
1 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Държавата поема цялата дейност по контрола на храните на ГКПП "Капитан Андреево" 
Държавата поема цялата дейност по контрола на храните на ГКПП "Капитан Андреево". Това обяви министърът на 
земеделието Явор Гечев след като Министерски съвет обяви части от пункта за стратегически обект от значение за 
националната сигурност. 
"С това недвусмислено се слага точка за това какво прави държавата по отношение на санитарния контрол на 
храните, които влизат през ГКПП "Капитан Андреево". Това е началото на края на цялата драма на "Капитан 
Андреево", с която държавата показва, че недвусмислено поема контрола на държавната граница", обясни Гечев. 
Служебният премиер Гълъб Донев коментира, че така ще върне сигурността и качеството на стоките, които влизат през 
този пункт, който е и външен за ЕС. 
"Целта е ясна - да върнем сигурността и качеството на контрола на стоките, които влизат в ЕС. Няма да допуснем 
българската граница, която е външна граница на ЕС, да се използва за вътрешнополитическа употреба. Категорични 
сме, че мястото на България е в Шенгенското пространство", обяви в началото на редовното правителствено 
заседание служебният премиер Гълъб Донев. 
Предвиден е 40-дневен срок за увеличаване на капацитета на държавната лаборатория за фитосанитарен контрол. До 6 
месеца трябва да бъде изграден клон на държавната лаборатория на самия пункт. 
"Цялата дейност по контрола на границата за храни ще се изпълнява само и единствено от държавата, а след 6 
месеца това ще се изпълнява на място от държавната лаборатория", допълни Явор Гечев. 
Земеделският министър поясни, че и в момента частната фирма "Евролаб", която преди извършваше фитосанитарния 
контрол, не извършва дейност на граничния пункт. 
"Държавата не води битки с никого. Най-вероятно съдебните спорове ще продължат, но това не означава, че 
държавата няма да работи", допълни той. 
 
√ Демерджиев: Позицията на България за взрива на Кримския мост остава актуална 
В "Денят започва" министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отново подчерта, че е неуместно е да се замесва 
името на България във взрива на Кримския мост. 
"Цялата налична информация от службите е предадена в прокуратурата. Правителството излезе с позиция и тази 
позиция е абсолютно актуална. Неуместно е да се замесва името на България. Информацията на руските служби не 
е нова за нас и съответства на позицията, която е изразена от Министерски съвет. Позицията стъпва изцяло на 
информацията, която българските служби събраха много бързо.", допълни той. 
 
√ Държавата е загубила 40 милиона лева от лошата настилка на лотовете 2 и 3 на АМ "Тракия" 
Скандални разкрития на регионалния и вътрешния министър за спестени материали при изграждането на автомагистрала 
"Тракия". Загуби от 40 милиона лева за държавата са установени след проверка на качеството на лот 2 и лот 3. Задачата на 
служебния кабинет сега е да се разбере кой е изградил хотел за сметка на спестените пари за пътища. 
Служители от двете министерства са взели проби от лот 2 и 3 на автомагистрала "Тракия", които са изследвани в Института 
по пътища и мостове. Още първите резултати от взетите проби са показали, че обявените работи са по-малко от заложените 
и че качеството е съмнително. Вътрешният министър Демерджиев посочи, че дебелината на пътното платно е значително 
по-малка, а материалите се разминават. 
"Състоянието на тези два лота дава пряко отражение на това, което се случва по пътищата и ние го виждаме 
ежедневно. За мен е загадка защо никой не направи усилия да установи какво е вложено в "Тракия". Тя вече е изпълнена, 
а както виждате, за двата лота липсват 40 милиона лева само от невложени материали", каза Иван Демерджиев, 
служебен министър на вътрешните работи. 
Конкретните разчети сочат, че за лот 2 липсват около 12,5% от материалите за пътя на стойност над 17 милиона лв., а от 
лот 3 липсват над 17% - на стойност над 23 милиона лв. 
 

https://bntnews.bg/news/demerjiev-poziciyata-na-balgariya-za-vzriva-na-krimskiya-most-ostava-aktualna-1210470news.html
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"Очевидно имаме проблем с качеството на материалите. Има овлажняване на леглото на пътя, което означава, че 
при всички положения материалите не са тези, които трябва да бъдат вложени", каза Иван Шишков, служебен 
министър на регионалното развитие. 
Точно оценка за качеството на вложените материали в лот 2 и 3 на автомагистрала "Тракия" ще има след 10 дни когато ще 
приключат пълните им изследвания. Факт е обаче, че гаранционните срокове за двата лота са изтекли и сега държавата ще 
трябва да ремонтира тези участъци. 
 
√ Проф. Салчев, НЗОК: Първо се изплащат заплатите, следват данъците и след това всичко останало 
"Беше взето решение с Националния рамков договор да бъдат увеличени заплатите с 25%, определение на Върховния 
административен съд спря изпълнението на тези параграфи, тъй като, ако не бяха изпълнени изискванията за увеличение 
на 25% на заплатите, трябваше да бъдат намалени цените на клиничните пътеки. Това вече не е така с определението на 
ВАС и няма да бъдат налагани санкции, ако не са достигнати увеличението на заплатите 1500 лв. за сестра и 2000 лв. за 
начинаещ лекар", каза в "Денят започва" проф. Петко Салчев, управител на НЗОК по повод недоволството на медиците за 
възнагражденията им. 
Управителят на НЗОК поясни, че първо се изплащат заплатите, следват данъците и след това всичко останало. Даде пример 
с лечебно заведение, което е платило 700 000 лева дългове и е заявило, че не му стигат пари за заплати и подчерта, че 
първо принципалът трябва да осигури заплатите и след това да се договаря за дълговете. 
"Имаме увеличение на цените на клиничните пътеки с 25% от 1 май. Това увеличение действа и в момента. Именно с 
това беше направено и преразпределение този месец на бюджетите на лечебните заведения", заяви проф. Салчев. 
По думите му е задължение на НЗОК да закупува отчетена дейност от лечебните заведения. 
"3 месеца цените на клиничните пътеки са били на базата на миналата година, след това се увеличиха, след това започна 
преизчисляване, имаше периоди, когато разпределените стойности така наречените лимити на лечебните заведения в 
първите месеци отговаряха на 1/12 от миналата година. След това постепенно, неравномерно в месеците бяха повишени 
до септември месец, където средно разпределената стойност на национално ниво беше 250 млн. Септември установихме 
неразплатени дейности поради това неравномерно разпределение и по каси, и по лечебни заведения в рамките на 43 
милиона останала дейност от планираната стойност 105 млн. Надзорният съвет взе решение тези 43 млн. да бъдат 
изплатени, остатъкът да бъде преразпределен и за последните 3 месеца беше взето решение да бъдат разпределени 
средно месечно 258 млн. лв. на лечебните заведения, така че те да могат да работят спокойно", поясни управителят на 
НЗОК и посочи, че това е с 39% повече отколкото предвиденото за тези месеци по предишното разпределение. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Путин и Ердоган ще се срещнат днес в Казахстан 
Продължават опитите за намиране на дипломатическо решение на конфликта в Украйна. Руският президент Владимир 
Путин и турският - Реджеп Тайип Ердоган, ще се срещнат днес в Казахстан. 
Двамата лидери са в Астана за шестото Съвещание по взаимодействие и мерки за доверие в Азия. В рамките на 
инициативата е планирана двустранна среща. 
От Кремъл вчера съобщиха, че очакват турският президент да представи предложения за възможни преговори между 
Москва и Запада. Очаква се Анкара да предложи отново да бъде посредник, както беше при сключването на сделката за 
износ на блокираното украинско зърно през юли. 
Предполага се и че турската столица или Истанбул ще бъдат предложените места за водене на разговори. В изминалите 
месеци обаче както украинският президент Володимир Зеленски, така и руският държавен глава са казвали, че на този 
етап преговори за мир между Москва и Киев не са възможни. 
 
 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/prof-salchev-nzok-parvo-se-izplashtat-zaplatite-sledvat-danacite-i-sled-tova-vsichko-ostanalo-1210471news.html
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БНР 
 
√ Парламентарните формации решават дали да поканят посланик Митрофанова на първото заседание на НС 
Парламентарно представените формации ще се съберат в 13 ч., за да решат дали посланикът на Руската федерация 
Елеонора Митрофанова да бъде поканена на  заседанието, с което на 19 октомври ще се открие 48-ото НС. Срещата е по 
инициатива на "Демократична България" и се свиква, след като във вторник политическите сили не успяха да постигнат 
съгласи. 
На първата след изборите среща парламентарно представените формации успяха да разпределят местата си в пленарна 
зала, но не се разбраха за присъствието на посланик Елеонора Митрофанова. Във вторник зад предложението на ДБ да не 
бъде поканен руският дипломат №1 застанаха само от ПП. БСП и Възраждане се обявиха "против", а представителите на 
другите политически сили не заеха страна. За казуса пръв съобщи представителят на "Възраждане" Петър Петров: 
"Няма да позволим това да се случи, защото допълнително ще нагнети напрежението между България и Руската 
федерация". 
Така на практика депутатите оставиха крайното решение на администрацията на парламента. Оттам обаче възразили, че 
решението трябва да е политическо. 
Вчера пред БНР депутатът от ГЕРБ Вежди Рашидов, който като най-възрастен ще открие първото заседание, заяви:  
"Тя е дипломат като всички дипломати. Това е обявяване на война. Ами кой ще носи отговорност, ако утре хвърлят една 
бомба тук. Аз питам чий е този зор? Кой ще отговаря?" 
Последва светкавична пресконференция на лидера на партията-победител от вота Бойко Борисов, който зае 
противоположна позиция:  
"Няма да влезем в събранието, ако г-жа Митрофанова дойде. Точка. И аз се надявам, тя да направи този жест, да не 
проваля първото заседание на парламента". 
В крайна сметка решението трябва да бъде взето днес. Ще се вземе предвид и становището на Външно министерство, 
поискано от администрацията на НС. 
 
√ Земеделският министър връчва договори за финансиране на проекти за местно развитие 
Министърът на земеделието Явор Гечев ще връчи договори за финансиране на малки пилотни проекти на Местни 
инициативни групи по подхода "Водено от общностите местно развитие". Договорите се сключват по Програмата за 
развитие на селските райони. 
На церемонията ще присъстват кметове на населените места и ръководители на инициативните групи. Общата стойност 
на одобрените проектни предложения е за близо 1,5 милиона лева.  
 
√ НОИ отчете над 1,4 млрд. лв. повече разходи за пенсии от началото на 2022 г. 
Разходите за пенсии за деветте месеца на тази годината са с над 1,4 милиарда лева повече спрямо същия период на 2021 
година и достигат над 11 милиарда лева, отчита Националният осигурителен институт. 
С 51 милиона лева се увеличават и разходите за помощи и обезщетения за болнични и безработица. От Държавния бюджет 
са направени трансфери от над 5,6 милиарда към този на Държавното обществено осигуряване, за да се покрие дефицитът. 
Приходите от осигуровки са 7,2 милиарда лева. 
 
√ Повишаване на индустриалното производство в ЕС през август, най-солиден годишен растеж в България 
Индустриално производство в еврозоната и в целия ЕС се повиши през август по-силно от очакваното, компенсирайки 
значителна част от спад през юли, показват последни данни на Евростат. 
В рамките на България производство се повиши за втори пореден месец, като на годишна база отбеляза най-силен растеж 
в рамките на Европейския съюз. 
Индустриалното производство в ЕС се увели през август с 1,1% спрямо юли, когато се сви с 1,5%, а в рамките на еврозоната 
отбеляза растеж от 1,5% след спад с 2,3% месец по-рано и пазарни очаквания за по-умерено повишение с 0,6 на сто. 
Производството на капиталови стоки в ЕС и еврозоната отбеляза растеж на месечна база съответно с 2% и с 2,8%, на 
нетрайни потребителски стоки - съответно с 0,9% и с 0,7% и на стоки с дълготрайна употреба - съответно с 0,3% и с 0,9%, 
докато енергийното производство в ЕС се сви през август с 2%, а в еврозоната - с 2,1 на сто. 
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Графики на индустриалното производство в ЕС и еврозоната 

 
 
Най-силен производствен скок на месечна база беше отчетен в Ирландия (с 16,6%), Естония (с 5%) и Дания (с 4,3%), докато 
най-голям спад отбеляза производството в Швеция (понижение със 7%), Белгия (с 6,1%) и в Нидерландия (с 1,5%). 
Промишленото производство в България нарасна през август с 0,7% спрямо юли, когато се увеличи с 1,1%, компенсирайки 
спада с 0,7% през юни, който беше първият от пролетта на 2021 г. насам. Десет други членки на ЕС отчетоха през август по-
добър производствен растеж от нашата страната, показват данните на Евростат. 
Спрямо август 2021 г. производството в еврозоната се увеличи с 2,5% след спад с 2,5% през юли и очаквания за повишение 
с 1,5%, а в рамките на целия ЕС индустриалното производство нарасна през август с 3,5% след понижение с 0,8 на сто месец 
по-рано. 
На годишна база обаче индустриалното производство в България нарасна през август с 16,5% след повишение с 18% през 
юли, като това представлява най-солидното ниво на растеж в целия Европейския съюз. 
Добър растеж беше отчетен и в Литва (с 14,4%) и Дания (с 14,1%), докато най-голям спад на индустриалното производство 
на година база беше отбелязано с Белгия (понижение с 10,3%), Люксембург (с 2,5%) и Словакия (с 2%). 
 

Индустриално производство в ЕС през август (спрямо година по-рано) 

 
 
√ Европейските енергийни министри се договориха за съвместни покупки на газ преди следващото лято  
Европейските енергийни министри се договориха за съвместни покупки на газ преди следващото лято, съобщава Ройтерс. 
На неформална среща в Прага министрите се съгласиха още, че е необходима алтернативна цена на газа, съобщи чешкият 
министър на индустрията Йозеф Сикела, чиято страна е ротационен председател на Съвета на Евросъюза. 
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През уикенда Еврокомисията ще обсъжда дали да наложи таван на цената на природния газ, използван за производство 
на ток, съобщи енергийният еврокомисар Кадри Симсон. 
Тя допълни, че има голямо мнозинство сред страните-членки, които подкрепят мярката. 
 
√ Чехия: До лятото на 2023 г. ЕС може да започне да купува съвместно газ 
Чешкият министър на промишлеността и търговията Йозеф Сикела разкри в сряда, че има общо съгласие между 
енергийните министри на Европейския съюз за въвеждане на съвместни покупки на природен газ преди лятото на 2023 г. 
Мярката ще има за цел да засили солидарността и спестяванията в региона, каза той пред репортери след среща между 
енергийните министри на ЕС, предаде Ройтерс. 
На същата пресконференция в Прага еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон каза, че цените на газа остават 
неустойчиви и че доставките от Русия са паднали под 10% на ниво ЕС. 
По-рано днес "Файненшъл таймс" съобщи, че Европейската комисия обмисля да направи съвместните покупки на 
природен газ задължителни за всички страни членки. 
 
