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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
БсТВ 
 
√ Какво е състоянието на българската икономика, газ, цени и заплати 
Гост в «Студио Икономика» председателят на АИКБ Васил Велев (13.10.2022) 
Очакванията от работодателите за работата на новото Народно събрание са то да бъде на висотата на изпитанията, които 
предстоят. Очаква ни една трудна зима и нелек период, в който икономиката ще тръгне надолу. Знаете, Европейската 
икономика вече върви надолу. В същото време имаме разклатена макроикономическа и финансова стабилност и все по-
трудно взимаме заеми като държава. Трябва да имаме конкурентни цени на енергоресурсите, за да остане конкурентна 
българската икономика. Това заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България в ефира на „СТУДИО 
Икономика“ по БсТВ.  
Той каза, че инфлацията в България е с 5% по-висока от средноевропейската, което значи, че българските домакинства и 
предприятия са ощетени с 5 млрд. лева. Велев заяви, че тази висока инфлация в България се дължи на закъснелите и не 
съвсем адекватни мерки за изправяне на изкривения пазар на електроенергия.  
Цялото интервю с председателя на АИКБ гледайте тук. 
 
БНР 
 
√ Механизъм за компенсации: Облагане печалбите в енергетиката, 2 тарифи за битовите потребители  
Временен механизъм за енергийни компенсации до средата на 2023 година и за тяхното финансиране е разработен от 
служебното правителство и се публикува за обществено обсъждане. Това обяви вицепремиерът по икономическите 
въпроси Христо Алексиев на заседание на Кризисния щаб по енергетика. Схемата е изцяло съобразена с европейския 
регламент, приет на 6 октомври. 
Предвидено е да облагат свръхпечалбите не само на държавните енергийни дружества, но и на всички останали, за да се 
платят компенсации  на потребителите на ток, газ и парно, които имат обществени функции - училища, детски градини и 
ясли, социални домове. 
За битовите потребители е предвидено да останат на регулирания пазар на електроенергия и да се въведат две ценови 
тарифи.  
"Тоест, ако потребяваш до една количество, да плащаш една цена. И над определено потребление цената да бъде друга. 
В крайна сметка да е по-фокусирано към по-уязвимите групи на населението", каза Христо Алексиев. 
Компенсациите за небитовите потребители също ще бъдат съобразени с европейския регламент, като ще се насърчава 
пестенето на енергия. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира идеята 
за две тарифи на цените за битовите потребители: 
"Две тарифи за битови потребители е безспорно по-добре, отколкото е сега, но не е най-доброто решение - защото до 250 
или 300 киловатчаса, колкото ще се приеме месечно за всички евтин, субсидиран ток, значи, че продължаваме да 
субсидираме богатите, които нямат нужда от субсидии, макар и до този праг". 
Лидерът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов приветства създаването на механизма за компенсации, но изрази съмнение, 
че Народното събрание ще възприеме схемата да се облага и свръхпечалбата от зелената енергия.    
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев: След конституирането на НС ще обявя кога ще връча първия мандат 
След конституирането на Народното събрание държавният глава Румен Радев ще обяви кога ще връчи първия мандат за 
съставяне на правителство. 
Президентът призова партиите да използват времето до връчването на първия мандат за конструктивни разговори и 
възстановяване на диалога. и в най-скоро време да върнат фокуса върху проблемите на бедността, икономическата криза 
и защитата на социално слабите. 
Радев определи споровете за присъствието на руския посланик Елеонора Митрофанова на откриването на 48-ото Народно 
събрание като унизителни. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuJ86JplxeM&ab_channel=%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%98%D0%97%D0%98%D0%AF
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"Това са правомощия на Народното събрание, но е унизително политическият процес да бъде подчинен на дилемата 
дали някой посланик да присъства или отсъства на откриването.", каза Радев. 
Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев приема почетния караул. Президентът 
отдава почит пред Паметника на летеца по повод Празника на авиацията и Българските военновъздушни сили. 
 
√ Започва обменен опит между български и израелски учители 
Премиерът Гълъб Донев се срещна с генералния секретар на Съюза на учителите в Израел Яфа Бен Давид 
Ползите от задълбочаване на сътрудничеството между България и Израел в сферата на образованието бяха основна тема 
на срещата на министър-председателя Гълъб Донев с генералния секретар на Съюза на учителите в Израел Яфа Бен Давид. 
В рамките на разговора им в Министерския съвет двамата обсъдиха стартиралия вчера образователен проект, който е най-
мащабният в историята на двустранните отношения на двете държави и който ще даде възможност да бъде обменен опит 
между значителен брой български и израелски учители. 
Министър-председателят Гълъб Донев даде своята подкрепа за проекта и изрази увереност, че той ще има сериозен 
принос за развитието на българо-израелските отношения в сферата на образованието, които традиционно са много добри 
и ползотворни. 
Премиерът Донев специално поздрави госпожа Бен Давид за голямата ѝ ангажираност по въпросите на образованието и 
подчерта, че за България политиките в тази сфера също са национален приоритет. 
 
√ Стотици рискови участъци по речните корита у нас констатира МОСВ 
Стотици участъци на речните корита у нас са рискови заради скъсани диги или други нарушения, констатира проверка на 
МОСВ. Рисковите обекти ще бъдат обобщени в доклад и предадени на областните управители и на общините, заяви в 
"Денят започва" служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова. 
Проверката на басейновите дирекции е обхванала всички реки като проблемните участъци са приоритизирани в 
зависимост от степента на риска, който създават. 
"За някои от тях вече са давани предписания и който не ги е изпълнил, ще бъде санкциониран", уточни екоминистърът. 
Предстоят и нови рокади в ръководствата на регионалните екоинспекции следващата седмица. Целта е да се подобри 
контролната дейност. Карамфилова даде за пример работата на РИОСВ в Маришкия басейн като изтъкна, че след първите 
смени по върховете на инспекциите, има драстично нарастване на проверките и на откритите нарушения, а вследствие на 
проверките някои от големите горивни инсталации вече са в процес на ремонт. 
" За година са били направени 98 проверки. Само за месец и половина сме извършили около 50 проверки в Маришкия 
басейн. За година преди това са констатирани 15 нарушения, а за месец и половина – 12. Много е важно първо да си 
направим контрола отвътре, второ - да се прекъснат зависимости, ако има съмнения, трето – благодарение на 
рокадите - резултатите са налице", изтъкна тя. 
Напредва и работата по затварянето на опасните сметища, отбеляза Карамфилова. От 8 останали депа, които не отговарят 
на европейските норми, към края на септември са затворени 3, а до края на този месец се очаква да бъдат рекултивирани 
още две. Останалите три се намират в участъци с труден терен и проблеми в инфраструктурата и най-ранния срок за 
затварянето им е към края на годината. 
Над 3,5 млрд. са предвидени по новата ОП "Околна среда", която беше одобрена от ЕК миналата седмица. Над 700 млн. 
от тях ще бъдат отделени за подобряването на качеството на въздуха в 21 общини с най-проблемни показатели. Освен че 
ще продължат дейностите по подмяна на отоплителните уреди на домакинствата, е предвидено и изграждането на 
локални ТЕЦ-ове. 
Над 1,5 млрд. от парите по програмата са предвидени за инвестиции във ВиК сектора, над 600 млн. за отпадъци и кръгова 
икономика, а други 440 млн. за оборудване на пожарните служби за борба с горски пожари и наводнения. Предвидени са 
и средства за укрепване на системата за ранно предупреждение и за озеленяване. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Превозвачи: Премахването на редовните психотестове няма да се отрази на безопасността на пътниците 
Отпадането на изискването за редовни психотестове на шофьорите в обществения транспорт няма да се отразят на 
безопасността на пътуванията, но ще намалят значително административната тежест. Това заяви в "Денят започва" 
председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова. 
"Премахването на срока на валидност на удостоверението не означава, че при назначаването на тези хора, няма да 
им бъде изисквано такова. Ако един водач има много нарушения, тогава удостоверението му се обезсилва и той ще 
трябва пак да отиде на нов тест. Това, обаче, не значи, че трябва всички шофьори да преминават психотест на всеки 
три години. Още повече, че е публична тайна, че на много от местата, където се придобиват тези удостоверения, 
те се и продават. Така че това е абсолютно ясно и ние подкрепяме тази инициатива, защото ще се премахне 
корупционната практика през годините.", заяви Милтенова. 
Тя призова за спешни мерки за подобряване на условията на труд в бранша, защото има сериозен недостиг на хора. По 
тази причина в момента е неизбежно назначаването на компромисни кадри, призна Милтенова и предупреди, че има риск 
до 2-3 години ще останем без обществен превоз на пътници. 
От бранша настояват трудът на всички автобусни шофьори да бъде признат за втора категория, а държавата да прави 
разчетите си за бранша още в началото на годината, за да има предвидимост в приходите и разходите. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 

https://bntnews.bg/news/stotici-riskovi-uchastaci-po-rechnite-korita-u-nas-konstatira-mosv-1210584news.html
https://bntnews.bg/news/prevozvachi-premahvaneto-na-redovnite-psihotestove-nyama-da-se-otrazi-na-bezopasnostta-na-patnicite-1210593news.html
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√ Турция прие строг закон за невярна и подвеждаща информация 
Турция прие остро критикуван от опозицията закон, който предвижда затвор за разпространение на невярна или 
подвеждаща информация. 
Преди гласуването в парламента турски депутат счупи с чук смартфона си в парламента в знак на протест. 
Текстът въвежда нови регулации за социалните мрежи и гласи, че за разпространение на дезинформация се предвиждат 
до три години лишаване от свобода. Това ще принуди социалните медии и интернет сайтовете да предоставят данни за 
потребители, заподозрени в разпространение на подвеждаща информация. 
Опозиционният депутат удари устройството с думите, че телефонът е единствената останала свобода, а след 
законодателните промени вече няма да има нужда от него. Бурак Ербей подчерта, че приложенията инстаграм, фейсбук 
или YouTube са средства за свободно общуване. 
 
БНР 
 
√ Без покана за посланиците на Русия и Беларус за учредителното заседание на 48-ото НС 
Репортаж на Мария Филева в предаването ''12+3'' 
Посланиците на Русия и Беларус няма да получат покана за учредителното заседание на 48-ото Народно събрание. Това 
са решили представителите на парламентарно представените формации след 40-минутна среща. 
Надежда Йорданова от "Демократична България", които са вносители на предложението, обясни: 
"Получихме подкрепа от "Продължаваме промяната", ГЕРБ, ДПС. "Възраждане" и БСП възразиха срещу това решение. 
Позицията на "Български възход" – те по-скоро показаха становище да се придържаме към общата европейска позиция". 
Георги Свиленски от БСП заяви: 
"Позицията на ПГ на "БСП за България" е, че трябва да се спазва държавният протокол и всички посланици, включително 
г-жа Митрофанова трябва да присъстват. И аргументите, които чухме горе, абсолютно не отговарят на никакви аргументи 
с това, че не трябва да бъде поканена. Включително беше представена позиция на постоянния секретар на МВнР. Учудващо 
защо министърът на външните работи не го е подписал, а го пуснал през постоянния секретар. Позиция, която стъпва на 
някакви насоки от Европейския съюз да не се канят посланиците не само на Руската федерация, а и на Беларус". 
На влизане за срещата Андрей Гюров, който беше председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната" 
в предишния парламент, коментира: 
"За нас мястото на посланик Митрофанова не е на тържественото заседание, а на депутатите е мястото в залата. Има си 
протокол, ще обсъдим, ние представили нашата позиция и те ще предприемат необходимите действия". 
Хамид Хамид от ДПС на свой ред заяви: 
"Нашата позиция е ясна: Няма място г-жа Митрофанова на заседанието". 
От своя страна Георги Самандов от "Български възход" посочи: "Поканата не е персонална, тя е до целия дипломатически 
корпус, така че поканен е целият дипломатически корпус".  
 
√ Решават дали да поканят Зеленски да направи видеобръщение на учредителното заседание на НС 
По инициатива на ГЕРБ днес в Народното събрание трябва да се проведе поредната среща на парламентарно 
представените формации. Този път темата е предложението на ГЕРБ украинският президент Володомир Зеленски да бъде 
поканен да направи видеобръщение на учредителното заседание на парламента.  
Предложението бе направено вчера, няколко часа след като мнозинството от парламентарни формации реши посланиците 
на Русия и Беларус да не присъстват при учредяването на  48-ия парламент идната сряда. Зад идеята на ДБ застанаха ПП, 
ГЕРБ, ДПС и "Български възход", а против се обявиха БСП и "Възраждане". Те бяха критични и към идеята на ГЕРБ.  
"Надцакването по евроатлантизъм у нас продължава. Вдигам залозите и предлагам първото заседание да се състои в Киев! 
Така Митрофанова и да я каним, няма да дойде, а Зеленски ще се обърне към нас на живо, направо вместо Радев", написа 
във фейсбук Кристиан Вигенин от БСП.  
Пред БНР лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов обяви, че формацията му няма да участва в днешната 
среща:  "Това вече е крайна степен на дебилизаия и инфантилизация в българската политика. Ако решат да направят нещо 
подобно, просто ще се наложи да отправим ние покана към руската посланичка и тогава предполагам, че целият първи 
работен ден на Народното събрание ще бъде провален". 
Все още няма яснота дали останалите формации ще приемат поканата на ГЕРБ или ще отговорят писмено. 
Третата поред среща в рамките на тази седмица трябва да започне в 13 часа.  
До този момент партиите постигнаха консенсус само за разпределението на местата в пленарна зала. 
 
√ Четири пъти по-висока такса за откриване на сметка 
Банките отново увеличават таксите за услугите, които предоставят. Най-големи промени се очакват от средата на октомври, 
установи проверка на Радио Варна в сайтовете на по-големите финансови институции. Тегленето на пари в брой от 
разплащателна сметка от офис на банката излиза най-скъпо на хората. От 18 октомври една от големите банкови 
институции у нас увеличава с един лев таксата за теглене на пари в брой  в размер до хиляда лева от каса на банката до 
3.68 лева. Оттогава се слага и край на безплатното внасяне на суми чрез АТМ на банката, като таксата вече ще е 30 стотинки. 
Според новите тарифи откриването на разплащателна сметка с дебитна карта се променя от 2 на 8 лева, а месечната такса 
за обслужване на сметка с регулярни постъпления се изменя от 1.80 на 2.55 лева. 
Три-четири пъти годишно банките у нас коригират тарифите си. Най-често променяните такси според финансовия 
анализатор Иван Стойков са най-популярните и често използвани такси - за откриване и поддръжка на разплащателна 

https://bnr.bg/horizont/post/101720217/bez-pokana-za-poslanicite-na-rusia-i-belarus-za-uchreditelnoto-zasedanie-na-48-oto-ns
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сметка, за вътрешнобанкови и междубанкови преводи. "Предоставянето на такива услуги е разход за банките и 
впоследствие рефлектира върху цената на крайния ползвател." 
За физически лица тарифите в друга голяма банка ще се увеличат от 15 ноември. Друга банка също е с нови такси от 1 
октомври. По-голям е ръстът при таксите, които се извършват в клон на банката, обясни Стойков. 
"Дигитализацията на финансовия сектор води до ръст на таксите на онези услуги, които се извършват офлайн. Това насочва 
клиентите към ползване на банкови услуги чрез мобилни приложения и онлайн. Един от стимулите е в пъти по-ниски такси 
при онлайн услуги." 
Според различни проучвания клиентите по-лесно харчат суми, когато плащат с карта, отколкото когато плащат в брой.  За 
физическите лица все още такси няма или те са минимални. 
Чуйте повече в прикачения звуков файл. 
 
