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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Регионалният министър открива нов участък от автомагистрала "Хемус" 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще открие новопостроения участък Буховци 
– Белокопитово от автомагистрала "Хемус". Забавянето е от повече от две години. 
По договор участъкът трябваше да е готов през пролетта на 2020 г. Отсечката ще бъде пусната в експлоатация с Акт 16. 
Строителството на този участък започна през август 2018 година. 
Работата по строежа беше възстановена през септември след прекъсването и спрените плащания заради обвинения за 
нередности. Крайните срокове бяха удължавани многократно по различни причини. Последно заради промени в проекта, 
които са се наложили. 
 
√ Браншова камара "Пътища" с остра позиция срещу твърденията на служебния кабинет за АМ "Тракия" 
От браншовата камара "Пътища" излязоха с остра позиция срещу твърдения, изнесени на съвместна пресконференция на 
12 октомври на министрите на вътрешните работи Иван Демерджиев и регионалния Иван Шишков. 
Като спекулации и внушения определят от бранша твърденията на министрите за отчетени разлики в проектната дебелина 
на ядката и реализираната на участъци Лот 2 и Лот 3 на АМ "Тракия". 
От Камарата подчертават, че въпросните участъци са пуснати в експлоатация преди повече от 10 години, като при самото 
им изграждане са преминали през редица обследвания, проверки и анализи от страна на възложителя Агенция "Пътна 
инфраструктура" и Европейската комисия. 
Няма констатирани нередности и несъответствия, заявяват още в своята позиция от браншовата камара "Пътища". 
 
√ БДЖ отчита все по-малко закъснения на влаковете 
През последния месец се наблюдава тенденция към подобряване изпълнението на графика за движение на влаковете, 
което се изразява в намаляването на закъсненията на влаковете, съобщават от БДЖ. 
От началото на месец октомври изпълнението на графика се е подобрило с близо 10% в сравнение със същия период на 
предходния месец септември. Това се дължи основно на намаления недостиг на локомотиви от близо 21 броя средно на 
ден до 8 броя средно на ден след подобряване на ефективността в изпълнението на ремонтната дейност и стриктно 
следване на одобрения ремонтен график. 
Благодарение на увеличаването на броя на локомотивите в движение след извършен ремонт през месеците септември и 
октомври се постига изпълнение на графика за движение на влаковете над 90% в определени дни, като в някои дори се 
доближава до 95%. Подобни стойности в изпълнението на графика не са отчитани от месец юни, допълват от железниците. 
С постигане на стремежа недостигът на локомотиви да бъде сведен до минимум и преодоляване на възникването на 
закъснения по инфраструктурни причини, графикът за движение на влаковете може трайно да поддържа стойности на 
изпълнение от над 90% през предстоящите месеци. 
 
√ Любомир Дацов: Необходимо е да има период, през който икономиката да се саморегулира, да се изчисти 
Какво казват финансистите за зимата, която предстои? И какви политически решения трябва да бъдат взети, за да не 
затънем по-дълбоко в кризата? 
Два са основните фактора, които допринасят за по-ниския растеж - намаляване на нетния износ и забавяне на частното 
потребление заради по-високата инфлация. 
"Това, което се случва не е неестествено за икономистите, макар и неприятно от всяка една гледна точка, тъй като 
това означава например някой и друг фалит на предприятие, увеличаване на безработицата в определени групи", 
заяви икономистът Любомир Дацов. 
Благоприятно влияние върху икономиката оказва очакваното по-високо правителствено потребление, както и очакваното 
усвояване на средства по националния план за възстановяване и устойчивост. 
"Както виждаме, прогнозата на БНБ не отива на отрицателна територия за следващата година, абсолютно 
необходимо е да има такъв период, през който икономиката да се саморегулира, да се изчисти", заяви Любомир Дацов.  
По думите на Дацов при тези показатели на икономиката и липсата на достатъчно политическа воля, страната ни се 
отдалечава и от влизане в еврозоната в началото на 2024 година. 
"В момента не виждам нито структурни реформи на масата, нито ясни идеи и подкрепа за скоростно влизане", каза 
още Любомир Дацов. 
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Данните за прогнозата на растежа са взети от БНБ към 9 септември, не са взети под внимание евентуалните негативни 
последици от политическата нестабилност в страната, както и евентуалния недостиг на природен газ. 
 
