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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ АИКБ: Кредиторите все по-трудно ни дават заеми, ще стигнем отново МВФ да ни управлява 
"Социалните помощи са на калпак и не са таргетирани", заяви Васил Велев 
Бизнесът ще инициира срещи с партиите в парламента следващата седмица заради цените на тока и газа. 
"Темата не е само цените на енергоресурсите, а също така за макроикономическата и финансовата стабилност, и 
националните приоритети. Дали влизането в еврозоната остава национална цел, и ако остава - тогава защо ни е 
такъв дефицитът и инфлацията. Ние бихме желали да предпазим от предстоящия популизъм в Народното събрание 
при приемането на бюджета следващата година", каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил 
Велев в студиото на "Денят ON AIR". 
По думите му, ако не се вземат мерки за съкращаване на разходите и увеличаване на приходите, ще имаме 12 млрд. 
дефицит, без да правим нещо ново. 
"Нещата изглеждат много зле, вие виждате, че ние като държава трудно взимаме заеми вече. Преди дни държавата 
поиска заем от 200 млн. и успя да вземе само 103, при това на цена над 4% лихва. А за следващата година трябва да 
вземем 12 млрд., за да покрие този дефицит плюс още няколко милиарда, за да покрием падежиращия дълг. Ако въобще 
успеем да го вземем, защото при една такава разюздена политика - кредиторите все по-трудно ще дават заеми. Най-накрая 
ще стигнем до това, че ще дойде Международният валутен фонд и ще започне да ни управлява", допълни Велев в ефира 
на Bulgaria ON AIR. 
Според него социалните помощи са на калпак и не са таргетирани. 
"Не са насочени към тези, които най-много се нуждаят от тях. Това е отстъпката за бензина, това са субсидираните цени за 
бита за електроенергията не само за енергийно бедните. Битът е със силно субсидирана цена, но не се подпомага само 
нуждаещият се гражданин, а всички. Това е едно разхищение на средства, а ние ги нямаме. И при тази политика 
еврозоната се отдалечава, ако изобщо не изчезне", подчерта председателят на АИКБ. 
И поясни, че тази година имаме таван от 10, 3 млрд. нов дълг. 
"Очевидно влизаме в дългова спирала и което по-лошо - все по-трудно и все по-скъпо ни се дават тези заеми. Ако ще се 
прави бюджет, в който всеки ще наддава заплати, пенсии и други харчове с пари, които ги няма, то по-добре да няма 
бюджет и правителство", добави Васил Велев. 
Той смята, че трябва да се възстановяват ставките по ДДС - тези, които бяха намалени: "Увеличението на пенсии и заплати 
трябва да е по-малко. Първата причина за инфлацията е цената на енергоресурсите." 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
NOVA NEWS 
 
√ Бизнесът ще инициира срещи с партиите в парламента следващата седмица 
Първата е насрочена за понеделник и е с „Български възход”, обясни Васил Велев 
Бизнесът ще инициира срещи с партиите в парламента следващата седмица. Първата вече е ясна – тя е с партията 
„Български възход” на Стефан Янев и ще се състои в понеделник. Това обясни в предаването „Твоят ден” Васил Велев, 
председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
„Има служебен кабинет, който се справя не лошо, със сигурност по-добре от предишния. Това пролича в енергетиката. 
Очевидно дневният ред на политиците се разминава с дневния ред на гражданите, на бизнеса, на домакинствата. Затова 
ще инициираме срещи с парламентарните групи”, каза Велев. 
Той припомни, че на 6 октомври Съветът на Европа прие регламент относно спешна намеса за справяне с високите цени 
на електроенергия.   
„Всякакви глупави лозунги, че бизнесът трябва да се приспособи към високите цени на енергия очевидно са неуместни. 
Даже Европейския съвет разбра, че това означава бизнесът да се изнася от Европа”, коментира Велев. „Мярката, която 
имаме до края на годината, следва да бъде удължена до средата на следващата и надградена, а не влошена”, каза Велев. 
Той припомни, че на бизнесът вече отхвърли идеите на Министерството на енергетиката. „До вторник трябва да дадем 
нашите предложения. А те са българските потребители да имат конкурентни цени на електроенергията с потребителите в 
ЕС. Говорим и за газа. За електроенергията това е лесно достижимо, ако не се опитваме да задържим свръхприходи в 
енергетиката, за до може някои хора да си ги напълнят по джобовете”, каза Велев. 
Повече вижте във видеото. 

https://www.bgonair.bg/a/28-denqt-on-air/282290-aikb-kreditorite-vse-po-trudno-ni-davat-zaemi-shte-stignem-otnovo-mvf-da-ni-upravlyava
https://nova.bg/news/view/2022/10/14/386474/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0/
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В. Банкеръ 
 
√ Бизнесът на срещи с партиите още от ден първи на парламента 
"Всякакви глупави лозунги, че бизнесът трябва да се приспособи към високите цени на енергия очевидно са неуместни. 
Даже Европейският съвет разбра, че това означава бизнесът да се изнася от Европа”, обяви Васил Велев, председател 
на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Велев уточни, че на 6 октомври Съветът на Европа прие регламент за спешна намеса за справяне с високите цени на 
електроенергия. След това добави, че мярката, която имаме до края на годината, следва да бъде удължена до средата на 
следващата, като освен това бъде надградена, а не влошена. 
"Има служебен кабинет, който се справя не лошо, със сигурност по-добре от предишния" - това проличава в енергетиката, 
отбеляза Велев. 
Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България направи тези коментари по 
повод предстояща среща на партиите с бизнеса. Той обясни, че се налага инициирането на подобни срещи, тъй като е 
очевидно, че дневният ред на политиците се разминава с дневния ред на гражданите, на бизнеса, на домакинствата. 
Първата е насрочена за понеделник, 17 октомври, и е с "Български възход”. Велев обясни, че срещата с тази партия е била 
насрочена по-рано в предизборна среща. С останалите партии и коалиции бизнесът ще проведе обсъждания в парламента 
през предстоящата седмица.  
"До вторник трябва да дадем нашите предложения", обяви Велев, имайки предвид 18 октомври. Той уточни, че основната 
цел е българските потребители да имат конкурентни цени на електроенергията и на газа с тези на клиентите в Европейския 
съюз. 
"За електроенергията това е лесно достижимо, ако не се опитваме да задържим свръхприходи в енергетиката, за да може 
някои хора да си ги напълнят по джобовете", подчерта Велев. 
Педседателят на Управителния съвет на АИКБ припомни, че бизнесът е отхвърлил последните идеи и предолжения, 
направени от Министерството на енергетиката. 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев: Бизнесът ще инициира срещи с партиите в парламента следващата седмица 
Бизнесът ще инициира срещи с партиите в парламента следващата седмица. Първата вече е ясна - тя е с партията 
„Български възход" на Стефан Янев и ще се състои в понеделник. Това каза за предаването „Твоят ден" на Нова телевизия 
Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
„Има служебен кабинет, който се справя не лошо, със сигурност по-добре от предишния. Това пролича в енергетиката. 
Очевидно дневният ред на политиците се разминава с дневния ред на гражданите, на бизнеса, на домакинствата. Затова 
ще инициираме срещи с парламентарните групи", каза още Велев. 
„Всякакви глупави лозунги, че бизнесът трябва да се приспособи към високите цени на енергия очевидно са неуместни. 
Даже Европейския съвет разбра, че това означава бизнесът да се изнася от Европа", коментира Велев. „Мярката, която 
имаме до края на годината, следва да бъде удължена до средата на следващата и надградена, а не влошена", добави 
Велев. 
Той припомни, че на бизнесът вече отхвърли идеите на Министерството на енергетиката: „До вторник трябва да дадем 
нашите предложения. А те са българските потребители да имат конкурентни цени на електроенергията с потребителите в 
ЕС. Говорим и за газа. За електроенергията това е лесно достижимо, ако не се опитваме да задържим свръхприходи в 
енергетиката, за до може някои хора да си ги напълнят по джобовете." 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев: Бизнесът ще инициира срещи с партиите в парламента следващата седмица  
Бизнесът ще инициира срещи с партиите в парламента следващата седмица. Първата вече е ясна – тя е с партията 
„Български възход” на Стефан Янев и ще се състои в понеделник. Това каза за предаването „Твоят ден” на Нова телевизия 
Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
„Има служебен кабинет, който се справя не лошо, със сигурност по-добре от предишния. Това пролича в енергетиката. 
Очевидно дневният ред на политиците се разминава с дневния ред на гражданите, на бизнеса, на домакинствата. Затова 
ще инициираме срещи с парламентарните групи”, каза още Велев. 
„Всякакви глупави лозунги, че бизнесът трябва да се приспособи към високите цени на енергия очевидно са неуместни. 
Даже Европейския съвет разбра, че това означава бизнесът да се изнася от Европа”, коментира Велев. „Мярката, която 
имаме до края на годината, следва да бъде удължена до средата на следващата и надградена, а не влошена”, добави 
Велев. Той припомни, че на бизнесът вече отхвърли идеите на Министерството на енергетиката: „До вторник трябва да 
дадем нашите предложения. А те са българските потребители да имат конкурентни цени на електроенергията с 
потребителите в ЕС. Говорим и за газа. За електроенергията това е лесно достижимо, ако не се опитваме да задържим 
свръхприходи в енергетиката, за до може някои хора да си ги напълнят по джобовете.“ 
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Информационна агенция „Фокус“ 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Всякакви лозунги, че бизнесът трябва да се приспособи към високите цени на енергията, са 
неуместни 
Бизнесът ще инициира срещи с партиите в парламента следващата седмица. Първата вече е ясна – тя е с партията 
"Български възход" на Стефан Янев и ще се състои в понеделник. Това обясни в по NOVA NEWS Васил Велев, председател 
на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
"Има служебен кабинет, който се справя не лошо, със сигурност по-добре от предишния. Това пролича в енергетиката. 
Очевидно дневният ред на политиците се разминава с дневния ред на гражданите, на бизнеса, на домакинствата. Затова 
ще инициираме срещи с парламентарните групи", каза Велев. 
Той припомни, че на 6 октомври Съветът на Европа прие регламент относно спешна намеса за справяне с високите цени 
на електроенергия. "Всякакви глупави лозунги, че бизнесът трябва да се приспособи към високите цени на енергия 
очевидно са неуместни. Даже Европейския съвет разбра, че това означава бизнесът да се изнася от Европа", коментира 
Велев. "Мярката, която имаме до края на годината, следва да бъде удължена до средата на следващата и надградена, а 
не влошена", каза Велев. 
Той припомни, че на бизнесът вече отхвърли идеите на Министерството на енергетиката. "До вторник трябва да дадем 
нашите предложения. А те са българските потребители да имат конкурентни цени на електроенергията с потребителите в 
ЕС. Говорим и за газа. За електроенергията това е лесно достижимо, ако не се опитваме да задържим свръхприходи в 
енергетиката, за до може някои хора да си ги напълнят по джобовете", каза Велев. 
 
Manager.bg 
 
√ Бизнесът поиска срещи с партиите в парламента. Първи се отзоваха от "Български възход"  
Бизнесът поиска срещи с партиите в парламента следващата седмица. Първата вече е ясна – тя е с партията "Български 
възход" на Стефан Янев и ще се състои в понеделник. Това обясни в ефира на NOVA NEWS председателят на Управителния 
съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
"Има служебен кабинет, който се справя не лошо, със сигурност по-добре от предишния. Това пролича в енергетиката. 
Очевидно дневният ред на политиците се разминава с дневния ред на гражданите, на бизнеса, на домакинствата. Затова 
ще инициираме срещи с парламентарните групи", каза Велев. 
Той припомни, че на 6 октомври Съветът на Европа прие регламент относно спешна намеса за справяне с високите цени 
на електроенергия.   
"Всякакви глупави лозунги, че бизнесът трябва да се приспособи към високите цени на енергия очевидно са неуместни. 
Даже Европейския съвет разбра, че това означава бизнесът да се изнася от Европа. Мярката, която имаме до края на 
годината, следва да бъде удължена до средата на следващата и надградена, а не влошена”, коментира Велев. 
Бизнесът обаче вече отхвърли идеите на министерството на енергетиката, припомни Васил Велев. "До вторник трябва да 
дадем нашите предложения. А те са българските потребители да имат конкурентни цени на електроенергията с 
потребителите в ЕС. Говорим и за газа. За електроенергията това е лесно достижимо, ако не се опитваме да задържим 
свръхприходи в енергетиката, за до може някои хора да си ги напълнят по джобовете", каза Велев.  
 
Fakti.bg 
 
√ АИКБ: Ще инициираме срещи с партиите. Дневният ред на политиците се разминава с този на домакинствата и бизнеса 
„Всякакви глупави лозунги, че бизнесът трябва да се приспособи към високите цени на енергия очевидно са неуместни. 
Даже Европейския съвет разбра, че това означава бизнесът да се изнася от Европа”, коментира Велев 
Бизнесът ще инициира срещи с партиите в парламента следващата седмица. Първата вече е ясна – тя е с партията 
„Български възход” на Стефан Янев и ще се състои в понеделник. Това обясни в предаването „Твоят ден” Васил Велев, 
председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
„Има служебен кабинет, който се справя не лошо, със сигурност по-добре от предишния. Това пролича в енергетиката. 
Очевидно дневният ред на политиците се разминава с дневния ред на гражданите, на бизнеса, на домакинствата. Затова 
ще инициираме срещи с парламентарните групи”, каза Велев. 
Той припомни, че на 6 октомври Съветът на Европа прие регламент относно спешна намеса за справяне с високите цени 
на електроенергия. 
„Всякакви глупави лозунги, че бизнесът трябва да се приспособи към високите цени на енергия очевидно са неуместни. 
Даже Европейския съвет разбра, че това означава бизнесът да се изнася от Европа”, коментира Велев. „Мярката, която 
имаме до края на годината, следва да бъде удължена до средата на следващата и надградена, а не влошена”, каза Велев. 
Той припомни, че бизнесът вече отхвърли идеите на Министерството на енергетиката. „До вторник трябва да дадем 
нашите предложения. А те са българските потребители да имат конкурентни цени на електроенергията с потребителите в 
ЕС. Говорим и за газа. За електроенергията това е лесно достижимо, ако не се опитваме да задържим свръхприходи в 
енергетиката, за до може някои хора да си ги напълнят по джобовете”, каза Велев. 
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√ Васил Велев, АИКБ: Всякакви лозунги, че бизнесът трябва да се приспособи към високите цени на енергията, са 
неуместни 
Бизнесът ще инициира срещи с партиите в парламента следващата седмица. Първата вече е ясна – тя е с партията 
"Български възход" на Стефан Янев и ще се състои в понеделник. Това обясни в по NOVA NEWS Васил Велев, председател 
на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
"Има служебен кабинет, който се справя не лошо, със сигурност по-добре от предишния. Това пролича в енергетиката. 
Очевидно дневният ред на политиците се разминава с дневния ред на гражданите, на бизнеса, на домакинствата. Затова 
ще инициираме срещи с парламентарните групи", каза Велев. 
Той припомни, че на 6 октомври Съветът на Европа прие регламент относно спешна намеса за справяне с високите цени 
на електроенергия. 
"Всякакви глупави лозунги, че бизнесът трябва да се приспособи към високите цени на енергия очевидно са неуместни. 
Даже Европейския съвет разбра, че това означава бизнесът да се изнася от Европа", коментира Велев. "Мярката, която 
имаме до края на годината, следва да бъде удължена до средата на следващата и надградена, а не влошена", каза Велев. 
Той припомни, че на бизнесът вече отхвърли идеите на Министерството на енергетиката. "До вторник трябва да дадем 
нашите предложения. А те са българските потребители да имат конкурентни цени на електроенергията с потребителите в 
ЕС. Говорим и за газа. За електроенергията това е лесно достижимо, ако не се опитваме да задържим свръхприходи в 
енергетиката, за до може някои хора да си ги напълнят по джобовете", каза Велев. 
 