√ Инфлацията в Германия достигна през септември над 70-годишен връх от 10% 
Германската годишна инфлация се ускори през септември до 10%, достигайки най-високо ниво от повече от 70 години 
насам, показват окончателни неревизирани данни на немската официална статистика Destatis. 
Индексът на потребителските цени (CPI) се повиши през септември с 1,9% спрямо август, когато се увеличи с 0,3%, 
отбелязвайки най-солиден месечен ръст от март насам, когато скочи с 2,5 на сто. 
Инфлацията на годишна база се ускори рязко през септември до 10% от 7,9% през август. Това е най-солидното нарастване 
на немската инфлация от далечната 1951 г., когато тя се повиши с близо 11 на сто. 
 

Графика на инфлацията в Германия на годишна база 

 
 
Потребителските цени в Германия продължават да се покачват вследствие на задълбочаващата се енергийна криза в най-
голямата икономика в Европа, както и на продължаващите прекъсвания при веригите на доставки. 
"Нивото на инфлация достигна нов рекорден връх в историята на обединена Германия от 10 на сто", отбеляза д-р Георг 
Тийл, президент на Федералната статистическа служба и обясни: 
"Основните причини за високата инфлация все още са огромните увеличения на цените на енергийните продукти. Но също 
така все по-често виждаме увеличения на цените за много други стоки, особено при храните. Освен това изтичането на 
правителствената помощ за транспортен билет от 9 евро и на отстъпките при горивата увеличиха поскъпването през 
септември 2022 г.". 
През септември растежът на енергийните цени на годишна база се задълбочи до 43,9% от 35,6% през август, като особено 
силен ръст от 51,8% имаше при сметките за енергия на домакинствата: цените на мазута са се увеличили повече от два 
пъти за една година (със 108,4%), а тези на природния газ - с 95,1 на сто. Потребителските цени на тока пък нараснаха през 
септември с 30,5% след повишение с 16,5% през август. 
Хранителните стоки поскъпнаха на годишна база с 18,7% след нарастване с 16,6% през август. Поскъпват осезаемо 
хранителните мазнини и олио (с 49%), както и млечните продукти и яйцата (с 29,1%). Потребителските цени също така 
нарастват осезаемо при месото и месните продукти (с 19,5%) и при хляба и зърнените продукти (с 18,5%). 
Хармонизираната потребителска инфлация (индекс HICP според общите европейски стандарти) пък нарасна през 
септември с 2,2% не месечна база (след повишение с 0,4% през август) и с цели 10,9% на годишна база (след растеж с 8,8% 
през август). 
Данни потвърждават, че проблемът с високата инфлация като в Германия, така и в цяла Европа, остава нерешен и ще 
засили очакванията, че и на следващото си заседание на 27 октомври Европейската централна банка може да повиши по-
агресивно основните си лихви (със 75 базисни пункта вместо с 50 пункта). 
 
√ Хабек: Германската икономика ще влезе в рецесия през следващата година 
Германското правителство намали прогнозите си за икономическия растеж през следващите две години, 
предупреждавайки, че енергийната криза, причинена от руската инвазия в Украйна, ще тласне най-голямата икономика в 
Европа в рецесия през следващата година, съобщава Ройтерс. 

https://bnr.bg/post/101719149/chetiri-pati-po-visoka-taksa-za-otkrivane-na-smetka
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След растеж от 1,4% през тази година (низходяща ревизия спрямо предишна оценка за експанзия от 2,2 на сто) 
икономиката на Германия ще изпадне в рецесия, като ще се свие с 0,4% през 2023 г. в сравнение с прогнозирания по-рано 
ръст от 2,5%, в резултат на икономическата война, която води президентът на Русия Владимир Путин води, заяви в сряда 
немският икономически министър Роберт Хабек. 
Представяйки последните икономически прогнози на правителството, Хабек заяви на пресконференция, че свиването, 
макар и сериозно, ще е по-малко, отколкото очакваха мнозина експерти в резултат на намаляването на доставките на руски 
газ, като рецесията ще бъде по-мека благодарение на мерките, които Берлин е предприел за защита на икономиката. 
Покачващите се цени, недостигът на енергия и затрудненията във веригите на доставки ще доведат до свиване на 
германския брутен вътрешен продукт през последните две тримесечия на тази година и през първото тримесечие на 
следващата година, каза още Хабек. 
Решението на Русия да намали доставките на газ за Европа след нахлуването й в Украйна хвърли Германия в най-тежката 
енергийна криза от Втората световна война насам. Покачващите се цени на газа принудиха много компании да намалят 
производството или дори да затворят, докато домакинствата се готвят за огромно увеличение на сметките за отопление.  
Правителството отговори на нарастващите разходи за енергия, като обяви планове в размер до 200 млрд. евро за таван на 
цените на газ, които планове да бъдат финансирани чрез фонд, определен от канцлера Олаф Шолц като "отбранителен 
щит". 
Икономическият министър Хабек също така прогнозира, че германската инфлация ще бъде средно 8 процента през цялата 
тази година и 7% през следващата година - далеч над целевото ниво на Европейската централна банка от 2 процентни 
пункта. 
Според него атаките срещу критична инфраструктура са на първо място в дневния ред на германското правителство след 
предполагаемия саботаж на газопроводите "Северен поток 1 и 2". 
Течовете от тръбопроводите са "умишлено предизвикано събитие, което е толкова стратегическо и толкова трудно за 
преодоляване, че не може да е било причинено от частно лице“, каза Хабек пред репортери в Берлин. 
Неотдавнашните политически мотивирани атаки срещу железопътната инфраструктура на Deutsche Bahn в Германия също 
показаха "конкретен сценарий на заплаха", добави той. 
 
√ Германия с първо годишно свиване на вноса от Русия 
Германия регистрира първото си годишно свиване на вноса от Русия в стойностно изражение, тъй като цяла Европа 
продължава с процеса на диверсифициране на енергийните си доставки. 
През август руският внос в Германия в стойностно изражение се понижи с 6,2% спрямо същия месец година по-рано, 
достигайки 2,7 млрд. евро, показват данни на немската федерална статистика Destatis. Това е в рязък контраст с 80-
процентното увеличение на вноса от Русия през март, когато Германия започна да търси и да намира алтернативни 
източници на енергия. 
Високите цени на газа подкрепяха стойността на европейския внос на руска енергия и респективно приходите на Москва, 
но сега както обемът, така и стойността на този внос от Русия бележат спад. 
Като обем германският внос от Русия е намалял с 59 на сто през август, показват още данните на Destatis. 
Вносът в Германия на петрол и газ от Русия е намалял като стойност с 12,9% на годишна база до 1,4 млрд. евро и с цели 
66% като обем до 1,8 млн. тона, съобщи Федералната статистическа служба. 
Вносът на минерални масла (получени директно чрез дестилация от нефта без допълнителна обработка) и на природен 
газ от Русия е намалял с 12,9% до 1,4 млрд. евро в стойностно изражение и с цели 66,5% до 1,8 млн. тона в обемно 
изражение. Въпреки това минералното масло и природният газ бяха най-важните стоки, внасяни от Русия. Други важни 
вносни стоки са коксът и рафинираните петролни продукти (скок със 147,8% до 0,6 млрд. евро) и въглищата (с повишение 
със 17,9% до 0,2 млрд. евро). 
Русия все повече се отрязва като експортен пазар за Германия и за целия ЕС след нахлуването й в Украйна и санкциите, 
наложени от западните съюзници. 
В същото време германският износ за Русия в стойностно изражение е намалял през август с 46% до 1,2 млрд. евро спрямо 
същия месец на 2021 г., което е контраст с ръст от 42% до 13,3 млрд. евро на износа на Германия за САЩ. 
 
√ Испания с план за извънредни ситуации в енергетиката 
Правителството на Испания одобри така наречения план за извънредни ситуации в енергетиката. На практика това са 73 
мерки, които имат за цел да намалят потреблението тази зима между 5,1% и 13,5%, като по този начин отговорят на 
изискванията на Европейската комисия и в същото време се стремят да намалят цените на газа и електроенергията. 
Правителството работи по плана от месеци и затова третият вицепремиер и министър на екологичния преход Тереза 
Рибера се срещна с ръководителите на основните енергийни компании, с асоциации на потребителите, както и с 
парламентарните групи, за да си осигури подкрепа. 
Планът трябваше да бъде одобрен в края на септември, но бе отложен, за да се включи в него договореното на последния 
Европейски съвет, като намаляване на потреблението на енергия с до 5% в пиковите часове. 
Планът включва енергоспестяване и ефективност, насърчаване на екологичния преход, нови данъчни облекчения, защита 
на най-уязвимите потребители, енергийна автономия и солидарност с Европа. 
Мерките включват и 500 милиона евро помощ за домакинствата под различни форми. Освен това изпълнителната власт 
ще поиска от автономните региони да представят своите спестовни планове преди 1 декември тази година, с изричната 
уговорка, че няма да има ограничение за коледното осветление. 
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Остава изискването в магазини, кина, хотели и обществени сгради през зимата да не се поддържа по-висока от 19 градуса 
температура, както и изключването на осветлението на витрините в 22 часа вечер. 
Бизнесът ще получи нова линия за финансиране чрез т.нар. "зелен комплект" за възобновяеми енергийни източници. 
 
√ Британската икономика е на прага на рецесия след изненадващо свиване на БВП през август 
Икономиката на Великобритания изглежда ще изпадне в рецесия, след като брутният вътрешен продукт на страната се сви 
изненадващо през август, което само подчертава предизвикателството пред премиера Лиз Тръс да изпълни обещанията 
си за ускоряване на икономическия растеж, съобщава Ройтерс. 
БВП на Обединеното кралство се понижи през август с 0,3% спрямо юли, когато нарасна с едва 0,1% (низходяща ревизия 
от предишна оценка за повишение с 0,2%), докато осредните очаквания бяха за икономическа стагнация (нулев растеж), 
показват данни на британската официална статистика ONS. 
"Икономиката се сви през август с оглед както на спад в производството, така и в сферата на услугите, а низходящата 
ревизия на растежа през юли предполага, че БВП се е свил през последните три месеца", посочи главният икономист на 
ONS Грант Фицнър. 
През периода юни - август британският БВП се сви с 0,3% - първи спад в тримесечен план от началото на 2021 г., когато 
икономиката на Великобритания беше подвластна на коронавирусната криза. 
"Продължаващото свиване на финансите на домакинствата продължава да натежава върху растежа и вероятно е довело 
икономиката на Обединеното кралство да навлезе в техническа рецесия през третото тримесечие на тази година", 
отбеляза Яел Селфин, главен икономист в KPMG UK. 
 

Графика на британския БВП на месечна база 

 
 
С изненадващия спад на БВП през август британската икономика се върна към размера си точно преди началото на Covid 
пандемията, след като преди тези данни тя беше с 1,1% над нивата от преди коронавирусната пандемия, отбеляза 
националната статистика ONS. 
Индустриалното производство като цяло се понижи през август с 1,8%, докато промишленото производство намаля с 1,6% 
спрямо юли, като по-голямото от обичайното ниво на поддръжка на петролните и газови съоръжение Северно море също 
натежа върху британското производство, отбелязвайки спад през август с цели 8,2 на сто. 
Сферата на услугите пък се сви през август с 0,1% спрямо месец по-рано. "Редица услуги, насочени към потребителите, 
изпитват сериозно проблеми, като търговията на дребно, фризьорските салони и хотелиерския бизнес се справят 
сравнително зле", коментира главният икономист на ONS Грант Фицнър. 
Британският БВП през септември вероятно ще отслабне допълнително и в резултат на официалните неработни дни през 
август за отбелязване на погребението на кралица Елизабет. 
Икономиката вероятно ще продължи да се забавя рязко и през следващите месеци, тъй като нарастващата инфлация удря 
домакинствата и принуждава Английската централна банка да повишава агресивно лихвените проценти, дори когато има 
икономическа стагнация. 
Самуел Томбс, икономист от Pantheon Macroeconomics, каза пред Ройтерс, че около една трета от домакинствата вече 
нямат значими спестявания и с оглед на факта, че 30% от тях са с ипотека, това вероятно ще доведе до допълнително 
намаляване на тяхното потребление с оглед на повишаващите се разходи по обслужване на задълженията. 
Във вторник Международният валутен фонд прогнозира, че британският БВП ще нарасне през 2023 г. с едва 0,3 на сто, 
което обаче е по-добро от прогнозите на МВФ за икономическо свиване на Германия и Италия през следващата година, 
тъй като те усещат пълната сила на съкращенията на доставките на газ от Русия. 
Лиз Тръс и британският финансов министър Куази Куартенг обещаха да ускорят икономическия растеж, но техният план за 
нефинансирани данъчни облекчения предизвика смут на финансовите пазари и повиши очакванията за това колко бързо 
АЦБ ще се наложи да увеличи лихви и съответно разходите за заемите. 
Междувременно Куартенг заяви след слабите данни за БВП, че планът за растеж ще се справи с новите икономически 
предизвикателства на страната. 
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"Нашият план за растеж ще отговори на предизвикателствата, пред които сме изправени, с амбициозни реформи от страна 
на предлагането и с намаляване на данъците, което ще предизвика растеж на нашата икономика, ще създаде повече добре 
платени квалифицирани работни места и на свой ред ще повиши стандарта на живот за всички". 
 