√ Кризата във Великобритания: Премиерът Лиз Тръс не планира да подава оставка 
Британският премиер Лиз Тръс не планира да подава оставка, въпреки призивите както от опозицията, така и от редиците 
на собствената ѝ Консервативна партия. 
В интервю за Би Би Си, Тръс заяви, че съжалява за грешките, които е допуснала, визирайки мерки предложени от 
правителството ѝ, които доведоха до пълен крах на икономиката. Програмата доведе до рекорден срив на британския 
паунд и най-високата стойност на държавните заеми от 30 години насам. 
В резултат Тръс уволни финансовия министър и свой близък сътрудник Куази Куартенг. Новият министър Джереми Хънт 
напълно зачеркна досегашните предложения, включително мащабната схема за енергийни помощи. Лиз Тръс даде заявка 
да остане на поста си до редовните парламентарни избори през 2025 г. Според проучванията, ако изборите бяха днес, 
Торите ще загубят и следващото правителство ще бъде Лейбъристко. 
"Признавам, че допуснах грешки. Съжалявам и планирам да ги поправя. Назначих нов министър, вече вървим към 
стабилизиране на икономиката и фискалната дисциплина. Бяхме избрани през 2019 г. и трябва да изпълним това, 
което сме обещали - това е моят приоритет в момента. Ще остана на поста в името на националните интереси", 
заяви Лиз Тръс, премиер на Великобритания. 
 
БНР 
 
√ Арменският президент е на визита у нас 
Арменският президент ще бъде посрещнат от българския си колега с официална церемония на площад „Св. Александър 
Невски", по време на която в чест на госта ще отекнат 21 топовни салюта. Вахагн Хачатурян ще отдаде почит пред 
Паметника на Незнайния войн в София. 
По-късно двамата президенти ще разговарят на „четири очи“. 
Очаква се Радев и Хачатурян да направят преглед на двустранните отношения и да обсъдят възможностите за развитие на 
икономическите и културните връзки между София и Ереван. 
Очаква се във фокуса на разговорите да бъде и темата за  укрепването на сигурността в Южен Кавказ, както и ролята на 
Европейския съюз в процеса на постигане на траен мир в региона. 
Вчера Брюксел реши да разположи временно до 40 експерти на Европейския съюз за наблюдение по международната 
граница на Армения с Азербайджан, за да се улесни възстановяването на мира и сигурността в района.  
В София Румен Радев и Вахагн Хачатурян ще подпишат съвместна декларация, свързана с 30-ата годишнина от 
установяването на дипломатическите отношения между България и Армения. 
В присъствието на двамата държавни глави ще бъде подписан и протокол за създаване на Арменско-Българска търговско-
икономическа камара.  
В рамките на посещението си у нас, което продължава до 20 октомври, президентът на Армения ще разговаря със 
служебния премиер Гълъб Донев и ще изнесе лекция в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Вахагн Хачатурян 
ще посети и Пловдив. В програмата му са предвидени срещи с представители на арменската общност в България.  
 