Dnes.bg 
 
√ Велев: Нужни са мерки за по-малки разходи и скок на приходите 
Според него социалните помощи са на калпак и не са таргетирани 
Среща с партиите ще инициира бизнесът у нас следващата седмица като водещите въпроси за решаване са цените на тока 
и газа. 
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, темата не е само цените на енергоресурсите, 
а също така за макроикономическата и финансовата стабилност, и националните приоритети. 
"Дали влизането в еврозоната остава национална цел, и ако остава - тогава защо ни е такъв дефицитът и инфлацията. Ние 
бихме желали да предпазим от предстоящия популизъм в Народното събрание при приемането на бюджета следващата 
година", каза той в студиото на "Денят ON AIR". 
По думите му, ако не се вземат мерки за съкращаване на разходите и увеличаване на приходите, ще имаме 12 млрд. 
дефицит, без да правим нещо ново. 
"Нещата изглеждат много зле, вие виждате, че ние като държава трудно взимаме заеми вече. Преди дни държавата поиска 
заем от 200 млн. и успя да вземе само 103, при това на цена над 4% лихва. А за следващата година трябва да вземем 12 
млрд., за да покрие този дефицит плюс още няколко милиарда, за да покрием падежиращия дълг. Ако въобще успеем да 
го вземем, защото при една такава разюздена политика - кредиторите все по-трудно ще дават заеми. Най-накрая ще 
стигнем до това, че ще дойде Международният валутен фонд и ще започне да ни управлява", допълни Велев в ефира на 
Bulgaria ON AIR. 
Според него социалните помощи са на калпак и не са таргетирани. 
"Не са насочени към тези, които най-много се нуждаят от тях. Това е отстъпката за бензина, това са субсидираните цени за 
бита за електроенергията не само за енергийно бедните. Битът е със силно субсидирана цена, но не се подпомага само 
нуждаещият се гражданин, а всички. Това е едно разхищение на средства, а ние ги нямаме. И при тази политика еврозоната 
се отдалечава, ако изобщо не изчезне", подчерта председателят на АИКБ. 
И поясни, че тази година имаме таван от 10, 3 млрд. нов дълг. 
"Очевидно влизаме в дългова спирала и което по-лошо - все по-трудно и все по-скъпо ни се дават тези заеми. Ако ще се 
прави бюджет, в който всеки ще наддава заплати, пенсии и други харчове с пари, които ги няма, то по-добре да няма 
бюджет и правителство", добави Васил Велев. 
Той смята, че трябва да се възстановяват ставките по ДДС - тези, които бяха намалени: "Увеличението на пенсии и заплати 
трябва да е по-малко. Първата причина за инфлацията е цената на енергоресурсите." 
  
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Шишков: София е на път да загуби парите за ремонта на центъра 
Една и съща фирма стои зад един от проблемните участъци на АМ "Тракия" и ремонта на жълтите павета, заяви в "Денят 
започва" служебният министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. Става въпрос за "Трейс". 
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По думите на Шишков обаче, проблемът с ремонтите не е във фирмата-изпълнител, а в начина, по който се възлагат 
поръчките и е организиран контрола от страна на държавата. 
Според регионалния министър София е на път да загуби европейското финансиране за ремонта на центъра на града, 
осигурено по ОП „Региони в растеж“, която се управлява от МРРБ. За да се усвоят парите, ремонтът на цялата централна 
градска част трябва да е готов и качествено извършен до март 2023. Тепърва предстои пренареждане на жълтите павета, 
ремонтът на ул. "Шишман" също продължава. Заради забавянето от МРРБ обмислят да започнат предварителни проверки 
на изпълнението на проекта. 
От МРРБ са установили лоши практики при контрола и възлагането на изграждането на двата лота на АМ "Тракия", за които 
от служебното правителство твърдят, че са "спестени" около 40 млн. лв. 
При участъка Стара Загора - Нова Загора има по-малко липси в материалите, отколкото при лота Нова Загора -Ямбол. 
Първият участък обаче е строен на по-висока цена от втория, като и при двата има малък гаранционен срок. 
"Затова си мисля, че още при самото възлагане на тези цени, най-вероятно е било буквално замислено или предвидено 
всичко това, което установихме. Защото няма логика - второто трасе е с по-сложен релеф, а цената да е по-ниска. 
Освен това договорът е на цена без да има елементи на пътя – определя се сума, решава се, че тя трябва да стигне 
за ремонта на пътя и се започва да се ремонтира без проект.", каза Шишков. 
Регионалният министър посочи и други недостатъци при организацията на пътното строителство - при основните ремонти, 
извършвани под формата на текущи, се спестяват много от надзорните процедури. Поръчките са възлагани по 
технологични проекти, които, според Шишков, не съществуват в правния мир, а дълги години в АПИ не е имало звено, 
което отговорно да контролира основните ремонти на пътищата. 
"Няма как всички фирми да са лоши. Според мен имаме лош стопанин в лицето на общините и държавата. Ако нещата 
бъдат поставени така, че всички да ги изпълняват, този проблем няма как да се случи. Проблемът не е във фирмите, 
а в начина, по който се възлага. Фирмите нямат друг избор. Всички тези фирми, които се занимават с пътно 
строителство, на практика са заложници на държавата и общините.", каза Шишков. 
Служебният регионален министър заяви още, че зимната поддръжка на пътищата е гарантирана. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Учители ще участват в работните групи за промени в нормативната уредба 
Изготвяме анализ на нормативната уредба в средното образование, като в работните групи ще участват представители не 
само на Министерството на образованието и науката и на синдикатите, но и учители. Правим каквото можем за 
облекчаване на административната тежест. Това каза служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов 
по време на работна среща със Сдружението на директорите на математическите и природо-математическите гимназии, 
което е колективен член на Съюза на математиците в България. 
Министър Пенов подчерта, че е възложил на БАН оценка и анализ на резултатите от често променяните закони и наредби 
в образованието, за да се види как действат те, преди да се върви към промени. Изискване за такава оценка има и според 
Закона за нормативните актове, но не е изпълнявано. Според проф. Пенов трябва да се прецени дали е необходимо да 
има десетки подзаконови актове и наредби, които затрудняват училищните дейности, и дали от друга страна има празноти. 
Директорите на математическите и природо-математическите гимназии от цялата страна поставиха като основен проблем 
необходимостта от промяна в стандарта за издръжка на профилираните училища и паралелки. Теми на разговора бяха 
също проблем с липсата на учители по математика, физика, химия и биология, както и финансирането на транспорта на 
учениците. 
Връзката между средното и висшето образование също бе сред въпросите, които бяха повдигнати по време на срещата, 
както и възможността за продължаване на сътрудничеството между просветното министерство и организациите на 
математиците. 
 
√ България ще участва в приватизацията на пристанищата в Александруполис и Кавала 
България ще участва в предстоящата процедура по приватизация на гръцките пристанища в Александруполис и Кавала, 
обяви министърът на външните работи Николай Милков. Целта е да страната ни да получи по-добър достъп до 
енергийните инфраструктури обекти там. 
"Така България ще има излаз на Егейско море, което ще е стабилна подкрепа за нашата икономика особено като се 
има предвид случващото се в Черноморския регион и повишаващите се такси в Турция. Така че България да бъде 
беломорска държава е един съществен плюс в бъдеще за нас", каза Милков. 
 
√ Подготвя се инвестиционна карта за реиндустриализация на България 
Започва работа по създаването на инвестиционна карта за реиндустриализация на България, която ще е базирана на 
суровините, добивани в страната. 
За това се договориха министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов и Българската минно-геоложка камара. 
По думите на Никола Стоянов, България разполага с големи количества подземни богатства, които към момента се 
използват изцяло за износ и това са пропуснати ползи за българската икономика. 
„Страната ни трябва да спре да бъде донор на суровини за развитите икономики и затова нашата цел е да привлечем 
инвеститори, използващи нашите ресурси, възможно най-близо до тях“, заяви министър Стоянов. 
Той допълни, че от една страна това ще намали транспортните разходи на компаниите, а от друга - добавената стойност от 
тази индустрия ще остава в България. 

https://bntnews.bg/news/shishkov-sofiya-e-na-pat-da-zagubi-parite-za-remonta-na-centara-1210880news.html
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„Чрез развитие на индустриални зони в близост до големите находища на подземни богатства и достатъчно 
атрактивни условия за инвестиции в тях, имаме всички шансове да привлечем стратегически инвеститори и да 
събудим производствения процес у нас. Това е гаранция за икономически растеж и увеличаване на доходите на 
населението в цели региони“, обясни икономическият министър. 
От Българската минно-геоложка камара заявиха, че приветстват този подход и ще окажат пълно съдействие за неговата 
реализация. Предстои от Камарата да предоставят актуални данни за изготвянето на инвестиционната карта, която ще 
съдържа възможностите за конкретни производства по региони в страната, определени на базата на съществуващите 
суровини. 
Тя ще бъде представена на икономическите съветници в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ), които ще 
имат ключова роля за представянето ѝ пред чуждестранния бизнес. Ще бъдат идентифицирани ключовите предприятия 
във всеки сектор по света, използващи суровини, които могат да се добиват в България и пред тях ще бъдат презентирани 
инвестиционните възможности у нас. 
По време на срещата бе коментирано, че се намираме в исторически момент, когато редица европейски производствени 
компании срещат сериозни трудности и търсят нови локации. 
Благодарение на осигурените енергийни доставки, страната ни се превръща в много атрактивна дестинация за инвестиции.  
От страна на Българската минно-геоложка камара участие в срещата взеха председателят на Управителния съвет Николай 
Вълканов и изпълнителният директор Иван Митев. 
 
√ Колко ще се увеличат лихвите по кредитите? 
Търговските банки у нас, макар и плавно, започнаха да увеличават лихвите по кредитите. Засега само за юридически лица, 
но според анализатори, до края на годината и за хората, които имат заеми. Да очакваме ли значително увеличение на 
лихвите по кредитите и какви са съветите на специалистите към домакинствата със заеми? 
Семейството на Дорина Динова от Русе преди няколко години теглило ипотечен кредит. За да го изплащат децата ѝ работят 
по 12 часа. Налага се и да пестят. Дорина e икономист и разбира необходимостта от увеличаване на лихвите, но според 
нея това трябва да е разумно. 
"Знаех, че това ще се случи. Живееш с мисълта и идеята, че няма да бъде толкова много, че ще можеш да ги покриваш. 
Дано да са разумни и дано наистина да се съобразяват с възможностите на кредитоискателите, на получателите, 
защото в противен случай в един момент нещата не са хубави", каза Дорина Динова. 
От октомври БНБ увеличи основния лихвен процент с 0,5 пункта. Според експерти това няма да е последното увеличение. 
В момента две банки са предприели корекции в лихвите, засега само за юридически лица. Едната - с 0,11 пункта в лихвата 
по кредити за нови клиенти. Другата е увеличила лихвите по всички кредити, включително и новоотпуснатите. 
"Основната причина лихвите по кредитите да се повишават е политиката на Европейската централна банка, 
свързани с повишаване на основната лихва", каза Десислава Николова, финансов анализатор. 
Последните данни за инфлацията в еврозоната сочат, че тя е около 10%. Европейската централна банка е твърдо решена 
да предприеме колкото е нужно корекции в основната лихва, което означава последващи увеличения. 
И според банкера Левон Хампарцумян лихвите по кредитите у нас ще продължат да се вдигат, но не рязко. Въпросът е 
дали ще е поносимо за хората. 
"Ако някой не е взел кредит на ръба на възможностите си ще е поносимо. Разбира се всеки си  прави сметката по 
начина, по който обслужването на един кредит да не му тежи прекалено много. Така че ако някой е уверен в бъдещите 
си доходи и има тенденция те да растат, той може да си направи сметката и да не бъде притеснен от това, че 
лихвата би тръгнала нагоре. 
Хампарцумян призова семействата, които с ипотечен кредит искат да закупят жилище, да го отложат или да изчакат. Ако е 
много неотложно обаче, да действат. 
"Разбира се, трябва да си пресметнат нещата. Може би няма да е в най-престижния квартал, може би няма да е 
толкова голямо колкото бих искали, а само това, което могат да си позволят днес", каза Левон Хампарцумян. 
Като цяло банкерът очаква вдигането на лихвите както и страха от война и рецесия да охладят имотния пазар. 
 
√ Среща на външните министри на ЕС: Брюксел обмисля таван на цените на руски газ 
В Люксембург започва среща на външните министри на Европейския съюз. Войната в Украйна и отношенията между 
Брюксел и Пекин са сред основните ѝ акценти. 
Очаква се тази седмица лидерите на ЕС да разгледат различни варианти за таван на цените на газа. Във вторник 
Европейската комисия трябва да предложи мерки за справяне с енергийната криза. 
Сред 27-те няма консенсус затова как и дали да има ограничение на цените на газа, като стъпката е част от усилията за 
намаляване на цените на енергията на фона на минималните количества руски газ, който пристига в Европа, както и 
растящите цени на живот на Стария континент. 
Срещата на върха на ЕС е планирана за 20 и 21 октомври. Междувременно изпълнителният директор на "Газпром" Алексей 
Милер заяви, че таван на цените на газа ще наруши условията на действащите договори и ще доведе до прекратяване на 
доставките за Европа от страна на руската компания. 
 
√ НАТО започва ядрени военни учения 
НАТО започва планирани ядрени учения, които ще продължат до 30 октомври. Целта им е да подсигуряват ефективност на 
сдържането на Алианса. 



7 

 

Тренировъчни полети се провеждат в Белгия, която е домакин на ученията, планирани са и полети над Северно море и 
Великобритания. 
Тази година обученията се провеждат на фона на ескалиращо напрежение заради руската инвазия в Украйна и 
многократните заплахи от страна на Москва, че ще използва ядрено оръжие в конфликта. 
От руското министерство на отбраната обявиха, че са отблъснали украинските атаки край Донецк, Херсон и Николаев. Иран 
за пореден път отрече обвиненията, че снабдява Русия с дронове. 
Според украинското военно командване "Юг" обаче само за час са свалени 11 безпилотни самолета камикадзе - иранско 
производство. 
В среднощното си обръщение президентът Зеленски каза, че в момента най-тежка е ситуацията в района на град Бахмут. 
"Ситуацията по фронтовата линия не е претърпяла съществени промени през изминалия ден. Горещите точки в 
Донбас са Соледар и Бахмут, там се води изключително тежка битка. Окупаторите хвърлят срещу нашите сили 
всичко, което имат, включително и 2000 затворници - те са сред наемниците там", заяви украинският президент 
Володимир Зеленски. 
 