√ Бъдещето на Тръс и Куартенг става все по-несигурно 
Британският министър на финансите Куази Куартенг заяви, че няма намерение да напусне поста си, въпреки че призна, че 
сътресенията по финансовите пазари отчасти се дължат на неговата политика. В същото време вече открито се спекулира 
за отстраняването на двойката Лиз Тръс и Куази Куартенг.  
На въпрос на журналисти дали смята, че той и премиерът Лиз Тръс ще вършат същата работа по това време следващия 
месец, Куартенг отговори: „Абсолютно, 100%“. Финансовият министър избегна да отговори на въпроси дали ще последват 
още завои по някои части от мини-бюджета.  
Куартенг и Тръс са подложени на силен натиск от собствените си депутати от Консервативната партия да преосмислят 
пакета за съкращаване на данъците. Водят се оживени дискусии между премиера и бекбенчърите какво е най-
приемливото решение за партията. Гняв и фатализъм доминират настроенията на торите, съобщи Би Би Си. Депутат е 
заявил пред медията: 
 „Ние сме мат. Провалихме се“. Говори се вече и за други доста по-крайни сценарии, като например оставка на финансовия 
министър и отстраняване на премиера.  
Доста издания, включително сериозни като „Таймс“, пишат, че високопоставени тори водят съвсем сериозни разговори да 
заменят Лиз Тръс с екип от Риши Сунак и Пени Мордант. Очакванията са, че Тръс и Куартенг ще бъдат принудени да 
направят втори остър унизителен завой във фискалната си политика до дни. Ако обаче не последва успокояване на 
пазарите може да се стигне и до крайните варианти. Някои дори говорят за завръщане на Борис Джонсън. 
 
√ "Шеврон" очаква растеж на доставките на втечнен газ за Европа поради силното търсене и високите цени 
Американската петролна компания "Шеврон" (Chevron Corp) очаква високите цени на втечнения природен газ (LNG) в 
Европа да привлекат по-голямата част от износа на втечнен природен газ от САЩ в краткосрочен план, заяви висш 
изпълнителен директор на компанията пред агенция Ройтерс. 
Европа е решена да се откаже от вноса на руски газ след нахлуването на Москва в Украйна, ход, който отвори вратата за 
доставчици от САЩ. Европейските ангажименти за изграждане на терминали за внос и съоръжения за регазификация на 
LNG показва, че търсенето в региона на втечнен газ от САЩ може да продължи. 
"Видяхме голямо увеличение на търсенето от страна на европейски клиенти, така че се приспособяваме към това“, посочи 
Колин Парфит, който ръководи операциите по доставка, тръбопроводи и търговия на "Шеврон". 
Европа "няма да се върне към същите газови потоци от Русия, както правеше преди", каза още той по време на интервю в 
Лондон. 
Chevron е голям производител на природен газ в световен мащаб, изпомпвайки през миналата година над 7,5 милиарда 
кубически фута на ден, като повече от половината от производството на газ от компанията се извършва в Съединените 
щати и Австралия. 
Компанията също произвежда втечнен природен газ в Австралия и Ангола и наскоро се наложи в бизнес с LNG в САЩ чрез 
споразумения за покупка с производителите на втечнен природен газ Cheniere Energy Inc и Venture Global LNG. 
Съединените щати са най-големият производител на газ в света с производство от близо 99 милиарда кубически фута на 
ден, но тъй като потреблението е по-ниско - или около 89 млрд. куб. фута, има място за нарастване на износа с разширяване 
на производството. 
"Търсенето на газ в Съединените щати е приблизително непроменено. Това, което расте в САЩ, е търсенето на втечнен газ 
за износ“, каза Парфит. 
Според него производството на нефт и газ на Chevron в Пермския басейн, най-доброто петролно находище в САЩ, се е 
увеличило със 7% през първата половина на 2022 г. спрямо същия период преди година и се очаква да нарасне с 15% за 
цялата текуща година. 
Chevron също така проучва възможности за "комерсиализиране" на повече газ от находище в Източното 
Средиземноморие, край бреговете на Израел, чрез съществуващи тръбопроводи или чрез някои алтернативи за втечнен 
природен газ, каза той. 
 
√ Американските доставчици на полупроводникови чипове започват да напускат китайските фирми 
Американски компании, доставящи полупроводниково оборудване за китайските производители на чипове, започнаха да 
прекратяват дейността си в Китай, съобщи в сряда "Уолстрийт джърнъл". 
Бизнесът изглежда реагира на решението на администрацията на Байдън да въведе ограничения за износа към 31 
китайски технологични компании. 
В края на миналата работна седмица Министерството на търговията на Съединените щати заяви, че е добавило 31 китайски 
компании към така наречения "непотвърден списък", или списък с компании, за които САЩ не могат да потвърдят, че може 
да им се има доверие при износа на чувствителни технологии. 
Сред компаниите, добавени към списъка, бяха производителят на чипове YMTC Yangtze Memory Technologies Co. 
Междувременно Министерството на търговията премахна девет субекта от списъка, включително Wuxi Biologics, след като 
Бюро за промишленост и сигурност към министерството успя да провери тяхната добросъвестност или легитимност и 
надеждност, свързани с крайната употреба и крайния потребител на артикули, подлежащи Наредбите на експортната 
администрация. 
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Според информация на финансовото издание, редица фирми, включително KLA Corp. и Lam Research Corp., спират 
доставките и поддръжката и изтеглят персонала си от китайски фирми като Yangtze Memory Technologies Co. 
Този ход може да има сериозно въздействие върху производството на чипове в Китай, като се има предвид, че работниците 
от Съединените щати "играят решаваща роля в управлението на фабриката и развитието на нейните производствени 
възможности, тъй като те внасят опит във високотехнологични инструменти за производство на чипове", казаха източници 
на "Уолстрийт джърнъл". 
 
√ Приходите на Русия от петролен износ спаднаха до най-ниското ниво през тази година 
Спадащите цени на суровия петрол и намаляващият петролен износ доведоха до спад с 3,2 млрд. долара на приходите на 
Русия от "черното злато" до 15,3 млрд. долара през септември, като това са най-ниските месечни приходи за Москва от 
износа на петрол тази година, съобщи Международната агенция по енергетика (МАЕ). 
Общият износ на суров петрол и петролни продукти от Русия е намалял с 230 хил. барела на ден до 7,5 милиона барела 
през септември, съобщи МАЕ в своя последен доклад за петролните пазари. Нивото на износ на петрол през септември е 
с 560 хил. барела на ден по-ниско в сравнение с износа на петрол от Русия преди нахлуването в Украйна, изчислява още 
агенцията. 
Според данните на МАЕ износът на руски петрол за Европейския съюз е намалял с 390 хил. барела на ден през септември 
в сравнение с август. 
"Остават по-малко от два месеца преди европейската забрана за внос на руски суров петрол да влезе в сила, но страните 
от ЕС все още не са диверсифицирали повече от половината от предвоенните нива на внос далеч от Русия", отбелязва 
агенцията. 
МАЕ също така предупреди, че ембаргото на ЕС върху вноса на суров петрол от Русия и забраната за морски услуги по 
доставките на руски петрол, които влизат в сила в началото на декември, могат да доведат до допълнителни 
производствени загуби от Русия. 
Путин, както и вицепремиерът Александър Новак, казаха, че Русия няма да изнася петрол за страни, които се 
присъединяват към предложената горна граница на цените на руския петрол. 
Въпреки най-ниските приходи от петрол през септември за тази година, приходите на Русия "все още са по-високи от 
средните месечни приходи през 2021 г.", които възлизаха на 14,9 млрд. долара, се казва в месечния доклад на МАЕ. 
Към септември ЕС вече е внесъл изкопаеми горива от Русия на стойност над 100 млрд. евро след началото на руската 
инвазия в Украйна, пък се посочва в доклад на мозъчния тръст "Център за изследване на енергията и чистия въздух" (CREA). 
"Износът на изкопаеми горива от Русия възобнови спада си през септември, като очакваните приходи са спаднали с 14% 
спрямо август. Най-големите загуби бяха по отношение  на износа на руски природен газ за Европа и при износа на суров 
петрол в световен мащаб", посочи още CREA. 
 
√ MAE: Съкращаването на петролните доставки от "ОПЕК +" може да доведе света до рецесия 
Решение на групата производители на петрол "ОПЕК +" от миналата седмица да ограничи добивате с 2 млн. барела на ден 
повиши цените и може да тласне световната икономика към рецесия, заяви в четвъртък Международната агенция по 
енергетика (МАЕ), предаде Ройтерс. 
"Безмилостното влошаване на икономиката и по-високите цени, предизвикани от плана на "ОПЕК +" за намаляване на 
предлагането, забавят световното търсене на петрол", посочи базираната в Париж агенция, която включва Съединените 
щати и други страни - топ потребителите на черното злато. 
"С нестихващия инфлационен натиск и повишаването на лихвените проценти, които оказват влияние, по-високите цени на 
петрола могат да се окажат повратната точка за една световна икономика, която вече е на ръба на рецесията", се добавя в 
месечния доклад за петролните пазари на МАЕ. 
Сериозното предупреждение на агенцията подчертава разрива със Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол 
в света и де факто лидер на ОПЕК. 
Действителните загуби на петролните доставки вероятно ще бъдат по-скоро около 1 млн. барела на ден, а не 2 млн. барела, 
както реши "ОПЕК +" през миналата седмица, прогнозира още МАЕ. 
Ограниченията на капацитета, които тормозят производството в редица членове на ОПЕК, означават, че Саудитска Арабия 
и Обединените арабски емирства ще осигурят по-голямата част от договореното съкращаване, докато новите санкции на 
Г-7 и Европейския съюз срещу Русия могат допълнително да затегнат световното петролно предлагане, се посочва в 
последния доклад на МАЕ. 
Международната агенция по енергетика вече очаква търсенето на петрол да нарасне с 1,9 млн. барела на ден през 2022 г. 
и с 1,7 млн. барела през 2023 г., което е по-малко от предишните прогнози на МАЕ. 
В сряда и ОПЕК прогнозира в своя последен месечен доклад по-слабо от очакваното нарастване на търсенето на петрол 
през тази и следващата година. 
Според МАЕ световното производство на петрол се е повишило с 300 хил. барела на ден през септември, за да достигне 
101,2 милиона барела на ден, като форматът "ОПЕК +" е стоял зад повече от 85% от това нарастване. Въпреки това, в 
резултат на последното решение на 'ОПЕК +" от миналата седмица, сега се очаква ръстът на предлагането "да се забави 
значително" до 170 хил. барела на ден през четвъртото тримесечие на 2022 г. 
"Огромното намаляване на доставките на петрол от "ОПЕК +" увеличава рисковете за енергийната сигурност в световен 
мащаб. Дори като се вземат предвид очакванията за по-ниско търсене, то рязко ще намали така необходимото натрупване 
на петролни запаси през останалата част от тази година и през първата половина на 2023 г.", заяви още МАЕ в своя 
последен доклад. 
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В доклада също така се показа, че през септември износът на руски петрол е спаднал с 230 хил. барела на ден до 7,5 млн. 
барела на ден и вече е намалял с 560 хил. барела на ден спрямо нивата преди войната на Русия в Украйна. 
 
БТА 
 
√ Средствата, предвидени в българския Стратегически план за Местните инициативни групи, са 280 млн. евро, заяви 
министър Гечев 
С българския Стратегически план ще има ресурс за близо 110 Местни инициативни групи (МИГ) по подхода ЛИДЕР, съобщи 
министърът на земеделието Явор Гечев, който връчи вчера 11 договора за финансиране по подмярка за помощ за 
подготвителни дейности за малки пилотни проекти на МИГ. От Министерство на земеделието припомнят, че тя е част от 
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Ресорният министър уточни, че в сегашния програмен период 
са финансирани 64 МИГ-а. 
По думите на Гечев в следващия програмен период подходът ЛИДЕР е силно застъпен в земеделската политика, която ще 
се води на местно ниво. Средствата, които са предвидени в българския Стратегически план за него са 280 млн. евро. 
Според земеделския министър натрупаният опит, който имат местните инициативни групи, е добър фундамент за това 
ресурсът да отиде там, където ще бъде полезен за хората. "Подходът ЛИДЕР е уникален, защото аутсорсва част от 
програмата. Местните общности сами решават за какво ще изразходват приоритетно получените средства", обясни той.  
Гечев отбеляза, че в началото на мандата си е заварил над 5000 забавени проекти по ПРСР, а политиката, която се води в 
момента е да се предприемат бързи и конструктивни действия за преодоляване на това. В тази връзка се очаква до 
седмица-две около 2500 проекта да бъдат финализирани, обеща ресорният министър. 
 
√ Министерство на земеделието отвори допълнителен прием по държавната помощ за газьола 
Във връзка с прилагането на схема за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в 
първичното селскостопанско производство, ще бъде отворен допълнителен срок за прием на заявления, в периода 17-18 
октомври 2022 г., съобщиха от Министерство на земеделието (МЗм).  
Условията за прием на заявления остават непроменени. Те ще се подават в общинската служба по земеделие към 
Областната дирекция "Земеделие" по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на 
управление на юридическите лица. Документите по отношение на прилагането на схемата и образците могат да бъдат 
видени на сайта на МЗм. 
Припомняме, че Европейската комисия нотифицира удължаване срока на прилагане на помощта до 31 декември 2023 г., 
като годишният бюджет по схемата е 100 млн. лева. Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в 
секторите "Растениевъдство" и "Животновъдство" под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за 
механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. 
Според Държавен фонд "Земеделие" интересът към държавната помощ за отстъпка от акциза за газьола е голям и нараства 
с всяка изминала година. За Кампания 2016 са били подпомогнати 6716 фермери, за Кампания 2017 финансиране са 
получили 8250 стопани, за Кампания 2018 те са били 9597, за Кампания 2019 подпомагане са получили 10 734 стопани, за 
Кампания 2020 са 11 634 земеделски производители, а за Кампания 2021 - 12 214 стопани. 
От началото на прилагането на схемата до настоящия момент на земеделските стопани са изплатени общо над 512 млн. 
лева. 
 
√ Петролопроводът от Унгария за Сърбия може да бъде построен за година и половина, заяви унгарският външен 
министър 
Петролопроводът за доставяне на руски петрол от Унгария в Сърбия може да бъде построен за година и половина, заяви 
вчера унгарският външен министър Петер Сиярто на заседание в рамките на форума "Руска енергийна седмица", предаде 
ТАСС.  
Това ще отнеме около 1,5 години, според план за изграждане на тръбопровода, с помощта на който ние ще можем да 
осигурим безопасността на доставките в Сърбия, заяви Сиярто.  
Преди това сръбският президент Александър Вучич каза, че властите в Сърбия ще построят петролопровод с дължина 128 
км, за да се включат към петролопровода "Дружба" в Унгария. Вучич оцени стойността на проекта на 100 милиона евро.  
 