√ "Файненшъл таймс": ЕK може да наложи сътрудничество за съвместни покупки на природен газ 
Европейската комисия обмисля да направи съвместните покупки на природен газ задължителни за всички страни членки, 
съобщи "Файненшъл таймс", позовавайки се на неназовани източници, запознати с въпроса. 
Брюксел вярва, че платформа за съвместни покупки ще позволи на блока да намери по-добри сделки за цените на газа. 
Европейският изпълнителен орган ще се опита да приеме плана с мнозинство в рамките на Комисията, заобикаляйки в 
процеса европарламента чрез член от извънреден договор, използван за предлагането на по-високи данъци върху 
неочакваните приходи за енергийните компании, реализиращи свръхпечалби през настоящата енергийна криза. 
Предполагаемият план ще изисква енергийните фирми от ЕС да се регистрират на платформата и да извършват поне 
частични покупки на газ чрез нея, но според информацията на "Файненшъл таймс" компаниите остават скептични относно 
ефекта, който планът може да има върху цените на газа. 
 
√ Зеленски: Войната навлезе в нова фаза 
"Войната навлезе в нова фаза", смята украинският президент Володимир Зеленски в интервю за германската обществена 
телевизия ЦетДеЕФ. 
Президентът на Украйна Володимир Зеленски не изключва руски ядрен удар, но предупреди, че Европа не бива да се 
поддава на изнудване.  
"Европа все още не може да превъзмогне старах си от Русия. Как ще реагират руснаците? Какво ще каже Путин? Какво ще 
стане, когато един ден Путин си отиде? Това са притесненията на Европа. Енергийната зависимост, ядреният шантаж - 
всичко това е възможно, защото Европа го допусна. Години наред Европа се кланяше на Русия", заяви Зеленски. Той обвини 
Запада, че след анексирането на Крим не е последвал решителен отговор и това е позволило на Москва да продължи с 
агресивната си политика спрямо Украйна. 
"Защо Русия нанесе над 100 ракетни удара тази седмица? Путин усеща, че губи подкрепа и доверие сред руснаците. Путин 
не може да се похвали с успехи на бойното поле, трябва да оправдава по някакъв начин агресията и затова нанесе толкова 
много удари по Украйна. Защо целият свят допусна да се страхува от един човек? 200 държави обсъждат по време на 
общото събрание на ООН как да се справят с един човек. С един единствен човек?", попита Зеленски. Без да назове нито 
веднъж по време на над 45-минутното интервю Путин, Зеленски заяви, че преди Русия да нахлуе в Украйна многократно е 
търсил диалога с руския президент, но без резултат.  
"Той отново не разбира, че с всеки следващ ракетен обстрел намаляват шансовете да се съгласим на преговори. За нас той 
е събирателен образ на терориста. За какво да преговаряме с него? Ще преговаряме с Русия, но не с него. Все някой ще 
дойде след него", каза украинският президент Володимир Зеленски. 
 
√ 143 от 193 държави в ООН осъдиха анексирането на украински области от Русия 
Общото събрание на ООН прие резолюция, която осъжда анексирането на четири украински области от Русия. Документът 
получи неочаквано голяма подкрепа - 143 от общо 193 държави гласуваха "за". Против заедно с руската страна гласуваха 
Беларус, Сирия, Северна Корея и Никарагуа. 35 държави се въздържаха при гласуването, сред тях Китай и Индия, както и 
бившите съветски републики от Централна Азия.  
Резолюцията на ООН получи по-голяма подкрепа от документите, които осъдиха руското нахлуване в Украйна и 
анексирането на Крим. Този път срещу нарушаването на международното право от страна на Русия гласуваха Турция и 
Саудитска Арабия. По време на специалната сесия  американският представител Линда Томас-Грийнфийлд, заяви, че 
гласуването е важно не само за бъдещето на Украйна и Европа, но и на самата ООН. А руският представител Василий 
Небензя нарече документа политизиран и откровено провокативен. Украинският президент Володимир Зеленски 
благодари на държавите, които подкрепиха резолюцията и я определи като историческа.  
В късното си видеообръщение президентът каза, че ситуацията във всички райони, които граничат с фронтовата линия, 
остава много сложна. Зеленски съобщи за обстрел в град Никопол, при който има пострадали, сред тях и 6-годишно дете. 
За обстрел тази сутрин в района на Киев съобщават местните власти, без повече подробности. През нощта на масиран 
ракетен обстрел е бил подложен южния украински град Миколаев, където се е срутила жилищна сграда, съобщи кметът 
Олександър Сенкевич. Ръководителят на украинската Сумска област Дмитро Живицки написа в социалните мрежи, че в 
резултат на обстрела през последните часове няма пострадали, но без електрозахранване остават над 7600 домакинства, 
след като руските сили са унищожили 3 електроцентрали в района. Русия е засегнала около една трета от енергийната 
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инфраструктура на Украйна при ракетните атаки в понеделник и вторник, заяви министърът на енергетиката Херман 
Халюшченко. 
"Колкото по-нагъл и жесток става руският терор, толкова по-очевадно за света е, че помощта за Украйна за защита на 
нейното небе е една от най-важните хуманитарни задачи за Европа", заяви Зеленски.  
Той определи като "много продуктивна" вчерашната среща във формат "Рамщайн" в Брюксел. Обсъдена е била нова 
военна помощ за Украйна - системи за противовъздушна и противоракетна отбрана. Великобритания обяви, че предоставя 
ракети за американските системи НАСАМС, както и 18 допълнителни гаубици и стотици дронове в подкрепа на украинското 
разузнаване. 
Междувременно властите в Киев съобщиха за нови ракетни удари по критичната инфраструктура в района на столицата. 
"Отново дронове камикадзе", написа в "Телеграм" Кирило Тимошенко, заместник-ръководител на президентската 
администрация. 
 
24 часа 
 
√ Новият бюджет: 12% ръст на пенсиите, минималната заплата не се пипа 

• Финансовото министерство готви 2 варианта 

• Ако не се плащат компенсации за скъпия ток, ще има средства да се вдигне и най-ниското възнаграждение 
Два варианта за бюджет за 2023 г. разработват във финансовото министерство, научи “24 часа" от източници, запознати 
със сметките на държавата. 
Преди месец финансовият министър Росица Велкова обяви, че служебното правителство ще изготви базов сценарий за 
новия бюджет. В него няма да се съдържат политики. Преди разработването на вариантите, които редовно избрано 
правителство да внесе в парламента, Велкова е събрала информация от всички министерства и ведомства както за 
изпълнението на тазгодишния бюджет, така и очакванията за 2023 г. 
Единият от вариантите за нов бюджет 
залага 2,2% ръст на икономиката догодина, инфлация 5,8% 
в края на годината, както и допълнителни 5,5 млрд. лв.  за финансиране на разходи, записани в актуализацията на 
сегашния. Заложено е 12% увеличение на пенсиите от 1 юли 2023 г. и замразяване на минималната заплата.   
При тези сметки субсидията за НОИ трябва да се увеличи  с 3,2 млрд. лв., с 600 млн. лв. ще се вдигне бюджетът на НЗОК, 
600 млн. повече ще струва издръжката на чиновниците заради тазгодишните индексации на заплатите. 
Общините ще получат допълнителен трансфер от 803 млн. лв. за дейности и администрация. Предвидени са и 300 млн. лв. 
за увеличени лихвени плащания по дълга.  При тези параметри дефицитът е 11 млрд. лв., или 6,8% от БВП. За да се покрие 
той и за да се поемат стари дългови плащания през март догодина, експертите на Велкова предлагат 
нов лимит на дълга с 5 млрд. лв. повече от тазгодишния, който е 10,3 млрд. лева. 
Вторият вариант на бюджет, който все още не е готов окончателно, предлага орязване на разходи за компенсации и 
запазване на социалната програма. При него ще е възможно повишение на минималната заплата, която 
според  евродиректива от догодина трябва да стане 50% от средната.  Ако продължат тенденциите за  поевтиняване на 
тока и на газа, е по-вероятно да не се наложи предвиждането на компенсации за тях, което би довело до икономии от 
близо 1 милиард на месец. 
За тази година например досега на бизнеса са изплатени над 8 млрд. лева като компенсации за скъпия ток. Помощите са 
в сила до края на 2022 г. За октомври, ноември и декември ще са нужни 3,4 млрд. лева, които обаче не са предвидени в 
актуализацията на бюджета. 
Парите се събират във фонд “Сигурност на енергийната система” и идват от свръхпечалбата на държавните енергийни 
дружества, поради което не се очаква да има проблем с изплащането на компенсациите. Още повече че през последния 
месец цената на тока на борсата падна значително и с доставка за утре например е малко над 580 лв., а държавата покрива 
разликата при цена над 250 лв. 
 
√ 7 милиона дни болнични за под 7 милиона българи 

• 318 млн. лева изплатени от НОИ само за 6 месеца 

• 57 585 карали вируса, а изобщо нямат положителен тест 

• Най-дълго - 9 дни, боледуват служители в малки фирми 
7 милиона дни са боледували българите в първите 6 месеца на 2022 г. Прясно преброеното ни население - 6 519 789 , е 
съвсем, съвсем по-малко. 
Уж пикът на COVID отмина в първите дни на годината, а диагнозите за лечение вкъщи с тази зараза са скочили двойно 
спрямо 2021 г. 
Според статистиката на Националния осигурителен институт 239 724 болнични за COVID-19 са издадени през първите 6 
шест месеца на 2022 г. и това е доминиращата диагноза. 
А най-любопитното е, че в пандемичната 2021-а, когато коронаинфекцията пак е била най-честата диагноза, издадените 
болнични листове за нея са били наполовина - 122 475. Извънредната епидемична обстановка бе отменена в края на март. 
Именно миналата година болестта за първи път преобърна десетилетния тренд острата вирусна инфекция на горните 
дихателни пътища да е най-често изписваното заболяване у нас. 
Всеки 13-и болничен през тази година е бил за COVID-19. 
Средната продължителност на боледуването е 12 дни 
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Година по-рано, когато минахме през по-сериозните вълни, тя бе 19. Причината е, че на два пъти след Нова година бе 
съкратена карантината и вече се изписват 7 дни за болните и 5 за контактните. 
С 87 000 по-малко са болничните за остра вирусна инфекция на горните дихателни пътища. Тази доскоро доминираща 
диагноза вече е на второ място. (Виж инфографиката.) На трето е “обикновената” вирусна инфекция. 
Броят на листовете за карантина на контактни лица е бил 37 010. 
128 българи са карали най-тежко COVID - на толкова е изписан болничен за 
мултисистемния възпалителен синдром 
Той настъпва след коронавируса и представлява възпаление на някои органи - сърцето, белите дробове, кръвоносните 
съдове, бъбреците, храносмилателната система, мозъка, кожата или очите, като обикновено са засегнати едновременно 
повече от един. 
135 пък са останали вкъщи, защото са имали неблагоприятни реакции след поставяне на ваксина или поне това пише 
личният им лекар в диагнозата. 
Оказва се и че немалко българи са ползвали болничен за COVID-19 при неидентифициран вирус - когато е диагностициран 
клинично или епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични. 
Според данните на НОИ на това основание са ползвали болничен 57 585 души - карали вируса, но нямат позитивен тест. 
За болнични през първите шест месеца на тази година са платени 317 609 208 лв. 
Средно на ден боледуващият българин е получавал 43,81 лв. 
Основната причина за солидното обезщетение е, че се вдигат доходите, а по този начин и осигуровките, които работниците 
и служителите плащат на държавата. 
Върху тях се изчисляват и обезщетенията. Така за последните 4 години обезщетението на ден се от 29,60 лв. е вече 43,81 
лв. 
Продължава тенденцията жените да боледуват повече. В болничен те са били 3 937 777, докато мъжете са ползвали 2 953 
646 дни. 
Жените обаче получават с 4,20 лева 
по-малко на ден, средното им обезщетение е 39,01 лв. Освен това те гледат обикновено и децата, когато се разболеят. 
Болничните за гледане на член от семейството са били 147 940 за над 648 хил. дни. А средното дневно обезщетение за тях 
- 41,93 лв. 
Мъжете, останали вкъщи да гледат болно дете, са 63 хиляди. Средно на ден те са получавали 50,23 лв. 
Най-често болничен е вземан от хора над 65 г., които продължават да работят 
Работещите пенсионери са ползвали общо 691 698 дни, като за тях са платени близо 25 млн. лв. Те обаче получават и едно 
от най-ниските обезщетения на ден в размер на 36,22 лв. 
Втората най-боледуваща група са хората на 53 г. - отсъствали са 250 672 млн. дни, като на ден те са получавали 42,88 лв. 
342 хил. работни дни са отсъствали младите на възраст между 18 и 25 г. При тях обезщетението на ден варира между 24,68 
и 35,36 лв. 
Най-много са издадените болнични в София - 323 911. 
Във Видин са издадени 62 пъти по-малко болнични спрямо столицата. По брой листове на едно лице обаче първенци са в 
Габрово, като следват Перник и Пазарджик. 
Работещите българи ползват болнични средно два пъти в годината между 8 и 14 дни. За първите шест месеца на 2022-а 
броят на листовете за две седмици боледуване е бил 543 415, като 39 хил. от тях после са били продължени. 
С около 20 хил. по-малко са били болничните между 4 и 7 дни. При тях обаче 61 245 са били продължени. 
Кратките листове по болест само до 3 дни пък са били 240 896 
А дългите болнични за над 30 дни - 73 хил. 
Статистиката показва, че в най-дълги болнични са били работниците от малките предприятия. Така във фирми до 9 души 
средно един човек е ползвал по 10 дни, а в тези с над 500 души - 6 дни. 
Най-много болнични- над 740 хил. са издадени от индивидуална първична извънболнична медицинска практика. Близо 6 
пъти по-малко са изписани от медицински центрове, а 157 272 - от многопрофилни болници. 
Около 1200 са от диспансер за психични заболявания. 
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Счетоводителка пробва да източи 70 хил. лв. 
от държавата 
Същата схема приложила за мъжа и сина си 
Плевенчани се оказаха едни от най-изобретателните българи в опитите си да излъжат държавата и да източват болнични 
и обезщетения за майчинство. 
Един от най-фрапантните опити за измама е на “бизнесмен” и неговата счетоводителка. Мъжът е едноличен собственик и 
управител на около 100 дружества. От НОИ забелязват, че са представяни болнични листове за доста продължителен 
период, при това на един и същи човек. Освен това се осигурява на максималния осигурителен доход, но липсват платени 
вноски. 
Извършена е проверка и е установено, че допреди няколко години фирмата е имала дейност, наети по трудов договор 
работници и са подавани годишни счетоводни отчети и данъчни декларации, пише в бюлетина на НОИ. От години в 
дружеството работи счетоводителка, назначена по трудов договор. А щом фирмата натрупа задължения и няма приходи 
от дейността, всички работници се освобождават и остава да работи само тя. “Тъй като няма средства за заплати, 
счетоводителката и управителят измислят начин за издръжка. Започва безкрайно представяне на болнични за различни 
заболявания на жената при спазване на максималните срокове, за които могат да бъдат издадени болнични в рамките на 
една година”, обясняват експертите от НОИ. Така на счетоводителката са изплатени над 70 хил. лв. парични обезщетения 
за временна неработоспособност. 
“Тези незаконосъобразни действия са се превърнали в семеен бизнес, защото в друго дружество, собственост на същото 
лице, са назначени съпругът и синът на същата счетоводителка”, разказват от НОИ. 
Те са единствените наети по трудов договор хора. И отново подадените към НАП данни са на максималния осигурителен 
доход, без стотинка осигурителни вноски за ДОО и с куп продължителни болнични. Двамата общо са получили парични 
обезщетения за временна неработоспособност за около 70 000 лв. “Върхът на наглостта при тези случаи е, че фиктивният 
собственик и управител на тези стотина дружества от няколко години живее в чужбина, но за него се подават регулярно 
данни за осигуряване в друго дружество - софийски осигурител, в което той по документи е съдружник”, обясняват още от 
НОИ. 
Друг случай за опит за измама е за собственик и управител е човек, който дори не знае, че е управител. Той е полуграмотен, 
трудно пише и въпреки високата позиция в собственото си дружество, работи на друго място като общ работник, разказват 
още от НОИ. В неговото дружество са назначени 15 души и са изплатени парични обезщетения за временна 
неработоспособност поради бременност и раждане и обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. 
 