БНР 
 
√ Президентът Румен Радев ще посети полигон "Ново село" 
Президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили на Република България Румен Радев ще посети учебния 
полигон "Ново село", за да присъства на официалната церемония по поемане на ролята на Рамкова държава от Италия за 
бойната група на територията на страната, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Той ще бъде посрещнат с 
почетен строй и ще приеме рапорта на командващия церемонията. 
По-рано през деня държавният глава Румен Радев ще проведе среща с върховния съюзен командващ за Европа генерал 
Кристофър Каволи. 
По време на церемонията ще бъдат наградени военнослужещи от българска и италианска страна с принос към 
изграждането на бойната група. На показ ще бъдат представени въоръжение и техника използвани от военнослужещите. 
От няколко месеца български и италиански военни формирования се подготвят на „Ново село“ в контекста на усилените 
мерки за бдителност в рамките на НАТО по Източния фланг. 
Бойната група започна сглобяването си през месец март, когато първите присъединили се към българския 42-ри 
механизиран батальон бяха американски военнослужещи с бойни машини "Страйкър". Впоследствие заедно с тях на "Ново 
село" тренираха военнослужещи от Великобритания и Гърция. В състава на групата ще се включат и албански военни. 
На събитието на учебния полигон ще присъстват служебният министър на отбраната Димитър Стоянов, началникът на 
отбраната адмирал Емил Ефтимов, министърът на отбраната и началникът на отбраната на Италианската република 
Лоренцо Гуерини и адмирал Джузепе Каво Драгоне,  и върховният командващ Съюзното командване на НАТО по 
операциите генерал Кристофър Каволи, представители на дипломатическия корпус и на местните власти. 
Многонационалната бойна група в България е част  новосформираните бойни групи на НАТО в Прибалтика, Полша, 
Унгария, Румъния и Словакия в отговор на руското нахлуване в Украйна и засилване на сигурността по Източния фланг на 
Алианса.  
 
√ България поема нов дълг от 200 млн. лв. 
За поредна седмица държавата ще потърси 200 милиона лева допълнително нов дълг под формата на държавни ценни 
книга. 
Досега от вътрешния пазар са изтеглени малко над 2,45 милиарда лева, като емисиите стават все по-неизгодни за 
държавата. 
Все по-често те протичат при сравнително слаб инвеститорски интерес. Предложените за продан на настоящия аукцион 
държавни ценни книжа са за пет години и половина при фиксирана лихва от 3,2 %. Същите книжа бяха предложени в края 
на септември и то в същия обем от 200 милиона лева. Тогава обаче финансовото министерство одобри поръчки за под 150 
милиона лева. 
Извън вътрешния пазар тази година страната ни пое външен дълг от 2,25 милиарда евро. Общо за цялата година дълговият 
лимит, независимо дали е външен или вътрешен пазар, е 10,3 милиарда лева. 
Когато бе увеличен лимитът при лятната актуализация на бюджета, целта бе да се подсигури плащане и на голям падеж 
догодина. 
 
√ До края на седмицата ще заработи новата система за свързаност между болниците и Спешна помощ 
До края на седмицата ще заработи новата система за свързаност между болниците и Спешна помощ, чрез която в реално 
време ще се подава информация към екипите в линейките за броя на свободните легла в най-близките за даден пациент 
лечебни заведения. Това съобщиха за "Хоризонт" от здравното министерство, след като миналата седмица бяха 
представени подробности за функционирането на системата и началото й беше обявено за тази седмица. В момента 
системата се тества, обясниха от ведомството. 
Как ще работи тя? 
При поемането на пациент от спешен екип и подаването на информация за състоянието му, върху таблета на линейката 
ще се изписват трите най-близки болници, в които този човек може да бъде обслужен съобразно това състояние, обясни 
Ивайло Филипов, изпълнителен директор на "Информационно обслужване": 
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"Примерно, ако човек си е счупил крак, има тежка фрактура - ще се визуализират спешните отделения - болниците със 
спешно отделение, в които има травматология. Освен да намалим времето за транспортиране, да се транспортира до 
правилното място, където има компетенции за лекуване на пациента". 
Всяка болница ще актуализира броя на свободните места, а ако не подава такава информация, ще бъдат налагани санкции. 
 
√ Откриват нов фермерски офис в Асеновград 
Министърът на земеделието Явор Гечев ще открие нов административен център на Общинска служба „Земеделие“ 
Асеновград, която обслужва и община Лъки.  
По-късно министър Гечев ще се срещне със земеделски производители в лекционната зала на градската библиотека в 
Асеновград. На срещата ще присъстват и представители на общинските служби „Земеделие“ от областта. 
 
√ Допълнителен прием на документи от фермери за намалена ставка на акциза за гориво 
Министерството на земеделието обяви допълнителен прием на документи от фермери, които искат да ползват намалена 
ставка на акциза за ползваното гориво. Условията за прием на заявления остават непроменени, но земеделците трябва да 
знаят, че извънредният прием е само два  дни - днес и утре. Бюджетът по схемата е 100 млн. лв. 
Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите "Растениевъдство" и "Животновъдство" под 
формата на намалена акцизна ставка на газьола, ползван за механизирани дейности в селското стопанство. Европейската 
комисия разреши удължаване на срока на помощта до края на 2023 година, а бюджетът по схемата беше увеличен 
миналата година от 84 на 100 милиона лева. 
Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, а количеството закупено гориво се доказва с фактури, 
припомнят от агроведомството. 
По данни на Фонд "Земеделие", интересът към тази държавна помощ нараства с всяка изминала година. Ако за кампания 
2016 са подпомогнати близо 7000 фермери, то за 2021 година те вече са над 12 000. От началото на прилагането на схемата 
до настоящия момент на земеделците са платени общо над 512 милиона лева. 
 
√ Антон Кутев: Доказахме, че ориентация, която да е извън евро-атлантическата, не е замисляна 
"Партиите не са излизали от режим "избори", но целта на хората вече е друга" 
Интервю на Силвия Великова с Антон Кутев в предаването ''Политически НЕкоректно'' 
"Партиите не са излизали от режим "избори", но ако до преди 10 дни това беше нормално, защото те бяха в избори, сега 
вече не е. Сега целта на всички българи вече е друга. ... Най-важното е да има парламент, който да излъчи стабилно 
правителство, защото служебното правителство има един недостатък и той е, че няма парламент. Т.е. не могат да се правят 
ключови реформи и промени". 
Това заяви говорителят на служебното правителство Антон Кутев в предаването "Политически НЕкоректно". 
"Партиите се опитват да прехвърлят отговорността за кризите върху служебното правителство. ... Атаките срещу института 
на служебното правителство идват от същите тези политици, които не могат да съставят правителство. Парламентарните 
републики в Европа често сменят правителства, но не толкова често сменят парламенти, т.е. успяват по някакъв начин да 
намерят различни варианти за управление в рамките на един парламент, които варианти в крайна сметка са продиктувани 
от избирателя, който е определил партиите в конкретния парламент и съотношението между тях", коментира Кутев. 
"Дневният ред на хората не е дали да бъде поканена г-жа Елеонора Митрофанова на откриването на Народното събрание, 
но дневният ред е дали запазваме евро-атлантическата ориентация на България, това е важното. Има много ходове, с 
които това може да се покаже, а трябва да бъде свършено. Въпросът за евро-атлантическата ориентация е един от 
ключовите въпроси на нашето общество и аз съм убеден, че болшинството от гражданите нямат съмнение в тази 
ориентация", каза говорителят на служебното правителство и уточни: 
"И президентът Румен Радев, и служебният кабинет с действията си недвусмислено доказахме, че ориентация, която да е 
извън евро-атлантическата, не само не е провеждана, а не е и замисляна!". 
По думите му геополитическата ориентация на страната е важна, но трябва да се решат проблемите с цените, доходите, 
инфлацията и социалните кризи: 
"Само с преразпределение на приходите не е възможно да се реши проблемът с обедняването, а възможностите на едно 
служебното правителство са само такива". 
Кутев изказа подозрение, че бюджетът може да се окаже небалансиран, ако бъде внесен от служебното правителство, а 
партиите в парламента го променят заради предизборна ситуация: 
"Това е голямата драма. Ние ще направим всичко възможно, ако се наложи да внасяме бюджет, да е в комуникация с 
партиите. Убеден съм, че и президентът ще зададе тези въпроси към партиите по време на консултациите. Това, което 
зависи от служебното правителство да влезе бюджетът в максимална степен съгласуван, е факт".  
Антон Кутев заяви, че е абсолютно невярно твърдението, че служебното правителство е удължило концесията за 
пристанище "Росенец". 
"Информацията е, че имаше хакерска атака, която не е нещо изключително, не е сериозен проблем за институциите, 
защото цели само сриване на сайтовете. Т.е. тя има предимно рекламна цел на хакерите. Затова ние вчера се стараехме 
да не се вдига много шум в отразяването на това нещо, защото това е тяхната цел. Положихме усилия за преодоляването 
на атаката, преодоляхме я!", каза той във връзка с хакерската атака срещу сайтовете на държавни институции, сред които 
и на президентството. 
Според него няма как "през цялото време да се кълнем в нашата евро-атлантическа ориентация и когато върви война, 
която руснаците възприемат за себе си като война със Запада, ние да не сме обект на някакви атаки". 
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Кутев подчерта, че в бъдеще може да има и по-сериозни хакерски атаки, което означава, че трябва да се работи за 
киберсигурността на страната: 
"Всеки български политик трябва да си дава сметка, че ние трябва да имаме съответната готовност - тя касае и 
киберсигурността, но и военната подготовка и оборудването на армията, и милиардите, които ще отидат за въоръжаване, 
вместо за социални помощи. Това е ситуацията, в която живее съвременният свят".   
Интервюто на Силвия Великова с Антон Кутев  в предаването "Политически НЕкоректно" можете да чуете от звуковия 
файл.  
 
√ БНБ прогнозира рязко забавяне на растежа на българската икономика до 0,1% през 2023 г. 
Инфлацията догодина ще се забави до 4,1% от 14,9% през 2022 г. 
Догодина икономиката на България ще отбележи ръст от 0,1 на сто, след което след да се ускори до 3,4% през 2024 г., сочат 
прогнозите на БНБ. Тази година растежът на брутния вътрешен продукт ще се забави до 2,8 на сто, става ясно още от 
редовната тримесечна прогноза на централната банка. 
Предвижда се годишната инфлация да възлезе на 14,9% в края на тази година и макар темпът на нарастване да се забави 
до 4,1% в края на следващата година, средно за годината инфлацията ще остане висока - от 7,6 на сто. 
В края на 2024 г. е възможно допълнително забавяне на инфлацията до 3,4 на сто, смятат експертите на БНБ. 
Това е базовият сценарий, предложен от централната банка, като в него не е отчетен потенциален недостиг на природен 
газ. Също така не е отчетена и възможността за политическа несигурност у нас, ако не се състави стабилно правителство. 
Данните върху които стъпват макроикономическите допускания са към края на септември. Войната в Украйна създава по-
голям от обичайната несигурност на показателите, подчертават още от БНБ. 
 

 
 
Целият септемврийски макроикономически доклад на БНБ може да видите ТУК. 
 
√ "Медии под обстрел" - АЕЖ представя проучване за свободата на словото у нас 
Шестото проучване за свободата на словото у нас, направено от Асоциацията на европейските журналисти, ще бъде 
представено днес. "Медии под обстрел" е озаглавено изследването, осъществено с финансовата подкрепа на посолството 
на Кралство Нидерландия в България.  
Пандемията, войната в Украйна и спиралата от политически кризи се превръщат във водещи фактори с дълбок отпечатък 
и върху медийната среда в България, смятат от Асоциацията на европейските журналисти и твърдят, че репортерите са 
изправени пред поредица от предизвикателства - стрес, онлайн тормоз, опити за намеса в редакционното съдържание, 
автоцензура, финансови затруднения. 
Данните от проучването, което ще бъде представено днес, са събрани чрез онлайн анкета, проведена в периода 3 май - 10 
юни, попълвана доброволно и анонимно. Статистическата обработка е на агенция "Алфа рисърч".  
Специален гост на събитието ще бъде Негово превъзходителство Симон ван дер Бург, посланик на Кралство Нидерландия 
у нас.  
 
√ Рязко поевтиняване на петрола и на природния газ в Европа в края на петъчната търговия 
Петролът и природният газ в Европа поевтиняха рязко в края на петъчната търговия, приключвайки работната седмица със 
солидни ценови загуби с оглед на подновените страховете за потенциален спад в търсенето, предизвикан от евентуална 
скорошна глобална рецесия. 

https://bnr.bg/post/101721493/anton-kutev-partiite-ne-sa-izlizali-ot-rejim-izbori-no-celta-na-horata-veche-e-druga
https://bnr.bg/post/101721493/anton-kutev-partiite-ne-sa-izlizali-ot-rejim-izbori-no-celta-na-horata-veche-e-druga
https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_mac_for%D0%B5cast_2022_03_bg.pdf
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Фючърсите на петрол Брент се понижават с 2,9% към 91,90 долара за баел, а тези на американския лек суров петрол WTI - 
с близо 4% към 85,60 долара за барел, отбелязвайки седмичен спад с около и над 7 на сто. 
По-рано тази седмица няколко известни организации, включително ОПЕК, Министерството на енергетиката на САЩ и 
Международната агенция по енергетика (МАЕ), намалиха своите прогнози за глобалното търсене на петрол. 
Допълнителни опасения за по-слабото търсене оказаха официалните данни, които показаха, че складовите запаси на суров 
петрол в САЩ са нараснали с цели 9,9 млн. барела през последната седмица. 
 

Графика на петрол Брент (в долари за барел) 

 
 
Неблагоприятните перспективи за търсенето на петрол в най-големия вносител - Китай с оглед на продължаващата 
политика за т.нар. "Нулев Covid-19" също изплашиха инвеститорите във важната енергийна суровина. 
Всичко това парира рязкото поскъпване на петрола от предходната седмица, което беше провокира от решението на "ОПЕК 
+" за свиване на производството от ноември с цели 2 млн. барела на ден. 
В същото време и природният газ в Европа поевтинява солидно за втора поредна седмица. В петък ноемврийските 
фючърси на нидерландския газов хъб TTF поевтиняха с близо 8% към 142 евро за мегаватчас за пръв път от края на юни 
насам, тъй като изобилните доставки на втечнен природен газ (LNG), най-вече от САЩ, помогнаха на страните членки на 
ЕС да запълнят газохранилищата си преди началото на зимата. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
Местата за съхранение на газ в Европа, включително в Германия, са запълнени към 13-ти октомври на повече от 90% - над 
средната петгодишна стойност, според данни на Gas Infrastructure Europe. Българското газохранилище в Чирен пък вече е 
запълнено над 80%. 
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Освен това има прогнозите за по-мека зима с температури над нормалните нива по време на пиковия отоплителен сезон 
между декември и февруари, което предполага по-ниско търсене на отопление. 
Въпреки това поевтиняване TTF фючърсите на природния газ все още са четири пъти по-високи от средното им ниво за 
това време на годината, като рискът остава в поска на тяхно ново поскъпване на фона на опасенията за по-нататъшни 
прекъсвания на доставките, особено на тези от Русия. 
 