√ Енергийната криза и инфлацията вече влияят на трудовия пазар 
Инфлацията в Европа, която достигна невиждани от десетилетия върхове, съчетана с негативните ефекти на войната в 
Украйна, вече започна да се отразява на трудовия пазар. Според експерти засега е видим само върхът на айсберга, а 
проблемът ще се задълбочава с напредването на есента и най-вече през зимата. 
Ройтерс представя списък на компаниите, които вече са обявили съкращения на персонал или поне намерения да 
намалят работната си ръка в опит да спестят разходи. 
Ба Ес Еф (BASF) - Германският химически гигант обяви нова програма за намаляване на разходи, която предвижда 
съкращаването на все още непосочен брой работни места. 
"Валмет Ой" (Valmet Oyj) - Финландската компания за производство на технологии и компоненти за целулоза и хартия води 
от пролетта преговори за временното отстраняване от работа на 340 служители от завода си за клапани и вентили в 
Хелзинки поради спад на поръчките в резултат на войната в Украйна и ковид ограниченията в Китай. 
"Гетир" (Getir) - Турската компания за доставки на храна планира да съкрати 14 на сто от персонала си заради ръста на 
инфлацията и увеличените разходи, съобщи за Ройтерс запознат източник. 

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/darzhavni-pomoshti/otstapka-akciz-gaziol/?edit_off
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/darzhavni-pomoshti/otstapka-akciz-gaziol/?edit_off
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"Ер Франс" (Air France) - Водещата френска авиокомпания води преговори за съкращаване на 300 души от наземния 
обслужващ персонал в рамките на доброволно напускане слещу щедри компенсации или пенсиониране. Информацията е 
на в. "Фигаро" и е от лятото, но засега няма конкретни резултати. 
"Кларна" (Klarna) - Шведската финтех компания съкращава 10 на сто от служителите си, които са около 7000, в резултат на 
високата инфлация, страховете от настъпващата рецесия и влошаващия се бизнес климат заради войната в Украйна. 
"Монте дей Паски ди Сиена" (Monte dei Paschi di Siena) - Италианската държавна банка през август постигна споразумение 
със синдикатите за съкращаване на хиляди работни места, тъй като има ангажимент да намали разходите си. По силата на 
сделката около 3500 служители, на които им остават по-малко от седем години до пенсия, ще напуснат до 30 ноември в 
рамките на щедра схема за ранно пенсиониране. 
"Сименс Гамеса" (Siemens Gamesa) - Испанският производител на турбини за вятърни централи планира да съкрати 2000 
работни места, основно в Европа, като част от плановете си за връщане на пътя на печалбата. 
"Стелантис" (Stellantis) - Автомобилният концерн освободи за неопределено време голям брой служители в завода си за 
щамповане в Мичиган в опит да намали въздействията на различни проблеми с веригите за доставки. 
"Финеър" (Finnair) - Финландската авиокомпания води преговори са съкращаване на 200 души персонал в опит да се върне 
на печелившата пътека, от която излезе след затварянето на руското въздушно пространство след началото на войната в 
Украйна. 
"Хенкел" (Henkel AG) - Германската компания, произвеждаща известната марка "Шварцкопф", възнамерява да съкрати 
2000 души заради намаляло търсене на нейните шампоани и лакове за коса, както и заради общото повишение на цените 
и проблемите по веригите на доставки. 
 
√ Еврото пое плахо нагоре 
Курсът на еврото спрямо долара днес e с леко повишение на фона на по-интензивни разпродажби на американската валута 
след данните за инфлацията в САЩ, съобщиха германски финансови издания 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 0,9783 долара. 
Европейската централна банка определи вчера следобед референтен курс на еврото от 0,9739 долара. 
 
√ Байдън заяви, че борбата с глобалната инфлация е негов основен приоритет 
Президентът на САЩ Джо Байдън каза, че докладът за индекса на потребителските цени, публикуван в четвъртък, показва 
известен напредък в борбата срещу по-високите цени, но има още работа за вършене, според изявление, публикувано от 
Белия дом. 
Байдън посочи още, че борбата с глобалната инфлация е негов основен приоритет, се посочва още в изявлението . 
Индексът на потребителските цени се повиши с 0,4 на сто миналия месец, след като нарасна с 0,1 на сто през август, съобщи 
Министерството на труда. През 12-те месеца до септември инфлация се увеличи с 8,2 на сто след покачване с 8,3 на сто 
през август. 
 
√ Турция е единствената страна, която не говори за рецесия, заяви управителят на централната банка на страната 
Турция е единствената страна, която не говори за рецесия, заяви управителят на турската централна банка Шахап 
Кавджъоглу, цитиран от турската частна телевизия  НТВ. 
В изказване пред Анкарската търговска палата Кавджъоглу заяви вчера, че много страни, особено в Европа, са изправени 
пред риск от рецесия. 
"Турция е единствената страна, в която не се говори за рецесия", каза гуверньорът. 
Той обърна също така внимание, че в момента се прилагат най-ниските лихвени проценти за последните пет години. По 
думите му икономическите политики се осъществяват в подкрепа на инвестиционната и производствената среда. 
"Когато погледнем средната стойност за последните пет години, виждаме, че се прилагат най-ниските лихвени проценти", 
каза той. "Основният лихвен процент на централната банка е 12 процента, докато министерството на финансите взема 
заеми при 9,9 процента", посочи още Кавджъоглу. 
"Започнахме да прилагаме селективен подход към кредитирането, който увеличава инвестициите, заетостта, 
производството с добавена стойност и износа с помощта на макропруденциални политики", изтъкна управителят на 
централната банка. 
Кавджъоглу отбеляза, че лихвените проценти по търговските кредити, които през 2021 г. са били средно около 23 процента, 
са намалели до 18 процента. 
През август и септември турската централна банка понижи референтната си лихва с общо 200 пункта до 12 процента. 
Понижаването на лихвите идва на фона на галопираща инфлация, която според официалната статистика през септември е 
била над 80 процента на годишна база. 
Турция следва нестандартното виждане на президента Реджеп Тайип Ердоган, че високите лихви са причина за висока 
инфлация, докато същевременно голяма част от света повишава своите лихви, за да се бори с инфлацията. 
 
3e-news.net 
 
√ Премиерът Донев обсъди енергийната сигурност в региона на среща с помощник-държавен секретар на САЩ 
Енергийната сигурност на България и на региона беше във фокуса на срещата на министър-председателя Гълъб Донев с 
помощник-държавния секретар по енергийните ресурси на САЩ Джефри Паят. В рамките на разговора им в Министерския 
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съвет бяха отбелязани сериозните резултати, които страната ни постигна за диверсификация на източниците и маршрутите 
за газови доставки. Това съобщиха днес от пресслужбата на Министерски съвет. 
Премиерът Донев посочи целенасочената работа на служебното правителство за навременното завършване на 
интерконектора Гърция-България. Министър-председателят посочи още, че в резултат на положените усилия бяха 
понижени цените на природния газ. Премиерът беше категоричен, че България се стреми да използва всички възможности 
за енергийна диверсификация и изтъкна стремежа на служебния кабинет да осигури доставки на газ на ниски цени не само 
за българските граждани и бизнес, но и за региона за предстоящите зимни месеци. 
Премиерът Гълъб Донев отбеляза още, че като износител на електричество страната ни също има ключова роля за 
енергийната сигурност на Балканите. Той подчерта и конструктивното участие на България в интерес на енергийната и 
транспортна свързаност в региона. 
В края на разговора премиерът Гълъб Донев изрази увереност, че стратегическото партньорство между България и САЩ 
ще продължи да се развива във всички сфери от взаимен интерес. 
 
√ Служебното правителство предлага нов механизъм за енергийни компенсации на бизнеса и домакинствата. На ход е 
новият Парламент 
Разработили сме механизъм за енергийни компенсации и за тяхното финансиране в проект на закон за прилагане на 
европейски регламент за справяне с високите цени на енергията. Това заяви вицепремиерът по икономическите въпроси 
и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев на заседание на Кризисния щаб по енергетика, цитиран от 
пресслужбата на Министерския съвет (МС). 
Акцент в предлаганите промени е предвидимост на цената на тока, газа и електроенергията за битовите потребители. 
"Така домакинствата ще имат спокойствието, че ще могат да си позволят осветление и отопление и няма да им се налага 
да сменят вида отопление в средата на отоплителния сезон", отбеляза Христо Алексиев. Той подчерта, че се запазва 
действието на регулирания пазар на електроенергия за битовите потребители. Промените може да се случат единствено 
след законодателни поправки. Основна роля в тези поправки ще изиграе новото Народно събрание. Неговото първо 
заседание е насрочено за следващата седмица. 
"Механизмът ще се финансира чрез солидарни вноски от всички производители на електроенергия. Ще бъдат облагани 
свръхпечалбите на производителите и със средствата, които постъпват, ще се изплащат компенсации на тези, които се 
нуждаят от тях. Потребителите на ток, газ и парно, които имат обществени функции - училища, детски градини и ясли, 
социални домове и др., ще намерят подкрепа, за да продължат спокойно да изпълняват функциите си", увери Христо 
Алексиев. 
Представителите на браншовите организации посочиха, че приемането на такъв закон е неизбежно и необходимо, но 
трябва да се помисли за детайлите на предлагания механизъм, така че той да се прилага лесно и прозрачно. Бизнесът 
приветства прозрачността при разговорите с държавата за доставките на природен газ, което доведе до значително 
намаляване на цената на синьото гориво. Те изразиха увереност, че и по въпроса за механизма за енергийни компенсации, 
сътрудничеството между държава, бизнес и синдикати, ще доведе до ползи за участниците на пазара и потребителите. 
С 29 055 повече са заявленията за целева помощ за отопление, подадени към 13 октомври 2022 г., в сравнение със същия 
период на миналата година. Крайният срок за кандидатстване за целевата помощ е 31 октомври. Общият брой подадени 
заявления към 13 октомври е 346 486 за предстоящия отоплителен сезон. Към същия период на миналата година 
заявленията са били 317 431, съобщиха днес пред БТА от Агенция за социално подпомагане (АСП). За целия отоплителен 
сезон 2021/2022 г. общо подадените заявления са били 343 991. 
 
√ Министърът на иновациите свиква консултативна среща за Фонда на фондовете 
Министерският съвет с решение от 5 октомври т.г. промени устава на Фонда, като въведе Надзорен съвет от трима 
души с цел по-добър контрол и прозрачност 
Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев свиква на 18 октомври, вторник, консултативна среща за „Фонд 
мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, публично по-известен с името Фонд на фондовете (ФнФ), като 
изпрати покани до водещите за сегмента неправителствени организации и сдружения. 
Срещата е част от общата политика на МИР за повече публичност, прозрачност и взаимодействие със заинтересованите 
страни и ключовите организации в секторите на отговорност на МИР. 
Фокусът на срещата ще бъде оптимизирането на политиките и процесите и по-добро взаимодействие с 
екосистемата,  повече сигурност за банковите партньори и защита на предприемачите. 
Втората тема ще са новите финансови инструменти на стойност 660 млн. лв., които ще бъдат отворени от началото на 2023 
г. по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Те ще са общо пет – три дялови (предоставяне на капитал 
на дадено дружество) и два дългови (под формата на гаранции), и ще се изпълняват от Европейския инвестиционен фонд 
(ЕИФ). Тяхната задача ще бъде да подкрепят микро-, малките и средни предприятия (МСП). 
Министерството вече е предприело действия за чисти и прозрачни процеси. Министерският съвет взе решение (на 5 
октомври 2022 г.) за промени в устава на ФнФ, като се промени системата на управление - от едностепенна (Съвет на 
директорите) в двустепенна (Управителен и Надзорен съвети) – от по трима членове. Това цели да създаде допълнително 
ниво на контрол и да даде допълнителна защита на банковите партньори и предприемачите. 
С цел да се контролират оперативните разходи на Дружеството са предвидени минималните, по Търговския закон, трима 
членове на Надзорния съвет. Те ще бъдат експерти, уважавани лица с опит в банковия и финансовия сектори, част от 
предприемаческата екосистема у нас и с доказана репутация на независими професионалисти. 
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По устав ФнФ изпълнява финансови инструменти, възлагани от управляващите органи на програмите, съфинансирани от 
ЕС вече трети програмен период. До момента той оперира с ресурс около 1,2 млрд. лв. за дялови и дългови инструменти, 
а занапред, в новия програмен период, се очаква ресурсът да е още по-голям. 
Припомняме, че и по отношение на Българската банка за развитие настоящият екип на МИР предприе същите действия за 
подобряване на публичността и прозрачността. Работна група между ББР, МИР и Фондовата борса вече работи за нов 
инструмент за подпомагане на микро-, малките и средни предприятия, а министърът отправи покани и към 
представителните работодателски и стопански организации за предложения относно структурирането на релевантни за 
нуждите на икономиката финансови продукти на ББР. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 14 октомври спада с 4.16% 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на газовата борса в България, „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 14 октомври 2022 г. е 221.39 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 2 800 MWh. 
Стойността се понижава с 4.16 % спрямо регистрираните 231.00 лв. за MWh с ден за доставка 13 октомври при изтъргуван 
обем от 100 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 13 октомври изтъргуваният обем е 3 510 MWh. 
Постигнатата цена е 221.36 лв./MWh и спада с 2.66 % за MWh спрямо регистрираните 227.42 лв. за MWh на 12 октомври 
при изтъргуван обем от 3 500 MWh. 
 