https://cache1.24chasa.bg/Images/Cache/577/IMAGE_12773577_0_0.jpg
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√ 1 млрд. лв. от парите за втора пенсия се стопиха за 9 месеца 

• Експерти успокояват: Все още се намалява от постигнатата в предишни години положителна доходност, но 
не се засягат вноските от осигуровките на хората 

• Спадовете се дължат на подценени акции, при мир възстановяването ще е бързо 

• Милиони са затворени в ембаргови книжа от Русия и Беларус 
1 млрд. лв. от спестяванията на 3,9 млн. българи за втора пенсия в универсалните пенсионни фондове са се стопили за 
деветмесечието на 2022 г. 
Това показват отчетите на десетте частни пенсионни фонда за стойността на активите им към 30 септември 2022 г. От 
избухването на войната в Украйна през февруари тази година българските пенсионни фондове преживяват най-тежката си 
криза, като в абсолютна стойност 
толкова средства не са губили дори при глобалната финансова криза от 2008-2009 г. 
В универсалните пенсионни фондове задължително се осигуряват с 5% от дохода си всички българи, родени след 31 
декември 1959 г. 
Само за месеците юли, август и септември загубите на частните пенсионни фондове са в размер на над 211 млн. лв. Те 
обаче са доста по-малки от намалението на активите в периода март-юли тази година, когато универсалните фондове 
загубиха над 659 млн. лв. от стойността на активите си. 
Само при два от фондовете не се наблюдава намаление на стойността на активите 
за последните два месеца в абсолютна стойност. Те обаче са малки и в тях няма голям брой осигурени хора. 
Първият е фонд “Бъдеще”, който е с положителен резултат от 4 млн. лв. за деветмесечието. За последните 3 месеца обаче 
този фонд е с намаление от 238 хил. лв. Вторият фонд с положителен резултат е появилият се в началото на тази година 
“ДаллБогг Живот и Здраве”. При него положителният резултат е над 17 млн. лв. за деветмесечието, но се дължи главно на 
привлечени клиенти от останалите девет фонда. 
Най-голямо намаление на стойността на активите си отчита “Алианц-България”. При него за деветмесечието са загубени 
над 309 млн. лв. Все още обаче “Алианц-България” остава сред трите най-големи фонда, всеки от които има по над 3 млрд. 
лв. спестени за втора пенсия от осигуряващите се в тях. Другите два такива са “Доверие” (с над 4 млрд. лв. общо активи и 
отрицателен резултат от 287 млн. лв.) и “ДСК-Родина” (минус 144 млн. лв., но остава с 3,09 млрд. лв. в него). “ДСК-Родина” 
все пак е един от малкото универсални фондове, които за последното отчетено тримесечие имат положителен резултат и 
увеличават активите си с 3 млн. лв. 
Реално войната в Украйна и предизвиканата от нея криза на фондовите пазари е върнала българските пенсионни фондове 
с 19 месеца назад. В момента в тях има 15, 7 млрд. лв., като толкова ниско ниво на спестяванията за втора пенсия не е 
имало от май 2021 г., когато са били 15,6 млрд. лв. Пенсионните фондове 
започнаха 2022 г. с рекордните спестявания от 16, 7 млрд. лв., 
но още през юни паднаха под 16 млрд. лв. стойност на активите. 
 

 
 
Заради продължаващата война в Украйна фондовите борси държат много ниски нива и в момента всички акции са силно 
подценени, коментираха пред “24 часа” представители на пенсионните фондове. Според тях това означавало, че при край 

https://cache1.24chasa.bg/Images/Cache/603/IMAGE_12783603_0_0.jpg
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на войната загубите за тези девет месеца на годината могат да бъдат възстановени изключително бързо. И отново активите 
да започнат да растат. 
Положителен поглед върху кризата в пенсионните фондове било, че те все още губят единствено от натрупаната през 
годините доходност и реално не се засягат спестяванията на хората. 
Факт е също, че при пенсиониране направените през годините осигурителни вноски са гарантирани в абсолютен размер. 
Тоест, когато фондовете започнат да изплащат пенсия на конкретен човек, са задължени да платят поне направените 
вноски, независимо каква е доходността през годините. 
И в дългосрочен план обаче пенсионните фондове вече губят от парите за втора пенсия, показват данните за доходността 
им в периода 30 септември 2020 - 30 септември 2022 г., публикувани от Комисията за финансов надзор. 
Един-единствен от деветте отчита доходност над нулата за третото тримесечие на тази година на база 2-годишен период - 
фондът на ЦКБ-Сила, при който доходността е едва 0,46%. 
През второто тримесечие положителна доходност имаха 3 от деветте универсални пенсионни фонда, а останалите шест 
губеха парите на вложителите си. В момента загуби на стойността на индивидуалните партиди отчитат вече осем фонда. 
Най-лошите резултати пък се отчитат при универсалния пенсионен фонд на “ДСК-Родина”, където доходността за периода 
30 септември 2020 към 30 септември 2022 г. е минус 5,42%. При най-големия на пазара у нас фонд на “Доверие” 
доходността е минус 4,79 на сто, следват “Съгласие” с минус 3,83%, “Топлина” с минус 3,08%, ОББ с минус 3,02%, “Алианц-
България” с минус 2,83 на сто и “Бъдеще” с отрицателна доходност от 0,82%. Най-малкият фонд ПОИ отчита минус 0,5 на 
сто доходност. 
Реално спадът на доходността стига до почти два пъти само в рамките на третото тримесечие на тази година. При 
отчетените през лятото данни най-ниската отрицателна доходност беше минус 2,29%, докато в момента вече е минус 
5,42%. 
Доста по-успешни засега са фондовете от т.нар. трети стълб 
на пенсионната система - тези за доброволно пенсионно осигуряване. При доброволните фондове 4 от деветте отчитат 
положителна доходност за периода 30 септември 2020 - 30 септември 2022 г. Като тук най-добра е тази на “Съгласие” - 
5,93%, следван от ЦКБ-Сила с 2,71 на сто положителна доходност. Макар и с доста по-малко, но над чертата са и 
доброволните фондове на “Пенсионноосигурителен институт” и “Бъдеще”. 
Най-слаби при доброволните фондове отново са резултатите на “ДСК-Родина”, където доходността е минус 4,58%, и на 
“Доверие” с минус 4,46 на сто. 
Принципно доброволните фондове имат по-малки ограничения върху инвестициите, отколкото универсалните. Това им 
дава възможност да постигат положителна доходност и при трудни условия на борсите. 
Милиони са затворени в ембаргови книжа от Русия и Беларус 
Над 18 млн. лв. от спестяванията за втора пенсия стоят блокирани в държавни ценни книжа на Русия и Беларус - държави, 
върху които има наложени международни санкции, включително и за финансирането им. 
Два от универсалните фондове обаче имаха вложения в държавни ценни книжа на Русия и Беларус още преди избухването 
на войната - “Съгласие” и “Топлина”. 
Странно, но в отчетите на двата фонда стойността и делът на руските и беларуските книжа в портфейлите им се повишава 
към края на септември в сравнение с полугодието на тази година. 
3,999 млн. долара в руски държавни ценни книжа и 2,628 млн. долара в беларуски има универсалният пенсионен фонд на 
“Съгласие” към края на септември. Според отчета от лятото в края на юни стойността на тези ембаргови ценни книжа е 
била 1,727 млн. долара за руските и 1,5 млн. долара за тези на Минск. 
“Топлина” от своя страна има само книжа на Русия. През септември те са на стойност 2,46 млн. долара, а три месеца по-
рано са били едва 854 хил. долара. 
Традиционно универсалните фондове търсят държавни ценни книжа и от по-далечни страни в опит да направят 
портфейлите си по-доходоносни. 
 
√ Абсолютен рекорд за летния туризъм! Надмина август 2019 г. 
Приходите на хотелите в България за най-силния месец - август, са 451,242 млн. лв. и на практика надминаха тези от 
рекордния август 2019 г., когато бяха 377,849 млн. лв. Това гласят данни на НСИ, публикувани в сряда. 
През пандемията приходите от хотелиерска дейност през август бяха значително по-ниски. Например през 2020 г. бяха 
паднали на 198,711 млн. лв., на следващата 2021 г. се вдигнаха на 357,197 млн. лв., за да достигнат до сегашния абсолютен 
рекорд. 
По-голямата част от тези приходи от чуждите гости на хотелите, които са оставили в местата за настаняване 318 млн. лв. 
Българските граждани осигуряват останалите 133,2 млн. лв. 
До голяма степен ръстът се дължи на повишените в сравнение с 2021 г. цени, защото разликата с приходите през миналия 
август и сега е 26,3%, докато нощувките са само с 14,8% повече от август на предходната година. 
През август 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди чуждите граждани са реализирали 76,4% от всички нощувки, докато 
българските - 40,1%. В местата за настаняване с 3 звезди е обратното - 16,6% от нощувките са на чужденци, а 25,4% - на 
българи. 
Заетостта на хотелите през август традиционно е най-висока и през август т.г. тя е била средно 60,2%, но намалява с 0,3 
процентни пункта в сравнение с миналия август. Това обаче се дължи на обстоятелството, че това лято отвориха много 
повече хотели по морето, чиито собственици през 2020 и 2021 г. не намираха смисъл да приемат гости заради ниската 
активност. 
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Дума 
 
√ НАП проверява 12 800 фирми за пари в брой 
Националната агенция за приходите за поредна година започва  кампания спрямо фирми, декларирали в годишните си 
финансови отчети, че държат на каса нелогично големи суми.  
Става дума за близо 12 800 юридически лица, които са посочили в годишните си финансови отчети за 2020 г., че държат в 
брой над 100 хил. лева, като сред тях няма търговски вериги, банки, казина или други фирми, които по принцип оперират 
с много пари в брой. 
Практиката до момента показва, че тези наличности не съществуват реално, а са похарчени от собствениците на фирмите 
и в този случай те трябва да платят данък дивидент. 
Данъчните инспектори вече започват проверки и ревизии на близо 2500 дружества, като преброяват, описват и сравняват 
сумите в касата с посочените в счетоводните отчети, съобщиха от НАП. 
Наред с контролната кампания на място, рисковите лица ще получат електронни писма или обаждане от Информационния 
център на НАП. По този начин приходната агенция насърчава фирмите доброволно да прегледат отново счетоводните си 
документи и да направят корекции в годишните си финансови отчети, в случай че са допуснати неточности. Миналата 
година от НАП се похвалиха, че вследствие на кампанията и проверките на място над 5600 фирми са платили данъци в 
размер на 68 млн. лв. за раздадени дивиденти. 
 
√ 340 000 пенсионери работят 
За една година броят им е нараснал с близо 47 хиляди 
Работещите пенсионери у нас се увеличават. През април тази година НОИ е преизчислил служебно с допълнително 
натрупан стаж пенсиите на 340 хиляди възрастни, които продължават да са на трудовия пазар. Според справка на 
осигурителния институт техният брой е нараснал с близо 47 000 спрямо 2021 г. В същото време като цяло пенсионерите у 
нас намаляват. Близо една четвърт от работещите възрастни хора са в София - 67 342, а най-малко са в Търговище, Видин 
и Разград. 
Най-много работещи има сред пенсиониралите се между 2015 г. и 2020 г. - те са близо 200 000.  В групата на най-
възрастните - пенсиониралите се преди 2000 г. са 18 077. 
На 8 юни 1966 г. се е пенсионирал най-възрастният работещ пенсионер. Това е най-старата пенсия, попаднала в обхвата 
на служебно преизчислените към 1 април 2022 г. пенсии на работещи възрастни, допълват от НОИ. 
 
