2022 година става ясно, че държавата може да пласира дългови книжа на 
вътрешния и на международните пазари за общо 10.3 млрд. лева. 
Досега, както вече посочихме на вътрешния пазар са пласирани ДЦК общо за 2 452 700 000 лева. Освен това, на 15 
септември България излезе на международните дългови пазари, като пласира облигации, деноминирани в евро, в два 
транша с общ размер от 2.25 млрд. евро (4 400 550 000 лева по фиксиран курс на БНБ от 1.9558 лева за едно евро). Това 
означава, че досега са пласирани дългови книжа на обща стойност 6 853 200 000 лева и остават още 3 446 800 000 лева за 
вътрешния и международните пазари на дългови книжа. 
 
√ Финансови инструменти за 660 млн. лв. ще ползва бизнесът от догодина 
Финансови инструменти на стойност 660 млн. лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) ще бъдат 
отворени за българските компании в началото на 2023 г. Те ще са общо пет – три дялови (предоставяне на капитал на 
дадено дружество) и два дългови (под формата на гаранции), и ще се изпълняват от Европейския инвестиционен фонд 
(ЕИФ). Предстои Министерството на иновациите и растежа да подпише споразумение с институцията, а след 
ратифицирането му от Парламента ще започне селекция на инвестиционните и финансови посредници. Тяхната задача ще 
бъде да подкрепят микро, малките и средни предприятия (МСП), включително финансово и чрез менторство.  
С първия дялов инструмент по Плана ще бъдат вложени 146,7 млн. лв. (75 млн. евро) във възстановяване от Ковид кризата 
на МСП, дружества с по-малко от 500 служители и такива със средна пазарна капитализация. Със средствата ще могат да 
се покриват режийни разходи, заплати, материали или консумативи, да се запазват работни места и да се закупува ново 
оборудване. С втория ще се повиши капацитетът на компаниите да създават и внедряват иновации. Той също ще е с 
бюджет от 146,7 млн. лв. (75 млн. евро). Парите ще се инвестират в развойна дейност, в придобиване на права върху 
интелектуална собственост и в трансфер на знание. Ще могат да се купуват и машини, с които да се разработват иновативни 
продукти. Третият инструмент ще е с бюджет 58,7 млн. лв. (30 млн. евро). С него ще се подкрепят МСП, както и 
консорциуми, големи инфраструктурни проекти, проекти за оборудване и съоръжения, които допринасят за опазване на 
околната среда, дигитализацията, за преодоляване неблагоприятното влияние върху климата, както и за прехода към 
цифрова икономика и подобряване социалните условия на живот. 
Двата дългови инструмента по НПВУ ще са на обща стойност близо 300 млн. лв. (150 млн. евро) и ще предоставят подкрепа 
за растеж и подобряване на енергийната ефективност на фирмите. Единият ще бъде насочен към по-рискови МСП и такива 
с по-малко от 500 служители. Целта ще бъде да се обезпечат оперативните им разходи и да се осигури ликвидност за 
справяне с последствията от Ковид. Дружествата ще могат да взимат инвестиционни кредити, лизинги, револвиращи 
кредитни линии (включително овърдрафт), банкови гаранции и т.н. Другият гаранционен инструмент ще предоставя 
същите възможности, но за повече производство на енергия от ВЕИ и по-голяма независимост от свободния пазар. Освен 
микро, малките и средни предприятия, от него ще могат да се възползват и домакинствата. 
 
√ Понижение с 18.9 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 566.55 лв. за MWh с ден за доставка 12 
октомври 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 566.55 лв. за MWh с ден за доставка 12 октомври 2022 г. и обем от 53 693.50 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
спад с 18.9 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 604.29 лв. за MWh, при количество от 27 659.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (26 033.80 MWh) е на цена от 528.81 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 462.69 лв. за MWh и количество от 2084.3 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 389.19 лв. за MWh (2022.8 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 946.39 лв. за 
MWh при количество от 2328 MWh. Много висока е и постигнатата стойност за 08 часа – 944.02 лв. за MWh (2347 MWh), 
както и за 21 часа – 938.74 лв. за MWh (2357.7 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 447.04 лв. за MWh при обем от 2147.6 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 698.71 лв. (357.24 евро) за MWh за 11 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 12 октомври 2022 г. се понижава до 566.55 лв. за MWh ( спад с 18.9%) по данни на БНЕБ или 289.67 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 11 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 803.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 777.11 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
Име                      MW 
АЕЦ     25,37%    1076.77 
Кондензационни ТЕЦ   51,46%    2183.88 