√ Борсовите цени на газа спадат с 3.95 % 
Цената на газа продължава да върви в посока към спад, въпреки слабото повишение през последните дни. 
Фючърсите за ноември по индекса TTF на борсата ICE Futures  стартираха на 13 октомври от нивото от 157.5, понижавайки 
се спрямо цената от 160.19 евро з MWh  при затварянето на предишната сесия. В началото на търговията стойността на 
газовите фючърси дори успа да нарасне до 173.49 евро за MWh, но впоследствие тръгна към спад и в обедните часове 
цената вече бе на ниво от малко над 159 евро за MWhV Понижението продължи до затварянето на търговията когато 
стойността се установи на ниво от 153.86 евро за MWh – минус 3.95 %. 
Основна движеща сила остава решението на европейските институции за справяне с ценовите нива и в частност желанието 
за слагане на ред на енергийния пазар, макар и с административни мерки, сред които и отвързването на цената на газа от 
тази на електрическата енергия. Подкрепа на тази теза дойде и от изказването на френския президент Еманюел Макрон. 
Пазарът реагира и на обръщението на редица енергийни министри от ЕС по отношение на съставляващите на индекса TTF 
и таван на цената на газа. 
Успокоение на пазара дава и сигурността по отношение на запълнените средно до   91.64 %  газохранилища на Европа 
(1020.2469 TWh) при това с продължаващо нагнетяване, макари при по-слаб тренд от 0.12 п.п. , очакваните LNG доставки, 
а и осъществяващите се такива през трасето през Украйна. 
Междувременно от изказване на председателя на „Газпром“ Алексей Милер стана ясно, че участък на една от тръбите на 
„Северен поток“ вече е запълнена с морска вода и за възстановяване на дейността му може би ще трябва да се строи нов 
участък. Русия все още не е допускана до взривените участъци на двата газопровода и външно министерство на страната 
изрази възмущение. 
Руската страна обаче не се е отказала от европейския пазар, особено ако се съди по изказването на президента Путин за 
доставки на природен газ за Европа през „Турски поток“, а и положителното отношение на турския президент Ердоган на 
тази идея. 
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√ Необходими са нова визия и нови действия на държавата по отношение на природния газ 
Какво трябва да се направи за правилното и ползотворно развитие на газова индустрия в България? 
Анализ на инж. Димитър Щерев* 
Реализирането на газови проекти в България трябва да бъдат ефективни за българската икономика в дългосрочен план. В 
противен случай, икономиката на България няма да бъде конкурентно способна.  Освен това, не трябва да се поставя под 
заплаха енергийната сигурност и безопасност на страната и оттук - да се създават условия за допускането на съществени 
икономически загуби. За осъществяването на всичко това обаче е необходимо:  
1. Пълна деполитизация на целия енергиен отрасъл;  
2. Завръщане на експертността в газовия отрасъл - връщане на специалистите в бранша и периодично повишаване на 
тяхната квалификация, съгласно европейските и световни стандарти, и изисквания;  
3. В борбата между политиката, икономическата рентабилност и целесъобразността, винаги трябва да побеждава 
икономическата рентабилност, базирана на предварителни,  безпристрастни и независими технико-икономически 
експертизи, сравнителни анализи и съпоставки;  
4. Освобождаване на газовия отрасъл от наложените отвън абсолютно необосновани, през последните десетилетия, 
химери и идеологеми, които генерират заблуди и самозаблуди, водещи до формирането на нелепи решения, с крайна цел 
- угаждане на небългарски интереси.   
За съжаление всичко това се прави  
-          чрез създаване на напрежения в геополитическата ситуация и диктуване на  енергийни стратегии, след 
предварително проведено злепоставяне, обезценяване и уязвяване на даден доставчик на природен газ въпреки 
доказаната му положителна дейност в индустрията на страната и региона от няколко десетилетия насам;  
-          чрез панически внушения отвън и създаване на обществени настроения,  резултиращи във внушаване за уж "по-
добри" и уж „по-изгодни” икономически алтернативи за внос на природен газ.  Такива внушения често се правят на база 
на механични (и абсолютно необосновани)  екстраполации от други държави, без оглед на специфичните особености на 
всяка една страна, като географско положение, предназначение, пропусквателна способност и развитие на изградената 
там газова инфраструктура, съществуващи „тесни гърла” в тази газова инфраструктура, вид на потреблението и подготвени 
кадри, да не говорим отново за икономическа рентабилност и др.;  
-          чрез предварително целенасочени разбалансирвания на газовия пазар в посока на ултра понижаване 
(дъмпингиране) на цените на природния газ, случило се в края на 2019 и началото на 2020 г., когато цените бяха свалени 
до 8.0 Евро/MWh или 84 Евро/1000 nm3 и последвалото ултра повишаване на цените, отново в международен план, от м. 
май 2021 г., когато в края на м. август 2022 г., цените достигнаха 350 Евро/MWh или над 3 690 Евро/1000 nm3.   
За последните 2 години ние станахме свидетели на драстични и невиждани в световната газова историята промени в 
цените на природния газ с огромни амплитуди.  Повишаването им над 43 пъти вече рефлектира в сривове на икономиките 
на европейските държави, защото постепенно те стават неспособни да произвеждат конкурентно способна продукция и 
услуги; 
-          чрез призиви и внушения за задължителна диверсификация и либерализация на газовите доставки без обаче 
конкретно да се казва, какви надеждни източници на природен газ се имат в предвид, каква инфраструктура се предвижда, 
да не говорим за отговора на въпросите, колко би струвало това на крайния потребител, как ще се връщат направените 
инвестиции и др.; 
-          чрез призиви и внушения за неотменно изграждане на реверсивни междусистемни газови връзки, без оглед на 
реалното търсене и предлагане на природен газ в региона, което да се основава на предварително 
проведени  симулационни изследвания с последващи разчети, анализи и съпоставки, извършени от доказани в газовия 
бранш експерти, фирми и организации.  
В това отношение трябва да се поясни, че свързването (събирането) на газопреносните системи на две или на три бедни 
на природен газ страни не резултира в една богата на газ държава; 
-          чрез призиви и внушения за повсеместно изграждане и използване на газови хранилища без оглед на реалните 
геоложки (природни) възможности за изграждане на такива важни и неотменни обекти, както и без оглед на вида и 
пределните капацитетни възможности на съществуващите такива; 
-          чрез призиви и внушения, предизвикващи уповаване и разчитане на трудно осъществими, практически 
неосъществими или направо казано - митични газови проекти, водещи началото си от находища на природен газ с 
незначителни и недоказани извлекаеми запаси, с недоказан рентабилен добив и експлоатационни разходи, които газови 
проекти даже и да бъдат по някакъв начин реализирани, от тях България не би имала никаква полза 
Основни акценти на Енергийната газова стратегия  
В периода 2018 – 2020 година, България положи неимоверни усилия да рехабилитира и доизгради своята Газопреносна 
система.  Всичко това се увенча с пълен успех за нашата страна, резултирайки в успешно изграждане на „Балкански поток”, 
който освен, че е продължение на Втората тръба на „Турски поток” е и важен за страната, и региона интегриращ проект, 
защото дава възможност за пренос на природен газ от още два източника – от Азербайджан чрез Трансадриатическия 
газопровод (ТАР) и от ре-газификационния терминал в Александруполис.  
Предвид напрегната международна обстановка, изхождайки от своето специфично географско положение в Европа с 
добре развита Газопреносна система и инфраструктура,  България трябва да запази своето място на Европейската газова 
карта, като правилно се ориентира в новата възникнала ситуация.  Игнорирайки променливите политически конюнктури, 
целта трябва да бъде – вземането на правилни, дългосрочни, държавни решения и оттук – реализирането на правилните 
и рентабилни за страната газови проекти.  Визирам тук реализирането на бъдещи газови проекти, от които нашата страна 
би имала не епизодични, а дълготрайни, реални икономически ползи за успешно развитие на своята икономика.   
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България трябва да разполага с ясна, професионално издържана и доказана във времето енергийна газова стратегия, 
основаваща се на задълбочени предварителни проучвания, безпристрастни технико-икономически анализи, за 
осъществимост, рентабилност и възвръщаемост на инвестициите.   
Някои може би искрено вярват, че това съвсем не е така, но постигнатите резултати от успешното реализирани газови 
проекти в съседни нам държави (Гърция, Сърбия и Турция), очертават недостатъчния успех на много наши преди положени 
усилия, от което обаче активно са се възползвали нашите съседи.  
За съжаление България няма енергийно лоби, което постоянно да отстоява определени принципи и подходи, изгодни за 
държавата, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.  
Принципно, изработването на Енергийна стратегия се възлага от Правителството на дадена държава, но тя се изработва от 
професионално подготвени и посветени от години експерти в отрасъла, с необходимото образование и натрупан опит в 
газови оператори и доставчици или от експерти, работещи в доказани в бранша фирми и организации.  
Добрите практики показват, че няма издържани енергийни стратегии, изработени в министерства от хора, зависещи от 
временни и често променящи се политически конюнктури.  
Правилнатата Енергийна газова стратегия в преноса и съхранението на природния газ зависи от подходящо изградената 
газова инфраструктура, която в България е налице. Това дава възможност да се доставя, пренася и съхранява природен газ 
от реално съществуващи източници с доказан капацитет.  И не на последно място, правилнатата и успешна държавна 
енергийна стратегия, трябва да отчита динамичните прогнози, правени от уважавани в бранша енергийни организации, 
особено ако трендовете на даваните от тях прогнози, не престават да следват една и съща посока, доказвайки 
правилността на самите прогнози, като цяло.  
Освен това, трябва да се извършват периодични анализи на текущата ситуация с преценка за мястото, което България би 
могла да заеме по отношение на възможните реални  източници (доставчици) на природен газ с цел страната ни не само 
да запази, но и да увеличи досегашните си приходи от отрасъла и ако е възможно да играе и ключова роля на газовата 
карта на Европа, от която да зависи сигурността на газовите доставки.  
Без природен газ, обезпечаването на стабилна и надеждна енергетика на база на ветрогенератори и фотоволтаици е 
невъзможно.  практиката вече недвусмислено показва, че ветрогенераторите и фотоволтаиците представляват 
неустойчиви източници на енергия и върху тяхната експлоатация не могат да се взимат устойчиви решения за трайно и 
успешно развитие на енергетиката в страните!  
Една Енергийна стратегия не може да бъде съставяна така, че да се харесва на този или на онзи временен политически 
субект, конюнктура, партиен или държавен ръководител. Такъв подход е пагубен и грешките се плащат от потребителите 
на природния газ дълги години.  
Енергийната стратегия трябва преди всичко осезаемо и недвусмислено да защитава националните интереси, да гарантира 
трайни икономически ползи за държавата, да осигурява работни места с цел повишаване на благосъстоянието на хората, 
а не да визира утопии и експерименти без инженерно-икономически смисъл, нелепи и митични,  често работещи за чужди 
(небългарски) интереси.  
Трябва да се разбере, че наблюдаваното динамично развитие на пазара на втечнен природен газ (LNG) в Eвропа е 
продиктувано от политически, а не от икономически причини и целесъобразност, и тук трябва да бъдем много 
внимателни.  
За съжаление много често се лансират значително ниски цени на извършени продажби на Втечнен газ по сравнение с 
цената на тръбопроводния газ и чрез медиите на обществото се правят редица внушения.  Пишат се пропагандни 
материали.  При закупуване на Втечнен газ често се взема цената на газа на спотовата площадка „Henry Hub” в САЩ, където 
тази цена се мени всеки ден, а през последните няколко месеца тя се движеше в диапазона от 5 до 9 $/mmbtu, средно - 7 
$/mmbtu, което се равнява от 170 до 320 $/1000 nm3 или средно - 250 $/1000 nm3.  Но тук трябва още да се знае, че 
условията на доставка на Втечнен газ от САЩ се осъществяват по схемата „FOB” (Free on Board).  Това означава, че субектът, 
закупил Втечнения газ става негов собственик веднага след като плати и плавателния му съд напусне пристанището.  Така 
този търговски субект вече има свободата да продава Втечнения газ, където си пожелае.   
Независимо от всичко обаче, цената от 200 - 250 $ / 1000 m3 преждевременно, бързо и гръмогласно се обявява по медиите 
едва ли не като сензационна, два, три или повече пъти по-ниска от тази на тръбопроводния, внасян от Русия.  Всичко това 
обаче има чисто политически и за съжаление подвеждащ характер, което в последствие се разкрива, защото в крайна 
сметка се отразява върху крайните потребители, които ще трябва да платят още и  
-          транспортните разходи за доставката, 
-          разходите за използване на slot в регазификационните терминали, 
-          разходите по ре-газификацията, 
-          разходите по застраховане на плавателния съд, 
-           разходите за пренос до крайните клиенти по Газопреносната система на съседни държави и след това - по тази на 
страната, 
-           технологичните разходи (загубите на втечнен газ) по време на транспортирането му, 
-          разходите за арендуване на плавателни съдове и разбира се 
-          печалбите на търговеца на Втечнения природен газ, както и други разходи.  
Освен това, прилагайки формулата на продажба по схемата „FOB” (Free on Board), износителите на Втечнен природен газ 
се стремят да се освободят от пазарния риск на Европейския континент, като по всяка вероятност, те ще използват Европа 
и като трамплин за продажби на своя газ в други точки от света.  
Основният извод от всичко това е, че всяка Европейска държава-вносител на Втечнен природен газ (LNG) трябва добре да 
анализира създалата се ситуация и изхождайки от своите специфични особености (географски, газово-инфраструктурни и 
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други), да поеме по правилния път, правейки разлика между икономическата рентабилност и политиката и затваряйки 
пътя към свободните екстраполации, които често водят до пригаждане и нагаждане, а в много случаи и до губене на ценно 
време в заблуди и утопии.  
Енергийната безопасност на страната не трябва да се поставя под заплаха, като се допуска да се носят съществени 
икономически загуби при това без държавата да разполага с необходимите финансови ресурси. 
Засега тръбопроводния газ остава най-евтиния начин за пренасяне на единица енергия на разстояние, защото развитата 
гъвкава газова инфраструктура в България е налице и представлява един изключително ценен актив, който най-малкото 
изглежда неразумно да не се използва. 

• инж. Димитър Щерев e завършил магистратура в Руския държавен геологопроучвателен университет МГРИ), 
Москва, Русия, специалност “Хидрогеология и инженерна геология”. 

В процеса на работа е специализирал в областта: 
(1)     на «Симулирането и оценката на експлоатацията на Газопреносни системи и Подземни газови хранилища” - в офисите 
на Международната нефтогазова компания Шлумберже, (Schlumberger), Хановер, Германия; 
(2)     на „Управлението на Инвестиционни проекти в Енергетиката” в Дъблин, Ирландия; 
(3)     на „Геотермалния резервоарен инженеринг” в Университета на ООН, Рейкявик, Исландия. 
От 1997 г. (вече 25 години) работи в Булгартрансгаз ЕАД в областта на «Съхранението и преноса на природен газ” и се 
занимава с оптимизиране на капацитетните възможности на Подземното газово хранилище „Чирен” (ПГХ „Чирен”), с 
неговата текуща оптимална  експлоатация, рехабилитация, поддръжка и разширение, както и с ролята на този обект за 
оптимален пренос на природен газ в страната и региона. 
Участвал е в инициализирането, управлението, координирането, мониторинга и изпълнението на различни 
Международни газови проекти, като «Южен поток» и «Набуко», в симулирането и предварителната оценка на възможни 
варианти на българските участъци, както и в проекти, финансирани от Международни институции, като Агенцията за 
търговия и развитие на САЩ (U. S. Trade & development agency), програмата ФАР - Трансгранично сътрудничество, 
Европейски Съюз (PHARE cross border co-operation program, EU). 
Освен това Д. Щерев е участвал в оказването на «Техническа помощ за подобряване на тарифното регулиране на 
Управлението на Енергийния пазар в Турция (EMRA) чрез въвеждането на подобрена система за мониторинг.  (Проектът 
бе финансиран от Европейския съюз.). 
В периода 2013 – 2015 г. Д. Щерев е Началник на управление “Съхранение на природен газ”, Булгартрансгаз ЕАД, 
Централно управление, София.  
В периода 1985 – 1995 г. е работил по различни хидрогеоложки и гео-екологични проекти, свързани с уранодобива, 
геотермалната енергетика и добива на минерални води в България.  
От 2008 г., Димитър Щерев е член на Международния газов съюз (World Gas Union), Работен комитет по „Подземно 
съхранение на природен газ”, където има представени и защитени редица разработки, свързани с преноса и съхранението 
на природен газ в България и Балканския регион, както и с развитието на газовата индустрия в страната. 
Инж. Димитър Щерев е член на Българската Газова Асоциация. 
 