√ Банки вдигат до 4 пъти таксите 
Откриването на разплащателна сметка вече ще струва 8 лв. в някои трезори, вместо досегашните 2 лв. 
Банките започнаха офанзива за поредното вдигане на таксите, като най-големи промени се очакват в средата на този 
месец. От 18 октомври "УниКредит Булбанк" повишава таксата за откриване на разплащателна сметка с дебитна карта, 
като от 2 тя става 8 лева. Ако плащанията са регулярни, например за битови сметки,  обслужването и  се вдига на 2,55 лв. 
от досегашните 1,80 лева. Срещу 1,55 лв. ще се открива платежна сметка. Внасянето до 4000 лв. в офис, което досега беше 
безплатно, ще струва 0,85 лв. за суми до 3120 лв., ако сумите са по-големи - 0,30% от внесеното, но не по-малко  от 3 лева. 
За внасяне до 3000 лв. също толкова, вместо досегашните 2 лева. Тегленето на до 1000 лева в офис на банката от платежна 
сметка ще струва 3,68 лв. За суми до 2000 лева таксата става 0,70%, но не по-малко от 10 лева. Сега таксата е 0,5%, не по-
малко от 6 лв. 
Подновяването на карта става 6 лв., вместо сегашните 2 лева. От банкомат на банката тегленето поскъпва - 0,25 лв., а от 
чужд банкомат -  поевтинява с 1 стотинка и ще струва 1,13 лева.   
"Кей Би Си Банк" - бивша "Райфайзенбанк",  също е обявила нови тарифи от 15 ноември. Таксата за откриване на 
разплащателна сметка от физически лица намалява от 8 лв. на 5 лв. За теглене на суми над 10 000 лева без заявка става 
0,65% върху сумата, но не по-малко от 6 лева. В момента прагът е 5000 лева и се събира 0,7%, но не по-малко от 15 лева. 
Поскъпват обаче таксата за теглене от банкомат на банката, която става 30 ст. плюс 0,1% от сумата. За теглене от банкомат 
на друга банка таксата става 1,30 лева плюс 0,1% от сумата. 
От началото на този месец ОББ вдигна повече от два пъти фирмените услуги. За физически лица тарифите ще се увеличат 
от 15 ноември. Откриването на разплащателна сметка на гише   става 5 вместо 2 лева,  ако е без издаване на дебитна карта. 
За внасянето на до 2000 лв. през офис на банката ще се дължат 2 лева. Ако сумата е по-голяма, цената е 0,2%  от  горницата 
над 2000 лева, но не повече от 300 лв. За внасяне на друга валута ценоразписът е 0,30% от сумата над равностойността на 
2000 лева, но не повече от 400 лева. 
Който тегли до 10 000 лева, ще дължи 0,6%, но не по-малко от 6 лв. срещу сегашните 0,55% и минимум 4 лв. Ако е без 
предварителна заявка, таксата се вдига до 0,65%, но не по-малко от 6 лева. Тегленето на пари от чужд банкомат ще струва 
1,30, а не 1,20 лв. 1 лв. ще се плаща за всяка проверка на наличности. Сега тази операция струва 0,40 лв. на собствен 
банкомат и 0,60 лв. на чужд. При кредитните карти от 10 октомври внесени суми няма да могат да се ползват за покупка и 
други разплащания или за теглене в брой, а само за погасяване на дължимите суми. 
Пощенска банка също е с нови такси от 1 октомври. По-скъпо става обслужване на запорирани сметки - 35 лева. Преводите 
през системата Бисера ще струват 10 лева, а през Рингс - 30 лева. Тегленето на суми от запорирани сметки ще се разрешава 
срещу 7 лева. 
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√ КЗП проверява зимните гуми в магазините 
Комисията за защита на потребителите /КЗП/ започва своята ежегодна кампания за надзор на пазара автомобилни гуми. 
Предстои да бъдат извършени множество инспекции в търговски обекти в цялата страна, както и на търговци, базирани в 
онлайн пространството (интернет сайтове). 
Ще бъдат проверявани приоритетно зимните автомобилни гуми, клас C1, С2, и С3 за етикетирането им по отношение на 
горивната ефективност и други параметри. Според регламента, гумите трябва да са подходящи за използване при тежки 
снежни условия или в екстремни климатични ситуации. 
При необходимост могат да бъдат взети проби от автомобилните гуми и изпратени за изпитване в акредитирана 
лаборатория за установяване на съответствие на обявения клас в етикетите по отношение на ниво на шум, разход на гориво 
и сцепление с влажна настилка и други, уточняват от КЗП. Проверките в търговска мрежа започват от тази седмица и ще 
продължат до края на месец ноември. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Забавя се темпът на наемане на нови служители в България 
Надя Василева, председател на Българската конфедерация по заетостта, във "В развитие", 12.10.2022  
Работодателите в България заявяват, че стига да има хора ще продължат да назначават кадри, но в доста от малките 
компании забелязахме, че голям процент от тях имат затруднения, не могат толкова бързо да прегрупират своя бизнес и 
голям процент от тях за съжаление затварят своята дейност. Демографската картина в страната изисква бърза и ефективна 
стратегия за преодоляване на липсата на специфични кадри с промени в образователната система и в законодателството 
за внос на кадри от чужбина. Това коментира Надя Василева, председател на Българската конфедерация по заетостта 
(БКЗ), в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Вероника Денизова.  
Българските работодатели значително ще забавят темпото на наемане на нови служители в периода октомври 2022 до 
март 2023 година, това сочат данните от третото прогнозно проучване на БКЗ. 14% от анкетираните 1100 компании в пет 
региона на страната планират да намалят работната сила в следващото шестмесечие в сравнение с 6% през същия период 
на миналата година. Неблагоприятната тенденция се появява на фона на плановете на големи международни компании, 
които планират да замразят наемането на нови служители и дори да съкратят вече наети. Това се случва дори и в 
технологичния сектор, който в последните години бе един от най-активните работодатели.  
"Политическата нестабилност оказа влияние, а и за пръв път, откакто правим това проучване, както и 
работодателите, във война, което е изключително притеснително. Този път работодателите бяха изключително 
сигурни в това, че няма да наемат, докато в предишното проучване имаше доста несигурност - не знаеха дали ще 
наемат или не. Но все пак резултатите са положителни, макар и по-внимателно работодателите споделят, че ще 
назначават. Това е добра новина, защото виждаме, че във всички сектори, които обследваме и във всички региони, 
коефициентът е положителен. На фона на това, което се случва в цял свят, това е добра новина".  
Традиционно в България секторът на високите технологии се търсят най-много служители, следван от сектора, където има 
компании, които обслужват чуждестранни клиенти. Това са двата сектора, които водят отново класацията с най-много 
търсене. Това е нов бизнес, който се разви през последните 10 години и е нормално при печелене на нови проекти да се 
търсят нови кадри, коментира Василева. "Радваме се, че производството е отново сектор, който е в челната тройка, тоест 
той е на трето място. Но забелязваме едно намаление, защото има липса на кадри в този сектор, те няма как да растат с 
такива темпове като IT компаниите. Комуникации, транспорт, складове - там също има доста добри намерения при 
работодателите. Интересно е, че в сектор хотели и ресторанти има нагласа за наемане, което беше изненадващо, защото 
с приключването на сезона се очакваха по-негативни резултати по отношение на наемане на нови хора".  
По региона, разбира се, София, където е съсредоточена голяма част от всички сектори, е на първо място, следвана от Варна, 
Бургас и Русе. Русе винаги са били консервативни, но е добра новина, че и там сега има положителен резултат, каза 
Василева.  
"В световен мащаб има три тенденции. Очаква се около 5 млн. работни места да изчезнат, а двойно повече се очаква 
да се създадат пак по същата причина. През септември тази година в световен мащаб са напуснали около 4,7 млн. 
души, а в пика на пандемията бяха около 47 милиона. В доста компании това, че по време на пандемията имаше големи 
спадове, по-бавно се наваксва темпа на назначение и е нормално да няма толкова бизнес, за да се назначат толкова 
много хора".  
От друга страна в световен мащаб около 75% от работодателите съобщават, че имат затруднения в намирането на 
подходящите кадри. В България имаме 83%, тоест всеки четири от пет работодатели, съобщават за такъв проблем. Това се 
дължи на този дисбаланс между търсене и предлагане, добави Василева. 
"Третата тенденция е, че около 39% от служителите са обезпокоени дали ще успеят да отговорят технологично на 
изискванията на работодателите. Тоест, очаква се да имаме бързи темпове на преквалификация, за да може да 
продължи бизнесът да се развива".  
Ние сме една от държавите с най-неблагоприятни демографски процеси в света, каза още събеседничката. "На пето място 
сме по възраст на работещо население. Всички тези факти влияят изключително негативно на пазара. Трябва да прибегнем 
до внос на хора отвън или към сложни процеси на преквалификация, за които още не сме готови. Образователната ни 
система не е готова за това в кратки срокове хора, които биха имали желание да бъдат преквалифицирани, за да могат да 
влязат бързо на работни места, които не могат да бъдат затворени. За това за съжаление трябва бързо да се реагира с внос 
на хора отвън. Но това трябва да стане много бързо".  
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"Законодателството ни по отношение на вноса на кадри от чужбина е изключително ригидно. Трябва да 
разкрепостим този протекционизъм, че трябва да намерим работа първо на българите и после да внасяме. Съгласна 
съм, но нека да направим една стратегия, която е за целенасочен внос на хора и това да стане веднага".  
Виждате какви липси има в областта на гледане на малки деца, на възрастни хора. Това е една огромна дупка, която няма 
как да се запълни дори и при освобождаване на висококвалифициран персонал, алармира Василева. "От гледна точка на 
спецификата трябва да се направи един бърз анализ какво е необходимо и да се преструктурира образователната ни 
система по начин, по който бързо да учи хора на нови знания и умения. Да видим какво остава и да внесем бързо хора, 
защото в противен случай българските работодатели, а и чуждестранните такива в България, са обречени да работят с 
възрастно население. Това може да не е толкова тежко, защото възрастните служители са по-дисциплинирани и имат по-
добре създадени меки умения, но трябва да се подходи с разбиране към техните нужди".  
Може ли поставянето на прекалено високи изисквания да спъва процеса на наемане на кадри? Трябва ли да се 
преосмислят критериите за оценка на кандидати? Каква е активността при кандидатстване за обявени позиции в 
момента? На какъв етап работодателите прибягват към уволняване на служители? 
Вижте целия коментар във видеото. 
 
√ Япония отново отваря границите си с надежда за бум в туризма 
Страната е достъпна и привлекателна заради слабата йена и относително ускорената инфлация  
Япония започна да приема без визи ваксинирани посетители от 68 държави във вторник, с което сложи край на почти 
тригодишния строг граничен контрол, който не позволяваше на туристите да посещават островната държава. 
С йената, която е на най-ниското си ниво от четвърт век спрямо долара, както и с относително укротената инфлация, Япония 
е достъпна и привлекателна дестинация за чуждестранни посетители като Форест Лин, туристически агент от Портланд, 
Орегон. 
"Това е уникална възможност да пътувате веднага след отварянето на границата, защото събитията ще започнат 
да се случват много бързо", казва 32-годишният Лин, който ще пристигне в сряда и ще остане повече от седмица. 
Привлечен от храната, туристическият агент заяви, че планира да похарчи малко пари. "Не се чувствам толкова 
виновен, че ям по-хубави ястия и отсядам в по-хубави хотели" благодарение на по-слабата йена, каза той.  
Акциите на авиокомпаниите в Токио се повишиха във вторник с пристигането на първите посетители, като Japan Airlines 
Co. се повиши с 3%, а ANA Holdings Inc. с 2,7%, докато по-широкият индекс Topix се понижи с 1,9%. 
Като една от последните останали богати икономики, които отново отварят врати за туризъм, се очаква икономически 
подем, който може да задмине бума на пътуванията преди пандемията. Според неотдавнашен доклад на икономисти от 
Goldman Sachs, след пълното отваряне на икономиката разходите за входящи пътувания могат да нараснат с 32% до 6,6 
трилиона йени (45,4 млрд. долара) годишно в сравнение с 2019 г.  
Това е добре дошло облекчение, макар и твърде късно за над 4000 предприятия, които се сринаха, след като в началото 
на 2020 г. търговците на дребно въведоха ограничения върху работното време. Търговците, хотелите и ресторантите са 
нетърпеливи да си върнат загубения бизнес. 
 

 
 
Японските авиокомпании вече увеличават международните полети, а вътрешните пътувания също се активизират, като 
много жители се възползват от липсата на опашки и достъпните цени. Преди пандемията страната беше в пика на 
туристическия бум, като през 2019 г. бяха регистрирани рекордните 32 млн. входящи посетители. 
Търсенето на резервации за пътувания до Япония скочи над 16 пъти в азиатската Agoda, част от Booking Holdings Inc. след 
новината, че страната отново ще отвори врати за туристи, като най-големите източници на трафик за търсене бяха Южна 
Корея, Хонконг и Тайван. Това твърди Хирото Оока, директор на представителството в Agoda International Japan. 
Резервациите също скочиха веднага след новината и не показват признаци на забавяне, каза Оока в интервю. 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/111424-zabavya-se-tempat-na-naemane-na-novi-sluzhiteli-v-balgariya
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Въпреки шумотевицата около повторното отваряне на границите на Япония, скоростта и мащабът на възстановяването на 
туризма остават трудни за оценяване. Ограниченото отваряне на границите през юни за групови екскурзии не успя да 
привлече значителен трафик. Посетителите от Китай, на които се падаше повече от една трета от разходите на туристите 
преди пандемията, все още са ограничени от входящи и изходящи пътувания като част от политиката на страната за Covid 
Нула. 
"Само по себе си е голям проблем, че хората от Китай не идват, тъй като преди пандемията страната беше един от 
трите най-големи входящи пазара", каза Оока от Agoda. 
Според Такахиде Киучи, икономист в Nomura Research Institute, ще са необходими около две години, за да се достигнат 
нивата отпреди пандемията. В цялата страна все още има недостиг на хотелски стаи, който със сигурност ще се задълбочи, 
освен ако повече японци не изберат да пътуват в чужбина, а не в страната, пише Киучи в неотдавнашен доклад. 
Местните пътувания станаха по-привлекателни във вторник със стартирането на общонационална програма за 
субсидиране от японското правителство. Пътуващите ще получават отстъпки за пътувания в страната и купони, които да 
харчат в дестинацията си, докато офертата приключи в края на декември. Тя е наследник на кампанията "Go To", стартирала 
през 2020 г., която имаше за цел да подкрепи туристическата индустрия при липсата на посетители от чужбина, но беше 
спряна по-късно същата година, след като случаите на Covid рязко нараснаха. 
 
3e-news.net 
 
√ България за трети път с най-висок месечен ръст на промишленото производство в ЕС за 2022 г. 
Промишленото производство у нас се увеличава с 16.5%, в ЕС-27 с 3.5 на сто и с 2.5 процента в еврозоната през август 
на годишна база 
България изпревари Литва и Дания и излезе начело по ръст на промишленото производство в Европейския съюз за август, 
при това за трети път от началото на 2022 година, сочат сезонно изгладените данни на европейската статистическа служба 
„Евростат“. Преди това България беше лидер през май и юли 2022 г., става ясно от справка в „Евростат“. 
През последния летен месец на годината България регистрира ръст с 16.5 на сто на годишна база, спрямо август 2021 
година, и въпреки че е най-висок в ЕС, това е забавяне в сравнение с юли, когато страната ни регистрира увеличение с 18 
на сто. През август нарастването на промишленото производство на годишна база в ЕС е с 3.5 на сто, а в еврозоната 
увеличението е с 3.5 на сто. 
 