√ Испанското кралско семейство е на държавно посещение в Германия, първото от четвърт век 
От днес започва тридневното държавно посещение в Германия на испанския крал Фелипе VI и кралица Летисия. 
Предишното подобно посещение е било преди 25 години и на него са били родителите на сегашния крал- Хуан Карлос I и 
кралица София. 
Кралското семейство пристигна в Берлин в неделя и вечерта даде прием в посолството на Испания за 200 от най-изявените 
им сънародници. Те са представители и на близо 190 000-те хиляди испанци, които живеят, работят и учат в Германия. В 
речта си на приема кралят изтъкна "интензивността на връзките и обмените", които съществуват между Испания и 
Германия. 
Фелипе VI нарече испанските емигранти "граждани на света", които представляват "най-доброто от испанското общество 
и дават доказателство за "творчество, упоритост, иновации, интеграция, постоянство, надеждност, разнообразие и 
солидарност". В същото време пред вратите на посолството се провеждаше митинг на служители на испанската външна 
служба. 
Недоволството им бе насочено към външния министър Хосе Мануел Албарес, който придружава кралското семейство, 
заради отказа му да прокара решение за актуализация на заплатите на дипломатите и служителите в задграничните 
служби. От понеделник програмата на испанския крал продължава със срещи с президента на Германия, външния 
министър и председателя на парламента. 
 
√ Консервативни депутати открито призовават британската премиерка да подаде оставка 
Във Великобритания новият министър на финансите Джеръми Хънт заяви, че премиерът Лиз Тръс продължава твърдо да 
оглавява правителството, но някои депутати от тяхната Консервативна партия вече открито призовават Тръс да подаде 
оставка. 
След като Джеръми Хънт посети Лиз Тръс в премиерската резиденция Чекърс за уточняване на плановете за данъците и 
разходите, финансовият министър призова партията да се обедини зад премиера. 
Не е тайна, че някои тори депутати обсъждат как да премахнат Лиз Тръс след сътресенията по финансовите пазари в 
резултат на обявения мини-бюджет, а това принуди Лиз Тръс да направи няколко завоя в така прокламираната от нея 
политика на съкращаване на данъци, с която на практика стана премиер. Тя освен това уволни най-близкия си съмишленик 
за фискалната политика – министъра на финансите Куази Куартенг. 
Спекулира се, че днес високопоставени депутати ще обсъждат как и кога да свалят Лиз Тръс от поста. Но още в  неделята 
трима я призоваха публично да си подаде оставката. Първо бившият министър Криспин Блънт заяви за Канал 4, че „играта 
загрубява и  сега въпросът е да се намери приемник на Тръс“. 
След това Андрю Бриджън написа в статия, която излиза днес в „Дейли телеграф“, че „не може да се продължава повече 
така, защото страната, народа и партията заслужават нещо по-добро“. И накрая Джейми Уилъс написа в Туитър, че „Тръс е 
подкопала доверието в британската икономика и непоправимо е разбила Консервативната партия“. Той каза, че е писал 
на Тръс, за да й поиска оставката, защото тя повече няма доверието на страната. Има обаче и такива, които продължават 
да смятат, че на Лиз Тръс трябва да се даде шанс, въпреки провала с мини-бюджета. Междувременно отвъд Атлантика 
американският президент Джо Байдън критикува идеята на премиера за съкращаване на данъците. В доста 
безпрецедентната си намеса Байдън каза, че резултатът от плановете на Тръс е бил очакван и той не е единственият, който 
смята, че това е грешка. 
 
√ Новият британски финансов министър е Джеръми Хънт 
Бившият външен министър Джеръми Хънт беше назначен за министър на финансите на Великобритания, съобщи 
кабинетът на премиера Лиз Тръс след оставката на Куази Куартенг от поста след по-малко от шест седмици на поста, 
предават Ройтерс и Франс прес. 
Бивш външен министър, Хънт на два пъти не успя да се кандидатира за лидер на управляващата Консервативна партия, 
като веднъж загуби от Борис Джонсън и след това отпадна в първия кръг на гласуването, което беше спечелено от 
настоящия премиер Лиз Тръс. 
Хънт, който преди това е бил и министър на здравеопазването и министър на културата, става четвъртият министър на 
финансите на Великобритания само в рамките на няколко месеци. 
От офисът на Лиз Тръс също така казаха, че Едуард Аргар е заменил Крис Филп като главен секретар на Министерството на 
финансите - втората по значимост финансова длъжност. 
 
√ Украинският финансов министър ще председателства Съвета на управителите на МВФ и СВ през 2023 г. 
Финансовият министър на Украйна Сергей Марченко ще председателства Съвета на управителите на Международния 
валутен фонд и на Световната банка през 2023 година, рещиха в петък акционерите на двете институции, съобщава 
Ройтерс. 
Съгласно решението, което беше взето единодушно по време на годишната среща на двете институции във Вашингтон, 
Марченко ще председателства и годишната им среща, която трябва да се проведе в Мароко. 



12 

 

Това е първият път, когато Украйна ще ръководи институциите, откакто страната се присъедини към тях преди 30 години, 
каза Марченко в изявление, публикувано от украинското финансово министерство. 
Той посочи, че новият статус ще позволи да бъде увеличена ефективността на сътрудничеството на Киев с международните 
финансови организации и страните-членки на двете институции.  
 
√ Русия предупреди, че спира износа на газ за Европа, ако ЕС въведе таван върху цената на петрола 
Русия предупреди, че ще спре износа на газ за Европа, ако европейците се опитат да въведат таван върху цената на петрола, 
тъй като според действащите договори цената на газа е обвързана с цената на петрола. 
Предупреждението дойде от изпълнителния директор на "Газпром" Алексей Милер: "Подобно едностранно решение би 
било, разбира се, нарушение на съществуващите договори, което ще доведе до спиране на доставките", заяви Милер. 
Изявлението му бе излъчено от руската държавна телевизия в момент, когато страните от Евросъюза спорят дали да 
въведат ценови таван върху природния газ като мярка срещу поскъпването на електроенергията. 
Решение за таван върху цената на петрола вече е взето и трябва да влезе в сила в началото на декември. 
Москва вече намали значително доставките за Европа в отговор на санкциите, които ѝ бяха наложени заради нападението 
над Украйна. 
До войната руският дял на европейския газов пазар бе 40 процента, но към момента наближава 7 процента. 
Орязани бяха доставките за България, Германия, Италия и други държави от Евросъюза с изключение на Унгария, която 
договори допълнителни количества от "Газпром" на разсрочени плащания и обеща да блокира всякакви нови санкции 
срещу руския енергиен сектор. 
 
√ Интензивни боеве край Донецк, ЕС засилва военната подкрепа за Украйна 
Интензивни боеве между руски и украински сили се водят около два града в района на Донецк в Източна Украйна, съобщи 
украинският президент Володимир Зеленски. Украинските войски държат стратегическия източен град Бахмут въпреки 
многократните руски атаки. Ситуацията в региона на Донбас остава много трудна, каза украинският президент. Очаква се 
днес Европейският съюз да засили военната си подкрепа за Украйна. 
Украинският президент заяви, че се водят интензивни боевете около градовете Соледар и Бахмут в Донбас. Володимир 
Зеленски посочи, че заради руските ракетни атаки в някои райони на Украйна, трябва да бъде ограничено 
електроподаването, за да се осигури стабилно функциониране на цялата система. 
Междувременно руските военни обявиха, че са пресекли опити на украинците за настъпление към Херсон в южна Украйна. 
Властите в руската Белгородска област обвиниха украинската армия в нов обстрел по областния център и други населени 
места. Разследва се случаят, при който въоръжен мъж откри стрелба по време на обучение на доброволци за участие във 
войната в Украйна. При инцидента загинаха 11 души, а други 15 бяха ранени.  
Украинският обстрел възпрепятства рестартирането на Запорожката атомна електроцентрала, което ще бъде невъзможно, 
докато фронтовата линия не бъде изместена от централата. Това заяви пред агенция ТАСС Владимир Рогов, председател 
на движението "Ние сме заедно с Русия". Що се отнася до състоянието на нещата в самия завод, според Рогов „всичко се 
подобрява, договорите със служителите се преподписват според руските стандарти, тече систематична работа за 
възстановяване на реда. 
Очаква се външните министри на ЕС на среща в Люксембург днес да одобрят мисия за обучение на 15 000 украински 
войници на територия на блока и отпускането на нови 500 милиона евро за доставка на оръжия. 
Според представител на европейските институции това е голяма стъпка и първа подобна за ЕС. 
Русия отново обстрелва центъра на украинската столица Киев, съобщи рано тази сутрин кметът Виталий Кличко, цитиран 
от УНИАН. Той призова хората да останат в укритията си. 
 
√ Проучване прогнозира стабилна победа на републиканците на междинните избори в САЩ 
По-малко от месец от междинните избори за Конгрес в САЩ проучвания показват стабилна победа на републиканците в 
Камарата на представителите, която в момента е ръководена от демократите.  
След искрица оптимизъм за демократите, породена от надежда за подобрение на икономиката и мотивирани да гласуват 
защитници на правото на аборт, изгледите за партията, която държи президентството, Сената и Камарата на 
представителите са мрачни. Според допитване на CBS News/YouGov и анализ победата на републиканците над 
демократите в Камарата на представителите изглежда стабилна с предвиждания за 224 срещу 211 места.  
Разочарованията от икономическата ситуация и продължаващата инфлация, въпреки добрите условия на пазара на труда, 
карат някои американци да се обезпокояват повече за цените отколкото преди месец. 
Според CBS републиканците печелят гласоподаватели, които поставят приоритет над икономиката, но те не са успели да 
увеличат базата си. 
Демократите пък не са успели да увеличат базата си от онези гласоподаватели, за които предимство е въпросът за абортите 
– тема, която е ключова за тях, съобщават още от CBS. Така в останалите няколко седмици като основна цел на партиите се 
очертава броят излезли да гласуват на вота на 8 ноември.  
От допитването също става ясно, че все повече американци, в това число някои независими избиратели смятат, че 
политики на демократите по-скоро вредят, отколкото помагат на икономиката. Две трети от регистрираните за гласуване 
като цяло смятат, че администрацията на Джо Байдън може да прави повече за справяне с инфлацията.  
 
√ Джанет Йелън: Икономиката на САЩ е устойчива въпреки инфлацията 
Предизвикателствата пред световната икономика произтичат главно от "ужасната" руска война в Украйна  
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Министърът на финансите на Съединените щати Джанет Йелън заяви в петък, че икономиката на страната остава устойчива 
въпреки забавящия се глобален растеж. 
Йелън подчерта, че понижаването на рекордната инфлация остава основен приоритет на администрацията на президента 
Джо Байдън. 
"Последните данни за инфлацията показват, че има да се върши още работа", каза тя пред репортери на пресконференция 
по време на годишната среща на МВФ във Вашингтон, предаде Ройтерс. 
В същото време Йелън отбеляза, че Европа е изправена пред "сериозни икономически напрежения". 
Отговаряйки на въпроси по време на пресконференцията, тя подчерта, че силата на долара спрямо другите валути отразява 
разликите между икономиките и различията във въздействието на настоящата криза. 
Коментирайки ситуацията в Украйна, Йелън заяви, че многостранният отговор срещу Русия заради нападението й срещу 
Киев "е проработил" и че се очаква руският БВП да се свие през тази година и през 2023 г. 
Според нея много от предизвикателствата, пред които е изправена световната икономика, произтичат от "ужасната война" 
на Русия в Украйна и продължаващото възстановяване от пандемията, но политиците подобряват координацията, за да се 
справят с тях. 
Войната в Украйна повиши рязко цените в световен мащаб, посочи американският финансов министър, като повтори за 
пореден път, че Вашингтон продължава да желае налагането на таван на цените на руския петрол, за да се стабилизира 
енергийния пазар. 
Тя обаче добави, че все още не е взето решение за нивото на тавана на руския петрол, но подчерта, че Москва "не трябва 
да печели" от войната си срещу Украйна. 
"Инфлацията е повишена в много страни. Растежът се забавя в световен мащаб. Виждаме също така колебания в 
капиталовите потоци и силни движения на финансовите пазари", каза Йелън. 
Тя също така каза, че световните финансисти, които се събраха във Вашингтон, са се споразумели за решителни действия 
за укротяване на инфлацията, осигуряване на енергийни доставки и справяне с други предизвикателства. 
"Също така сме внимателни към последиците от макроикономическото затягане (вдигането на лихвите) в развитите 
икономики към останалия свят. Тази седмица сме по-добре информирани и по-добре координирани. Имаме решителност 
относно работата, която трябва да свършим у дома. И сме обединени около нашите колективни усилия да се справим с 
нашите общи предизвикателства". 
Финансовият министър на САЩ призова американските съюзници да ускорят финансовите плащания за Украйна. 
"Призоваваме нашите партньори и съюзници да се присъединят към нас, като изплащат бързо съществуващите си 
ангажименти към Украйна и да положат още усилия“, каза Йелън, когато по-рано в петък прие украинския си колега Сергий 
Марченко. 
Йелън каза, че по-бързата и по-голяма помощ ще помогне на Украйна, която се бори срещу бруталната руска инвазия, да 
поддържа основните правителствени служби и "да започне да изгражда и възстановява“. 
Междувременно Джанет Йелън заяви пред колегите си от ЕС, че е разочарована от факта, че Европейската комисия не се 
е присъединила към групата кредитори, предоставящи облекчение на дълга на Украйна. 
Великобритания, Канада, Франция, Германия, Япония и САЩ сключиха през септември меморандум за разбирателство 
относно спирането на обслужването на дълга на Украйна след нахлуването на Русия. Тогава групата "силно" насърчи други 
държави да предоставят облекчение на дълга на Украйна. 
"Ще кажа честно, че оставам разочарована, че ЕК не се присъедини към групата на кредиторите, за да предложи 
облекчаване на обслужването на дълга на Украйна", заяви Йелън на среща с финансовите министри на Европейския съюз 
и еврокомисарите във Вашингтон. 
"Както знаете, Украйна е изправена пред огромен недостиг на средства и се нуждае от пълната ни подкрепа", каза тя. 
 