https://ibex.bg/
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Топлофикационни ТЕЦ   5,90%    250.5 
Заводски ТЕЦ    2,73%    115.98 
ВЕЦ     2,39%    101.39 
Малки ВЕЦ    0,88%    37.23 
ВяЕЦ     0,29%    12.13 
ФЕЦ     10,30%    436.92 
Био ЕЦ      0,69%     29.17 
Товар на РБ         3994.55 
Интензитетът на СО2 е 462g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Разнопосочно движение на цените по европейските електроенергийни борси за сряда 12 октомври 
Румънската OPCOM затвори при цена от 289,67 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 295,77 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 289,67 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 12 oктомври 2022 г. Цената за пиковата енергия е 308,97 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 270,38 евро/мвтч. Най-високата цена от 483,88 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 198,99 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 59 864,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 12 октомври ще бъде 295,77 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 124,50 гвтч. Максималната цена ще бъде 483,88 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 198,99 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 12 октомври е 286,06 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 306,01 евро/мвтч. Най-високата цена от 481,44 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
4 ч тя ще бъде 198,99 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 60 556,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 12 октомври на Словашката енергийна борса е 284,81 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 8 ч и тя ще е 480,29 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 198,99 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 283,79 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 479,97 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 198,99 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 12 октомври е 282,35 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
301,30 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 45 251,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 479,97 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 198,99 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 282,54 евро/мвтч на 12 октомври. Пиковата цена ще бъде 
299,80 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 466 520,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и 
тя ще достигне 480,12 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 198,99 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 12 октомври ще се продава за 289,39 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Загубите на пазарите на акции в Западна Европа продължават трета поредна сесия 
С най-висок дневен спад затвориха британският индекс FTSE 100 и френският САС-40, а с най-слабо понижение 
приключи френският измерител САС 40 
Във вчерашната търговска сесия европейските акции следваха низходящия тренд на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, а преди това 
и фондовите пазари в Азиатско-тихоокеанския регион (APR) на фона на продължаващите опасения относно перспективите 
пред глобалната икономика и нарастващите очаквания за по-нататъшен растеж на лихвените проценти. Търговците се 
фокусират и върху геополитическите рискове, пише Trading Economics. 
Пазарите в региона претърпяха губещ ден и в края на миналата седмица, тъй като волатилността продължава да притиска 
пазарните настроения. Наред с безпокойството относно повишаването на лихвените проценти от централните банки и 
тяхното въздействие върху икономическия растеж, пазарите в Европа наблюдаваха и развитието на военните действия в 
Украйна след множество експлозии, ударили центъра на украинската столица Киев в понеделник. 
Банката на Англия (BoE) продължи битката си за възстановяване на реда на пазарите в Обединеното кралство и във 
вторник. BoE разшири програмата си за спешно изкупуване на дългосрочни държавни облигации в борбата си с 
нарастващата инфлацията, се казва в изявление на централната банка до медиите. ВоЕ е готова да купува обвързани с 
инфлацията държавни облигации в размер до 5 милиарда паунда на ден, а общата програма е оценена на 40 млрд. паунда. 
Междувременно нивото на безработица във Великобритания през юни-август достигна 3.5% в сравнение с 3.8% през 
предходното второ тримесечие, показват данни на Службата за национална статистика на Обединеното кралство (ONS). 
Експерти, анкетирани от The Wall Street Journal, очакваха ниво от 3.6%. 
До обед общият индекс на най-големите компании в Европа Stoxx Europe 600 се понижи с 0.96%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-силен спад беше италианският FTSE MIB (-1.66%), следван от британския FTSE 100 (-
1.26%), германския DAX (-0.97%), испанския IBEX 35 (-0. 88%) и френския CAC 40 (-0.78%). Следобед низходящият тренд не 
само че се запази, но се и ускори за някои индикатори. 
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Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен спад затвориха британският индекс FTSE 100 и френският САС-40, а с 
най-слабо понижение приключи френският измерител САС 40. 
Повечето секторни индекси затвориха на червено. Акциите на компаниите от химическата индустрия се представиха най-
зле, затваряйки с понижение от 2.5%, докато книжата на търговците дребно се представя най-добре, като техният секторен 
индекс прибави 0.75%. 
Сред включените в Stoxx Europe 600 най-губещите са акциите на швейцарския производител на хранителни добавки и 
оцветители Givaudan S.A., които се понижиха с 6.80%. 
Книжата на Reach PLC спаднаха с 1.04%, след като британската медийна компания обяви, че главният й финансов директор 
Саймън Фулър ще напусне поста си на 31 декември. 
Сред губещите бяха и акциите на германската фирма за генетични тестове Qiagen, които поскъпваха до обед с 5.6%, след 
като Wall Street Journal съобщи, че германската фирма за генетични тестове води преговори за сливане с базираната в САЩ 
Bio-Rad Laboratories. Следобед настъпи обрат и в крайна сметка на борсата във Франкфурт книжата на Qiagen затвориха с 
понижение от 1.89%. 
Акциите на швейцарската банка Credit Suisse поскъпнаха с 0.76%, въпреки че анализаторите на Goldman Sachs понижи 
целевата си оценка за ценните книжа на кредитора до 4.7 франка за брой от 5.8 франка в предишната си прогноза. 
Цената на акциите на Ferrovial SA се повиши с 0.25%. Испанската инфраструктурна група сключи споразумение за 
продажбата на британския си бизнес на Amey Group на One Equity, контролиран от фонд, управляван от One Equity Partners. 
Книжата на Echo Energy PLC поскъпнаха с 2.00%. Енергийната компания постигна значителен напредък в плана си за 
увеличаване на производството и подобряване на инфраструктурата през третото тримесечие, съобщи компанията до 
Лондонската фондова борса. 
 
√ Bloomberg съобщава за рекордни цени за наемане на LNG танкери 
Цената на наемите на кораби за пренос на втечнен природен газ (LNG) в Атлантическия океан са достигнали исторически 
ценови нива, тъй като Европа се стреми да увеличи запасите от енергоносители, съобщава агенция „Bloomberg“, 
позовавайки се търговци и на данни на компанията Spark Commodities. 
„Цената за наемане на кораб за превоз на LNG в Атлантика във вторник е скочила до 397 500 долара на ден, надхвърляйки 
рекордният максимум, постигнат през миналата година в Тихия океан“, съобщава агенцията, позовавайки се на данни на 
Spark Commodities, който оценява цените, получени от корабните брокери. Агенцията обяснява това с желанието на Европа 
да увеличи запасите от енергия за зимата. 
По думите на търговци, до края на годината свободните кораби са малко и се предлагат на много високи цени. В същото 
време големите енергийни компании, които обичайно отдават свои кораби под наем на други купувачи отказват да правят 
това, опасявайки се, че с настъпването на зимата може да останат без свободни танкери. 
Освен това, както съобщава агенцията, позовавайки се на източници, европейските газохранилища се запълват бързо, 
готвейки се за зима без руско гориво, а тъй като запасите са близо до максималния обем, комуналните компании и 
търговците все по-често съхраняват LNG на кораби в морето, което още повече затруднява работата на корабите, които 
обикновено превозват гориво между пристанищата. 
„Корабите са толкова оскъдни, че износителите на втечнен природен газ в Азия продават газ директно от пристанищата за 
товарене, вместо да предлагат превоз на горивото. Тези, които нямат кораби, са принудени да търсят купувачи, които имат 
възможност да транспортират товара“, казват от агенцията, цитирайки търговци. 
 