 
 
Годишни сравнения 
В еврозоната през август 2022 г., в сравнение с август 2021 г., производството на капиталови стоки е нараснало с 8.2%, на 
дълготрайни потребителски стоки със 7.0% и недълготрайни потребителски стоки с 0.4%, докато производството на 
междинни стоки намалява с 0.5% и на енергия с 2.9%. 
В ЕС производството на капиталови стоки е нараснало с 8.9%, на дълготрайни потребителски стоки с 4,2%, на нетрайни 
потребителски стоки с 3.2% и междинни стоки с 0.1%, докато производството на енергия намалява с 0.5%. 
Сред държавите членки, за които има данни, най-големи годишни увеличения са регистрирани както вече посочихме в 
България (+16,5%), следната от Литва (+14,4%) и Дания (+14,1%). Най-големи намаления се наблюдават в Белгия (-10,3%), 
Люксембург (-2,5%) и Словакия (-2,0%). 
Месечни сравнения 
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Промишленото производство сред страните от Европейския съюз се е повишило с 1.1 на сто през август на месечна база, 
докато показателят в еврозоната нараства с 1.5 на сто. В същото време в България е регистрирано забавяне на нарастването 
0.7 на сто, докато през юли на месечна база показателят за нашата страна е ръст с 1.1 на сто. 
През юли спрямо месец по-рано производството в промишлеността намалява и в ЕС, и във еврозоната, съответно с 1.5 на 
сто и 2.3 на сто, според ревизираните данни на „Евростат“. 
В еврозоната през август 2022 г., в сравнение с юли 2022 г., производството на капиталови стоки е нараснало с 2.8%, на 
дълготрайни потребителски стоки с 0.9% и недълготрайни потребителски стоки с 0.7%, докато производството на 
междинни стоки намалява с 0.5% и на енергия с 2.1%. 
В ЕС производството на инвестиционни стоки се е увеличило с 2.0%, на нетрайни потребителски стоки с 0.9% и на 
дълготрайни потребителски стоки с 0.3%, докато производството на междинни стоки намалява с 0.4% и енергия с 2.0%. 
Сред държавите членки, за които има данни, най-високи месечни увеличения са регистрирани в Ирландия (+16.6%), 
Естония (+5.0%) и Дания (+4.3%). Най-големи намаления се наблюдават в Швеция (-7.0%), Белгия (-6.1%) и Холандия (-1.5%). 
 
√ Европейските газохранилища са запълнени до 91.35 %, ПГХ „Чирен“ – до 80.27 на сто 
Европейските подземни газохранилища към 10 октомври  са запълнени средно до 91.35 % или до 1016.9629 TWh и 
нагнетяването на синьо гориво продължава при 0.21 п.п, сочат данните на Асоциацията на европейските оператори на 
газохранилища (GIE). Така те вече надхвърлят целта от 80%, определена от Европейската комисия. Обемът на всяко от 
газохранилищата е различен, а и не всяка от 27-те страни-членки имат съоръжения за съхранение на природен газ. 
Според данните на GIE, до 100 % са запълнени газохранилищата на Белгия (8.2929  TWh) и Португалия (3.9963 TWh). Много 
близо до това ниво в процентно отношение е постигнато и при съоръжението за съхранение на Дания – 99.07 % (9.1457 
TWh). 
Осем са страните, в които газохранилищата са запълнени между 92 % и малко над 98 %, при пет от държавите нивото на 
запълване надхвърля 80 на сто. Под целта от 80 % нагнетено синьо гориво остават Унгария – 76.77 %, но все пак в двете 
газохранилища на страната нагнетеният обем изглежда достатъчно висок, тъй като в NEXUM той достига 86.86 % (17.4696 
TWh), в HGS – 72.5 % (34.5045 TWh). Доста под това ниво остава обемът на съхранявания газ в Латвия – 54.01 % (13.0015 
TWh). 
Що се касае до газохранилището в Чирен (ПГХ Чирен) и то вече е запълнено до 80.27 % или до обем от 4.6574 TWh. За 
сравнение, към 12 октомври миналата година то е било запълнено до 74.31 на сто или до обем от 4.3203 %. Във вторник, 
11 октомври  председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов прогнозира, че страната ни има 
възможност да постигне още по-висок обем на запълване на газохранилището, с което се гарантира спокойно 
преминаване на зимния сезон, особено и при наличие на газови доставки по газопровода IGB. 
 
√ Повишение с 2.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 580.16 лв. за MWh с ден за доставка 13 
октомври 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 580.16 лв. за MWh с ден за доставка 13 октомври 2022 г. и обем от 55 257.70 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
ръст от 2.4 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 632.25 лв. за MWh, при количество от 28 751.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (24 496.60 MWh) е на цена от 528.08 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 427.66 лв. за MWh и количество от 2058 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 357.84 лв. за MWh (2071.7 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 часа – 1261.65 лв. за 
MWh при количество от 2992.3 MWh. Много висока е и постигнатата стойност за 18 часа – 1032.64 лв. за MWh (2301.3 
MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 489.88 лв. за MWh при обем от 2092.2 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 566.55 лв. (289.67 евро) за MWh за 12 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 13 октомври 2022 г. се повишава до 580.16 лв. за MWh ( ръст от 2.4%) по данни на БНЕБ или 296.64 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 12 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 846.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 555.61 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
Име                      MW 
АЕЦ     24,43%    1076.01 
Кондензационни ТЕЦ   48,39%    2131.57 
Топлофикационни ТЕЦ   5,18%    228.39 
Заводски ТЕЦ    2,34%    103.29 
ВЕЦ     2,38%    104.69 
Малки ВЕЦ    1,13%    49.91 
ВяЕЦ     1,19%    52.52 

https://ibex.bg/
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ФЕЦ     14,30%    629.95 
Био ЕЦ      0,65%     28.79 
Товар на РБ         3856.86 
Интензитетът на СО2 е 452g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Гърция, България и Румъния ще са с най-високи цени на електроенергията за 13 октомври 
Румънската OPCOM затвори при цена от 296,63 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 298,97 евро/мвтч за базова 
енергия 
Най-високите цени на електроенергията за сегмента "Ден напред" ще са в Гърция, Румъния и България, стана ясно от 
борсовите цени. Нивата в нашия регион почти ще докосват 300 евро/мвтч. Румънската енергийна борса OPCOM затвори 
сегмента „Ден напред“ при цена от 296,63 евро/мвтч за базова енергия. Това сочат данните на борсата за 13 oктомври 
2022 г. Цената за пиковата енергия е 323,26 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 270,01 евро/мвтч. Най-високата цена от 
645,07 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 182,96 евро/мвтч. Търгуваните обеми при 
базовата енергия са 58 981,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 13 октомври ще бъде 298,97 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 127,38 гвтч. Максималната цена ще бъде 527,98 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 217,76 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цена при този сегмент на 
пазара в цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 13 октомври е 274,56 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 304,38 евро/мвтч. Най-високата цена от 412,28 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
4 ч тя ще бъде 182,96 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 59 850,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 13 октомври на Словашката енергийна борса е 265,58 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 364,80 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 182,96 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 255,07 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 343,77 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 179,70 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 13 октомври е 259,55 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
287,09 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 56 574,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 329,64 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 182,96 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 257,46 евро/мвтч на 13 октомври. Пиковата цена ще бъде 
287,57 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 447 778,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 343,70 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 182,96 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 13 октомври ще се продава за 273,85 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Доларът поевтинява спрямо еврото, достига 24-годишен връх спрямо йената 
След срива в понеделник, руската рубла възстановява част от понесените загуби в сряда 
По време на вчерашната търговия доларът умерено намаля спрямо еврото и други основни световни валути, но расте 
спрямо японската йена, подновявайки максималната стойност от 24 години насам. 
Търговците оценяват противоречивите сигнали относно спешната програма за закупуване на държавни облигации на Bank 
of England (BoE), затова избират да ограничат рисковите операции. 
Председателят на Британската централна банка Андрю Бейли каза, че регулаторът ще завърши изкупуването на облигации 
в петък, както е планирано. „Същността на интервенциите за стабилизиране на финансовите пазари е временно явление“, 
каза той. 
Британският финансов ежедневник Financial Times писа, цитирайки трима анонимни източника, запознати с програмата, 
че централната банка в частни разговори е намекнала на представители на някои банки, че има възможността да бъде 
удължена програмата за изкупуване на държавни облигации, за да защити британските пенсионни фондове от загуби. 
Индексът ICE Dollar, който показва представянето на щатския долар спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски 
франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), спада с 0.14%, а по-широкият WSJ Dolla Index, в 
който са включени 16 валути, нараства незначително с 0.02 на сто. 
Еврото се продаваше за 0.97036 долара спрямо 0.9708 при затварянето на сесията във вторник, като добави 0.4%, след 
като в началото на азиатската търговия дори нарасна повече, с 012 на сто. Това, обаче, беше оценено като временно 
явление, защото според Trading Economics, еврото остава под натиск на фона на опасенията за задаваща се рецесия в 
еврозоната, което затруднява ЕЦБ да продължи активно да затяга паричната си политика. Пазарните участници очакват 
ЕЦБ да повиши лихвите със значителни стъпки на срещите си през октомври и декември, но темпото на цикъла на 
повишаване на лихвите през следващата година може да се забави. Последните икономически данни показаха, че 
продажбите на дребно в блока са спаднали за трети пореден месец през август, а актуализираните PMI показват спад на 
БВП, като темпът на спад набира скорост през третото тримесечие. Изгледите през зимата вероятно ще се влошат още 
повече, ако енергийната криза се задълбочи. 
Междувременно обменният курс на американската валута спрямо японската се повиши с 0.32% до 146.32 йени, спрямо 
145.86 йени предишния ден. Това е най-високият процент от август 1998 г. насам. За последен път йената падна до 24-
годишно дъно в края на септември, след което японското министерство на финансите се намеси на валутния пазар, за да 
подкрепи националната валута. 
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Доларът се повиши спрямо йената поради ограничаването ръста на лихвени проценти от Банката на Япония и продължава 
да се придържа към изключително мека парична политика, с което се различава съществено с Фед, който активно 
повишава лихвените проценти. 
В резултат на действията на BoE британският паунд поскъпна с 0.71% и достигна 1.10494 долара спрямо 1.0968 долара в 
края на предходната сесия. 
Основният конкурент да долара в Европа като валута-убежище при стресирани пазари, швейцарският франк поскъпна 
спрямо щатския долар с 0.14% до 0.99543 франка за един щатски долар. Инвеститорите продължават да оценяват 
очакванията за по-нататъшно повишаване на лихвите от Швейцарската национална банка (SNB), тъй като инфлацията 
неочаквано се подобри. Последните данни сочат годишен ръст на цените от 3.3% през септември, под очакванията от 3.5% 
от пазарните участници и 3.4% от прогнозата на централната банка, намалявайки залозите, че SNB ще продължи да 
повишава лихвените проценти също толкова агресивно колкото и досега. Централната банка повиши основния си лихвен 
процент със 75 базисни пункта на последното си заседание, повишавайки разходите по заемите до положителна територия 
за първи път от 2011 година. 
Руската рубла, която в понеделник се срина, днес изтри значителна част от загубите, като се повиши на международните 
пазари с 1.09% до 63.8000 рубли за един щатски долар. 
Вижте още: Руската рубла се срина в сутрешната търговия в Москва 
https://3e-news.net/bg/a/view/37789/ruskata-rubla-se-srina-v-sutreshnata-tyrgovija-v-moskva 
По-високите цени на суровините частично компенсират по-ниските обеми на износа, за да запазят приходите донякъде 
под контрол, докато рязкото намаляване на вноса поради санкциите ограничи руското търсене на чуждестранна валута. В 
подкрепа на руската валута действат и наложените солидни такси и отрицателни лихвени проценти върху валути от 
„неприятелски“ държави. 
Двете стокови валути в Азия – австралийския и новозеландския долар се възползваха от временната слабост на долара и 
се повишиха съответно с 0.05% до 0.62629 щатски долара за един австралийски и с 0.30% до 0.55986 американски долара 
за едно „киви“. Днешният ръст на канадския долар е временно явление, без трайни последици. Австралийският валута 
„страдаше“ поради ескалиращите рискове от глобална рецесия, повишеното геополитическо напрежение и опасенията, 
свързани с Covid, в най-големия търговски партньор Китай. Междувременно Централната банка на Австралия (RBA) повиши 
за шести пореден път основния си лихвен процент с 25 базисни пункта до 2.6% миналата седмица, опровергавайки 
очакванията за по-голямо увеличение от 50 базисни пункта или с общо 250 базисни пункта, което означава, че лихвен 
процент е бил повишен значително за кратък период от време, затова явно борда на директорите е решил да забави 
темпото на увеличения на лихвите. Все пак RBA остави вратата отворена за по-нататъшно затягане през следващите 
месеци, тъй като инфлационният натиск продължава. 
Другите две стокови валути, които са силно зависими от котировките на петрола – канадският долар и норвежката крона, 
са стабилни не само заради слабия долар, но и заради поскъпналия петрол. На Лондонската стокова борса американският 
лек суров петрол (WTI) с доставка 20 октомври се повиши с 0.31% до 89.66 долара за барел, а европейският Brent с доставка 
до 31 октомври поскъпна с 0.52% до 94.81 долара за барел. В крайна сметка канадският долар се повиши с 0.20% до 1.37678 
канадски долара за един американски, а норвежката крона прибави 0.14% до 10.73960 крони за един щатски долар. 
 
Мениджър 
 
√ Гълъб Донев: Мястото на България е в Шенгенското пространство 
Категорични сме, че мястото на България е в Шенгенското пространство. Това каза служебният премиер Гълъб Донев на  
вчерашното правителственото заседание. Той посочи, че няма да допусне българската граница да се използва за 
вътрешнополитическа употреба. 
Донев припомни как започна мандата на служебното правителство - с информация за проблемите за контрола на животни 
и стоки, които влизат в ЕС през граничния пункт "Капитан Андреево". 
"В края на мандата ни предстои да вземем решение, в което части от граничния пункт ще придобият статут на стратегически 
обект за националната сигурност", каза той.  
Целта е да се върне сигурността и качеството на контрола на стоките, които влизат в Европейския съюз.  
"Няма да допуснем българската граница, която е външна граница на ЕС, да се използва за вътрешно-политическа 
употреба", допълни служебният премиер.  
 