√ Спад с 12.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 509.88 лв. за MWh с ден за доставка 14 
октомври 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 509.88 лв. за MWh с ден за доставка 14 октомври 2022 г. и обем от 56 496.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 12.1 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 554.02 лв. за MWh, при количество от 29 752.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (26 743.90 MWh) е на цена от 465.75 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 452.42 лв. за MWh и количество от 2158.3 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 413.89 лв. за MWh (2109.3 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 807.07 лв. за 
MWh при количество от 2699.3 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 377.48 лв. за MWh при обем от 2305.6 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 580.16 лв. (296.64 евро) за MWh за 13 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 14 октомври 2022 г. се понижава до 509.88 лв. за MWh ( спад с 12.1%) по данни на БНЕБ или 260.70 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 13 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 875.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 608.19 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     24,48%    1078.3 
Кондензационни ТЕЦ   46,09%    2030.54 
Топлофикационни ТЕЦ   5,73%    252.62 
Заводски ТЕЦ    2,58%    113.63 
ВЕЦ     0,56%    24.75 

https://ibex.bg/
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Малки ВЕЦ    1,39%    61.15 
ВяЕЦ     0,38%    16.55 
ФЕЦ     18,25%    803.8 
Био ЕЦ      0,55%     24.18 
Товар на РБ         3731.6 
Интензитетът на СО2 е 446g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо понижение на енергийните цени по борсите в региона за петък 14 октомври 
Румънската OPCOM затвори при цена от 260,70 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 266,38 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 260,70 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 14 oктомври 2022 г. Цената за пиковата енергия е 283,27 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 238,14 евро/мвтч. Най-високата цена от 412,65 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 
193,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 56 151,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 14 октомври ще бъде 266,38 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 128,66 гвтч. Максималната цена ще бъде 412,65 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 211,62 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 14 октомври е 260,48 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 282,79 евро/мвтч. Най-високата цена от 412,65 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
24 ч тя ще бъде 193,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 60 340,9 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 14 октомври на Словашката енергийна борса е 259,98 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 412,65 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 193,00 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 257,19 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и тя 
ще е 355,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 193,00 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 14 октомври е 261,03 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
283,64 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 47 427,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 412,65 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 193,00 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 260,65 евро/мвтч на 14 октомври. Пиковата цена ще бъде 
283,84 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 438 256,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 412,65 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 193,00 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 14 октомври ще се продава за 263,59 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Министри на енергетиката на страни от ЕС се произнесоха по предложението за таван на цената на газа 
Министрите на енергетиката от Италия, Полша, Гърция, Нидерландия, Белгия и други страни от ЕС излязоха с предложение 
до Европейската комисия за таван на цената на газа, се казва в писмо на вносителите. В него се отбелязва, че страните са 
определили определен набор от „безпогрешни мерки“ за решаване на проблема с високите цени на газа. 
Тези мерки, както отбелязват информационни агенции, позовавайки се на писмото включват: използването на пазарната 
сила на Европа чрез платформа за съвместни покупки; координиране и оптимизиране на траекторията на запълване на 
хранилищата с газ; координиране и засилване на енергийната дипломация за внос на газ от всички надеждни партньори; 
разработване на нови критерии за LNG за намаляване на влиянието на индекса TTF при газовите договори; необходимост 
от активизиране на усилията за намаляване на енергийното потребление; поощряване и ускоряване на въвеждането на 
ВЕИ в частност чрез незабавно отстраняване на нормативните пречки. 
Освен това авторите заявяват, че се търси решение, което да дава възможност на взаимно обвързващата TTF зона да 
разчита на добре функциониращ пазар, за съпоставяне на предлагането и търсенето без нормиране, така че да се 
елиминира страничния ефект на TTF зоната, тъй като дългосрочните договори често са обвързани с TTF. 
„В резултат, бихме искали Комисията да проучи следващи варианти и да предложи възможни решения. Първият вариант 
се заключава в промяна на препратките към индекса TTF в съответните договори чрез равна и/или регулаторна мярка на 
ЕС. Мненията се различават относно правната осъществимост на такъв вариант и потенциалните странични ефекти 
за  раздвоените пазари. Вторият вариант се заключава в прилагане на ценови таван/коридор на цените на пазара на едро 
и създаване на отделен механизъм за координиране на търсенето и предлагането в случай на надвишаване на тавана на 
цените. Мненията за този вариант са различни, както и дали подобна мярка е възможна и икономически ефективна и дали 
няма да доведе до нормиране, арбитраж или субсидии“, се казва още в писмото. 
Различните мерки продължават да бъдат обсъждани от страните от ЕС, като в частност става въпрос и за ограничаване на 
приходите от газ за руската страна. По-рано стана ясно, че на 25 октомври Европейската комисия ще излезе с конкретните 
предложения, които ще бъдат обсъдени отново на среща на енергийните министри, а след преминаване на съответните 
процедури до постигане на съгласие и въведени в действие като съответен регламент. Както е известно в резултат на 
разследването на ЕК срещу „Газпром“, а също и в съответствие с третия енергиен пакет бяха направени съществени 
промени по отношение на дългосрочните договори между отделните страни и основният руски доставчик „Газпром“. Така 
обвързването на цената на газа с тази на петрола отпадна и се премина към обвързване на цената на синьото гориво с 
индекса TTF. За тези промени преди години настояваше антимонополната комисия на ЕС, която сега изобщо не се 
споменава. Съответно бяха направени и други промени, които са част от настоящата обща картина на газовите цени и 
съответно на ситуацията на газовия пазар в Европа. 
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√ Пазарите на акции в Западна Европа затвориха с повишение въпреки по-високата от очакваното инфлацията в САЩ 
С най-висок дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо понижение приключи британският 
измерител FTSE 100 
Европейските фондови пазари не показваха единна динамика по време на търговията в четвъртък до обед, тъй като 
инвеститорите бяха предпазливи в очакване на важните данни за инфлацията в САЩ през септември. 
Още повече, че потребителските цени в Германия, хармонизирани със стандартите на ЕС, са се повишили с рекордните 
10.9% на годишна база през септември, сочат окончателни данни на Федералната статистическа служба на страната 
(Destatis). На месечна база цените се повишават с 2.2%. Динамиката на двата показателя съвпадна с предварително 
обявените данни и средните прогнози на анализаторите, анкетирани от Trading Economics. 
Инвеститорите оценяваха протоколите от септемврийската среща на Фед, които бяха публикувани днес. Членовете на 
борда на Фед са по-загрижени за риска от неустойчиво висока инфлация, отколкото за прекомерното повишаване на 
лихвите, става ясно от публикуваните протоколи. На тази среща Фед повиши лихвения процент по федералните кредитни 
фондове със 75 базисни пункта - до 3-3.25% годишно. Решението беше взето единодушно от всички 12 членове с право на 
глас на Федералния комитет за отворен пазар (FOMC) към Фед. 
Така централната банка на САЩ повиши основния лихвен процент със 75 базисни пункта за трета поредна среща. Сега 
лихвата е на най-високото си ниво от финансовата криза през 2008 година насам. 
Освен това, Фед сигнализира за намерението си да продължи да повишава цената на кредитирането с бързи темпове до 
края на тази година, което беше изненада за пазара, отбелязва MarketWatch. 
Очакванията на инвеститорите, че при по-висока от прогнозираната инфлацията през септември в САЩ, двата пазара от 
двете страни на Атлантическия океан ще се оцветят в червено, не се оправдаха. Следобед Министерството на труда на 
САЩ обяви, че основната годишна инфлация е забавила ръста си до 8.2%, след като през юни достигна максимум от 9.1 на 
сто, но спадна до 8.3 на сто през август. Макар и по-слабо, поскъпването на потребителските цени все още е близо до най-
високите си нива от началото на 80-те години на миналия век, което изненада инвеститорите. Освен това, според 
световните агенции, рязкото нарастване на американските цени като цяло подхранват общественото безпокойство и 
опасенията сред пазарите, тъй като Фед следи отблизо данните за темпа на растеж на потребителските цени, които са един 
от важните фактори при вземането на решения относно паричната политика. Целта на инфлацията за Фед е 2%, а 
следващото заседание на банковия регулатор на САЩ е насрочено за 1-2 ноември. 
На вместо в червено, фондовите пазари в Западна Европа затвориха на зелена територия, като повечето от основните 
индекси приключиха с ръстове над процент. Европейските пазари затвориха с повишение в четвъртък, след като се появиха 
съобщения за потенциален обратен завой на фискалната политика от страна на британското правителство и повечето 
инвеститори по света се противопоставиха на последните данни за инфлацията в САЩ. 
Медиите на Острова съобщиха, че правителството на Обединеното кралство обсъжда промени в широко критикувания 
„мини бюджет“, който разбуни пазарите след обявяването му на 23 септември. В отговор финансовият министър Куаси 
Квартенг каза, че е „напълно фокусиран върху изпълнението на плана за растеж“ и подчерта, че „няма да ходи никъде“ 
след призивите той и премиерът да подадат оставки. 
До обед общият индекс на най-големите компании в Европа Stoxx Europe 600 се понижи с 0.5%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше британският FTSE 100 (- 0.5%), следван от испанския IBEX 35 (-0.4%) 
и френския CAC 40 (-0.27%), а сред печелившите бяха германския DAX (+0.19%) и италианския FTSE MIB (+0.13%). Следобед 
настъпи сериозен обрат и всички основни индекси затвориха в зелената зона, а повечето от тях с ръст от над процент. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо понижение 
приключи британският измерител FTSE 100. 
Сред лидерите по растеж от включените компании в индекса Stoxx Europe 600 са акциите на шведската енергийна 
компания Orron Energy AB, които поскъпнаха с 11.87%. 
Лидери на спад до ранния следобед бяха книжата на шведската архитектурна компания Sweco AB, които поевтиняха с 
6.7%, но следобед настъпи обрат и цената на акциите започна да се качва, но не остана време от губещи да станат 
печеливши, и затвориха със спад от 1.34%. 
Акциите на easyJet Plc се понижиха с 0.8%. Британската нискотарифна авиокомпания очаква да отчете загуби преди 
облагане с данъци за фискалната 2022 г., приключила на 30 септември, в размер на 170-190 милиона паунда (188.7-2109 
милиона долара), съобщи превозвачът. 
Книжата на Banca Monte dei Paschi di Siena SpA певтиняха с 33.14% и слязоха на дъното на Stoxx Europe 600. Италианската 
банка възнамерява да продължи с плана за набиране на до 2.5 милиарда евро за укрепване на баланса, което притеснява 
инвеститорите и акционерите. 
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Мениджър 
 
√ Бюджет’2023 е изправен пред сериозни предизвикателства 
Тревожен е темпът на нарастване на държавния дълг при покачващи се лихви, висока инфлация и влошена външна 
рецесионна среда, коментира проф. д-р Даниела Бобева, финансист, икономист и университетски преподавател. Тя е бивш 
вицепремиер за икономическо развитие през 2013-2014 г., а в периода 2003 – 2013 е начело на Дирекция „Международни 
отношения” в БНБ. Била е програмен директор на Директорат ELSA в Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР), както и вицепрезидент на Черноморска банка за търговия и развитие, министър на търговията и външно-
икономическо сътрудничество в служебното правителство на Стефан Софиянски. 
Даниела Бобева ще бъде сред основните панелисти в предстоящия Пети банково-финансов форум „Бъдещето на парите“, 
организиран от списание „Мениджър“, който ще се проведе на 20 октомври в Интер Експо Център. 
- Професор Бобева, България все още е сред страните с най-нисък държавен дълг в ЕС. Съществува ли риск това да се 
промени? 
- Методологически неправилно е да сравняваме българския със средния за ЕС дълг. Ние сме във валутен борд и не можем 
да си позволяваме висок дълг. Кредитният рейтинг на страната не е достатъчно висок, за да таргетираме високи нива на 
дълга. Така че нашите дългови тавани далеч не са до 60% от БВП. 
От друга страна, има и други не по-малко важни измерители на задлъжнялостта на държавата. Да не забравяме, че 
България обяви мораториум върху плащанията при съотношение на дълг към БВП от около 52% (под Маастрихтския 
критерий), но при лоши показатели за обслужването му. Дълговете на държавните предприятия също крият риск за фиска 
и дълга. Тревожен е темпът на нарастване на дълга при покачващи се лихви, висока инфлация и влошена външна 
рецесионна среда. През 2021 г. всички държави-членки на ЕС намаляват публичния дълг, докато само България и Чехия го 
увеличават. 
Проблемът с дълга не е толкова в неговия размер, а в това как се изразходва. Не само голямата разлика между планирани 
и реализирани публични инвестиции, но и слабата им възвращаемост е важен сигнал за необходими промени. 
- Какви биха били резултатите за икономиката от новите нива на държавни разходи спрямо БВП на България?  
- Само за последните четири години приходите са нараснали с 5%, а разходите – с  близо 10%. Докато пандемията и войната 
в Украйна оправдават някои разходи, то  политическата нестабилност играе също важна роля в разточителни публични 
разходи. Притеснително е, че важни решения за увеличаване на държавните разходи се  взимат без необходимите разчети 
за очаквания ефект. Стана системно нарушаването на Закона за публичните финанси и поддържането на държавните 
разходи над 40% от БВП. 
При очертаващите се публични разходи, непосилни за приходите, Бюджет’2023 е изправен пред сериозни 
предизвикателства. И докато при запазване на настоящия бюджет единственият изход е в свиването на разходите, то 
политически следващото правителство ще се изправи пред трилемата: свиване на разходите или/ и вдигане данъците 
или/и нови заеми. Свиването на разходите политически изглежда трудно при очертаващата се политическа нестабилност 
след изборите. При една трудна зима и висока инфлация, ще има сериозен натиск за увеличаване на публичните разходи. 
Всъщност, по-високите държавни разходи означават „повече държава в икономиката“ -  нещо, което е подмяна на нашия 
икономически модел. Това е притеснителна тенденция за експертите, а не толкова числата. Между търсенето и 
предлагането и държавната интервенция – бягство от либерализиране на пазара на енергия, на хранителни продукти, 
„зелен преход“ и всичко друго, води до нарастване на ролята на държавата. Обръщането на тази тенденция ще е доста 
болезнено, защото държавата трудно излиза от икономиката. Това го видяхме в процеса на мъчителната приватизация, 
продължила две десетилетия.  
- Какви са ефектите от консолидацията в банковия сектор в България. Считате ли, че този процес на придобивания 
в сектора ще продължи? 
- Аз съм привърженик на конкуренцията и колкото повече конкуренция има на един пазар, толкова по-високо е качество 
на услугите. Разширява се и клиентска база – у нас голяма част от населението остава извън банковата система. 
Има изследвания, които показват повишаване на ефективността след консолидация на банките. Разбира се, трябва да се 
гледа и всеки случай отделно – някои консолидации протекоха доста дълго, а смесването на различни банкови портфейли 
е предизвикателство за дейността на банките, управлението на риска и т.н. Ефектите от това трябва да се гледат не 
краткосрочно, а дългосрочно. 
Преди няколко години в ЕЦБ се дискутираше възможността да се ограничат субсидиарите на големите европейски банки 
и да се трансформират в клонове. При присъединяване към еврозоната вероятно този риск ще се увеличи, тоест реално 
може да нямаме истинска национална банкова система. Това е много опасно. 
 