Мениджър 
 
√ Експертен съвет със световни авторитети ще помага на икономиката ни 
Доказани, световно известни икономисти с кариера в чужбина стават част от нов Експертен съвет, който ще работи 
безвъзмездно за подпомагане на икономическото развитие на България. Това съобщи служебният вицепремиер по 
управление на европейските средства Атанас Пеканов, който представи и концепцията за създаване на новия орган. Той 
ще е надпартиен и ще търси решения на актуални икономически и финансови предизвикателства пред страната ни като 
ще изготвя становища и препоръки за подобряване на икономиката ни. Съветът ще си сътрудничи с Националния 
статистически институт и Българската народна банка, а съставът му ще се обновява на всеки 3 години с нови академични 
членове от страната и чужбина.  
Първият състав на Съвета ще бъде под председателството на Пламен Ненов, професор по макроикономика в Norwegian 
Business School. В него влизат още водещи световни икономисти, които работят в различни сфери на икономическата 
дисциплина и са сред българските учени с публикации във водещи академични журнали. Сред тях са: Петьо Бонев, асистент 
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професор по иконометрия от University St. Gallen; Ралица Ганева, професор по макроикономика от Софийски университет 
"Св. Климент Охридски"; Станли Гьошев, лектор по финанси от University of Exeter; Джефри Нилсен, професор по 
макроикономика от Американския университет в България. 
Моделът за създаването на експертния съвет е заимстван от френския президент Еманюел Макрон, обясни вицепремиерът 
Атанас Пеканов. 
По думите му такива съвети функционират в цяла Европа и други страни по света, а с работата си те допринасят за 
вземането на по-добри решения и успешното развитие на икономиката, стъпвайки на постиженията на съвременната 
икономическа наука.  
Анализ на динамиката на българския производителен сектор, анализ на териториалните неравенства, разликите в 
структурата на местните икономики, пазара на труда, както и демографските процеси ще бъдат сред основните дейности 
на съвета, а първите му доклади се очакват догодина.  
 
√ 53 000 са украинските бежанци у нас, 16 000 са настанени в общински и държавни бази 
53 000 украински бежанци се намират в България към момента, а настанените в общински и държавни бази са 16 000, 
сочат данните на единния портал „БГ за Украйна“. От началото на военния конфликт влезлите в страната ни са близо 800 
хиляди. 
Над 43 хиляди украински граждани със статут на временна закрила са кандидатствали до началото на тази седмица в 
социалните дирекции по места, за да получат еднократната социална помощи от 375 лева. Към август изплатените средства 
са над 13 милиона лева, а парите по издадените заповеди през месец септември ще бъдат изплатени в периода от 15 до 
30 октомври. 
Украинските граждани със статут на временна закрила имат право и на целевата помощ за отопление за настоящия есенно-
зимен сезон. Те кандидатстват по общия ред в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес, до края на този 
месец. Попълненото заявление може да се изпрати и с лицензиран пощенски оператор, както и на електронните адреси 
на дирекциите.  
Стартиралият вчера нов онлайн портал за търсене на работа ще помогне на хора, които бягат от руската инвазия в Украйна, 
да намерят успешно работа в Европейския съюз. След като се регистрират в пилотната инициатива "EU Talent Pool", лицата, 
ползващи се с временна закрила, ще могат да качат своите автобиографии, така че профилите им да бъдат достъпни за 
повече от 4000 работодатели, национални публични служби по заетостта и частни агенции за заетост, предаде "EU 
neighbours east". 
 
√ Европа започва мащабен проект за обучение на 1 милион души в дълбоките технологии 
Европа си поставя за цел да обучи един милион души в областта на дълбоките технологии в рамките на 3 години. 
Иновациите в областта на дълбоките технологии са авангардни технологични решения, които съчетават науката и 
инженерството в биологичната и цифровата сфера. Те представляват предизвикателства, които изискват продължителни 
изследвания и големи капиталови разходи преди успешната комерсиализация. Те са незаменими при изработването на 
решения за най-належащите глобални предизвикателства – „зеленият“ и цифровият преход. 
Инициатор на подготовката на кадри в тази област е Европейският институт за иновации и технологии /ЕIT/, който обяви 
началото на пионерската програма Deep Tech Talent Initiative, чрез която ще стане обучението. Европейският институт кани 
и партньори, които да се присъединят към неговите усилия, за да инвестират в бъдещите европейски таланти. В Европа се 
усеща липсата на експерти и квалифицирана работна сила в рамките на тези технологии. 
EIT иска да преодолее празнината, в съответствие с Новата европейска програма за иновации на Европейската комисия, 
като да осигури силен набор от таланти в дълбоките технологии във всички държави членки.  Като най-голямата 
иновационна екосистема в Европа, EIT е в състояние да мобилизира своята мрежа от над 3 400 партньори и над 70 центъра 
в цяла Европа за разработване на най-съвременни образователни програми за дълбоки технологии. Инициативата не само 
ще осигури обучение на квалифицирана работна сила, но и ще задържи компании с висок растеж и активни в областите на 
дълбоките технологии, за да поддържат и разширяват дейността си в Европа. 
Новата програма ще бъде отворена за всички европейски таланти от всички образователни нива -  от ученици в средното 
училище до студенти във висши учебни заведения, професионалисти и предприемачи, както и всички структури за 
образование и обучение. Тя ще има особен фокус и стимули, осигуряващи силно участие на жените, както и на страните с 
по-нисък капацитет за иновации. Инициативата стартира на 11 октомври на срещата на върха на EIT в Брюксел – 
кулминацията на поредицата водещи събития на EIT, INNOVEIT WEEKS . „Инициативата ще гарантира, че Европа е в 
авангарда на глобалните авангардни технологични постижения и аз насърчавам всички европейски заинтересовани страни 
в дълбоките технологии, от преподаватели и работодатели до държави-членки, да я подкрепят“, заяви еврокомисарят по 
иновациите Мария Габриел. 
 