√ НСИ отчете ръст на вноса и износа ни към ЕС и трети страни за 8 месеца 
Общият български износ и внос на стоки към и от Европейския съюз и трети страни нарастват силно през първите осем 
месеца на 2022 г., и в частност през август, на фона на продължаващата руската военна инвазия в Украйна и свързаните с 
нея нарушени вериги на доставки и ускоряваща се инфлация, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). 
През август 2022 г. общият български износ нараства на годишна база с 40,5% до 7,8738 млрд. лева, докато общият внос в 
нашата страна се повишава с 37,2% до 8,5787 млрд. лева. Общото външнотърговско салдо през август обаче остава 
отрицателно и е в размер на 704,9 млн. лева, показват данните на НСИ. 
За първите осем месеца на настоящата година износът на стоки от България нараства с 41,6% до 62,1648 млрд. лева спрямо 
същия период на 2021 г., докато вносът на стоки в нашата страна скача с 45,3% до 70,2231 млрд. лева, а общото 
външнотърговско салдо за периода януари - август 2022 г. е на дефицит от 8,0583 млрд. лева. 
Износът на стоки от България в посока останалите страни от ЕС нараства през август с 46,1% спрямо година по-рано, а към 
трети страни - с 30,8%, докато вносът от Европейския съюз се увеличава с 37,5%, а от трети страни - с 36,8 на сто. 
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За първите осем месеца на 2022 г. износът на стоки от България в посока ЕС се повишава с 44,6% спрямо същия период на 
2021 г., а към трети страни - с 35,8%. В същото време вносът в България от ЕС през периода януари - август 2022 г. нараства 
с 33,4% спрямо същия период година по-рано, а от трети страни - с 63,1 на сто. 
От предварителни данни за първите осем месеца на 2022 г. се вижда, че Русия остава най-големият вносител от трети 
страни, като спрямо същия период на 2021 г. вносът, формиран основно от горива, се е увеличил с цели126,3% и надхвърля 
8 млрд. лева (8,0785 млрд. лв.). В същото време българският износ за Русия се повиши през периода януари - август с едва 
8,2% спрямо същия период на 2021 г., достигайки размер от 3570,6 млн. лева на фона на въведените от ЕС санкции спрямо 
Москва. 
По отношение на Украйна – спрямо периода януари - август 2021 г. износът на нашата страна е нараснал със 131,1%, докато 
вносът е скочил със 111 на сто. 
Търговското салдо на нашата страна с Украйна показва дефицит от 979,6 млн. лева през първите осем месеца на годината, 
а с Русия - дефицит от цели 7,5079 млрд. лева. 
 
√ Премийният приход на застрахователите достигна близо 1.8 млрд. лв. към юни 
Премийният приход на  застрахователния пазар у нас възлиза на 1.795 млрд. лв. към края на юни. Той записа 9,8% ръст на 
годишна база, съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН) вчера. Изплатените обезщетения са с 9,3 % по-високи 
спрямо същия период на 2021 г. и възлизат на 696,8 млн. лв. 
На този фон секторът запазва стабилност и запазва положителна тенденция на развитие, въпреки глобалните 
предизвикателства, посочват от КФН. 
Сегментът на общо застраховане постига ръст на премийния приход от 10,3% на годишна база и към юни е 1,476 млрд.  лв. 
Изплатени са обезщетения за 565,7  млн. лв., като изменението на годишна база е 7,6%. Автомобилното застраховане 
продължава да доминира. По застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите събраният премиен приход е 592 
млн. лв., а нарастването - слабо в рамките на 1,4%. 
Запазва се трендът на застраховка „Каско“; по-значителен е ръстът на премийния приход от 15% до 405 млн. лв. при 
подобен ръст на изплатените обезщетения от 14%, които достигат 163 млн. лв. 
Общо премийният приход за „Пожар и природни бедствия“ остава на нива от предходната година - отчита минимален ръст 
от 0,7% на годишна база. 
Премийният приход по застраховка „Индустриален пожар“ отбелязва спад от 3,7% спрямо същия период на 2021 г. По 
застраховка „Пожар и други опасности“ той възлиза на 56 млн. лв. и записва ръст от 8,6% на годишна база. По-значимо е 
нарастването на премийния приход по застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ от 23,5%. 
Земеделските застраховки заемат незначителен дял от премийния приход по общо застраховане. Годишният ръст е 19,6% 
до 14 млн. лв. Забележителен обаче е ръстът на изплатените обезщетение на земеделските производители – 164% за 
година, вследствие на все по-зачестяващите природни бедствия на територията на България. 
Пазарните данни към юни 2022 г. сочат за забавяне в темпа на растеж в животозастраховането до 7,8% на годишна база 
при събран премиен приход от 319,3 млн. лв. Изплатените обезщетения възлизат на 131 млн. лв. Те са със 17 % повече 
спрямо същия период на 2021 г.  Това развитие е свързано с тенденциите около „двигателя“ на интензивния растеж в 
животозастраховането през 2021 г. -  застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд. Премийният приход по нея е 
110 млн. лв., с което се задържа на нива, близки до тези от същия период на 2021 г. За сравнение - премийният приход по 
нея към юни 2020 г. е бил 49 млн. лв. По значим ръст от 16% на прихода се отчита по линия на рисковите животозастраховки 
при събрана сума от 51 млн. лв. 
Трайна е тенденцията на повишен интерес към здравните застраховки. По линия на застраховка „Заболяване“  премийният 
приход е близо 107,4 млн. лв., като ръстът на годишна база е 19,6 на сто. Изплатени са обезщетения в размер на 48 млн. 
лв. - с 23% повече в сравнение със същия период на 2021 г. 
 
√ 52 учени от БАН са сред първите 2% най-добри в света според класация на Станфордския университет 
Петдесет и двама учени от Българската академия на науките /БАН/ са включени в първите 2% на класацията на 
Станфордския университет за влиянието им върху развитието на световната наука през изминалата 2021 г. 
45 учени от БАН присъстват в престижната класация въз основа на оценка на цялата им творческа дейност, а научните 
статии на още седем учени са получили висока оценка през 2021 г. 
В класацията са нашумелият в периода на пандемията акад. проф. Николай Витанов, в областта Обща физика и бившият 
министър на образованието акад. проф. Николай Денков, в областта Химическа физика. Учените, отбелязани от 
Станфордския университет са предимно от областите на физиката, химията, биотехнологиите, обща математика и др. 
Петима от тях за първи път попадат в престижната класация. 
Комплексният анализ обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на 
статии при различни позиции на авторство и др. Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 
подобласти. 
Пълният списък на българските учени в световната класация можете да видите ТУК. 
 
√ ЕС няма да признава руски документи за пътуване от окупираните украински територии 
Посланиците на страните-членки на ЕС постигнаха съгласие за мандат за преговори с Европейския парламент по решение 
за неприемане на руски документи за пътуване, издадени в Украйна и Грузия. 

https://www.bas.bg/wp-content/uploads/2022/10/17.58.18.11.-Top2_pos_degrees_BG.pdf
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Руските документи за пътуване, издадени в окупирани от Русия региони в Украйна или в отцепнически територии в Грузия, 
няма да бъдат приемани като валидни  за получаване на виза или преминаване на границите на Шенгенското 
пространство, гласи решението. 
То е в отговор на военната агресия срещу Украйна и практиката на Русия да издава руски международни паспорти на 
жителите на окупираните региони. То следва и едностранното решение на Русия да признае независимостта на 
грузинските територии Абхазия и Южна Осетия през 2008 г. 
 
√ Кристин Лагард: Европа не е в рецесия! 
Управителят на Европейската централна банка /ЕЦБ/ Кристин Лагард заяви в сряда, че "Европа не е в рецесия", противно 
на критиките, насочени срещу ЕЦБ и въпреки "много лоши новини". 
Говорейки на годишната среща на членовете на Института за международни финанси във Вашингтон, тя подчерта, че 
централните банки по света трябва по-скоро "да си сътрудничат", а не "да се координират", и че трябва да разберат, че 
решенията им имат странични ефекти, съобщи БНР. Тя отбеляза, че мерките на фискалната политика трябва да бъдат 
насочени към подпомагане на най-уязвимите групи от обществото. 
 Изоставането в трансмисията на паричната политика към икономиката и бизнеса трябва да се вземе предвид, докато 
централните банки се подготвят да вземат своите решения, подчерта още Лагард. Според нея промяната на лихвените 
проценти е най-подходящият инструмент при настоящите обстоятелства. "В момента ЕЦБ нормализира паричната и 
лихвената си политиката", каза още Лагард. Тя смята, че енергийната криза и високите енергийни цени ще продължат да 
подхранват инфлацията в еврозоната. 
Следващото заседание на ЕЦБ е планирано за 27-и октомври, като финансовите пазари оценяват с вероятност от цели 97%, 
че тогава ще има ново агресивни повишение на основните лихви в еврозоната със 75 базисни пункта. 
 
√ Повишения на фондовите пазари в Европа 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия в сряда, пише 
Ройтерс. 
Ръстовете обаче бяха ограничени от смесените корпоративни отчети, които засилиха тревогите относно въздействието на 
по-строгите парични политики и растящата инфлация върху корпоративните печалби. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,08 пункта, или 0,285, до 389,03 пункта, Немският показател DAX се 
повиши с 48,76 пункта, или 0,4%, до 12 269,01 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 18,88 
пункта, или 0,27%, до 6 904,11  пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст от 32,04 пункта, или 0,55%, до 5 865,24 
пункта. 
Слабите финансови резултати на най-големият британски строител на жилища Barratt Developments предизвикаха 
разпродажби в сектора. Акциите на компанията поевтиняха с 4,40% 
Акциите на нидерландската компания за медицински технологии Philips поевтиняха със 6,30% до 10-годишно дъно, след 
като фирмата заяви, че нейната тримесечна основна печалба ще спадне с около 60%. 
„Въпреки че потиснатите настроения и понижените оценки действат като попътен вятър за европейските акции, 
макроикономическите перспективи в региона остават мощен насрещен вятър, който може да доведе до по-нататъшен 
спад за печалбите в Европа“, пишат в бележка анализатори от BCA Research. 
Като цяло се очаква европейските компании да отчетат 29,4% увеличение на печалбата за третото тримесечие в своите 
отчети, което е малко под прогнозата за ръст от 33,2% в началото на октомври, сочат данните на Refintiv IBES. 
Перспективата обаче се влошават, като анализаторите прогнозират ръст на печалбата от 18,5% през четвъртото 
тримесечие, увеличение с 2,1% през първото тримесечие на 2023 г. и свиване с 4,4% през второто тримесечие на 
следващата година. 
Комбинацията от растящи цени на бензина, рязко покачващи се лихвени проценти и инфлационен натиск насочи STOXX 
600 към най-лошото му годишно представяне от 2008 г. насам. 
Индексът е загубил над 20% от стойността си тази година, но все още се представя по-добре от нюйоркския S&P 500, който 
е на червено с близо 25%. 
На пазара се отрази и доклада на Международния валутен фонд „Световни икономически перспективи“, в който 
организация понижи прогнозата си за глобалния икономически растеж през 2023 г. 
Цената на книжата на Credit Suisse се понижи с 3,65%, след като Блумбърг съобщи, че Министерството на правосъдието на 
САЩ разследва дали швейцарският кредитор е продължил да помага на клиенти в страната крият активи от властите, осем 
години след като банката плати 2,6 млрд. долара глоба за такава дейност. 
Акциите на LVMH поскъпнаха с 2,47%, след като френският гигант от сектора на луксозните стоки отчете по-добри от 
очакваното продажби през третото тримесечие, тъй като американците в Европа са се възползвали максимално от силния 
долар. Новината подкрепи целия сектор, като цените на книжата на Hermes, L'Oreal и Christian Dior се повишиха с 2,70%, 
0,63% и 2,43%. 
Смесени резултати в САЩ 
Американските акции не намериха единна посока във вторник, тъй като инвеститорите подходиха предпазливо в очакване 
на ключовите данни за инфлацията в САЩ, които ще дадат на Федералния резерв по-ясна представа за състоянието на 
икономиката на страната, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 36,31 пункта, или 0,12%, до 29 239,19 пункта, подкрепен от поскъпването 
на акциите на Amgen и Walgreens Boots Alliance със съответно 5,72% и 2,42%. Широкообхватният показател Standard & 
Poor’s 500 завърши търговията със спад 23,55 пункта, или 0,65%, до 3 588,84 пункта, след като по-рано през сесията се 
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възстанови от многогодишно дъно. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи със 115,91 пункта ,или 
1,1%, до 10 426,19 пункта – най-ниското ниво от юли 2020 г. 
Цените на облигациите също паднаха, а доходността на 10-годишните американски държавни ценни книжа се доближи 
до ключовото ниво от 4% за една нощ. Доходността остана висока във вторник, като тази по 10-годишните облигации се 
повиши с около 5,8 базисни пункта до 3,943% при затваряне на пазара. 
Акциите се понижиха от дневните си върхове, а доходността по облигациите се повиши, след като Английската централна 
банка заяви, че нейната пазарна интервенция скоро ще приключи и че пенсионните фондове имат само три дни, за да 
балансират позициите си. 
Инвеститорите чакат няколко ключови доклада за инфлацията по-късно през седмицата, които ще дадат по-добра 
представа за това колко агресивно Федералният резерв ще повиши лихвените проценти занапред в опитите си да укроти 
инфлацията. В сряда ще излезе отчетът за цените на производител, които ще бъде последван от септемврийския индекс 
за потребителските цени в четвъртък. В петък ще бъдат представени данните за продажбите на дребно през септември. 
Пътят на увеличаването на лихвения процент на централната банка ще определи дали икономиката на САЩ ще изпадне в 
рецесия или ще постигне т.нар „меко приземяване“. 
„Имаме ужасна среда на фондовите пазари, които се борят с отслабваща икономика, неяснота относно корпоративните 
печалби и продължителността на затягането на паричната политика на Фед, както и проблеми с нагласите на 
инвеститорите, които избягват риска“, посочи в бележка Дейвид Бансен, главен инвестиционен директор на The Bahnsen 
Group. 
„Вярваме, че Фед ще повиши лихвените проценти още един или два пъти, докато основната лихва не достигне 4%, след 
което ще направи пауза, за да оцени нанесените щети“, добави той. 
Изпълнителният директор на JPMorgan Джейми Даймън предупреди в понеделник, че САЩ вероятно ще изпаднат в 
рецесия през следващите „шест до девет месеца“ и каза, че S&P 500 може да падне с още 20% в зависимост от това дали 
Федералният резерв планира меко или твърдо приземяване икономиката. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в сряда, като някои 
показатели се бореха за намиране на посока на фона на опасенията за състоянието на глобалната икономика, предаде Си 
Ен Би Си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 45,71 пункта, или 1,53%, до 3 025,51 пункта, докато 
индексът Shenzhen Composite напредна с 47,53 пункта, или 2,53%, до 1 929,53 пункта. По-рано и двата индекса загубиха 
повече от 1,5% от стойността си. 
Хонконгският показател Hang Seng се понижи с 131,33 пункта, или 0,78%, до 16 701,03 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира спад от 4,42 пункта, или 0,02%, до 26 396,83 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 напредна с 2,5 пункта, или 0,04%, до 6 647,5 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi се повиши с 10,04 пункта, или 0,47%, до 2 202,47 пункта. Южнокорейската централна банка 
повиши основната си лихва с 50 базисни пункта до 3%, каквито бяха и очакванията на пазарите. Това подкрепи 
южнокорейски вон спрямо щатския долар. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,72 пункта, или 0,12%, до 582,39 пункта. BGBX40 се понижи с 0,25 пункта, или 0,19%, до 134,76 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,71 пункта, или 0,10%, до 701,04 пункта. BGREIT записа спад от 0,60 пункта, или 0,34%, до 176,24 пункта. 
 