√ България и още 13 съюзници от НАТО ще купуват съвместно ПВО-системи 
14 държави съюзници от НАТО подписаха в четвъртък писмо за намерение за съвместна доставка на системи за 
противовъздушна отбрана, съобщава Ройтерс, цитирана от БНР. Съюзниците се съгласиха да купят съвместно системи за 
противовъздушна отбрана като Patriot и Arrow 3, които са произведени от Boeing и Israel Aerospace Industries. 
Церемонията по подписването на споразумението се състоя в централата на НАТО в Брюксел. Участващите държави са 
Германия, Великобритания, Словакия, Норвегия, Латвия, Унгария, България, Белгия, Чехия, Финландия, Литва, Холандия, 
Румъния и Словения. Германският министър на отбраната посочи, че "все още не сме взели окончателно решение, но 
смятам, че Arrow 3 би била правилната противовъздушна система за Германия". 
 

https://events.manager.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5
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√ Порт Гданск ще има трети терминал за 863,5 млн. евро 
Полското пристанище Гданск на Балтийско море ще строи трети дълбоководен контейнерен терминал на обща стойност 
863,5 млн. евро. Проектът на местната фирма DCT Gdansk и нейната компания майка Baltic Hub се финансира от група 
местни и международни кредитори, един от които е Европейската банка за възстановяване и развитие, която участва със 
заем от 100 млн. евро. 
Първостепенният заем, базиран на екологични, социални и управленски (ESG) ключови показатели за ефективност (KPI), 
ще бъде използван за финансиране на изграждането на нов Терминал 3 в пристанище Гданск и за надграждане на 
Терминали 1 и 2 и други съоръжения. Терминал 3 ще добави 717 метра дълбоководен кей и 36 ха дворна площ и ще бъде 
оборудван в първата фаза със 7 енергийно ефективни крана от кораб до брега и 20 полуавтоматични монтирани на релса 
портални крана. Старт на изпълнението на проекта бе даден през септември тази година, припомниха от Пресслужбата на 
ЕБВР. 
Гданск е единственото дълбоководно терминално пристанище в Полша и единственото пристанище в Балтийско море, 
което може да приема свръхголеми контейнерни кораби (ULCV) от 24 000 двадесетфутови еквивалентни единици (TEU), 
които обработват пратки между Европа и Азия. Нов терминал ще улесни повече търговия с бързооборотни потребителски 
стоки, машини и електроника между двата континента. 
Порт Гданск е най-източното свободно от лед, целогодишно отворено, дълбоководно пристанище в Европа. В 
съоръжението се обработват морски пратки от пристанища в целия Балтийски регион – от Финландия до Латвия, както и 
железопътни пратки от страни извън региона – от Чешката република до Украйна. 
„Порт Гданск е едно от най-бързо развиващите се в Европа и ще се превърне в едно от 10-те най-големи пристанища в 
Европа по обем превозени стоки след завършването на този проект. Неговите дълбоководни терминали свързват страните 
от Балтийско море – включително Скандинавия – с търговски партньори в Азия. То е връзка с обширен регион в Северна, 
Централна и Източна Европа чрез система от железопътни и водни връзки. Глобалните събития от последните няколко 
години демонстрираха решаващата роля, която логистиката играе за икономическата сигурност и ние сме горди, че 
допринесохме за по-гладката търговия в тази голяма част от Европа“, отбеляза Нандита Паршад, управляващ директор за 
устойчива инфраструктура в ЕБВР. 
Очаква се първите кораби да бъдат приети в Терминал 3 до края на 2024 г., като пълното завършване е планирано за 2025 
г. Първият етап от разширението има за цел да разшири капацитета му с 50% до 2025 г. В строителството и модернизацията 
ще бъдат внедрени най-новите енергийно ефективни технологии. Това е третият ангажимент на ЕБВР с DCT Гданск. През 
2014 г. банката отпусна на компанията 31 млн. евро за изграждане на Терминал 2, а през 2019 г. подкрепи разширяването 
на компанията чрез придобиване от нови акционери със заем от 46,25 млн. евро. 
От началото на дейността си в Полша преди повече от 30 години ЕБВР е инвестирала близо 12 млрд. евро в страната. 
 
√ Британският финансов министър: АЦБ ще носи вината при потенциален хаос на пазарите 
Правителството на Обединеното кралство и Английската централна банка влязоха в открит конфликт малко повече от 24 
часа преди прекратяване на програмата на банката за изкупуване на облигации, чиято цел бе да успокои инвеститорите, 
разтърсени от плана за намаляване на данъците на премиера Лиз Тръс, предаде Блумбърг. 
В знак, че правителството възнамерява да превърне управителя на АЦБ Андрю Бейли в изкупителна жертва, министърът 
на финансите Куаси Куартенг каза късно в сряда от Вашингтон, че всяко ново сътресение на пазарите ще бъде „въпрос за 
управителя“, визирайки Бейли. 
На пазара нарастват опасенията, че въпреки призива на Бейли от тази седмица, пенсионни фондове, които са в основата 
на разпродажбата на пазара този месец, няма да са коригирали позициите си и да са събрали нужните средства, преди 
АЦБ да прекрати спешната си програма за изкупуване на облигации в размер от 65 млрд. паунда в петък 
Крайният срок повишава риска от по-голям пазарен хаос през следващата седмица и да доведе до провал на някои от 
т.нар. инвестиционни стратегии, основани на отговорността. Това може да окаже натиск върху АЦБ да обърне курса или да 
накара Тръс и Куартенг сами да намерят решение. Който мигне първи ще го направи с пълното съзнание, че това ще 
навреди на доверието в него. 
Министър-председателят и финансовият вече са изправени пред призиви от техни колеги консервативни законодатели да 
се откажат от намаляването на данъците и намаляването на публичните разходи на фона на пазарния крах и загубата на 
подкрепа от обществото. 
Пазарите все още не са намерили стабилна основа, след като на 23 септември Куартенг представи пакет от фискални 
стимули на стойност 45 млрд. , без да дава подробности как ще плати за него. 
Куартенг и Тръс твърдят, че мерките са необходими, за да стимулират икономиката към по-висок растеж.  Досега те 
отхвърлят опасенията на институции като Международния валутен фонд и АЦБ, че стратегията рискува да увеличи 
инфлационния натиск. 
Но един бивш министър от кабинета каза, че обратният завой при данъчната политика вече е неизбежен и прогнозира, че 
ще бъде обявен от Куартенг, когато той направи фискалното си изявление в края на месеца. 
Тази седмица Бейли подчерта ангажимента си да спре изкупуването на държавен дълг в петък, както беше планирано, 
както за да тегли черта под програма, която усложнява усилията му да укроти инфлацията, така и за да насърчи 
пенсионните фондове да продължат със затварянето на позициите си. 
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√ Фед очаква лихвите да останат високи за по-продължителен период от време 
Служителите на Федералния резерв са изненадани от темпото на инфлация в САЩ и очакват по-високите лихвени проценти 
да останат в сила, докато цените не се понижат. Това става ясно от протоколите от заседанието на централната банка през 
септември, публикувани в сряда, предава Си Ен Би Си. 
В дискусиите, довели до повишаване на лихвения процент с 0,75 процентни пункта, политиците отбелязват, че инфлацията 
оказва най-силно особено върху американците с по-ниски доходи. 
„Участниците прецениха, че Федералната комисия по отворените пазари (FOMC) трябва да премине към и след това да 
поддържа по-рестриктивна политика, за да изпълни законодателния мандат на за насърчаване на максимална заетост и 
ценова стабилност“, се казва в резюмето на срещата. 
S&P 500 се повиши леко в сряда след публикуването на протоколите, тъй като някои търговци приеха един от коментарите 
като сигнал, че Фед може да откаже бързото си затягане, ако има повече сътресения на финансовите пазари. 
„Няколко участници отбелязаха, че особено в настоящата силно несигурна глобална икономическа и финансова среда би 
било важно да се калибрира темпото на по-нататъшно затягане на политиката с цел смекчаване на риска от значителни 
неблагоприятни ефекти върху икономическите перспективи“, се казва в протоколите. 
Информацията идва преди публикуването на набор от данни, който ще покаже дали инфлационният натиск остава висок 
„Участниците отбелязаха, че инфлацията остава неприемливо висока и доста над дългосрочната цел на 2%. Участниците 
коментираха, че последните данни за инфлацията като цяло са надхвърлили очакванията и че съответно инфлацията 
намалява по-бавно, отколкото са очаквали преди“, става ясно още от документа. 
Членовете на определящия лихвите Комитет са отбелязали на срещата, че икономиката трябва да се забави, за да охлади 
инфлацията. На този фон те са понижили прогнозите си за икономиката, като сега очакват брутният вътрешен продукт на 
САЩ да нарасне само с 0,2% на годишна база през 2022 г. и с 1,2% през 2023 г., 
Според членовете на Фед инфлацията е резултат от проблеми с веригата за доставки, които не се ограничават до стоките, 
но и до недостига на работна ръка. 
Въпреки това служителите също изразиха оптимизъм, че затягането на паричната политика ще помогне за разхлабване на 
пазара на труда и намаляване на цените. 
 
√ Запорожката АЕЦ минава на руско ядрено гориво 
След като изразходва резервите си от ядрено гориво, Запорожката АЕЦ ще използва гориво руско производство. 
Това съобщи за ТАСС съветникът на генералния директор на концерна "Росенергоатом" Ренат Карчаа.  
Четири от енергийните блокове на Запорожката АЕЦ, контролирана от руските войски в Украйна, работят в момента с 
ядрено гориво на американската компания "Уестинхаус", предава БТА. Ренат Карчаа не посочи точно кога централата ще 
мине на руско гориво - по думите му "дори тесните специалисти" не могат да кажат кога ще се изчерпят резервите. 
"Запорожката АЕЦ започва прехода към руската система за съхранение на отработеното гориво. Този процес обаче протича 
на различни нива - включва редица етапи, като се започне с документите, регламентите и т. н. Разбира се, ще има преходен 
период за всеки елемент от него", уточни експертът. 
Карчаа каза, че "експлоатиращата Запорожката АЕЦ организация" вече е започнала работа и действа в планирания режим. 
Същевременно се анализират всички процеси и се разработват конкретни решения, включително засягащи съхранението 
на всички ядрени материали, добави съветникът на генералния директор на концерна "Росенергоатом" Ренат Карчаа.  
 
√ Петролът поскъпва в края на седмицата 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък, докато Саудитска Арабия и Вашингтон продължиха сблъсъка 
си заради плановете на ОПЕК+ да свие добива, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,23 долара, или 0,24%, до 94,80 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,25 долара, или 0,28%, до 89,36 долара за барел. И двата петролни 
еталона обаче са на червено с около 3% за седмицата, следвайки две поредни седмици на поскъпване. 
„По-слабият щатски долар и силното възстановяване на рисковите активи подкрепиха цените на петрола, като 
възстановяващата се инерция може да продължи и в днешната азиатска сесия“, каза Тина Тенг, анализатор в CMC Markets. 
По-слабият долар обикновено прави деноминираните в долари стоки като петрола по-евтини за притежатели на други 
валути. 
„Намаляването на добива на ОПЕК+ ще продължи да подкрепя цените на суровината, заедно с възможно възстановяване 
на търсенето в Китай през четвъртото тримесечие, ако Пекин разхлаби ограниченията срещу разпространението на COVID-
19“, добави Тенг. 
Китай - най-големият вносител на суров петрол в света, се бори с нов ръст на случаите на заразени с коронавирус след 
празника, известен и като „Златната седмица“ в началото на месеца. Това развитие дива и преди ключовия конгрес на 
Комунистическата партия, където се очаква президентът Си Дзинпин да получи нов мандат. Броят на заразените в страната 
е малък по глобални стандарти, но тя се придържа към политика за нулев COVID. 
Междувременно Саудитска Арабия и Съединените щати продължиха сблъсъка си относно решението на Организацията 
на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзниците, водени от Русия, носещи общото название ОПЕК+, за 
намаляване на добива на петрол с около 2 млн. барела на ден. Саудитска Арабия, де факто лидерът на ОПЕК, отхвърли 
критиките на Вашингтон като „неосноваващи се на факти“ и заяви, че искането на САЩ за забавяне на намалението с един 
месец би имало отрицателни икономически последици 
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Белият дом заяви, че е представил на саудитците анализ, който показва, че намаленията могат да навредят на световната 
икономика и твърди, че саудитците са оказвали натиск върху други членове на ОПЕК при гласуването. Очаква се официални 
лица с двете страни скоро да продължат дискусиите. 
Цените на петрола също бяха подкрепени от рязкото намаляване на запасите от дестилати, което е в резултат на 
очакваното нарастване на търсенето на петрол с наближаването на зимата. 
Запасите от дестилати, които включват дизелово гориво и мазут, са намалели с 4,9 милиона барела до 106,1 милиона 
барела, -най-ниското им ниво от май, сочат данни на Администрацията за енергийна информация на САЩ в четвъртък. 
Очакванията бяха за спад с 2 млн. барела. 
 
√ МВФ обяви създаването на Тръст за устойчивост и стабилност 
Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева обяви създаването на Тръста за устойчивост и стабилност (RST), 
който ще помага на уязвимите страни да посрещнат дългосрочните предизвикателства. Това съобщиха от пресслужбата на 
Финансовата институция във Вашингтон. 
„Радвам се да съобщя, че новият Тръст за устойчивост и стабилност започна да функционира. Днес уведомих 
Изпълнителния съвет, че с нашето набиране на средства до момента, Тръстът е готов да започне операции по отпускане 
на заеми. Обещахме и го изпълнихме. За това съм безкрайно благодарна на нашите членове, че се обединиха и показаха 
солидарност във времена на безпрецедентни предизвикателства”, подчерта лидерът на МВФ. 
За по-малко от три години светът преживя шок след шок, припомни Георгиева - пандемията от COVID, войната в Украйна 
и последвалата инфлация. „В същото време нямаме бутон за пауза на климатичната криза, докато се занимаваме с тези 
кризи”, подчерта тя. 
Като първия механизъм на МВФ за предоставяне на дългосрочно достъпно финансиране, така и RST има за цел да 
подпомогне страните да изградят устойчивост на структурни предизвикателства – като изменение на климата и пандемии 
– за да помогне за поддържането на дългосрочна икономическа и финансова стабилност, като същевременно катализира 
други публични и частни финансиране. 
Изпълнителният съвет на МВФ одобри създаването на RST през април 2022 г., за да служи като трети стълб от набора от 
инструменти за отпускане на заеми на МВФ, в допълнение към сметката за общи ресурси (GRA) и тръста за намаляване на 
бедността и растеж (PRGT). Той ще осигурява финансиране с 20-годишен падеж и 10½ години гратисен период. Новият 
тръст ще подкрепи отговарящите на условията страни с ниски и средни доходи — съставляващи около три четвърти от 
членовете на МВФ. RST ще засили въздействието на разпределението на 650 млрд. долара и ще насочва ресурси от 
икономически по-силни членове към страни, където нуждите са най-големи. 
„Моята огромна благодарност е към Австралия, Канада, Китай, Германия, Япония и Испания за предоставянето на първия 
кръг от финансови вноски за общо 20 млрд. долара”, заключи Георгиева. 
Този първи кръг от ресурси представлява малко над половината от онези 37 млрд. долара, обещани от 13 държави. 
Следващите вноски ще попълнят тръста в сила в началото на 2023 г., след като страните приключат вътрешните си 
процедури. 
 