√ "Зимата идва": Енергийната криза може да унищожи 40% от автомобилното производство в Европа 
Енергийната криза в Европа може да намали производството на автомобили в региона с близо 40%, или повече от 1 млн. 
превозни средства на тримесечие до края на 2023 г., сочи най-негативният сценарий в нов доклад на Консултантската 
компания S&P Global Mobility 
В доклада, озаглавен „Зимата идва“, S&P Global Mobility посочва, че веригата за доставки на автомобилната индустрия, 
която бе разтърсена от пандемията COVID-19 и руската инвазия в Украйна, „може да бъде изправена пред огромен натиск“ 
от рязко нарастващите разходи за енергия и дори потенциални прекъсвания на електрозахранването. 
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„Докато цените на енергията в Европа растат главоломно... една сурова зима може да изложи определени автомобилни 
сектори на риск да не могат да поддържат производствените си линии работещи“, се казва в документа. 
S&P Global Mobility изчислява, че разходите за производството на автомобили са нараснали до между 687 евро и 773 евро 
на превозно средство. За сравнение, преди енергийната криза средните разходи са били 50 евро на превозно средство. 
Този скок на разходите е особено натоварващ за по-малките доставчици. 
От това тримесечие до края на 2023 г. S&P Global Mobility прогнозира, че тримесечното производство от европейски заводи 
за сглобяване на автомобили ще бъде с темп от между 4 и 4,5 млн. единици, като при някои условия има възможност да 
се стигне до забавяне до между 2,75 и 3 млн. единици на тримесечие. 
От компанията предупреждават, че тъй като европейските доставчици изнасят части по целия свят, всички производители 
на автомобили ще бъдат засегнати в известна степен. 
Анализаторът на Global Mobility Едуин Поуп, е казал пред Ройтерс, че анализът е извършен преди вероятния саботаж на 
тръбопроводите „Северен поток-1“ и „Северен поток-2“ в края на миналия месец. 
„Събития като тези неизбежно ще изместят везните към долния край на нашата прогноза, особено по отношение на това 
колко време отнема да се поправят нещата от този характер“, каза Поуп. 
За отделните страни в Европа от S&P Global Mobility  оценяват шест фактора, включително размера на дефицита на 
страната, дълга спрямо брутния вътрешен продукт, нивото на енергийна самодостатъчност и това до каква степен са 
запълнени газохранилищата. 
Въпреки че автомобилният гигант Германия разчита на руския газ и постепенно се отказва от ядрената енергия, тя има 
„повече бюджетни възможности, за да преодолее енергийната буря“, отколкото някои други европейски страни, 
включително Италия, се казва в съобщението. 
Поуп каза, че макар  автомобилната индустрия може да успее да се справи с тази зима, ако Европа няма план за следващата 
зима, много доставчици може да не оцелеят. 
 
√ Путин и Зеленски отиват на срещата на Г-20. Москва потвърди готовност за преговори със Запада 
Владимир Путин и Володимир Зеленски ще участват в предстоящата среща на върха на Г-20 в Бали, съобщи министърът на 
външните работи на Индонезия Ретно Марсурди, цитиран от световните информационни агенции. Руският президент и 
украинският лидер се съгласиха да вземат участие в срещата, която ще се проведе на 15 и 16 ноември, обяви малко преди 
това и посланикът на Индонезия в ОАЕ Хусин Багъш. 
Сега Индонезия, която ще бъде домакин на предстоящата среща на върха през ноември, се готви да приеме двамата 
президенти. По-специално се решава въпросът с настаняването им в различни хотели, за да не се стигне до излишно 
напрежение в кулоарите на срещата, уточнява Багис. 
Възможна среща на върха на Г-20 ще бъде първата очи в очи между Путин и Зеленски от началото на войната в Украйна на 
24 февруари. „Искаме да превърнем Г-20 в платформа за мир, а не за конфликт“, коментира Багъш, цитиран от The National. 
Украинският президент Володимир Зеленски изключи окончателно възможността за разговори с Путин, след като Русия 
обяви анексирането миналия месец на четири украински региона, които частично окупира. 
Москва е отворена за преговори със Запада относно войната в Украйна, но все още не е получила сериозно предложение 
за това, заяви междувременно руският външен министър Сергей Лавров в интервю за държавна телевизия, съобщи 
Ройтерс. 
Русия е готова да се ангажира със Съединените щати или с Турция за начините за прекратяване на войната, която 
продължава вече осем месеца, каза още Лавров и дори даде ясен сигнал, че е възможна и среща между Путин и Байдън в 
Бали. Той също така каза, че Русия няма да откаже среща между президента Владимир Путин и президентът на САЩ Джо 
Байдън на срещата на върха на Г-20 в Индонезия в средата на ноември и ще разгледа предложението, ако получи такова. 
Той припомни, че представители на Белия дом, включително говорителят по националната сигурност Джон Кърби, са 
казвали, че Съединените щати са отворени за преговори, но Русия е отказвала. "Това е лъжа", каза Лавров. „Не сме 
получавали сериозни предложения за контакт. Многократно сме казвали, че никога не отказваме срещи. Ако има 
предложение, ще го разгледаме", каза още руският външен министър. Лавров отбеляза още, че "де факто Щатите участват 
във войната в Украйна.  
Коментирайки възможността Турция да бъде домакин на преговори между Русия и Запада, Лавров каза, че Москва ще 
бъде готова да изслуша всякакви предложения, но не може да се каже предварително дали това ще доведе до резултати. 
Лавров посочи, че турският президент Тайип Ердоган ще има възможност да отправи предложения към руския президент 
Владимир Путин по време на предстоящата им среща в столицата на Казахстан Астана днес. 
 