√ Румен Радев: Проблемите на Българската армия да не се политизират и модернизацията да не се отлага 
Президентът Румен Радев призова проблемите на Българската армия да не се политизират и модернизацията на армията 
да не се отлага. 
Държавният глава посети учебния полигон "Ново село", където участва в официалната церемония по поемане на ролята 
на Рамкова държава от Италия за бойната група в нашата страна. 
Всяка една държава може да разчита на НАТО в случай на нужда, но тя трябва да разчита и на собствените си въоръжени 
сили, каза президентът Радев и коментира, че няма място за отлагане на модернизацията на българската армия. 
Той призова в никакъв случай да не се политизират проблемите на Българската армия и отново напомни, че през годините 
политиците не са се вслушвали във висшето военно ръководство и затова се забавя модернизацията на Българската армия. 
Относно исканията за предоставяне на оръжия за Украйна президентът Радев обяви, че първо трябва да имаме ново 
въоръжение за нашата армия и чак тогава да предоставим старото: 
"Трябва да е ясно, че предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна в момента, без да са въведени нови 
образци като заместване, ще задълбочи дефицита от боеспособности за дълъг период от време и то в условия 
на  влошаваща се среда за сигурност не само на север от нас, а и на Балканите". 
На учебния полигон "Ново село" се състоя официалната церемония по предаването на командването на 
многонационалната бойна група от българската страна на Италия, която поема ролята на Рамкова държава, а България 
продължава да изпълнява ролята на страна домакин. 
Към момента Италия участва с контингент в състава от близо 700 войници. Самата 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. 
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. 
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√ Военният министър поиска за отбрана 2% от БВП през 2023 г. 
Разходите за отбрана трябва да достигнат до 2% от БВП през следващата година, за да може успешно армията да бъде 
модернизирана, съобщи служебният министър на отбраната Димитър Стоянов на полигона Ново село край Сливен. Според 
него това са показали разчети на политическото и военното ръководство на министерството. 
Повод за искането да се достигне до тези два процента министър Стоянов коментира, че в условията на криза и войната в 
Украйна много от държавите в НАТО залагат вече между 2,5 и 3% за отбрана до 2030 година. 
"Това което ние се опитваме да постигнем заедно с военното ръководство е следващата година разходите за отбрана да 
бъдат 2% от БВП". 
Министър Стоянов не се ангажира да коментира какви средства ще бъдат отпуснати на българските военни за участието 
им в бойната група на Алианса на Ново село за следващата година.  
"Разработили сме два варианта - на 1,85% от БВП и на 2% от БВП. Нека да бъде гласуван бюджета и тогава ще коментирам 
и какви ще бъдат средствата за батальонната група. Трябва обаче да се знае, че заплащането тук е само за нашата част, т.е. 
само за нашите представители, които са в батальонната група". 
Според служебният военен министър Българската армия има спешна нужда от модернизация, за да може да се преодолее 
технологичната пропаст с армиите от НАТО. 
 
√ Атанас Пеканов: МВФ и СБ съветват - по-консервативни бюджети 
"Световната банка ще консултира страната по ключови реформи и проекти" 
Интервю на Константин Мравов с Атанас Пеканов в предаването ''Нещо повече'' 
"България е в ключовата фаза по изпълнение на Плана за възстановяване. Това включва реформи, които с години са се 
бавили, и много инвестиционни проекти. За да можем да ги приложим по най-добрия начин, Световната банка ще 
консултира страната ни по някои от ключовите реформи и проекти – като реформата по отношение на енергийната 
бедност". 
Това каза пред БНР вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Той оглавява българската 
делегация на годишните срещи на Международния валутен фонд (МВФ) и на Световната банка (СБ) във Вашингтон. 
И допълни, че Световната банка ще сътрудничи на страната ни също за проекта за геотермална енергия - България да 
изследва ресурсите си и по най-добрия начин да се възползва от тях. 
"Рязко е посланието на институциите - че има нужда от по-консервативни бюджети. Това идва в отклик на инфлацията. 
Кризата е по-различна отпреди 10 години, когато имахме силна рецесия и висока безработица. Сега това не е факт и 
затова затягане на фискалната политика е по-обосновано. Институциите промениха виждането си - преди 10 години 
смятаха, че няма проблем в период на по-лека експанзивна парична политика да има затягане на фискалната политика. 
Сега общото послание е, че двата инструмента на макроикономическата политика - паричната през лихвите и фискалната 
през бюджета, трябва да гледат в една посока - успокояване на инфлацията". 
В предаването "Нещо повече" Пеканов подчерта, че подпомагането от държавата трябва да продължи, но - добре 
таргетирано: 
"Трябва да бъде насочено към домакинствата, които страдат от покачващите се разходи на живот, към части от бизнеса. 
Всичко това не трябва да е разточително". 
По думите на вицепремиера влизането в еврозоната е допълнителен символ на стабилност за страната ни и може да 
донесе повече доверие в страната ни от страна на световните пазари. 
"Но политическата нестабилност създава пречки и забавяния. Затова трябва да има редовен кабинет". 
Интервюто с Атанас Пеканов можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Летище Мюнхен ще има активна роля в проекта за развитие на летище София 
Летище Мюнхен ще има активна роля в проекта за развитие на летище София. Това стана ясно по време на срещата на 
вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев с президента и изпълнителен директор на 
летище Мюнхен Йост Ламерс, както и с изпълнителния директор на летище София Хесус Кабайеро. 
На срещата Алексиев е изразил неудовлетворение от нивото на обслужване, което се предлага на пътниците и 
авиокомпаниите на летище София, и е посочил нуждата от повече усилия и конкретни действия, които да бъдат видими за 
потребителите на летищните услуги. 
Поет е ангажимент до две седмици летище Мюнхен да мобилизира свои експертни екипи, които да се включат активно в 
подобряване на управлението и предлаганите услуги на летище София. 
Предстои подписването на спогодби за въздушни съобщения със Саудитска Арабия, Азербайджан и Обединените Арабски 
Емирства, което е допълнителна възможност за увеличаване на пътниците, е посочил още българският министър. 
 