√ Quitfluencers – новата заплаха на пазара на труда 
Изправени пред нарастваща икономическа несигурност, компаниите трябва да се справят с още едно голямо 
предизвикателство – задържането на своите служители, увеличаване на удовлетвореността им и подкрепа за тяхното 
благосъстоянието. В световен мащаб трима от петима (61%) от всички работещи се опасяват, че заплатата им няма да е 
достатъчна да покрие към нарастващите разходи за живот. Този факт ги подтиква към смяна на работно място, търсене на 
втора работа и дори включване в сивия сектор на пазара на труда. Това показват данните от най-новото проучване на 
глобалния лидер в HR услугите Adecco Group - Global Workforce of The Future Report 2022. Докладът разглежда пазара на 
труда през призмата на 34 200 респонденти от 25 държави, което прави проучването едно от най-мащабните в световен 
мащаб. 
„Създаването на стратегия за задържане на служителите в ситуация на недостиг на кадри в световен мащаб от години е 
основен приоритет на компаниите. Глобалната социално-политическа и икономическа ситуация с нарастваща инфлация и 
потенциално задаваща се рецесия изправят и работодателите, и служителите пред нови предизвикателства. Заплащането 
все така остава ключово, особено за привличането на нови хора. Задържането им обаче се влияе много повече от тези 
модели на управление, които позволяват гъвкавост, автономия, баланс с личното време, поддържане на добро психично 
и физическо здраве. В контекста на дигитализиращия се живот и липсата на квалифицирани кадри, развитието на нови 
умения и компетенции продължава да е стратегически приоритет“, коментира Ирина Йончева, HR мениджър на Adecco 
България. 
Увеличените разходи за живот 
Изследването определя инфлацията като основна причина за безпокойство при работещите. Трима от петима (61%) по 
света се притесняват, че заплатата им не е достатъчно висока, за да се справят с настоящите темпове на инфлация и 
увеличаване на разходите за живот. Половината от анкетираните (51%) споделят, че е по-вероятно да потърсят втора 
работа, като почти четирима от 10 работещи (35%) признават, че вече имат опит в „сивия сектор“ (заплащане на ръка без 
трудов договор), за да свързват двата края. Данните показват също, че милениалите са най-склонни да направят и двете. 
Едновременно с това, шест от всеки десет работници (61%) се чувстват уверени, че ако напуснат настоящата си работа, ще 
могат да намерят нова до 6 месеца, независимо от задаващата се рецесия. Въпреки променящата се макроикономическа 
среда, голяма част от работещите смятат, че държат властта над пазара на труда. 
Quitfluencers – новата заплаха на пазара на труда 
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Проучването на Adecco Group подчертава възхода на т.нар. „quitfluencer“. Над две трети от анкетираните (70%) обмислят 
да напуснат сами, ако видят, че други техни колеги си тръгват.  Държавите, изложени в най-голяма степен на риска от това 
явлението са Австралия (33%), Швейцария (32%) и Източна Европа, Близкия изток и Северна Африка (31%). Според 
категорията възраст, в световен мащаб, поколението Z е 2,5 пъти по-вероятно да бъде повлияно да напусне, отколкото 
бейбибумърите. 
Резултатите от проучването показват ясна необходимост компаниите да се фокусират върху решения за задържане на 
работната сила. Почти една трета от работещите в световен мащаб (27%) казват, че възнамеряват да напуснат работата си 
през следващите 12 месеца, като от тях почти половината вече търсят активно нови варианти. Според експертите от Adecco 
Group тук се крие възможността за компаниите да се намесят и да противодействат на тенденцията, инвестирайки в схеми 
за преквалификация и задържане, за да се предотврати заразата от напускане. 
Бунтът на по-младите 
По-младите поколения все повече се бунтуват срещу теорията за „алчната работа“, избягвайки работни места, които 
превземат живота им. Близо половината от поколението Z (47%) вече работят на четиридневна седмица, в сравнение със 
само 18% при бейбибумарите. Интересен факт, потвърждаващ, че заплатата не е най-важното нещо за служителите е, че 
от всички 32% по света, които са избрали четиридневна работна седмица, над половината (51%) са намалили заплатите си, 
за да постигнат по-добър баланс междуличния и професионалния си живот. И въпреки че четиридневната работна 
седмица все още не е ключов фактор при избора на работа, това може да се промени доста бързо. Затова компаниите 
трябва да имат желание да създадат гъвкава работна среда, за да поддържат работниците щастливи и ангажирани в 
дългосрочен план.  
Пълният доклад Global Workforce of The Future може да изтеглите от тук. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За европейските средства по околна среда и усвояването им. И още: за казуса с АМ "Струма" – има ли напредък? 
Гост: Служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова 

- Парламентарни ходове и позиции преди първото заседание на новия парламент. Гост:  Радомир Чолаков от ГЕРБ-
СДС 

- Спешните политическите решения и приоритетите на „Демократична България“. Гост: Атанас Славов 
- Напрежението в Александровска болница и резултатите от вътрешния одит. Гост:  д-р Атанас Атанасов 
- Как автобусните превозвачи приемат предложението без психотест на всеки три години за професионалните 

шофьори? Гост: Магдалена Милтенова. 
БТВ, ”Тази сутрин”   

- Опасна дрога –демонстрация от границата 
- Имотив центъра на София  придобити с  измама 
- Как беше доведена до фалит Александровска болница 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- След обвиненията за „разпъване на чадър” над Георги Семерджиев. Говори бившият шеф на столичния КАТ Тенчо 

Тенев 
- Скандал в Столичния общински съвет. Защо зам.-председателят Борислав Иванов влезе в кабинета на кмета и 

опита да свали украинското знаме? 
- Спестени ли са пари от асфалт при строежа на АМ „Тракия”? 
- Заради грабеж ли е удушена 61-годишната жена в Славяново и кой е извършителят 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. Сега  – "Куца патица" ще работи по-добре от Гълъб Донев 
в. 24 часа  – Почват години на масово обедняване 
в. Труд - Зелената блокада на "Струма" пада 
в. Телеграф  - Жители на наводнените караовски села пред Телеграф: Не искаме фургони, а ремонт 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – От 2 години нито един полицай не е ходил на полиграф за подкуп 
в. 24 часа - Борбата с Митрофанова събра ГЕРБ, ББ и ДП в парламента, ще успее ли и Зеленски 
в. Труд - Митрофанова и Лешуков без покана за 48-ото НС 
в. Труд  - Енергийни експерти пред "Труд News": Несъбрани неустойки оскъпяват азерския газ 
в. Телеграф - Зеленски в НС вместо Митрофанова 
в. Телеграф  - Варна и Пловдив с един човек разлика  
Водещи интервюта 
в. Сега  – Георги Ангелов: Пикът на инфлацията отмина, но зимата ще бъде тежка 
в. 24 часа - На България не й трябват избори, а политическа хирургия - все някои трябва да изреже нечистотиите 
в. Труд  - Огнян Дъскарев, журналист и международен анализатор, пред Труд NEWS: Досега САЩ са дали военна помощ 
на Украйна за 67 милиарда долара 

https://www.adecco-jobs.com/-/media/project/adeccogroup/documents/global-workforce-of-the-future-whitepaper_the-adecco-group_2022.pdf/?modified=20220921070359
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Водещи анализи 
в. Сега – Няма политик с интерес да направи правителство 
в. Сега – 13 г. Фандъкова в София - нито е хубаво, нито е готово 
в. 24 часа - Само умните ще вземат пенсия 
в. Труд - Кризата на забавен каданс 
в. Телеграф  - Бедстващите села останаха без държава 
 
√ Предстоящи събития в страната на 14 октомври  
София 

- От 09.00 часа в Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще се състои национална конференция 
с международно участие на тема "Кризисни предизвикателства и посткризисни перспективи на неформалното 
образование в България". 

- От 10.00 часа държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще приеме 
почетния караул и ще отдаде почит пред Паметника на летеца, до сградата на Народното събрание, по повод 
Празника на авиацията и Българските военновъздушни сили. 

- От 10.30 часа в Министерството на външните работи, ще се състои брифинг за представителите на медиите, в който 
министърът на външните работи Николай Милков ще представи постигнатото по приоритетите на МВнР в рамките 
на служебното правителство до момента. 

- От 10.00 часа в зала "София Гранд", хотел Маринела, Медицински университет - София ще бъде домакин на 
международна конференция под мотото "София - столица на общественото здраве", на Асоциацията на училищата 
по обществено здраве в Европа (АСФЕР). 

- От 10.30 часа в пресклуба на БТА ще бъде представен доклада: "(не?)НЕПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ". Кои пандемии? 
И защо (не?)победими? 

- От 11.20 часа в Аулата на Нов български университет ще се състои церемония по връчването на Награда за 
гражданска доблест и човешка доброта в помощ на украинския народ. Президентът Петър Стоянов ще връчи 
първата по рода си награда за гражданска доблест и човешка доброта в помощ на украинския народ. За нея са 
номинирани над 30 доброволци и организации, които подадоха ръка на бягащите от войната в Украйна. 

- От 12.00 часа в Министерството на външните работи ще се проведе пресконференция по повод тристранната 
среща между България, Гърция и Румъния. Сред участниците в нея са алтернативният министър на външните 
работи на Република Гърция Милтиадис Варвициотис и държавният секретар по европейските въпроси на 
Румъния Даниела Гътман. 

- От 14.00 часа в 200 ОУ "Отец Пайсий" в с. Лозен, ул. "Иван Пешев"5, доброволци на Българския младежки Червен 
кръст ще обучат ученици по първа долекарска помощ 

*** 
Благоевград. 

- От 17.00 часа в зала 5 на Община Благоевград, ще се проведе безплатна лекция, организирани от Алианс на 
българските акушерки. 

*** 
Варна. 

- Ден на отворените врати ще се проведе във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". Посещенията ще се проведат в две сесии: от 
10.00 и от 13.30 часа, когато всички желаещи ще имат възможността да получат много полезна информация, както 
и да се запознаят със специалностите и учебната материално-техническа база, с които Морско училище разполага. 

- От 10.00 часа в зала 1 на Икономически университет - Варна ще се проведе дискусия на тема "Кризисни рефлексии 
върху финансовия сектор" с участието на водещи учени и топ мениджъри на банкови и финансови институции от 
страната и чужбина. Събитието е част от отбелязване 100 години изучаване на финансова наука отбелязва 
Икономически университет - Варна 

- От 16.00 часа в Юнашки салон ще се проведе откриваща пресконференция и първа трудова борса, във връзка с 
изпълнението на договор ДБФ № BG05M9OP001-2.056-0017-C01 по проект: " Интегрирани мерки за социална 
интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна". 

- От 18.00 часа в музей "Стара Варна", на ул. "Цар Калоян" 5 ще се състои представяне на новата монография на 
Петър Стоянович "Фердинандеум" разказва с научни факти и в лек, четивен стил целия процес на трансформация 
на България от една османска провинция в европейска държава. 

- 18.00 часа в ГХГ "Борис Георгиев" Варна ще бъде открита изложба сценография и живопис на Лора Маринова и 
Димитър Борисов посветена на 75-годишния юбилей на Държавна опера Варна. 

*** 
Враца. 

- От 18.30 часа на ул. "Търговска" / бул. "Христо Ботев", ще започне Първото издание на архитектурния фестивал 
"Врата към Враца", който ще се проведе между 14 - 16 октомври 2022 г. Неговите организатори от НПО 
"Врачанските къщи" си поставят за цел да фокусират общественото внимание към културното наследство на Враца 
и Балканите като цяло, възможности за неговата реставрация, консервация и социализация. 

 
- От 19.00 часа в градска концертна зала ще се състои концерт на Симфониета-Враца "Барок и романтизъм" - 

*** 
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Габрово. 
- От 12.00 до 16.00 часа в центъра на Габрово, на ул. "Радецка", срещу бившия ГУМ, КНСБ - Габрово ще проведе 

информационен ден и протестни акции в региона 
*** 
Добрич. 

- От 14.00 часа в Хотел "Москва" - начална точка на втория маршрут, продължава инициативата "Живо минало за 
живо бъдеще". 

*** 
Русе. 

- От 09.00 часа в конферентна зала 2 на русенския хотел "Рига", ще стартира дискусионен форум в Русе открива 
финалните дейности по проекта "Бъди активен, а не агресивен" на неправителствената организация "Дунавски 
инициативи за обединени региони". 

*** 
Свиленград. 

- От 14.00 часа в конферентната зала на хотел "Свилена" в гр. Свиленград, пл. "5-ти октомври" № 1, се проведе 
пресконференция за представяне на напредъка по проект "Хабитат Сакар". 

*** 
Смолян. 

- На 14 до 15 октомври /петък, събота/ в к.к. Пампорово, Заседателна зала на Хотел Белвю Ски & Спа" в навечерието 
на деня на българския лекар "Св.Иван Рилски" РЛК Смолян по традиция провежда поредното издание на научният 
симпозиум "Чилова академия-2022". 

*** 
Сливен. 

- От 09.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема "Популяризиране на Националната 
програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в Република България, за 
подобряване на познанията и културата на различни целеви групи от населението в областта на профилактиката 
на оралните заболявания" с участието на главния секретар на Българския зъболекарски съюз (БЗС) д-р Борислав 
Миланов, д-р Живка Георгиева и д-р Иван Данчев - председател на Регионалната колегия на БЗС. 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа в РБ "Захарий Княжески", ще се състои концерт спектакъл "Сезони в музика и стих" с участието на 
трио "Дивертименто" и Мария Донева. 

- От 19.00 часа в Оперен театър ще се състои операта "Бал с маски" -от Джузепе Верди. 

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