√ Израел и Ливан с историческо споразумение по спора за морската граница 
Ливан и Израел са постигнали „историческо“ споразумение за прекратяване на дългогодишен спор за морската граница в 
богатото на газ Средиземно море. Това съобщиха преговарящите от двете страни, цитирани от „Ал джазира“. 
Преговарящият от Ливан Елиас Бу Сааб заяви че е постигнато споразумение, което удовлетворява и двете страни, след като 
представи окончателния проект на договореностите, с посредничеството на Съединените щати, на президента Мишел Аун. 
Ливан получи пълните си права и всичките му забележки бяха взети под внимание“, каза Бу Сааб. Той добави, че 
окончателният проект „взема предвид всички изисквания на Ливан и ние вярваме, че другата страна трябва да се чувства 
същото“. 
От президентската институция  на Ливан изразиха надежда, че "споразумението ще бъде обявено възможно най-скоро". 
По-рано президентът Аун каза, че сделката няма да означава партньорство с Израел. Двете страни продължават на 
практика да са във война. 
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Израелският съветник по националната сигурност Еял Хулата, който ръководеше израелския преговарящ екип, повтори 
констатациите на Бу Сааб. 
„Всички наши искания бяха изпълнени, промените, които поискахме, бяха коригирани. Защитихме интересите на 
сигурността на Израел и сме на път към историческо споразумение“, каза той в изявление. 
Междувременно кабинетът на израелския премиер Яир Лапид приветства „историческо постижение, което ще укрепи 
сигурността на Израел“. Все още не е определена дата за подписване на споразумението. Макар и с ограничен обхват, то 
може да облекчи опасенията за сигурността и икономиката в двете страни, чиято обща история е пълна с конфликти. 
Договорът ще разреши териториален спор в източния край на Средиземно море, в район където Ливан има за цел да прави 
проучвания за природен газ. Те обаче са близо до води, където Израел вече е открил находище. 
Според медийни публикации и висши служители текстът предвижда крайбрежното находище Кариш да бъде 
контролирано от Израел, а ресурсите в находището Кана, разположено североизточно от него - от Ливан. "Хизбула“, мощно 
ливанско военно-политическо движение, за което Израел е заклет враг, е дало зелена светлина на споразумението за 
демаркиране на морската граница на Ливан с Израел. 
 
√ Цените на петрола продължават да се движат надолу 
Цените на петрола се понижават за трета поредна сесия в ранната търговия в сряда, тъй като инвеститорите се опасяват за 
удара върху търсенето поради нарастващите рискове от глобална рецесия и затягането на ограничителните мерки срещу 
разпространението на COVID-19 в Китай, предаде Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,53 долара, или 0,56%, до 93,76 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,66 долара, или 0,74%, до 88,69 долара за барел. Двата петролни еталона 
поевтиняха с 2% предходната сесия. 
До тези резултати се стигна, след като вчера Международният валутен фонд понижи прогнозата си за глобален растеж за 
2023 г. и предупреди за нарастващ риск от глобална рецесия. 
В същото време МВФ призова централните банки да продължат борбата си с инфлацията, въпреки че инвеститорите се 
притесняват, че централните банкери могат да предизвикат рязък икономически спад чрез твърде бързо и твърде високо 
повишаване на лихвите. 
Отделно президентът на Фед Кливлънд Лорета Местър каза, че Федералният резерв на САЩ ще трябва да продължи 
напред със затягането на паричната политика, тъй като все още не е поставил инфлацията под контрол. 
Доларът поскъпна, след като високопоставен служител на Английската централна банка каза на мениджърите на 
пенсионни фондове да приключат с ребалансирането на позициите си до петък, когато централната банка трябва да 
прекрати програмата си за изкупуване на облигации. 
По-силният долар прави деноминираните в долари стоки по-скъпи за притежателите на други валути и има тенденция да 
натежава върху цените на петрола и други рискови активи. 
Търговците чакат със затаен дъх публикуването на данните за инфлацията в САЩ в четвъртък, каза анализаторът на CMC 
Markets Тина Тенг. 
„По-горещите от очакваното данни може отново да натежат на настроенията на инвеститорите, което ще засили 
настоящите страхове от рецесия, оказвайки още по-голям натиск върху цените на петрола“, каза Тенг. 
Пазарът на петрол също е под натиск от затягането на ограниченията срещу COVID-19 в Китай - вторият по големина 
потребител на петрол в света. 
Големите китайски градове, включително Шанхай и Шънджън, засилиха тестването за COVID-19 и затегнаха ограниченията, 
след като инфекциите достигнаха най-високото си ниво от август. 
„Китайските власти показват, че няма да има никакво облекчаване на тяхната политика срещу COVID-19, което 
допълнително влошава ситуацията с търсенето“, посочиха анализаторите на ANZ Research в бележка. 
От страна на предлагането, предварително прочуване на Ройтерс показва, че запасите от суров петрол в САЩ са се 
повишили с 1,8 млн. барела в седмицата до 7 октомври, следвайки спад през двете предходни седмици. 
 