√ Само 14% от анкетирани 110 компании ще намаляват работни места 
Разговор с Надя Василева 
Българските работодатели значително ще забавят темпото на наемане на нови служители в периода октомври 2022 г. - 
март 2023 г. Според третото прогнозно проучване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ) 14% от анкетираните 
110 компании в 5 региона на страната планират да намалят работната сила през следващото 6-месечие в сравнение с 6% 
за същия период на миналата година. 
От друга страна 43% прогнозират увеличение на персонала и също толкова работодатели от 12 индустриални сектора ще 
запазят числеността на служителите си. Така нетният коефициент на заетостта е +29%, или спад от 11% спрямо предишния 
изследван период. 

https://bnr.bg/post/101722038
https://bec-bg.co/
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Тенденцията се запазва от предишни проучвания - най-оптимистични прогнози за следващите 6 месеца отново имат 
работодателите от секторите „Информационни технологии”, „Аутсорсинг” и „Производство”, коментира пред Радио 
София Надя Василева, председател на БКЗ. 
За разлика от друга година по това време – когато приключва активният туристически сезон, „Хотелиерство и 
ресторантьорство” отбелязва 5% положителна нагласа за наемане на още кадри. 
По думите на Василева дистанционната работа ще продължи да се налага – до 25% в световен мащаб. Друга тенденция 
при работодатели и служители е желанието за гъвкаво работно време. Освен това хората все повече обръщат внимание 
на сигурността и на корпоративната култура, мотивация, други придобивки и бонуси. 
Председателят на БКЗ апелира след украинците държавата да отвори възможностите за наемане на работа и на други 
бежанци. 
По отношение на включените в изследването региони в София 70% от работодателите прогнозират ръст на работната сила - 
осем процентни пункта по-малко спрямо предишното шестмесечие. В Пловдив коефициентът на заетостта остава без 
промяна - 8%, а прогнозата на работодателите от региона на Варна достига коефициент на заетост от +10%. 
Чуйте повече детайли в разговора на Елисавета Белеганска. 
 
√ ЕК предлага "динамичен" ценови таван за природния газ в ЕС 
Чехия: Европейската комисия ще представи във вторник предложение за таван на цените на газа 
Европейската комисия ще представи във вторник предложение за механизъм за ограничаване на цените на газа, каза 
чешкият министър на промишлеността и търговията Йозеф Сикела, чиято държава е ротационен председател на ЕС, 
предаде Ройтерс. 
Според проектодокумент, видян от Ройтерс, Комисията е готова да предложи "динамичен" ценови таван "в краен случай" 
за природния газ в Европейския съюз и задължителни ограничения за степента, до която търгуваните цени могат да 
варират в рамките на един ден. 
ЕС се стреми да се откаже от руските изкопаеми горива, но през последните месеци Москва до голяма степен отряза блока 
от своите газопроводи, повишавайки цените и предизвиквайки опасения в доставките, напомня агенцията. 
Съгласно предложението, което трябва да бъде одобрено от правителствата на ЕС, Европейската агенция за 
сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) ще бъде натоварена да изготви т.нар. "референтна цена" до 23 март 
за втечнения природен газ, от който ЕС купува повече. 
Комисията препоръчва потенциални интервенции в цената на Нидерландския газов хъб TTF, който се използва широко в 
Европа за договори и хеджиране. 
ЕК ще предложи установяване "в краен случай" на пазарна "динамична" цена, на която трансакциите с природен газ могат 
да се извършват на спот пазара на TTF при определени условия. 
Мерките не трябва да засягат сигурността на доставките, нито да водят до увеличаване на потреблението на газ, нито да 
засягат правилното функциониране на пазарите на енергийни деривати, се казва още в проекта, видян от Ройтерс. 
Правителствата на ЕС ще трябва да се съгласят с това и тези мерки ще продължат не повече от три месеца. Другите центрове 
за търговия с газ в ЕС ще бъдат свързани с коригираната спот цена на TTF чрез "динамичен" ценови коридор. 
Проектопредложението на Комисията също така посочва, че местата за търговия в ЕС трябва до 31 януари да определят 
лимит за степента, до която енергийните деривати за предния месец могат да се движат нагоре или надолу в рамките на 
един ден. 
Предложенията ще се нуждаят от одобрение от правителствата на ЕС, които спорят повече от месец, откакто Комисията за 
първи път предложи в началото на септември таван на цената само на руския газ. 
Членове на ЕС като Германия, Австрия и Нидерландия заявиха, че ценовите тавани могат да доведат до недостиг на газ и 
не успяват да стимулират спестяването на енергия. 
Други страни членки пък подкрепят идеята за широки тавани на цените. Белгия, Гърция, Италия и Полша искат ценови 
коридор за сделките на едро, което би означавало ценови диапазон с централна стойност под пазарната цена на синьото 
гориво. 
Предложението на Европейската комисия включва също така идеята за съвместни покупки на газ, механизъм за 
солидарност, за да се избегнат резки различия в доставките в блока и натиск за намаляване на търсенето на газ. 
 