3e-news.net 
 
√ Поскъпването на храните продължава трета поредна седмица 
През отминалите пет работни дни (10-14 октомври) храните на едро по стоковите тържища са се повишили с 0.75%, 
а от началото на годината цените им са нараснали с 31.19 на сто 
През втората работна седмица на октомври (10-14) храните на едро по стоковите тържища поскъпнаха за трета поредна 
седмица, след като преди това поевтиняваха пет поредни седмици. 
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който се поддържа от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) 
към 14 октомври е 2.141 пункта спрямо 2.125 пункта към 7 октомври или седмично нарастване на цените с 0.75 на сто. 
През първата седмица на октомври храните на едро поскъпнаха с 1.38%, а за двете седмици на октомври цените са 
нараснали с 2.13 на сто. 
Месечната равносметка 
от началото на годината показва, че през седем от месеците храните на едро са поскъпвали, а  през два са спадали. Най-
голямо месечно повишение на цените на едро е отчетено през март (+6.42%), а най-голямо поевтиняване през юни (-
6.18%). 
Общо от началото на годината до 14 октомври цените на храните на едро са се повишили с 31.19 на сто, а на годишна база, 
спрямо 14 октомври 2021 година ИТЦ е нараснал с 20.35% (от 1.779 пункта), сочат данните от бюлетините на ДКСБТ. 
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Базовото ниво на индекса от 1.000 пункта е от 2005 година. 

 
Седмичната равносметка 
показва, че през отминалите пет работни дни от включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ 34 хранителни продукти, 20 
са поскъпнали, 10 са поевтинели и 4 са без промяна в цената. 
От млечните и месните храни и варивата най-много са нараснали цените на брашното тип 500, а най-много са поевтинели 
малотрайните колбаси, вкл. шунка; при плодовете най-много са поскъпнали ябълките, а е поевтинели са само лимоните; 
при зеленчуците най-много са поскъпнали оранжерийните домати, а най-много е поевтинял зеленият пипер. 
При основните месни, млечни храни и варивата 
от всичките 20 включени в бюлетина на ДКСБТ, на седмична база поскъпналите са 12, а поевтинелите са 8, като трендът е 
в нормални граници – от минус 2.2% до плюс 5.9 на сто, което е характерно за сезона за тази група храни. 
Най-много е поскъпнало, както вече посочихме брашното тип 500 (+5.9% до 1.43 лв./кг), следвано от лещата (+3.6% до 4.08 
лв./кг), яйцата (+3.1% до 0.33 лв./броя), кашкавала „Витоша“ (+2.8% до 16.90 лв./кг), захарта (+2.6% до 2.58 лв./кг), зрелия 
фасул (+2.3% до 4.07 лв./кг), пакет масло 125 грама (+1.1% до 2.86 лв./броя), кравето сирене (+1.0% до 11.33 лв./кг), кисело 
мляко, 400 г кофичка (+0.8% до 1.24 лв./броя), ориза (+0.7% до 2.90 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че на годишна база всички млечни, месни и други храни, вкл. и варивата са поскъпнали, с 
изключение на зрелия фасул, а с над 1 лев са се повишили цените на 7 продукта, като най-голяма е разликата при 
кашкавала „Витоша“ (+5.20 лева), кравето сирене (+4.08 лева), варено-пушения салам (+2.08 лева), слънчогледовото олио 
(+1.47 лева), замразеното пиле (1.26 лева), лещата (+1.21 лева) и захарта (+1.16 лева). 
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При плодовете 
регистрирани в седмичния бюлетин на ДКСБТ, повечето са поскъпнали, като трендът при тях по това време на годината е 
в тесни граници - от минус 1.7% до плюс 1.5 на сто. 
Най-много са поскъпнали ябълките (+1.5% до 1.36 лв./кг), следвани от бананите (+1.0% до 2.89 лв./кг), поевтинели са само 
лимоните (-1.7% до 2.93 лв./кг). Без промяна в цената са прасковите (2.03 лв./кг) и гроздето (2.08 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че по същото време на миналата 2021 година повечето плодове са били по-евтини спрямо 
цените към 14 октомври 2022 година, с изключение на прасковите, като най-голяма е разликата на цените при гроздето и 
бананите. 
При зеленчуците 
на седмична база също поскъпналите са повече, като за тази група храни трендът е доста широк за сезона - от минус 0.6% 
до плюс 14.1 на сто. Най-много са поскъпнали оранжерийните домати (+14.1% до 2.91 лв./кг), следвани от доматите от 
открити площи (+7.0% до 2.29 лв./кг), зрелия кромид лук (+4.7% до 1.12 лв./кг), картофите (+4.0% до 1.05 лв./кг), 
оранжерийните краставици (), +2.6% до 1.95 лв./кг), зелето (+2.2% до 0.92 лв./кг). 
Поевтинял е само зеленият пипер (-0.6% до 1.65 лв./кг), а без промяна в цената са морковите (1.06 лв./кг) и червения пипер 
(1.97 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по горе е видно, че на годишна база повечето зеленчуци са поскъпнали, с изключение на зелето. Най-голяма 
е разликата на цените при оранжерийните домати (1.11 лева), домати от открити площи (0.59 лева), червения пипер (0.37 
лева) и зрелия кромид лук. 
 
√ Ръст с 31.9%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 376.00 лв. за MWh с ден за доставка 17 октомври 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 376.00 лв. за MWh с ден за доставка 17 октомври 2022 г. и обем от 53 987.50 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
покачване с 31.9 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 408.95 лв. за MWh, при количество от 29 307.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (24 679.90 MWh) е на цена от 343.05 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 250.95 лв. за MWh и количество от 1939.7 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 175.32 лв. за MWh (1961.1 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 часа – 678.4 лв. за 
MWh при количество от 2140.4 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 300.92 лв. за MWh при обем от 2116.5 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 285.11 лв. (145.78 евро) за MWh за 16 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 17 октомври 2022 г. се повишава до 376.00 лв. за MWh ( ръст от 31.9%) по данни на БНЕБ или 192.25 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 16 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 771.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 292.75 лв. за MWh. 

https://ibex.bg/
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Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
Име                     MW 
АЕЦ     25,02%    1077.15 
Кондензационни ТЕЦ   43,29%    1863.99 
Топлофикационни ТЕЦ   5,15%    221.94 
Заводски ТЕЦ    2,54%    109.55 
ВЕЦ     0,23%    9.98 
Малки ВЕЦ    0,94%    40.5 
ВяЕЦ     5,24%    225.63 
ФЕЦ     16,90%    727.76 
Био ЕЦ      0,68%     29.44 
Товар на РБ         3184.49 
Интензитетът на СО2 е 399g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Цените по европейските електроенергийни борси се задържат на нива от под 200 евро/мвтч в първия работен ден на 
седмицата 
Румънската OPCOM затвори при цена от 192,25 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 199,91 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 192,25 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 17 oктомври 2022 г. Цената за пиковата енергия е 209,09 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 175,40 евро/мвтч. Най-високата цена от 346,86 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 89,64 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 54 689,6 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 17 октомври ще бъде 199,91 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 121,17 гвтч. Максималната цена ще бъде 346,87 евро/мвтч и тя ще бъде в 8 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 94,94 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 17 октомври е 188,65 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 202,96 евро/мвтч. Най-високата цена от 345,04 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
4 ч тя ще бъде 89,64 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 64 363,0 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 17 октомври на Словашката енергийна борса е 190,53 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 8 ч и тя ще е 385,41 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 89,64 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 167,08 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 19 ч и 
тя ще е 277,19 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 89,64 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 17 октомври е 170,53 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
192,60 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 54 166,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 276,12 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 89,64 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 152,61 евро/мвтч на 17 октомври. Пиковата цена ще бъде 
169,09 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 441 046,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 272,22 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч тя ще бъде 86,14 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 17 октомври ще се продава за 216,38 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Газови сътресения 
Заради грешни икономически модели декарбонизацията в Европа ще забави темпото 
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Основни източници на енергия в Европа по страни: въглища (оранжево), водноелектрическа енергия (тюркоазено), 
природен газ (лилаво), ядрена енергия (червено), нефт (синьо), възобновяеми енергийни източници (светло зелено), 

няма (сиво). Източник: Statista, по данни на ВР 
 
Грешни икономически и пазарни модели, довели до надхвърляне на възможностите на Европа предимно в енергийната 
сфера. Това е един от изводите, които придобиват все по-голяма публичност напоследък. Не, че не се чуваха и преди. 
Заедно с новите реалности, очертани от войната в Украйна се налага връщане към възможностите и осмислянето на един 
по-бърз и по-различен енергиен преход. При това с внимание към рисковете, изказани и от дипломат номер едно на 
Европа, Жозеп Борел в частност за опасността от създаване на нови зависимости - по точно свързани с американските 
доставки на LNG. Но докато Борел говори за газа е важно да се направи и препратка към европейското законодателно 
активиране за критичните минерали. На този фон в по-дългосрочен план стои и въпроса за прекаленото залагане на 
слънчевите и вятърни мощности. Европа се нуждае от балансиране, а не за залитане в една посока, тъй като след 10 години 
може да има нови и още по-ефективни технологии. 
Газовите сътресения 
Цените на газа, които преди кризата бяха средно 20 евро за мегаватчас, запазващи се около това ниво в последното 
десетилетие, скочиха до над 200 евро през март тази година. На този етап не се очаква да паднат под 100 евро до 2025 г., 
поне според експертните изчисления на анализаторите от Ember. Експертите на Goldman Sachs пък имат очакване за спад 
на цените под 100 евро през следващата година, но корекция винаги може да има. Цените на газа се приемат за движещи 
цените на електроенергията в Европа в момента. Това е така обаче и заради загубата на производството от ядрени 
мощности и този факт трябва да бъде взет предвид. Примерите с Германия, а още по-отскоро и Франция в съчетание със 
сушата през последната година са показателни. Именно това извади на преден план газовите централи - те са в състояние 
да запълнят най-гъвкаво производството на електроенергия. Работата им в продължителен период от време, така, както 
се случи през тази година, от своя страна доведе до невероятен скок на цените на електроенергията. Сега газовите 
централи са заплашени от недостиг на газ от една страна, което означава намаляване на работата им и от друга страна ще 
бъдат подложени и на въздействието от ценови натиск, особено ако има таван на цената на газа. 
Търговците на природен газ очакват, че сътресенията на газовия пазар ще продължат и през следващата година. Причината 
е загубата на руските газови доставки. Експертите сравняват тази загуба на 100 млн. тона LNG, от които Европа е 
възстановила 40 млн. тона от различни доставчици. Търсенето от страна на индустрията е спаднало с до 25 %, а според 
последните данни на Европейската комисия. В същото време потреблението на синьо гориво е намаляло с 9 на сто. 
Въпросът е, че никой не може да прогнозира какво ще е търсенето. 
Краткосрочните рискове 
Европейските газохранилища са запълнени над 90 %, което в сравнение с предходната 2021 г. осигурява поне до около 9-
10 млрд. куб м природен газ повече. Това е добра новина. Добра е и новината за пускането на двата газопровода Baltic 
Pipe и българо-гръцката IGB. 
Рисковете обаче остават. Заради "саботажа" на двата газопровода "Северен поток" и "Северен поток 2" Европа няма да 
може да разчита на основните руски газови потоци и ще трябва да се примири с настоящото украинско трасе, което е с 
възможности за доставка на 6 млрд. куб м, както и с "Турски поток" с около 13 млрд. куб м. Ще трябва да отчете и 
намаляването на доставките от холандското находище Гронинген. 
Както сочат изчисленията, отпадането на някои производствени мощности в Европа, мека зима и намаляване на търсенето 
с 15 %, тоест на потреблението, както и запазване на настоящите доставки на LNG, плюс още поне 7 млрд. куб м природен 
газ ще гарантира сравнително спокойно преминаване през зимния сезон. Два са най-големите рискове - потреблението и 
доставките на LNG. 



18 

 

Временен застой 
Европа е изправена пред един проблем и той се нарича сигурност на доставките. В случая става въпрос за доставките на 
изкопаеми горива, от които Европа ще има особена нужда през тази зима, а и поне през следващите поне две. Това се 
отнася в голяма степен за природния газ, но въглищата също са на дневен ред. Това е така и заради разклатеният капиталов 
пазар, което съответно се отразява и ще продължи да се отразява на инвестициите в енергийния сектор като цяло. 
Тези дни експертите от Statista представиха графика на енергийния ландшафт на Европа, базирани на последния годишен 
доклад на BP. Изводът е следният: в региона съществуват различия, но както и преди те представляват основния дял на 
източниците на енергия, от които зависи континентът. Изключение правят Франция, която разчита основно на ядрена 
енергия и Дания, която се базира изключително на възобновяемите източници на енергия и основно на енергията от 
вятъра. 
Исландия, Норвегия и Швеция са единствените страни в Европа, които залагат основно на хидроенергетиката. Въпреки че 
това е само един от възобновяемите източници на енергия BP го отделя в подкатегория заради въздействието на 
хидроенергийните проекти върху околната среда. В Исландия и Норвегия на хидроенергетиката се пада дял от над 60 % за 
енергоснабдяването на страните. 
Войната в Украйна доведе до преосмисляне на енергийната политика на много държави. Погледите обаче основно са 
насочени към Германия, заради силната зависимост от доставките на природен газ от Русия от една страна и наблягането 
на алтернативните източници на енергия от друга. Сега реалностите там са такива, че страната отново отвори въглищни 
централи и допусна удължаване на живота на ядрени мощности. Това не означава отказ от декарбонизация, а просто 
забавяне на темпото, за да бъде гарантирана сигурност на енергийната система, устойчивост и достъпност. Въпреки това 
критиците на немския подход предупреждават, че има отстъпление и то по отношение на Системата за търговия с емисии 
и осъждат опитите за намеса в дизайна на пазара на електроенергия. "Политиците трябва да устоят на изкушението да се 
занимават с дизайна на пазарите на електроенергия. Опитите да се напълни държавната хазна с неочаквани данъци върху 
печалбите на енергийните фирми само ще навредят на европейската система, като увеличат несигурността относно 
възвръщаемостта, която тя предлага на инвеститорите. А инвестициите са спешно необходими за преодоляване на 
настоящата криза", предупреждава в своя статия за Economics проф. Veronika Grimm. 
Всъщност настоящата енергийна криза, подхранена от спирането на газовите доставки е само временен застой на процеса 
на декарбонизацията и връщане на политиците към едно по-толерантно отношение към тези горива, които законодателно 
изтриха от банковата система. Многократно споделяната теза, обратна на базата на зелената сделка, че е необходимо 
запазването на въглеродно-интензивни активи, за да се финансира и гарантира декарбонизацията се завръща успешно, 
въпреки че и този път тя среща противници, които застават сега пък на позицията за ново моделиране на поведението на 
потребителите. Нещо повече продължава да е в изолация от банковите среди. 
Търсенето и намирането на консенсус по тези проблеми вероятно ще се намери. Това обаче няма как да стане с таван на 
цената на газа. Ако очертаните проблеми по отношение на енергийната сигурност и устойчивост ще забавят енергийния 
преход с около поне три години, налагането на таван на цената на газа може да доведе до удължаване на процеса на 
декарбонизация до 5-7 години. Все още остава неизследван въпроса дали и какво разделение в обществото може да 
предизвика изпреварването на енергийната сигурност и устойчивост пред достъпността. Въпросът, на който също няма 
отговор е на коя страна ще застанат инвеститорите. 
Стара истина е, че признаването на проблема е част от решението. 
 