√ Силният долар може да „изяде" корпоративните печалби в началото на следващата година 
Пълните последици от силата на щатския долар, която предизвика хаос в сметките на компании като Nike и FedEx през 
третото тримесечие, вероятно няма да се усетят известно време, предупреждава валутен стратег ветеран, цитиран от 
YahooFinance. 
„Ще мине известно време преди силния долар, който виждаме днес, да се отрази на корпоративните печални“, каза 
Джоузеф Луис от Jefferies. 
„Мисля, че това, което може да очаквате, е, че ако доларът продължи да бъде силен, както се прогнозира, ще видите 
ефекта му върху печалбите през първото и второто тримесечие на следващата година, тъй като валутните движения бяха 
толкова бързи, че компаниите все още не са имаше време да оценят тези промени в своите отчети за приходи и разходи“, 
добави той. 
Щатският долар поддържа възходяща траектория месеци, подкрепян както от агресивните повишения на лихвените 
проценти на Федералния резерв с цел овладяване на инфлацията, така  и валутната нестабилност в страни като 
Обединеното кралство. 
Силата на долара води до намаляване на продажбите и печалбите за големи мултинационални корпорации, които правят 
бизнес в множество държави. Обратното се случва, когато доларът е слаб. 
Подобна сила се превръща във водещ проблем за компаниите (и пазарите), когато става въпрос за действителните 
финансови резултати, както и за бъдещите насоки, които се следят внимателно от инвеститорите. 
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Миналата седмица производителите на храни Conagra Brands и McCormick предупредиха за потенциален удар върху 
техните финанси от силата на долара. Анализаторите масово очакват да чуят негативни прогнози от най-различни 
компании с навлизането в сезона на отчетите за третото тримесечие. 
„Като се има предвид укрепването на щатския долар през последните месеци (както е посочено от покачването на индекса 
на щатския долар) и експозицията към международните приходи от 40% на S&P 500 като цяло, не е изненадващо да видим 
увеличение на броя компании, цитиращи отрицателно въздействие върху печалбите, приходите или маржовете поради 
неблагоприятни валутни курсове“, посочват изследователи от FactSet. 
 
√ МВФ понижи прогнозата за световната икономика догодина: Най-лошото тепърва предстои! 
МВФ обяви актуална прогноза, според която глобалният икономически растеж ще се забави до 2,7% през следващата 
година, предаде Си Ен Би Си. 
Това представлява корекция надолу с 0,2% в сравнение с юлската прогноза на институцията, като тя дава 25% вероятност 
ръстът на глобалния вътрешен продукт през 2023 г. да падне под 2%. 
С изключение на глобалната финансова криза и пика на пандемията от COVID-19, това е „най-слабата перспектива на 
растеж от 2001 г. насам“, каза МВФ в своя доклад „Световни икономически перспективи“, публикуван вчера. Прогнозата 
на фонда за икономическия растеж през тази година остава непроменена на ниво от 3,2%, което е значително по-ниско от 
регистрирания през 2021 г. ръст от 6%. 
„Най-лошото тепърва предстои и за много хора 2023 г. ще се чувства като рецесия“, се посочва в доклада, които 
затвърждава вече изразените от ООН, Световната банка и други институции опасения. 
Повече от една трета от световната икономика ще регистрират две последователни тримесечия на отрицателен растеж, 
докато трите най-големи икономики - Съединените щати, Европейският съюз и Китай, ще продължат да се забавят, се казва 
още в доклада. 
Конкретно за България обаче МВФ повишава прогнозата си за икономическия растеж на страната през тази година. 
Според доклада брутният вътрешен продукт на България ще нарасне с 3,9% през тази година, което е над предишната 
прогноза за ръст от 3,2%. МВФ обаче запазва прогнозата си за растеж на българската икономика от 3% през следващата 
година. 
Що се отнася до най-голямата икономика в света – тази на САЩ, организацията очаква ръст от 1,6% през тази година и 1% 
през следващата. За Китай прогнозата е за скок на БВП с 3,2% през 2022 г. и 4,4% през 2023 г. 
За Еврозоната МВФ прогнозира ръст от 3,1% през тази година и едва 0,5% през следващата, като в някои страни дори се 
очаква отрицателен растеж през 2023 г., включително в Германия и Италия. 
МВФ очаква британската икономика да нарасне с 3,6% през тази година и 0,3% през следващата, а тази на Япония – с 1,7% 
през 2022 г. и 1,6% през 2023 г. 
Нещата изглеждат по-оптимистично за Индия, където се очаква ръст от 6,8% през тази и 6,1% през следващата година. 
Прогнозата за Русия е за спад от 3,4% през 2022 г. и 2,3% през 2023 г. 
 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
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„Нестабилни условия“ 
В доклада си МВФ акцентира върху три основни събития, които в момента възпрепятстват растежа: нахлуването на Русия 
в Украйна, кризата с разходите за живот и икономическото забавяне на Китай. Заедно те създават „нестабилен“ период от 
икономическа, геополитическа и екологична гледна точка. 
Войната в Украйна продължава „мощно да дестабилизира глобалната икономика“, според доклада, като нейните 
въздействия причиняват „тежка“ енергийна криза в Европа, заедно с разрушения в самата Украйна. 
Цената на природния газ се е увеличила повече от четири пъти от 2021 г. насам, тъй като сега Русия доставя по-малко от 
20% от нивата от 2021 г. Цените на храните също се повишиха в резултат на конфликта. 
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МВФ очаква глобалната инфлация да достигне своя връх в края на 2022 г., увеличавайки се от 4,7% през 2021 г. до 8,8% 
през тази година. Според организацията инфлацията „ще остане висока за по-дълго от очакваното досега“. 
Според прогнозата на МВФ глобалната инфлация вероятно ще намалее до 6,5% през 2023 г. и до 4,1% до 2024 г. Агенцията 
отбеляза затягането на паричната политика на централните банки в целия свят за борба с инфлацията и „мощното 
поскъпване“ на щатския долар спрямо други валути. 
От фонда отбелязват, че политиката на Китай за „нулев COVID“ и произтичащите от нея локдауни продължават да спъват 
икономиката на страната. Освен това, имотният сектор, който представлява около една пета от икономиката на Китай, 
остава нестабилен, като тези сътресения се усещат в световен мащаб. 
За нововъзникващите пазари и развиващите се икономики шоковете от 2022 г. „ще отворят отново икономически рани, 
които бяха само частично излекувани след пандемията“, се казва в доклада. 
Световната икономика е „исторически крехка“ 
МВФ също подчерта, че рискът от „неправилно калибриране“ на паричната, фискалната или финансовата политика е 
„нараснал рязко“, а световната икономика „остава исторически крехка“ и финансовите пазари „показват признаци на 
стрес“. 
Докладът идва в момент, когато анализатори дебатират дали Федералният резерв е действал достатъчно бързо по 
отношение на инфлацията в САЩ. Междувременно Европейската централна банка наскоро навлезе в територия на 
положителни лихвени проценти за първи път от 2014 г. насам, а тази седмица Английската централна банка трябваше да 
обяви допълнителни мерки за стабилизиране на британската икономика на фона на нежелан скок в доходността на 
облигациите. 
Организацията също така подчерта, че „фискалната политика не трябва да работи в противоречие с усилията на паричните 
власти да потушат инфлацията“. Тези коментари отразяват рядкото изявление, публикувано в края на миналия месец от 
МВФ, след като премиерът на Обединеното кралство Лиз Тръс представи серия от данъчни облекчения. МВФ предложи 
на Тръс да „преоцени“ фискалния пакет. 
Енергийната криза тежи върху световните икономики, и по-специално в Европа, като тя „не  представлява преходен шок“, 
се посочва в доклада. 
„Геополитическото пренасочване на енергийните доставки в резултат на войната на Русия срещу Украйна е 
широкообхватно и постоянно“, посочват от МВФ. „Зимата на 2022 г. ще бъде предизвикателство за Европа, но зимата на 
2023 г. вероятно ще бъде по-лоша“, добавят от организацията. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Кога да очакваме първото финансиране по Плана за възстановяване и развитие? И мираж ли са еврозоната и 
Шенген? Гост: служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов 