√ Властта във Франция назначава принудително персонал в рафинериите 
Френското правителство втвърди тона след продължаващите стачки в петролните рафинерии и складове и недостига на 
горива. Премиерът Елизабет Борн е наредила на областните власти да предприемат реквизиция и да назначат 
принудително персонал в засегнатите от стачки обекти на Esso-ExxonMobil. 
Въпреки, че беше постигнато споразумение с ръководството на компанията и по-голямата част от протестиращите, стачката 
продължава. Подобна е ситуацията и в другата голяма компания – „Тотал енержи”. 
Стачните действия спряха над 60% от възможностите за рафиниране на петрол във Франция, недостиг на горива има в над 
една трета от бензиностанциите в страната. Ограничения за зареждане са въведени в няколко френски области. 
Стачкуващите служители остават непреклонни. 
Опашките за бензин са километрични, французите търсят все по-отчаяно липсващото гориво. Кризата засяга много 
професии, включително здравеопазването, расте и рискът от недостиг на хранителни продукти. Правителството публикува 
интерактивна карта на действащите бензиностанции, а местните власти въвеждат различни ограничения за продажбите 
на бензин, предаде БНР. 
Франция вече прибягна до стратегическите си запаси на гориво. Стачка обаче има и в атомните централи, което забавя 
ремонтните дейности на реакторите и води до драстични закъснения на пусковите срокове. През януари страната може да 
изпадне в трайна енергийна криза. 
 
√ МВФ не изключва допълнителен 20-процентов спад на американските фондови пазари 
Промяната в настроенията на инвеститорите може да доведе до още 20% спад за фондовите пазари в САЩ. Това заяви 
пред Си Ен Би Си Тобиас Ейдриън, директор на отдела за парични и капиталови пазари на Международния валутен фонд. 
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Според прочуванията на МВФ нарастващите лихвени проценти и очакванията за бъдещи печалби понижават оценките на 
компаниите при текущия пазарен спад, каза Ейдриън по време на годишната среща на Международния валутен фонд 
(МВФ) и Световната банка във Вашингтон. 
Запитан за скорошно интервю на Си Ен Би Си с главният изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън, в което той 
каза, че S&P 500 лесно може да се понижи с още 20%, Ейдриън коментира, че това е „със сигурност възможно“. 
Широкообхватният индекс е паднал с около 25% от началото на годината. 
През септември Федералният резерв на САЩ повиши лихвата си в диапазона от 3 до 3,25 процента - най-високата ставка 
от началото на 2008 г., докато се опитва да охлади инфлацията от 8,3% на годишна база. Последните данни за инфлацията 
в САЩ трябва да бъдат публикувани в четвъртък. 
„Моето убеждение е, че това, което Джейми Даймън има предвид, е, че може да има и промяна в настроенията. И това, 
разбира се, ще се отрази на икономическата активност“, каза Ейдриън. 
„Сега, що се отнася до 20-те процента, това със сигурност е възможно. Това не е нашата базова линия, но е нещо, което е 
възможно“, добави той. 
Ейдриън обясни, че МВФ няма конкретна цифра за своя базов сценарии, но посочи, че той предвижда продължаващо 
затягане на финансовите условия, забавяне на икономическата активност и продължителен натиск върху пазарите. 
Във вторник институцията публикува своите прогнози за световната икономика, в които посочи, че глобалният растеж ще 
се забави до 2,7% през следващата година, което с 0,2 процентни пункта по-нисък резултат от прогнозата от юли. 
Освен това се казва, че 2023 г. ще се почувства като рецесия за милиони по света, като около една трета от световната 
икономика ще претърпи свиване. 
Ейдриън каза пред Си Ен Би Си, че въпреки неотдавнашната нестабилност в на някои пазари, включително на тези за 
държавните облигации на Обединеното кралство, позицията на МВФ продължава  да е, че пазарите са „подредени“ и няма 
да изпаднат в пълномащабна криза от типа на тази с Lehman Brothers. 
Той обаче подчерта, че все още има много негативни рискове. 
„Рисковете за финансовата стабилност са много високи. Те са били по-високи само във времена на остра криза, като тази 
от 2008 г., кризата с COVID-19 от 2020 г. или кризата с еврото“, каза той. 
 
√ Путин: Русия е готова да пренасочи изгубени обеми газ от „Северен поток“ през Турция за Европа 
Русия е готова да доставя в Европа допълнителни количества газ през есенно-зимния период. Това обяви руският 
президент Владимир Путин пред участниците във форума „Руска енергийна седмица“ в Москва, предаде РИА „Новости“. 
Русия има готовност да пренасочи обемите от доставките на газ през "Северен поток" към Черно море през Турция към 
Европа, ако партньорите са заинтересовани, посочи той. 
 "Изгубените обеми от транзита по "Северен поток" по дъното на Балтийско море бихме могли да пренасочим и в региона 
на Черно море. По този начин основните маршрути за доставка на нашето гориво, на нашия природен газ за Европа ще 
минават през Турция, като по този начин Турция ще се превърне в най-големия газов хъб за Европа. Разбира се, ако нашите 
партньори са заинтересовани от това", каза руският президент. 
Пред участниците във форума  Владимир Путин заяви още, че съдбата на газопроводите "Северен поток 1" и "Северен 
поток" 2 трябва да бъде решена от Русия от нейните "партньори в страните от Евросъюза". 
"Ще кажа, че ремонтирането на газопроводите, които преминават по дъното на Балтийско море и бяха взривени, разбира 
се, е възможно. Това обаче ще има смисъл в случай на тяхната по-нататъшна икономически обоснована експлоатация. И, 
разбира се, при гарантирането на безопасността на маршрутите", изтъкна Путин. 
По думите на руския президент зад диверсията срещу "Северен поток" 1 и 2 стои онзи, който иска окончателно да разруши 
връзките между Русия и Евросъюза. Освен това Путин предупреди, че Русия няма да доставя петрол в страните, които 
въведат таван на цената на суровината.  
 
√ Руската централна банка призна за значително забавяне на икономическа активност 
Икономическата активност в Русия се е забавила значително в края на септември. Това заяви пред законодателите 
заместник-управителят Руската централна банка Алексей Заботкин, цитиран от Ройтерс. 
Той обаче посочи, че плащанията към мобилизираните войски трябва да смекчат негативния ефект върху потребителското 
търсене. 
Президентът Владимир Путин обяви на 21 септември, че 300 хил. души ще бъдат мобилизирани, за да подкрепят усилията 
на Москва в това, което тя нарича „специална военна операция“ в Украйна. Подробностите за икономическото въздействие 
на тази мярка засега са оскъдни. 
Централната банка изигра ключов роля за ограничаване на икономическите последици от конфликта в Украйна и 
последващите санкции, насочени срещу Русия, като въведе капиталов контрол, за да стабилизира рублата, която падна до 
рекордно ниско ниво спрямо долара в началото на март. 
Спешното повишаване на лихвите до 20% в края на февруари беше последвано от шест съкращения до нивата отпреди 
кризата. Банката обаче намекна, че цикълът й на намаляване на лихвите може да е приключил миналия месец, след като 
ставката бе намалена до 7,5%. Пазарът с нетърпение очаква следващата среща на централната банка на 28 октомври. 
„Бордът на директорите ще анализира всички промени в ситуацията, както и входящите данни“, каза Заботкин на въпрос 
дали има вероятност лихвите да останат на настоящото си ниво. 
Той каза, че банката, която очаква икономическото свиване на Русия да достигне дъното си през първата половина на 
следващата година, леко ще подобри прогнозата си за цялата 2022 г. на спад на брутния вътрешен продукт от 4% до 6%. 



22 

 

Централата все още счита за неутрална лихва тази в диапазона между 5 и 6 процента, каза Заботкин. Институцията 
поддържа прогнозата си за инфлация за 2022 г. за ръст с 11 до 13 процента, което е доста над целевата стойност от 4%. 
„Ще вървим плавно към стабилизиране на инфлацията към тази“, каза Заботкин. „Но сега спадът на инфлацията може да 
е по-бавен. Това е така, защото икономическата трансформация изисква значителни корекции на цените в широка гама от 
стоки и услуги“, добави той. 
 
√ Глобалното богатство на домакинствата ще се свие за първи път от 2008 г. насам 
Глобалното богатство на домакинствата върви към първото си значително свиване след финансова криза от 2008 г., сочи 
доклад на Allianz, цитиран от Блумбърг. 
След три години на рекорден ръст на стойността на финансовите активи на домакинствата, 2022 г. вероятно ще доведе до 
номинален спад от повече от 2%, посочиха изследователи в доклад за глобалното богатство, публикуван днес. Те нарекоха 
тази година „повратна точка“ за глобалното богатство, на фона на оскъдни признаци, че ще последва значим обрат и 
връщане на растежа. 
„Затягането на паричната политика от централните банки притиска икономиките и пазарите, като това ще се усети от 
богатството на домакинствата“, се казва в доклада на Allianz. „В реално изражение домакинствата ще загубят една десета 
от богатството си.“ 
Войната в Украйна препъна икономическото възстановяване след пандемията и предизвика скок на цените на храните и 
енергията, принуждавайки централните банки по целия свят да увеличат своите лихви. 
Много е вероятно повечето фондови пазари да завършат годината „на червено“, отбелязват от Allianz, като добавят, че не 
е ясно дали скорошният интерес към акциите като клас активи ще надделее в някои части на света на фона на слабата 
възвръщаемост. 
„За разлика от Голямата финансова криза, която беше последвана от относително бърз обрат, не на последно място на 
пазарите на активи, този път средносрочната перспектива също е доста мрачна. Очаква се средният растеж на финансовите 
активи да бъде 4,6% до 2025 г. спрямо 10,4% през предходните три години“, се посочва в доклада. 
 
√ Цените на петрола търсят посока на фона на понижените прогнози за търсенето 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, следвайки спад в предходната сесия на фона на прогнозата 
за отслабващо глобалното търсене, предаде Ройтерс. 
Към 9:10 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,09 долара, или 0,10%, до 92,54 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,04 долара, или 0,05%, до 87,23 долара за барел. 
Както ОПЕК, така и Министерството на енергетиката на САЩ, понижиха прогнозите си за търсенето на петрол, след като 
ръстът на броя на заразени с COVID-19 в Китай предизвика нови опасения за търсенето в страната, която е най-големият 
вносител на суров петрол в света. 
„Тази седмица отново постави рисковете за растеж в светлината на прожекторите, като първоначалният ентусиазъм 
относно съкращенията на производството на ОПЕК+ се оказа краткотраен и се вижда, че печалбите изчезват“, каза Джун 
Ронг Йеп, пазарен стратег в IG. 
„Въпреки че съкращенията на производството на ОПЕК+ може да осигурят до долна граница за цените на петрола, ръстът 
може да изглежда ограничен, тъй като икономическите условия крият рисковете от по-нататъшно забавяне като 
компромис с по-нататъшното затягане на паричната политика на Фед“, добави Йеп. 
Миналата седмица Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзниците, водени от Русия, 
носещи общото название ОПЕК+, постигна споразумение за намаляване на производството на петрол с около 2 милиона 
барела на ден. В сряда обаче ОПЕК понижи прогнозата си за търсенето на петрол през тази година. Сега организацията 
очаква търсенето да нарасне с 2,64 млн. барела на ден, което е с 480 хил. барела по-малко от предходната прогноза. 
„Нарастващите страхове при търсенето и засилващите се проблеми с предлагането вероятно ще поддържат цените на 
суровините нестабилни“, казаха анализатори на ANZ Research. 
„Няма никакво облекчение и от Китай, тъй като властите засилват мерките за блокиране на фона на нарастващите случаи 
в Шанхай“, добавят анализаторите. 
Министерството на енергетиката на САЩ понижи очакванията си както за производството, така и за търсенето в 
Съединените щати и в световен мащаб. Сега ведомството прогнозира едва 0,9% увеличение на потреблението в САЩ през 
2023 г., докато предходната прогноза бе за ръст от 1,87%. 
В световен мащаб отделът очаква потреблението да се увеличи само с 1,5% спрямо предишна прогноза за ръст от 2%. 
Влошаването на търсенето на суров петрол допринася за увеличаването на запасите. Запасите от суров петрол в САЩ са се 
увеличили с около 7,1 млн. барела за седмицата, приключила на 7 октомври, според пазарни източници, цитиращи данни 
на API. 
Енергийният пазар е под натиск и от щатския долар, който се повиши спрямо редица валути. 
 