√ Ново разминаване: Фондовите пазари в Европа и САЩ с преобладаващи загуби, в София с печалби 
На БФБ най-голям седмичен ръст отчете секторният индекс BG REIT (+0.27%), следван от широкият BG BX40 (+0.09%) 
и равно претегления BG TR30 (+0.09%), а измерителят на „сините чипове“ SOFIX е без промяна 
Поредно разминаване между фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан през отминалата седмица (10-14 
септември), където преобладаващо основните индекси отчетоха понижения, докато на Българската фондова борса (БФБ) 
три от измерителите регистрираха повишения, а индексът на българските „сини чипове“ SOFIX беше на „нула“ – без 
промяна спрямо предходната седмица. 
Предишната седмица (10-14 октомври) също имаше разминаване между фондовите борси в България и Западна Европа и 
САЩ, където всички основни индекси отчетоха повишения, докато на БФБ и четирите измерителя регистрираха понижения. 
Преди това четири поредни седмици през септември и трите пазара бяха в синхрон, където доминираха загубите. 
Една от основните причини за загубите са публикуваните данни за инфлацията през септември в три от големите световни 
икономики. В САЩ и Франция забавя нарастването си, но остава висока и притеснява инвеститори, докато в Германия 
регистрира рекордно повишение от 10.0%, каквото досега не е отчитано от Федералната статистическа служба на страната 
Destatis. И въпреки че през последната сесия за миналата седмица фондовите пазари в Западна Европа и САЩ затвориха 
на печалба, което беше определено от анализаторите като „временно игнориране на инфлацията“ от инвеститорите, в 
крайна сметка точно повишаването на потребителски цени и в трите страни, което на практика изненада пазарни 
участници и анализаторите, е „виновно“ за доминиращия спад по фондовите пазари в Западна Европа и на „Уолстрийт“ 
през отминалата седмица, според „Ройтерс“. 
Другият, станал вече традиционен фактор, който притеснява инвеститорите дори повече, е продължаващото повишаване 
на лихвите от централните банки. Представители и на Федералният резерв на САЩ (Фед), и на Европейската централна 
банка (ЕЦБ) вече казаха, че двете централни банки ще вдигнат отново лихвите най-малко с половин процент на следващите 
си заседания, дори това да е за сметка на ръста на икономиката и респективно за цените на активите (акциите), които ще 
продължат да се сриват. 
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Досега според британския седмичник The Economics, за девет месеца от началото на годината акциите в САЩ са загубили 
12 трлн. долара от цената си, а държавните облигации около 7 трлн. долара. Същото се случва и в Западна Европа, затова 
и много анализатори смятат, че паричната политика на непрекъснато вдигане на лихвите, което постоянно оскъпява 
кредитирането не е най-правилното решение. Защото следващия ход на правителствата е да разработват компенсаторни 
програми за домакинствата и бизнеса, заради повишаването на цените на горивата и електроенергията, предизвикани от 
войната на Русия в Украйна и наложените санкции на Запада. 
Но според The Economist, „Европа се плъзга към рецесия, а Русия вече излиза от нея“. 
В статия със същото заглавие от миналата седмица изданието не подлага на съмнение ефекта от санкциите, тъй като, но 
въпреки тях руската икономика започва бавно да излиза от рецесията, макар много хора „да се съмняват в официалните 
данни за БВП, но представа за дейността може да се получи от различни източници“. Като за пример са дава "индикаторът 
за текущата активност" на американската финансова група Goldman Sachs, който следи състоянието на икономиките на 
месечна база. Данните показват, че активността в Русия е по-висока, отколкото в други големи европейски страни. 
МВФ наскоро също повиши перспективата на Русия за 2022 г., като прогнозира спадът на БВП да е с 3.4%, докато през април 
прогнозата беше, че руският БВП ще слезе с 8.5%. Всичко това от друга страна притеснява, защото нарастващата икономика 
ще позволи на Русия да продължи да отделя повече средства за военни разходи. 
Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ 
показа, че няма единна посока между фондовите пазари от двете страни на Атлантика, въпреки преобладаващите загуби. 
На борсите в Западна Европа има някакъв паритет между губещите и печелившите индекси, след като в предходната 
седмица всички отчетоха печалби, а общият измерител на най-големите компании в региона Stoxx 600 е със седмичен спад 
от 0.09%. От националните измерители на „сините чипове“ с най-голямо седмично понижение завърши британският FTSE 
100 (-1.70%), следван от испанския IBEX 35 (-0.54%). С най-висок ръст приключи германският DAX (+1.61%), следван от 
френския САС-40 (+1.39%) и италианския FTSE MIB (+0.30%). 
От другата страна на океана, на „Уолстрийт“ в Ню Йорк отминалата седмица приключи също преобладаващи загуби. 
Единствен с повишение завърши индустриалният Dow Jones (+1.18%), докато другите два основни измерителя с 
понижения: технологичният Nasdaq Composite (-3.11%), а широкият S&P 500 (-1.53%). 
Седмичната равносметка за БФБ 
През втората работна седмица на октомври (10-14) Българската фондова борса (БФБ) приключва търговията с повишения 
за трите индекса, докато българският измерител на „сините чипове“ SOFIX регистрирана „нула“ (между печалбата и 
загубата, без разлика спрямо предходната седмица), невиждана поне от 10 години, за разлика от фондовите борси в 
Западна Европа и Ню Йорк, както вече посочихме бяха без единна посока с преобладаващи загуби. 
Най-голям седмичен ръст отчете секторният BG REIT (+0.27%), следван от широкият BG BX40 (+0.09%) и равно претегления 
BG TR30 (+0.09%). 
От началото на октомври, за две седмици SOFIX e на загуба с 0.93%, а от началото на годината до 14 октомври регистрира 
общо понижение от 8.49%. За една година SOFIX е нараснал с 1.59%. 
БФБ отчете малко по-слаб седмичен оборот 
спрямо предходната седмица (3-7 октомври). Осъществени са 1726 сделки с 1 823 646 лота за 14 041 686 лева, спрямо 1 648 
сделки с 2 824 151 лота за 14 498 581 лева или с 48 сделки повече, но с 1 000 505 лота и 456 896 лева по-малко. 
Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 8 дружества, спрямо 9 в предходната седмица. Най-голям седмичен 
оборот отчете Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) със 7 сделки за 6 486 937 лева, следвано от Феникс 
Капитал Холдинг АД (PCH) с 12 сделки за 1 715 500 лева, американската Amazon.com Inc. (AMZ) с 43 сделки за 456 615 евро 
(893 048 лева), германската Siemens AG (SIE) с 69 сделки за 363 427 евро (710 790 лева), Уеб Медия Груп АД (WMG) с 32 
сделки за 589 693 лева, германският софтуерен доставчик SAP SE (SAP) с 66 сделки за 302 764 евро (592 111 лева), 
Проучване и добив на нефт и газ АД (NGAZ) с 4 сделки за 281 481 лева, Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) със 7 
сделки за 212 140 лева. 
В тази група на най-оборотните емисии за трета поредна седмица попада Чайкафарма висококачествените лекарства АД 
(THQM), а за втора поредна германската Siemens AG (SIE) и Феникс Капитал Холдинг АД (PCH). 
Осемте дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 11 481 700 лева, формират 85.33% от 
седмичния оборот на БФБ. За отбелязване е, че 2 дружества са реализирали сделки за над 1 милион лева. 
След като три от индексите са със седмично повишение, 
печелившите акции са повече от губещите 
при съотношение 37% за печелившите към 29% за губещите и 33 на сто без промяна. При другите показатели 
съотношенията също е по-голямо при печелившите: при емисиите (46% за печелившите към 49% за губещите и 14 на сто 
без промяна) и при сделките (48% за печелившите към 45% за губещите и 7 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ* 
Седмичният преглед (10-14 октомври) показва, както вече посочихме, че три от индексите са с повишения и един е без 
промяна: 
- при SOFIX не е регистрирано седмична промяна, спрямо понижение с 0.93% в предходната седмица. През отминалите 
пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 260 211 лота за 778 019 лева, 
спрямо 919 126 лева седмица по-рано; 
- при BGBX 40 е отчетен ръст от 0.23%, след спад с 1.89% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с 
акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 888 474 лота за 8 366 059 лева спрямо 
3 743 278 лева седмица по-рано; 
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- при BGTR 30 е регистрирано нарастване с 0.09% спрямо понижение с 1.27% в предходната седмица. През отминалите 
пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 432 546 
лота за 1 545 788 лева при 5 593 042 лева в предходната седмица; 
- секторният BG REIT е с най-висок ръст от 0.27% спрямо спад от 0.81% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки с 97 075 лота за 210 913 лева при 294 438 
лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
Начело в тази група е Топливо АД (TOPL) със седмичен ръст от 114.29“ и оборот от 74 449 лева, при последна цена от 6.000 
лв./акция и пазарна капитализация от 32 500 974 лева; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) с повишение от 47.50% и седмичен оборот от 17 447 лева, при последна цена от 1.180 
лв./акция и пазарна капитализация от 21 663 442 лева; 
- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) с нарастване от 8.49% и седмичен оборот от 14 456 лева, при последна цена от 2.300 лв./акция 
и пазарна капитализация от 6 986 786 лева; 
- германската BASF SE (BAS) с ръст от 6.38% и седмичен оборот от 92 441 евро, при последна цена от 44.100 евро/акция; 
- Стара планина Холд АД (SPH) е с повишение от 6.06% и седмичен оборот от 16 489 лева, при последна цена от 8.750 
лв./акция и пазарна капитализация от 183 750 000 лева; 
Най-губещите акции 
В тази група доминират акциите на американски компании, които се търгуват на БФБ, следвайки низходящия тренд на 
„Уолстрийт“ в Ню Йорк, където преобладаваха губещите емисии. 
- Начело сред най-губещите акции са на китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA), които се търгуват на борсата в Ню 
Йорк, с понижение от 9.30% и25 682 евро седмичен оборот, при последна цена от 78.000 евро за акция, след като в 
предходната седмица беше сред петте най-печеливши акции; 
- германската фармацевтична компания Fresenius Medical Care AG and Co. KGaA (FME) е със спад от 7.00% и седмичен оборот 
от 43 553 евро, при последна цена от 27.250 евро/акция; 
- американската технологична компания Nvidia Corporation (NVD) е на загуба с 6.65% и седмичен оборот от 24 658 евро, 
при последна цена от 118.500 евро/акция; 
- американската Amazon.com Inc. (AMZ) е с понижение от 5.61% и седмичен оборот от 456 615 евро, при последна цена от 
116.100 евро/акция, след като в предходната седмица беше сред петте най-печеливши акции; 
- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) е със спад от 5.41% и 71 421 лева седмичен оборот, при последна цена от 2.800 лв./акция 
и пазарна капитализация от 14 935 427 лева. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (10 - 14 октомври) с книжата на: 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) е начело на най-печелившите акции с повишение от 47.50% и седмичен оборот от 17 447 
лева, като са реализирани със 17 855акции, при последна цена от 1.180 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 
21 663 442 лева от 14 687 079 лева; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 30 септември с 500 акции за 
650 лева, след което цената им е спаднала с 7.14%, при последна цена от 1.300 лв./акция и пазарна капитализация от 17 
336 631 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 14 304 акции за 8 963 лева, след което цената им се е повишила с 6.56%, 
при последна цена от 0.650 лв./акция и по висока пазарна капитализация от 16 320 467 спрямо 15 316 130 лева седмица 
по-рано; 
- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 23 септември с 5 акции за 31 лева, 
след което цената им се е повишила с 19.23%, при последна цена от 6.200/акция и пазарна капитализация от 95 201 868 
лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирана сделка, като последната е била на 14 септември, с 10 акции за 36 лева, 
след което цената им се е повишила с 2.86%, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 
лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата работна седмица не са 
реализирани сделки, като последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите 
книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) също не са реализирани сделки, като последната е била на 4 октомври с 30 акции за 513 лева, 
след което цената им се е понижила с 14.57%, при последна цена от 17.000 лв./акция и пазарна капитализация от 147 985 
680 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но през отминалата седмица не са реализирани 
сделки, като последната е била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената 
им не се е променила. 
- Топлофикация Плевен АД (TPLP) са реализирани сделки с 13 355 акции на дружеството, за 20 030 лева, след което цената 
им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 лева; 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 23 септември с 15 акции за 24 лева, 
след което цената им не се променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 46 268 781 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации 
за 286 000 лева при номинална стойност от 1000 лева номинал/брой, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000 лева номинал/брой; 



21 

 

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg. 
* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото 
едни и същи емисии са включени в два и повече индекса. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg 
 
√ Четири от всеки пет града по света са изправени пред значителни климатични опасности като горещи вълни, 
наводнения и суши 
Докладът на CDP „Защита на хората и планетата“ показва, че свързаните с климата опасности засягат поне 70% 
от населението им 
Четири от всеки пет града по света са изправени пред значителни климатични опасности като горещи вълни, наводнения 
и суши, показват данни от нестопанската организация CDP за оповестяване на околната среда в четвъртък. Докладът на 
CDP „Защита на хората и планетата“ изследва 998 града от целия свят и показва, че в допълнение към 80% от екстремни 
климатични явления, за почти една трета свързаните с климата опасности застрашават поне 70% от населението им, 
показват данните, цитирани от Ройтерс.  
CDP е базирана в Лондон организация с нестопанска цел, която управлява система за разкриване на информация за 
компании, градове и щати по целия свят, за да докладват въздействието върху околната среда от техните операции. 
Според доклада близо две трети от градовете очакват опасностите, пред които са изправени, да станат по-интензивни в 
бъдеще, докато повече от половината очакват те да станат по-чести до 2025 година. 
Сред многото засегнати градове тази година са Карачи в Пакистан, където опустошителните наводнения убиха близо 1700 
души и Форт Майерс във Флорида, където ураганът Иън уби повече от 100 души. 
Възрастните хора, хората в домакинствата с ниски доходи, децата и маргинализираните малцинствени общности са най-
изложени и политиците трябваше да отразят нуждите на гражданите, когато планираха своя отговор на климатичната 
криза. 
Почти две трети от градовете са предприели поне един ориентиран към хората курс на действия в областта на климата и 
са виждали ползи, показва докладът, включително по-добра здравна и социална защита, икономически подобрения и 
подобряване на околната среда. 
Въпреки това, не всички градове могат да приемат такива подходи и неправителствената организация твърди, че е 
необходима по-голяма финансова подкрепа от страна на правителствата, за да се даде възможност за екологосъобразни 
инициативи и разпоредби. 
Повече от половината градове съобщават, че са изправени пред препятствия при постигането на целите си за намаляване 
на емисиите, като фискалният капацитет е най-често срещаното препятствие, показва доклада. 
 