- Ново правителство или нови избори? И какви са пречките за дългоочакваната съдебната реформа? Гост: Татяна 
Дончева 

- Между политическите ходове, новите ракетните удари в Украйна и ескалацията на военните действия. Гости: 
Анализ на Камен Невенкин и бившия дипломат Любомир Кючуков 

- Какви са спешните решения за изход от енергийната криза у нас? Гост: В студиото енергийният експерт Иван 
Хиновски 

- За разкритията около смъртта на таксиметровия шофьор и полицейския чадър над рецидивистите на пътя. Гост: 
Коментар на криминалиста Иван Савов 

БТВ, ”Тази сутрин”   
- Как мигранти атакуват оградата със стълби? 
- Защо Кремъл намеси България в взрива на Кримския мост   
- Какви ще са лихвите по кредитите? Гост: Левон Хампарцумян 
- Как ще бъдат наказани заподозрените полицаи? Гост: Главният секретар на МВР 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Какви решения са нужни, за да излезе България от политическата криза? Кой ще спечели и кой ще загуби, ако има 

нови предсрочни избори? Гост: председателят на Стратегическия съвет при президента проф. Александър 
Маринов 

- Защо зачестиха случаите със служители на реда, които прекрачват закона, вместо да го спазват? Къде са 
пробойните в системата на МВР? 

- Измама с онлайн кредити. Как мъж и жена успяха да изтеглят 90 000 лв. от името на други хора? 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Дайте статут на специален пратеник за Шенген на Симеон II 
в. Труд - Слави вади тайни от коалицията 
в. Телеграф - Сот издаде 7 нарколаборатории 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – 7 милиона дни болнични за под 7 милиона българи 
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в. 24 часа - Пак фалит надвисна над "Александровска" - търсят модели как да спасят болницата с 340 лекари и 880 легла 
в. Труд - Министър Георги Тодоров отказва достъп до сорс кода 
в. Труд  - Цените вдигат с 35 на сто печалбите на фермерите 
в. Телеграф  - Радев стартира с консултациите от 24 октомври 
в. Телеграф - Всеки пети пенсионер в София работи 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Боян Рашев експерт по управление на околната среда и ресурсите: Призивите за пестене не са на мода у нас, 
защото по-добре от Западна Европа знаем, че икономията е майка на мизерията, а и имаме ток 
в. Труд  - Политологът Доц. Татяна Буруджиева пред Труд NEWS: Хората искат правителство, не ги интересува кой ще го 
прави 
в. Телеграф - Вирусологът проф. Д.М.Н. Радка Аргирова: Ваксинират всички новородени срещу ХИВ  
Водещи анализи 
в. Труд - Украйна вече е и анти-Европа 
в. Телеграф - Полицаите сигурно са полудели 
 
√ Предстоящи събития в страната на 12 октомври  
София 

- От 09.00 часа в Полиграфия офис център, бул. Цариградско шосе 47А, зала Йоханесбург, ще бъде представени 
национално проучване относно икономическите нагласи сред пълнолетното население у нас, изготвено от 
социологическа агенция Тренд, специално за финансов форум NEXT DIFI 2022. 