√ Всеки маркетолог трябва да умее това 
Какъв набор от умения трябва да има един модерен маркетолог?  
В недалечното минало, маркетинговите специалисти бяха смятани преди всичко за криейтив хора. Те бяха разглеждани 
като творчески професионалисти, заради творчеството в рекламите, които виждаме всички. Понякога дори се смяташе, че 
колкото по-креативен е маркетологът, толкова по-добър е той в убеждаването на хората да си купят нещо.  
Но това се промени. Маркетингът еволюира. Днес маркетолозите разбират, че техните действия трябва да бъдат свързани 
със специфични стимули за приходи вътре в компанията.  
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Маркетингът на миналия ден включваше най-вече предлагане на продукти и услуги на потребителите чрез използване на 
творческа реклама. Част от това се състоеше в създаване на вид психологическо въздействие на рекламното съобщение 
върху човека. Но нека поговорим сега какви нови умения трябва да има съвременният маркетолог.  
Днес той трябва да бъде влиятелен в интернет и да може да прави интелигентен маркетинг в социалните мрежи. За да го 
стори, трябва да бъде активен участник във виртуалния живот на социалните мрежи, особено на онези от тях, които най-
добре съответстват на бизнес интересите на компанията му.  
Важно е той да знае за неща, като в кои платформи да се публикува съдържание от името на компанията, как се изгражда 
онлайн общност. Ако на един маркетолог му липсва разбиране на социалните мрежи и той има слаб персонален бранд, 
мнозина биха счели че не е достатъчно модерен човек и компетентен, за да управлява и комуникациите или маркетинга 
на една голяма фирма.  
Освен това, маркетолозите трябва да могат вече умно да тълкуват големи обеми от данни. Ако е необходимо, да 
използват нужния софтуер. Да могат да прилагат критично аналитично мислене, след като кампаниите им са реализирани, 
за да могат да ги свързват с данни, които им казват от тук нататък от какво се нуждае потребителят. Ако един маркетолог 
не може хубаво да интерпретира данни, това може да доведе до големи загуби за компанията. Заради похабени на вятъра 
усилия да се таргетира - неправилно.  
Днешният маркетингов специалист трябва да бъде добре запознат с най-новите технологични устройства. Дори с тези, 
които още не са достигнали до местния пазар. Явно е, че развитието на технологиите е двигателят за много промени, които 
виждаме в маркетинга. От ключово значение е маркетолозите в компаниите да приемат употребата на технологиите вътре 
в организацията и да могат напълно да използват инструментите, които устройствата предлагат.  
Би било впечатляващо също, ако маркетологът стане и изследовател. Той трябва да бъде способен бързо да открива 
информация, която се отнася до кампаниите. В допълнение, маркетолозите трябва да бъдат и способни да събират 
информация от групи от хора онлайн (краудсорсинг). Трябва да бъдат застанали на върха на тенденциите в индустрията и 
да познават ключови прозрения.  
Заради социалните мрежи, маркетолозите се свързват директно с клиентите повече от всякога. Ето защо потребителското 
преживяване също е умение, което маркетологът в днешната дигитална епоха трябва да има. Той трябва да е наясно с 
това, което съставя страхотното потребителско изживяване във връзка с компанията му. И това изживяване трябва да се 
проявява като блясък на всяка кампания.  
Маркетологът освен това трябва и да умее да пише добре. Да бъде грамотен. Да се изразява конкретно. Да създава 
привличащо внимание и одобрение съдържание. Това съдържание може да разказва история за компанията. И не само 
че трябва да намира начини да използва писмено добре думите, но и има нужда той да знае "едно-две неща" и за 
форматирането. За заглавията, ключовите думи, избирането на привличащи вниманието визуални елементи.  
Маркетологът трябва да бъде човек, който сътрудничи. Да може да развива силни връзки с вътрешните екипи, например 
с търговския отдел. Трябва и умело да поддържа връзките с външни партньори и клиенти. Да е наясно с най-новите 
подобрения на вски отделен продукт, който компанията му предлага. За да може да го прави, трябва да поддържа открита 
комуникация с вътрешните екипи. По отношение на външните, трябва да е способен да има добри връзки с клиенти, които 
водят до приходи и печалби. 
Не на последно място, маркетологът трябва да е развил силни лидерски качества. Просто не е възможно да се създаде 
истинска експертност във всяко едно от горепосочените умения, ако няма такива.  
И най-вече, маркетинговият лидер трябва да разбира, че е невъзможно да се притежава експертността във всички тези 
области, ако не е подкрепен от добър маркетингов екип, работещ фокусирано върху цели. Екипът засилва способностите 
на маркетолога, личните му умения и начина, по който се представя компанията.  
Разбира се, и креативността е важна. Нейното значение не се е изгубило напълно в съвременния маркетингов свят. Просто 
има много повече значими качества, добавени към маркетинга, от всякога.  
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Чисти ли се МВР от „гнилите ябълки“? Има ли решение проблемът с дрогираните шофьори? Гост: министъра на 
вътрешните работи Иван Демерджиев 

- Има ли опасност пари от здравните вноски да бъдат върнати в бюджета, вместо да се използват за лечение? Гост: 
Отговор от управителя на здравната каса Петко Салчев 

- Проблемите и решенията за местната власт между два парламента?  Гост: кметът на Перник Станислав 
Владимиров 

- Даваме думата на експертите: Съвети за здраво сърце от доц. Васил Трайков и за безопасността на децата в 
интернет от киберексперта Явор Колев  

БТВ, ”Тази сутрин”   
- За новия грип и финансирането на болниците. Гост: служебният министър на здравеопазването 
- Как полициите приемат решението да бъдат тествани за алкохол и наркотици на работното място? 
- За нападението на българския културен център в Охрид. 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Как строител от София завлече семейства с десетки хиляди левове за строеж на къщи? 
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- За поканата към руския посланик Елеонора Митрофанова за клевета на 48-ото НС и за сценариите за управлението, 
които се очертават. Гост: Божидар Божанов от “Демократична България” 

- Очаква ли се през тази зима една от най-тежките грипни вълни за последните години? Гост: проф. Тодор 
Кантарджиев 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 1 млрд. лв. от парите за втора пенсия се стопиха за 9 месеца 
в. Труд - Шокови сметки за ток за хора с бойлер 
в. Телеграф - Болници и школа наливат 3 млн. лв. за топло 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Над 2/3 от българите пестят от страх как ще изкарат зимата 
в. 24 часа - Окончателно: Кьовеши вади СДС от централата му на "Раковски" 134 
в. Труд - Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред новите депутати: Няма да влезем в НС, ако Митрофанова дойде на 
откриването 
в. Труд - Професионалните шофьори без психотестове на всеки 3 години 
в. Телеграф - Партиите минират шансовете за кабинет 
в. Телеграф - Искат 75 лв. такса от онкоболни  
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Юри Асланов, социолог: Масово ръмжене се чу на изборите, на крачка сме от "Долу всички!" - непризнаване 
на елита 
в. Труд  - Никола Филипов, финансист от "Съвет за икономически и публични политики", пред "Труд NEWS": Политиците 
правят точно обратното на разумното и правилното 
в. Телеграф - Кметът на миньорския град Станислав Владимиров: Работим Перник да стане най-добрия град за живеене 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Партиите да минат в рекламния блок 
в. Труд - Явно плачете отново за вето, коминтерновчета 
в. Телеграф  - Училището е мястото, където се гради бъдещето ни 
 
√ Предстоящи събития в страната на 13 октомври  
София 

- От 11.00 часа в Зала 3 на НМА "Проф. Панчо Владигеров" (бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94 ), ще се проведе 
официална пресконференция на ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН ХОРОВ ФЕСТИВАЛ "МОМЧЕТАТА ПЕЯТ" СОФИЯ 2022. 

- От 11.00 часа в зала "4 Сезона" на Event Space 2020 (Площад България № 1, Национален дворец на културата) ще 
се проведе семинар за журналисти по повод старта на кампанията "Обичай себе си, погрижи се!". Кампанията е 
посветена на темата за рака на гърдата и рака на яйчниците, и се осъществява от Фондация Една от 8 и АстраЗенека 
България. Зад кампанията застават Националното сдружение на общопрактикуващите лекари и дизайнерът Вяра 
Ценева. 

- От 12.30 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: "Проруската дезинформация и 
антидемократичните послания на Кремъл в България в условията на информационна война". Организатори на 
събитието са: ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, FACTCHECK.BG И АСОЦИАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ЖУРНАЛИСТИ – БЪЛГАРИЯ. 

- От 13.00 часа в Централното фоайе в сградата на Министерството на земеделието, министърът на земеделието 
Явор Гечев ще връчи над 10 договори за финансиране по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" за 
малки пилотни проекти на Местни инициативни групи (МИГ) по подхода "Водено от общностите местно развитие" 
от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

- От 13.00 часа в Националния дворец на децата, на бул. "Ал. Стамболийски" № 191, вицепремиерът по обществен 
ред и сигурност и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев ще присъства на откриването на изложба с 
наградените рисунки от международния конкурс за детска рисунка "С очите си видях беда". 

- От 13.30 часа в Хотел Балкан, министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов, ще вземе участие в 
организираната от ИАНМСП, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България 
Международна конференция "EXPLORE U.S.". 

- От 14.00 часа в Министерството на здравеопазването, министрите на здравеопазването д-р Асен Меджидиев и на 
електронното управление Георги Тодоров, заедно с изпълнителния директор на "Информационно обслужване" 
АД Ивайло Филипов, ще дадат съвместен брифинг във връзка със системата за свързаност на Спешна помощ и 
болниците. 

- От 18.00 и 20.00 часа в галерията на ИСИ-София, ще се проведе поредната интригуваща първа среща между 
художник и куратор предлага проектът на Института за съвременно изкуство - София "Суперпозиции 2 / Заплитане 
2022". Този път тя е между българския художник Невена Екимова и италианския куратор Киара Картучия, а 
резултатът от нея е "Пижамено парти в корема на кита". 

- От 18.00 часа в офиса на фирма VSystem на адрес: гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. Мила Родина 30, ще се проведе 
изложение на аудио техника Next Gen HiFi Expo 2022. 
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- От 18.00 часа в заседателната зала на Медицински комплекс "Д-р Щерев" (8 етаж) д-р Мариела Василева от 
Българското дружество за борба с рака на гърдата ще представи специализираното мобилно приложение LIFE. 
Всички заинтересовани журналисти и пациенти са добре дошли на представянето (не е необходима 
предварителна регистрация). 

- От 18.30 часа в Галерия ЛАМПИОН, ул. Кракра 2А,ще бъде открита новата изложба на Аменун Женева "SOUL FOR 
SALE ". 

- От 18.30 часа в Български културен център, ул. "Веслец" № 13.Издателство "Захарий Стоянов" ще се проведе 
юбилейна творческа вечер на Петър Андасаров. 

*** 
Бургас. 

- От 18.00 часа в Центъра за съвременно изкуство и библиотека, зала "Акад. Константин Петканов", ще се проведе 
тържествената церемония по награждаване на победителите в Първия национален литературен конкурс, 
организиран от БМФ Порт Бургас АД. Конкурсът се проведе в две възрастови категории: участници до 18 години 
на тема "Дървото, което разказва приказки" и над 19 години на тема "Дървото с добрия и лошия плод". 

*** 
Варна. 

- От 10.30 часа в сградата на Етнографски музей към РИМ - Варна ще се проведе първата информационна среща по 
проект "Преобразяване на Регионален исторически музей - Варна в приобщаващ и социално иновативен музей", 
финансиран от Национален фонд Култура по "Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и 
общински културни институции". 

- В Аулата на Икономически университет, Карин дом стартира двудневна конференция за споделяне на 
възможности и резултати в областта на приобщаващото образование "Подкрепа и партньорство в 
приобщаването", организирана от Фондация Карин дом. 

*** 
Велико Търново. 

- От 15.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на Клуб за военноисторически реконструкции 
"Братя по оръжие", които със съдействието на Министерството на отбраната и Националния военен университет 
"Васил Левски" военноисторическа възстановка на Нишката операция от 1944 г. на учебния полигон на Военния 
университет в Беляковец. 

*** 
Враца. 

- От 17.00 часа в малка зала на ХГ "Иван Фунев", ще бъде открита самостоятелна изложба-живопис на художника 
Петьо Начев в техника акрил/ колаж върху фризер. 

- От 17.30 часа в читалня на библиотека при НЧ "Развитие-1869", ще се проведе среща разговор с писателя Йордан 
Славейков - представя сборника с разкази "Празнично семейство". 

*** 
Габрово. 

- От 18.00 часа е откриването на изложбата "Васил Чакъров - Чак. Шаржове, карикатури, колажи" в Музея на хумора 
и сатирата в Габрово. Куратор на изложбата е д-р Ружа Маринска. 

*** 
Добрич. 

- От 14.00 часа в Регионална библиотека "Дора Габе", сектор Работа с деца, ще се състои представяне на книгите 
"Везната на доброто" и "Пръстенът на рода" от Петя Петрова. 

- От 14.00 часа в Храм "Свети Георги" - начална точка на първия маршрут, продължава инициативата "Живо минало 
за живо бъдеще". 

- От 15.00 часа в Младежки център - Добрич, Концертна зала, ще бъде представен спектакъла "Железният 
светилник" по романа на Димитър Талев. 

- От 18.30 часа в Огледална зала "Нели Божкова" ще се проведе концерт с авторска музика и обработки на 
фолклорни образци. Концертът е част от проекта "Нова музикална сцена", който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Национален фонд "Култура" (https://ncf.bg/bg) по "Програма за възстановяване и развитие на частни 
културни организации". Партньор на проекта е Община град Добрич. 

- От 19.00 часа в Младежки център - Добрич, Концертна зала, ще бъде представен спектакъла "Железният 
светилник" по романа на Димитър Талев. 

*** 
Търговище. 

- От 18.00 часа в Кафе-клуб към ОНЧ "Напредък", площад "Стоян Мавродиев" № 31, ще бъде представена "Право 
на самота" от Айча Заралиева. 

*** 
Севлиево. 

- От 10.30 часа в АВК "Дандолови къщи" официално се открива празничната програма на XVII-и празник на тиквата 
ще се проведе в Севлиево 
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- От 17.30 часа в централното фоайе на община Севлиево ще бъде представена посмъртно aвтобиографичната 
книгата "Моята България, моят Китай" на Петко Хинов по повод 50-годишнината от рождението му. Севлиевският 
есенен панаир се открива в 19:00 часа с концерт на Славка Калчева на панаирна естрада. 

*** 
Силистра. 

- От 13.00 часа зала "Дунав" на хотел "Дръстър", в гр. Силистра, ще бъде открита кръгла маса във връзка с 
изпълнението на проекта, финансиран Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", РИОСВ-Русе на тема: 
"Обсъждане на възможни методи за намаляване на биогените във влажните зони, възможни решения, добри 
практики, иновационни подходи, световен опит и др., необходими за последващото изпълнение на основните 
дейности по проекта". 

*** 
Стара Загора. 

- От 17.30 часа в НЧ "Св. Климент Охридски -1858", ще бъде представено творчеството на Мина Карагьозова - 
Виолета Бончева. Събитието е част от Есенни литературни дни 2022. 

- От 18.00 часа в РБ "Захарий Княжески", ще се състои представяне на доц. д-р Радослав Михайлов и неговата книга 
"Зоопаркът в мен". Събитието е част от Есенни литературни дни 2022. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър, лятна сцена, ще се състои премиерата на музикално - поетичен спектакъл 
"Малката Родина" по стихове на Мая Ангелова, Ники Комедвенска, Яна Кременска, Кръстьо Раленков и Николай 
Милчев. Постановка - Светла Тодорова, вокален педагог - Евгени Господинов. Събитието е част от Есенни 
литературни дни 2022. 

*** 
Ямбол. 

- В авиобаза Безмер ще бъдат изпълнени елементи от съвместната летателна подготовка и ще се състои 
официалната церемония по закриване на учението. Представителите на медиите ще бъдат допуснати до авиобаза 
Безмер до 10.15 часа. 

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