Мениджър 
 
√ Руската хакерска група KillNet удари сайтове на български институции и летища 
Хакери от руската група KillNet обявиха, че са атакували сайтове на български държавни институции заради "предателство 
към Русия". Те съобщиха за нападението в своя канал в Telegram. 
Те твърдят, че над 10 държавни портала в България са били блокирани, включително сайтът на президента на България, 
правителството, Министерството на финансите, Министерството на отбраната, електронното правителство, 
Конституционния съд, Министерството на Правосъдието, Министерството на здравеопазването, както и сайтовете на МВР 
и разузнаването. 
„Заради предателството на Русия и доставката на оръжие на Украйна българското правителство е осъдено на срив на 
мрежата и срам!“, се казва в съобщението в канала на Telegram. 
Хакерите твърдят, че атаката е обхванала и четири сайта на български летища. 
Сигналите получени днес са за атака тип DDoS - разпределителна атака за отказ от услуга, която е овладяна своевременно, 
съобщиха от министерството на електронното управление. От ведомството уточняват, че от началото на деня днес 
спешните екипи на Министерство на електронното управление, МВР, ДАНС, Информационно обслужване, както IT екипите 
на държавните администрации работят по предотвратяването и превенцията срещу кибер атаки с различни сила и 
интензитет.  
Към този момент всички институционални сайтове работят нормално, като има готовност да се реагира при нови ситуации, 
отбелязват от министерството на електронното управление и уточняват, че "подобни кибер атаки се случват на ежедневна 
база и те не са прецедент." Екипите по киберсигурност, работят в постоянен режим 24/7 и успяват да неутрализират всеки 
сигнал или опит за атака, уверяват от министерството. 
 
√ Министърът на икономиката: Газовата криза е зад гърба ни 
Можем да кажем, че кризата с газа е зад гърба ни, България е обезпечена за следващите 12-14 месеца, заяви в студиото 
на "Събуди се" по Нова телевизия министърът на икономиката и индустрията в служебния кабинет Никола 
Стоянов.  Цените са ясни, а бизнесът може да работи спокойно, добави той.  
„Ситуацията е изключително динамична. Ако преди два месеца ме бяхте попитали дали очаквам такъв позитивен 
сценарий, щях да кажа „не”. Да, ако войната ескалира, може да се случи всичко, но сега имаме дългосрочен договор с 
Азербайджан, към него можем да добавим и тези за LNG и тръбен газ”, коментира още той. 

https://business.dir.bg/banki-i-finansi/novo-razminavane-fondovite-pazari-v-evropa-i-sasht-s-preobladavashti-zagubi-v-sofiya-s-pechalbi
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Относно рокадите в Министерството на икономиката Стоянов беше категоричен, че не е уволнявал на ангро или анблок. 
„Навсякъде съм взимал мерки, където виждам, че нещата не вървят добре. Нито един човек не съм освободил, който е 
избран с конкурс и има мандат”, уточни той. 
По думите му практиката всеки нов министър да сменя ръководството на държавни дружества е порочна и затова се 
подготвят промени в правилника. „За осем месеца не беше пуснат нито един конкурс. Аз за два месеца пуснах всички 
конкурси навсякъде”, обясни той, като уточни, че желанието му е да има прозрачност в назначенията. 
 
√ 1500 лв. глоба за шофьори без тахографски лист или карта 
1500 лева глоба ще плаща шофьор, който управлява моторно превозно средство, оборудвано с тахограф и не използва 
тахографски лист или карта. Това предвиждат промени в Закона за автомобилните превози, качени за обществено 
обсъждане. 
Временно ще бъде спиран от движение камионът или автобусът, ако превозвачът или шофьорът са монтирали устройство 
за манипулиране на тахографа, тахографския лист или картата на водача. Спирането ще важи до  отстраняване на 
нарушението в най-близкия лицензиран сервиз, пише още в промените. 
Санкцията произтича от необходимостта да бъде засилен контролът срещу използването на различни видове устройства 
за манипулиране на контролните уреди, регистриращи работата на водачите, се посочва в мотивите към законопроекта. 
Собственикът на фирмата трябва да предостави на шофьорите на хартиен носител или в електронна форма копие от 
декларацията за командироване, подадена чрез ИСВП; доказателство за превозите, извършвани, в приемащата държава 
членка.  Водачите пък са длъжни да ги пазят и показват при поискване. 
 
√ БНБ прогнозира значителен ръст на лихвите по кредити и депозити 
Значително повишаване на лихвите – както по кредитите, така и по депозитите залага БНБ в най-новата си 
макроикономическа прогноза. Започналият цикъл на повишаване на лихвените проценти от ЕЦБ, както и пазарните 
очаквания за по-нататъшно затягане на паричните условия в еврозоната са причината за прогнозираното 
предстоящо  покачване на лихвите и у нас. 
Най-голямото увеличение на лихвите по кредити и депозити очаква през четвъртото тримесечие на 2022  г. и през първата 
половина на 2023  г. Стабилизиране на нивата им най-вероятно ще настъпи от втората половина на следващата година, 
сочи още прогнозата на БНБ. 
Растежът на кредита за неправителствения сектор се очаква да се запази сравнително висок през 2022  г. и да възлезе на 
10.4% към края на годината. Перспективата за следващата година обаче е  забавяне на растежа на кредита както за 
домакинствата, така и за нефинансовите предприятия, под влияние на повишаването на лихвените проценти по кредитите 
в съчетание с прогнозираната по-ниска инфлация, както и предвижданото забавяне на растежа на частното потребление и 
слаба инвестиционна активност на фирмите. 
Търсенето на жилищни кредити ще продължи, стимулирано от значителното ускоряване на инфлацията при 
потребителските цени и оставащите отрицателни в реално изражение лихвени проценти по жилищните кредити, въпреки 
прогнозираното им увеличение, смятат от БНБ. 
Търсенето на кредитен ресурс от фирмите за оборотни средства и запаси ще се запази в краткосрочен план заради 
икономическата несигурност, продължаващите затруднения във веригите за доставки и значителното поскъпване на 
основни суровини и материали. 
Според прогнозата на БНБ депозитите в банковата система ще продължат да нарастват със сравнително високи темпове, 
подкрепяни от тенденцията за продължаващо повишаване на заплатите и очакваните по-високи лихвени проценти по 
вложенията. 
 
√ Хотелиери от зимните курорти настояват държавата да им поеме част от разходите за отопление 
Хотелиерите в зимните курорти настояват държавата да им поеме част от разходите за отопление през предстоящия сезон, 
тъй като сметките за ток и горива са многократно завишени и не могат да ги покриват. Това обяви пред  TravelNews Георги 
Щерев, председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). Организацията е предложила на 
служебния министър на туризма Илин Димитров два варианта, които да бъдат заложени в бюджета на държавата за 
следващата година. На хотелите, ползващи гориво, да им бъде предоставена безакцизна нафта (т. нар. оцветена нафта). 
Повечето обекти са именно на нафта. На хотелите, ползващи природен газ, трябва да им се поема сметката наполовина 
или да се направи таван на цената, както е при тока за бизнеса, обясни Щерев. Според него трябва да се запази и сегашната 
ситуация с подпомагането на бизнеса за скъпата електроенергия. 
„През студения сезон разходите за отопление на комплексите в зимните и СПА курорти са много високи. Някои хотели 
дори се замислят въобще да не отварят тази зима“, каза председателят на БХРА. Същевременно цените за настаняване не 
могат да бъдат увеличени драстично, защото ще предизвикат откази и отлив на туристи. Повечето обекти имат договорени 
цени с големите чужди туроператори още от миналия сезон и не могат да лавират. 
БХРА настоява още да се запази ДДС от 9% за целия туристически сектор и през 2023 г. Намалената ставка да важи за 
хотелиерите, ресторантьорите, туроператорите и ски и спортните съоръжения.  Министърът на туризма Илин Димитров 
коментира, че предлага намаленото ДДС от 9% за целия сектор да остане, както е и в момента. „Депутатите в 48-то Народно 
събрание ще трябва да решат и да покажат дали туризмът е приоритет“, подчерта той. 
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√ Джефри Нилсен: Въвеждането на еврото е правилна стъпка за България 
България трябва да се присъедини към еврозоната, за да участва във вземането на решения по паричната политика на 
Европейската централна банка, заяви в интервю за предаването „Неделя 150“ на БНР проф. Джефри Нилсен, преподавател 
в Американския университет и член на Експертния икономически съвет, представен през седмицата от вицепремиера 
Атанас Пеканов. В интервюто, след съгласието си да участва безвъзмездно в експертния съвет, Нилсен изразява 
единствено личната си позиция, без да ангажира нито съвета, нито университета. Той  заяви, че ще работи за 
подобряването на финансовите инструменти у нас. В разговора професорът обясни , че все още сме далече от окото на 
бурята в глобалната икономика, за чието настъпване предупреди Международният валутен фонд в рамките на годишните 
срещи със Световната банка.  „Мисля, че бурята вече е тук, имайки предвид колко е висока инфлацията. Учудих се от 
данните на Националната статистика, според които през август годишната инфлация е 17,7 %. Това е много над средното 
покачване в еврозоната и много над същия показател в Съединените щати. Рязкото покачване на цените наистина е буря“, 
поясни проф. Нилсен. „Струва ми се, че Международният валутен фонд коментира мерките за овладяване на инфлацията, 
която изпитваме, чрез покачването на лихвените проценти“, каза той. „Това е политика в еврозоната и в Съединените щати, 
което обаче води до забавяне на икономическата активност. Именно към тези буреносни облаци бе насочена позицията 
на фонда“, твърди професорът. Според него тепърва ни предстои да влезем в окото на бурята. На въпрос дали сигурната 
борба с високата инфлация е рецесията, проф. Нилсен обясни, че това е основният метод, по който централните банки са 
овладявали инфлацията в миналото. „Тук обаче трябва да помним, че основният фактор за инфлацията са високите 
енергийни цени. Ако се постигне споразумение по въпроса за руската война в Украйна, това със сигурност ще намали 
инфлационния натиск от страна на енергийните ресурси. Възможността да видим подобен развой обаче не изглежда 
твърде голяма поне засега“, обясни той. Според него в същото време, хората изключително много се страхуват от рецесия, 
но трябва да бъде направено разграничение между дълбока рецесия и лека рецесия. „В Съединените щати например вече 
половин година почти няма растеж на брутния вътрешен продукт. Той е стабилен и практически се свива спрямо миналата 
година“, допълни експертът. 
„Икономиката обаче все още е много силна, а безработицата – ниска. От тази гледна точка една рецесия, която по 
дефиниция е две поредни тримесечия със спад на икономиката, може да се окаже просто сянка, от която да не усетим чак 
толкова страшна болка. Всъщност, може изобщо да не се стигне до рязък ръст на безработицата, т.е. хората да не изпитат 
най-болезнената част от рецесията“, каза проф. Нилсен.  „Интересувам се от финансовите пазари и съм убеден, че те са 
много важни, за да се ускори икономическият растеж. В България обаче финансовите инструменти не са добре развити. 
Погледнете в какво спестяват хората – в недвижими имоти. Струва ми се, че особено компаниите в България биха се 
радвали на много по-благоприятно финансиране, ако използват по-голям набор от финансови инструменти. Така бизнесът 
им ще се развива по-добре. Именно тук могат да се направят изследвания, да се набележат конкретните проблеми и да се 
предложат решения за преодоляването им“, заяви Джефри Нилсен. 
 
√ Търговският дефицит на еврозоната достигна 50,9 млрд. евро 
Износът на стоки от еврозоната за останалия свят възлиза на 231,1 млрд. евро през август 2022 г. и бележи ръст от 24,0% в 
сравнение с август 2021 г., когато е бил за 186,4 млрд. евро. Вносът от останалия свят възлиза на 282,1 млрд. евро – той е 
с 53,6% повече спрямо с август 2021 г., когато е за 183,6 млрд. евро, сочат данните на Европейската статистическа служба, 
огласени в петък. 
Експортът от еврозоната за останалия свят в периода от януари до август се повиши в 18,7% до 1,859 трлн. евро спрямо 
същия период на миналата година, а вносът нарасна с 44,7% до 2,088 трлн. евро. В резултат на това еврозоната регистрира 
дефицит от 228,8 млрд. евро в сравнение с излишък от 124 млрд. евро през януари-август 2021 г. Търговията в рамките на 
еврозоната нарасна с 27,2% до 1,766 трлн. евро през от януари до август 2022 г. спрямо същия период година по-рано. 
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Първата оценка за износа на стоки извън ЕС е за 207,1 млрд. евро през август, което е увеличение с 24,2% на годишна база. 
За сравнение той е бил за 166,7 млрд. евро през август 2021 г. 
Вносът от останалия свят възлиза на 271,8 млрд. евро и бележи увеличение с 56,4% в сравнение с август 2021 г., когато е 
бил за 173,8 млрд. евро. В резултат на това ЕС регистрира дефицит от 64,7 млрд. евро в търговията със стоки с останалия 
свят през август 2022 г. в сравнение с -7,1 млрд. евро през август 2021 г. Търговията в рамките на ЕС нарасна до 329,5 млрд. 
евро през август 2022 г. и записва 32,3%-ен ръст в сравнение с август 2021 г. 
 

 
 
През януари до август 2022 г. износът на стоки извън ЕС нарасна до 1,657 трлн. евро - увеличение от 18,1% в сравнение с 
януари-август 2021 г., а вносът нарасна с 49,9% до 1,966 трлн. евро.  В резултат на това ЕС регистрира дефицит от 309,6 
млрд. в сравнение с излишък от 91,8 млрд. година по-рано. Търговията в рамките на ЕС нарасна с 25,1% до 2,740 трлн. евро 
през януари-август 2022 г. спрямо януари-август 2022 г. 
Всички страни от ЕС-27 отбелязват ръст в износа към трети страни през този август спрямо същия месец на миналата 
година, като най-голям е той в Словения (+98,1%) и Малта (+85,4%).  Изключение прави Кипър – страната регистрира спад 
на експорта с 22,9 на сто. 
 

 
 
По отношение на вноса от трети страни всички държави-членки регистрират голямо увеличение с изключение на Латвия (-
21,7%), Естония (-16,4%) и Люксембург (-13,6%). Най-голямо увеличение се наблюдава в Хърватия (+149,7%), Португалия 
(+93,5%) и Малта (+90,2%), сочат данните на Евростат. 
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√ Европрокуратурата разследва сделките за купуване на ковид-ваксини от ЕС 
Европейската прокуратура е започнала разследване на сделките за купуване на ваксини, сключвани на ниво ЕС. Това 
потвърди самата институция с кратко съобщение. "Европейската прокуратура потвърждава, че разследва закупуването на 
ваксини срещу КОВИД-19 в Европейския съюз", гласи то, цитирано от в. "Билд". Няма повече подробности по започналото 
разследване, а само уточнение, че потвърждението за започналото разследване е направено поради "изключително 
високия обществен интерес".  
По време на пандемията Европейската комисия договори и сключи договори за стотици милиони дози ваксина от името 
на държавите членки. Процедурата многократно е била критикувана, защото договорите бяха оповестявани само частично 
или защото е имало забавяния в доставката на ваксината, припомня "Билд", цитиран от БТА. 
В продължение на месеци особено критикувана беше сделката за до 1,8 млрд. дози от "Пфайзер/Бионтех" от пролетта на 
2021 г. Тогава обемът на договора се оценяваше на 35 млрд. евро.  
Както съобщи вестник "Ню Йорк Таймс", личният контакт между ръководителя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и 
шефа на "Пфайзер" Алберт Бурла  е бил решаващ за сделката. Твърди се, че двамата са си разменяли текстови съобщения. 
Европейската комисия отказа да предостави на журналистите достъп до въпросните текстови съобщения. Според доклад 
от септември Европейската сметна палата не е получила никаква информация за сделката. Европейският омбудсман Емили 
О'Райли остро разкритикува действията на Европейската комисия. 
 