- От 10.00 до 11.00 над 350 работници и служители от Агенция по геодезия, картография и кадастър, членове на САС 
"Подкрепа", ще проведат едночасова предупредителна стачка в цялата страна. 

- От 10.00 часа Служебното правителство ще проведе редовно заседание. 
- От 11.00 часа в зала "Проф. Марин Дринов" на БАН, ще се проведе тържествено събрание по повод 153 години от 

създаването на Българската академия на науките. 
- От 11.00 часа в Централното фоайе на НБКМ, ще се проведе официалното откриване на фотодокументална 

изложба: "Не за завоевания се борим", посветена на 110 години от Балканската война (1912 - 1913 г.).. 
- От 11.00 часа, в централно фоайе на Военномедицинска академия (ВМА) ще се проведе традиционното 

отбелязване на Европейския ден на донорството. 
- От 14.30 часа в литературен клуб "Перото", НДК, ще се проведе среща на общността на Българска хранителна банка 

под надслов "Подай ръка на храната! Денят на общността", с която отбелязваме 10 години от началото на 
хранителното банкиране на организацията в България. 

- От 15.00 часа в зала "Пресцентър" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 
вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на регионалното развитие и 
благоустройството арх. Иван Шишков ще дадат съвместна пресконференция на тема: Проверка на лот 2 и лот 3 на 
автомагистрала "Тракия" и резултати от проверката за основни и текущи ремонти. 

- От 18.00 часа пред сградата на Столичната община, ще се проведе протест за оставката на кмета Фандъкова. 
*** 
Варна. 

- От 09.30 часа в Зала 1 на ИУ - Варна, ще започне Националната научна конференция "Правото и бизнесът в 
съвременното общество" 2022 година. 

- От 11.00 часа в храм "Св. пророк Илия", ще бъде отслужен водосвет за здраве по повод празника на район 
"Младост". 

- От 19.00 часа в Grand Mall (етаж 2), царете на хумора Тутурутка ще забавляват с "Шоу №1 смях до дупка". 
- От 19.00 часа в Градската художествена галерия, Европейският музикален фестивал Варна 2022 завършва с концерт 

на набиращата сила формация "UnTraditional Trio". 
*** 
Видин. 

- От 9.30 часа заместник-кметът на Община Видин Борислава Борисова ще приветства участниците в 
Международната среща "Културните ценности по поречието на Дунав", част от проект DANUrB+ - "Градски бранд 
Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река 
Дунав". Форумът ще се проведе в залата на Общински съвет - Видин. 

- От 14.00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе награждаване на победителите в обявения от Община 
Видин конкурс "Панаири, панаири...", на участниците в проведения през изминалото лято клуб по рисуване, както 
и на победителите в Конкурса за рисунка на тема "Видинският театър", проведен по повод 130-годишнината от 
построяването на сградата на видинския театър. 

*** 
Враца. 

- От 19.00 часа в камерна зала на ДКТ ще бъде се играе постановката "Хотел между тоя и оня свят" от Ерик-Еманюел 
Шмит 

*** 
Добрич. 
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- От 10.00 и 10.40 часа в Детска градина № 23 "Звездица", ще се проведе инициативата Европейската седмица на 
програмирането / 8 - 23 октомври 2022 Занимание по забавно програмиране с пчела-робот Bee-Bot 

- От 13.00 часа в Младежки център - Добрич, Зала 3, ще се проведе Неформално обучение на тема "Кариерно 
ориентиране" с младежи от ЕГ "Гео Милев" по проект BGLD-1.003-001 "Младежки център - Добрич - Вашето днес", 
финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

- От 13.00 часа в Младежки център, Зала 6, ще се проведе неформално обучение на тема "Работа в екип" с младежи 
от Професионална гимназия по туризъм "П. К. Яворов" 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", ще се играе спектакъла "Капан за самотен мъж" на 
Драматичен театър "Йордан Йовков". 

- От 18.30 часа в Огледална зала "Нели Божкова" световноизвестният български диригент и композитор ще 
дирижира нашия оркестър, като в програмата е включено и неговото произведение Български танци. 

*** 
Кюстендил. 

- От 17.00 часа в читалище "Братство" ще бъде открита изложба на Корейското изобразително изкуство. 
- От 18.00 часа в голямата зала на читалище "Братство" ще се състои концерт на мандолинен квинтет "Сезони". 
- От 18.00 часа във фоайето на Общински драматичен театър ще бъде открита изложбата "Християнско изкуство - 

миниатюрна резба" на Васко Иванов. 
- От 19.00 часа в голямата зала на Общински драматичен театър ще се състои концерт-спектакъл на Държавен 

фолклорен ансамбъл "Филип Кутев". 
*** 
Сливен. 

- От 11.00 часа в зала 105, председателят Димитър Митев ОбС-Сливен, ще даде пресконференция във връзка с 
предстоящата този четвъртък сесия на Общинския съвет. 

- От 11.30 часа във фоайето на общинската зала "Май", ще бъде открита документалната изложба "Сливенската 
община - път през годините". Гости на събитието ще са кметът Стефан Радев и председателят на Общинския съвет 
Димитър Митев. 

*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър, ще бъде представена постановката Вишнева градина" от А. П. Чехов. 

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