√ Унгарската централна банка рязко покачва лихвите в опит да спаси форинта 
Унгарската централна банка рязко покачи някои лихви, за да спаси сриващия се форинт, и същевременно обяви, че ще 
освободи чужда валута от резервите си, за да плаща за вноса на все по-скъпите енергоносители, предаде Ройтерс, 
цитирана от БТА. 
Скокът от 15,5 до 25 на сто по обезпечените овърнайт заеми и пускането на търгове за еднодневни депозити с лихва от 18 
на сто идва, след като форинтът падна до рекордно ниски нива спрямо еврото и долара миналата седмица, под натиска 
на растящия търговски дефицит и липсата на достъп до финансиране от ЕС заради споровете между Будапеща и Брюксел. 
Миналия месец Еврокомисията предложи фондовете за Унгария на стойност 7,5 милиарда евро да бъдат замразени, 
заради неуспеха на страната в борбата й с корупцията и поради погазването на правото на закона. Това доведе до бърза 
разпродажба на форинти и унгарски държавни облигации. В опит да си върне средствата Будапеща обеща да извърши 
необходимите промени, но това още не се е случило. 
В същото време инвеститорите продължават да залагат срещу форинта, след като миналия месец централната банка спря 
да покачва лихвите на ниво от 13%, въпреки че инфлацията продължи да се покачва. 
Намесата на банката даде възможност на форинта да си върне позициите и да се покачи до 416,50 спрямо еврото при 
пикови стойности от 428. 
По-рано в четвъртък премиерът Виктор Орбан заяви, че е помолил финансовото министерство и централната банка на 
страната поне да намалят инфлацията наполовина през 2023 г. 
На онлайн брифинг заместник-управителят Барнабаш Вираг обяви, че банката ще осигури чужда валута от резервите си на 
енергийната група MVM, за да плати сметките си и до облекчи натиска върху форинта. До края на годината това ще коства 
на банката по 1,2-1,5 милиарда евро месечно, допълва банкерът. 
В края на септември валутните резерви на Унгария са възлизали на 38,7 милиарда евро.  
 
√ Полша поправи тръбопровода с петрол за Германия 
Полският оператор на петролопровода "Дружба" съобщи, че е отстранил теча, който стана причина за затварянето на част 
от тръбопровода от Русия за Германия. Операторът PERN каза в изявление, че неговите технически служби са 
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„възстановили пълната функционалност на повредената линия на тръбопровода, който доставя суров петрол на немските 
клиенти на компанията“. 
Причината за повредата все още не е установена и се разследва.  Течът беше открит на 11 октомври близо до село Зуравице 
в централна Полша. Компанията каза по-рано, че предварителните проверки показват, че течът вероятно е случаен. 
Откриването на теча в тръбопровода дойде на фона на опасения за сигурността на енергийните доставки в Европа, след 
като газопроводите „Северен поток“ в Балтийско море аварираха. Западните държави и Русия твърдят, че повредите са 
следствие на саботаж. 
Европа е изправена пред тежка енергийна криза в резултат на нахлуването на Москва в Украйна, което прекъсна 
доставките за много страни. Мрежата от тръбопроводи „Дружба“ пренасят нефт от Урал към Европа през разклонение, 
което минава през Полша и тръбопровод, който минава през Украйна. 
 
√ "Роснефт" завежда дело срещу Германия 
Германски съд оповести в събота, че е получил жалба от руския държавен петролен гигант "Роснефт“ във връзка с 
конфискацията на дъщерните му фирми в страната, предаде ДПА, цитирана от БТА. 
Жалбата, която е отправена срещу германското икономическо министерство, се разглежда в момента, съобщи говорител 
на съда в Лайпциг, но отказа да даде повече подробности.  
Берлинската правна кантора "Малмендиер" (Malmendier), която представлява "Роснефт", твърди, че условията за 
държавно попечителство не са били изпълнени. 
"Принудителна администрация, съчетана с правомощието да се продават акциите на германските дъщерни фирми на 
"Роснефт" на трети страни и то без компенсация е твърде далеч от конституционните правила", обяви правната кантора.  
Миналия месец Москва обвини Германия, че е предприела "принудителна експроприация" на германските дъщерни 
фирми на "Роснефт", определяйки конфискацията на инфраструктурата на петролните рафинерии като "незаконна". 
Германското правителство постави двете компании под попечителство през септември, като петролната рафинерия в 
Източна Германия PCK де факто се оказа под контрола на германския енергиен регулатор. 
"Роснефт" обяви, че решението на Берлин означава, че вече няма да е в състояние да "гарантира екологичната безопасност 
на завода", въпреки че е готов да преговаря за нов договор с германското правителство при определени условия. 
Според  правителството на източногерманската провинция, няма да има последствия за рафинерията. 
Решението на германското правителство да поеме контрола върху дъщерните компании идва на основата на планираното 
петролно ембарго срещу Русия, което трябва да влезе в сила от 1 януари.  
 
√ Петролът поскъпва на фона на надеждите за възстановяване на търсенето в Китай 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник, след като Народната банка на Китай запази лихвите си 
без промяна за втори пореден месец, разпалвайки надежди за добра перспектива за търсене на гориво в най-големия 
вносител на суров петрол в света, пише Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,66 долара, или 0,72%, до 92,29 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,59 долара, или 0,69%, до 86,29 долара за барел. Цените на двата сорта 
поевтиняха съответно с 6,4% и 7,6% миналата седмица. 
Анализаторите казват, че действията на централната банка на Китай са сигнал, че тя ще продължи да поддържа разхлабена 
парична политика Страната също обеща да увеличи значително вътрешния капацитет за енергийни доставки и да засили 
контрола на риска при ключови стоки, включително въглища, нефт и газ и електричество, съобщи високопоставен служител 
на Националната енергийна администрация в понеделник. 
Китай ще увеличи допълнително резервния си капацитет за ключови стоки, каза друг държавен служител на 
пресконференция в Пекин. 
Петролът намери подкрепа от комбинация от фактори, включително коментарите на китайския президент Си Дзинпин на 
конгреса на Китайската комунистическа партия, от които стана ясно, че икономиката на страната ще може да разчита на 
благоприятни политики, което е положителен знак за перспективите за търсене, каза анализаторът на CMC Markets Тина 
Тенг. 
Очаква се Китай да публикува търговски и икономически данни тази седмица. Въпреки че ръстът на БВП през третото 
тримесечие може да се възстанови от предходното тримесечие, строгата политика на президента Си срещу COVID-19 кара 
втората икономика в света да се изправи пред възможността да регистрира най-лошото си годишно представяне от почти 
половин век. 
В бъдеще се очаква цените на петрола да останат нестабилни, тъй като съкращенията на производството от страна на 
ОПЕК+ ще намалят доставките преди ембаргото на Европейския съюз върху руския петрол, докато силният щатски долар 
и по-нататъшното увеличение на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ ограничават  покачването на цените. 
Президентът на Федералния резерв на Сейнт Луис Джеймс Булард каза в петък, че инфлацията е станала „пагубна“ и трудна 
за спиране, като същевременно с това се с големи увеличения на лихвите. 
Членките на ОПЕК+ се срещнаха в неделя, за да одобрят рязкото съкращаване на производството, договорено този месец, 
след като Белият дом, засилвайки словесната война със Саудитска Арабия, обвини Рияд в оказване на натиск върху други 
страни, за да подкрепят този ход. 
ОПЕК+ обеща на 5 октомври да намали добива с 2 милиона барела на ден, което ще доведе до действителен спад от около 
1 милион барела на ден, тъй като някои членове на групата вече произвеждат под целите си. 
Въпреки това най-големият износител Саудитска Арабия ще запази стабилен износа си за ключови азиатски пазари през 
ноември. 
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Защо се стигна до потъването на милиони при ремонта на магистрала „Тракия"? Гост: Арх. Иван Шишков - 
служебен министър на регионалното развитие 

- Как ще продължи промяната в новия парламент? Гост: Настимир Ананиев - „Продължаваме промяната" 
- Какъв ще бъде бюджетът за следващата година и докога инфлацията ще изпреварва доходите ни? Гости: Любослав 

Костов - КНСБ; Михаил Кръстев – икономист 
- Как държавата да противодейства срещу киберпрестъпността? Гост: Красимир Коцев - експерт по киберсигурност 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Въоръжен мъж се барикадира в чужда вила в Стражица. Как приключи операцията по залавянето му 
- Когато кредитите поскъпват, инфлацията започват да се покачва и все повече браншове искат помощ от 

държавата. Какво ни очаква? 
- На прага на 48-ото НС - Как ще работят партиите, когато компромисът не е алтернатива. Гост: Николай Денков от 

“Продължаваме Промяната” 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - 10 хил. долара струвала атаката над държавните сайтове, хакерите ползвали и зомбирани перални 
в. 24 часа  - БЛС поиска разширени контролни права и посъветва: След 229 опита да се каже що е "лекарска грешка" - с 
болния да се говори открито, но с внимание 
в. Телеграф  - 35 години изплащаме имот от наеми 
в. Труд  - Зимните почивки с 30 на сто по-скъпи 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - ГЕРБ издигна Росен Желязков за шеф на парламента, "Промяната" контрира с Никола Минчев 
в. 24 часа - Станишев със заявка: ще връща БСП като фактор в политиката 
в. 24 часа  - Държавата май печели битката за границата с Турция 
в. 24 часа  - Кристалина Георгиева: Рискът от рецесия е 25%, правителства и централни банки да действат в режим на 
спешност 
в. Телеграф - ГЕРБ: Без ДБ няма правителство 
в. Телеграф - Душът ни щави с 30-40% отгоре 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Проф. Иван Илчев: Трябва да забравим илюзията, че македонците са братски народ 
в. Телеграф  - Петър Колев, българин от РМС: Северна Македония още не е независима държава 
в. Труд  - Ясен Тодоров, зам.-директор на Националната следствена служба пред "Труд News": Пазарът на наркотици 
силно се е разраснал 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Как да не сте сред губещите, когато дойде голямото обедняване 
в. Телеграф -  Хората правят общината, не обратното 
в. Труд - Невъзможните реформи 
 
√ Предстоящи събития в страната на 17 октомври  
София 

- От 09.30 часа във Френския институт в България, София, пл. Славейков, 3 сдружение "Лекари на света" съвместно 
с Европейската антибедност мрежа организира конференция по повод Международния ден за изкореняване на 
бедността с подкрепата на Посолството на Франция в България. 

- От 10.00 до 12.00 часа в зала Кеплер в Launchee на партерния етаж на ЦУМ, ще бъдат представени резултатите от 
шестото проучване за свободата на словото в страната, направено от АЕЖ-България и осъществено с финансовата 
подкрепа на Посолството на Кралство Нидерландия в България. 

- От 12.30 часа в централата на КНСБ на пл. "Македония" 1, ет. 2, зала "Европа", ще се проведе международна 
Заключителна конференция по проект, осъществяван от КНСБ и БСК с Норвежката конфедерация на профсъюзите 
LO и Конфедерация на норвежките предприятия NHO - 2019/101835 "Отговорен социален диалог за достоен 
живот" (Re-dial). Проектът е с фокус върху успешните практики за социално партньорство, организиране, 
привличане, колективно трудово договаряне, дигитална и зелена трансформация. 

- От 14.00 и 14.30 часа са насрочени заседания на Съдийската колегия на ВСС, във връзка с възстановяване на 
длъжност на членовете, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗСВ. 

- От 16.00 часа в градина "Кристал", ще се състои откриването на фотоизложбата "Хората на Будапеща и София". 
Събитието е по случай Деня на българо-унгарското приятелство - 19 октомври 

- От 18.00 часа в Дома на киното ще бъде отбелязан 100-годишния юбилей на големия български писател, 
киносценарист, хуманист и общественик Анжел Вагенщайн. 

*** 
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Асеновград. 
- От 10.00 часа министърът на земеделието Явор Гечев ще открие нов административен център на Общинска служба 

"Земеделие" (ОСЗ)-Асеновград, обслужваща и община Лъки. Събитието ще се състои пред новия център на ОСЗ, 
намиращ се в Асеновград, ул. Цар Иван Асен II №9, А, партер. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа кметът на Бургас Димитър Николов ще открие чисто новата сграда на филиала на детска градина 
"Синчец" в кв. "Горно Езерово". С откриването на новата градина ще бъдат разкрити 2 градински групи с общ 
капацитет за прием над 50 деца в тях. 

- От 18.00 часа в в бургаската галерия "Петко Задгорски" ще бъде представена изложбата "Интимно", в която са 
селектирани творби на едни от най-изтъкнатите български живописци - Йордан Кисьов, Димитър Казаков-Нерон, 
Янаки Манасиев, Светлин Русев, Георги Божилов-Слона, Янаки Кавръков, Александър Петров-Лавандулата, 
Валентин Колев, Наум Хаджимладенови др 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа в зала "Аула" на ИУ - Варна, ще бъде открит Дълбоко технологичен иновационен порт Варна (Varna 
Deep Tech Innovation Port), насочен към създаване и развитие на устойчиви технологични иновации. 

- От 12.00 часа в зала 205, ет. 2 в Ректората на Икономически университет-Варна, министърът на туризма д-р Илин 
Димитров и министърът на иновациите и растежа Александър Пулев ще дадат съвместен брифинг за медиите. 

*** 
Видин. 

- От 12.00 часа на Колодрума в град Видин ще се състои официалното откриване на миникомплекса по футбол, 
изграден от Българския футболен съюз (БФС) по програмата на FIFA "FORWARD" за развитие на масовия футбол. 
Очаква се на събитието да присъстват президентът на БФС Борислав Михайлов, изпълнителният директор на БФС 
Борислав Попов и други официални лица. Кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков ще поднесе приветствие. 

*** 
Ново село. 

- Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще посети учебен полигон "Ново 
село". Държавният глава ще участва в официалната церемония по поемане на ролята на Рамкова държава от 
Италия за бойната група на територията на България в контекста на усилените мерки за бдителност в рамките на 
НАТО. 

*** 
Разград. 

- От 17.30 часа в ХГ"Проф. Илия Петров", ще се състои представяне на книгата "Николай Антонов - Таланта. По 
виража" . 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа в РБ "Захарий Княжески", ще се състои представяне на Денчо Славов и неговия роман "Краят на 
светлината"(2021 г.). 

*** 
Хасково. 

- От 14.00 часа в залата на 2 етаж на Община Хасково ще се проведе пресконференция по проект "Подай ръка на 
нашите деца". 

- От 14.30 часа в залата на 2 етаж на Община Хасково, ще се проведе пресконференция по повод 47-мото издание 
на Музикални дни "Проф.Недялка Симеонова" и Международен конкурс за млади цигулари "Проф. Недялка 
Симеонова". 

- От 18.00 часа в ХГ "Ат. Шаренков", ще бъде открита ретроспективна изложба на фотографа Илия Мирчев" - Отвъд 
безкрая". 

- От 19.00 часа в ОНЧ "Заря-1858", ще бъде представен Комедиен спектакъл на Михаил Билалов - Бум Бум: Еволюция 
на престъпното мислене". 

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. 
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