√ Шолц: Германските ядрени електроцентрали ще останат да работят до средата на април 2023 г. 
Германският канцлер Олаф Шолц нареди в понеделник продължаване на дейността на останалите три ядрени централи в 
страната поне до 15 април 2023 г., съобщава Ройтерс. 
Кабинетът на Шолц потвърди решението му и че той е информирал министъра на икономиката и климата Роберт Хабек, 
министъра на финансите Кристиан Линднер и министъра на околната среда Щефи Лемке за решението си в писмо, което 
им е изпратил. 
"В жизненоважен интерес на нашата страна и нейната икономика е да запазим всички мощности за производство на 
енергия през тази зима. Канцлерът вече внесе яснота по този важен въпрос", посочи Линднер в изявление за медиите. 
Германия планираше да завърши поетапното спиране на ядрената си енергия до края на тази година, но сривът на 
енергийните доставки от Русия поради войната в Украйна накара правителството да остави две атомни централи в режим 
на готовност. 
Освен атомните електроцентрали Isar II и Neckarwestheim II, които вече са включени в проектозакона, министърът на 
финансите Кристиан Линднер настоя третата централа, Emsland, да остане в експлоатация до пролетта на 2023 г., като 
министърът на икономиката Хабек, чиято партия на Зелените е исторически анти- ядрено настроена, се съгласи. 

https://bnr.bg/post/101721964/samo-14-ot-anketirani-110-kompanii-shte-namalavat-rabotni-mesta
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Шолц също поиска от министерствата да представят "амбициозен" закон за повишаване на енергийната ефективност и да 
въведат в закон споразумение за постепенно премахване на въглищната енергия до 2030 г. 
Линднер приветства искането на канцлера, като каза, че правната рамка може да бъде създадена незабавно. 
 
√ Гръцкият министър на енергетиката преговаря в Баку за удвояване на газовите доставки 
Гръцкият министър на енергетиката Костас Скрекас е на посещение в Баку за уточняване на възможностите по удвояване 
на азерския газ към европейските страни. 
На среща в София президентите на България и Азербайджан се договориха  за възможностите София да получи повече от 
1 милиард кубически метра азерски газ на годишна база. 
Трансферът се извършва по Трансадриатическия газопровод, като Гърция ползва 20%, а останалата част се транспортира 
по интерконектора до България, както и по трасето до Италия, информират енергийни експерти, които участват в гръцката 
делегация в Баку. 
България очаква увеличение на доставките, припомнят коментаторите. 
В  рамките на посещението в Баку министър Скрекас ще обсъди техническите възможности за увеличаване на доставките 
преди решението на Европейския съюз за таван на цените на природния газ, съобщават гръцките медии по темата. 
Цената на природния газ в Гърция е много висока за битовите потребители, посочва проучване сред гърците. 
Правителството обмисля нов пакет помощи и за цената на нафтата на отопление съобщи министърът на развитието 
Андонис Георгиадис. 
 
√ Годишната инфлация в Италия през септември е 8,9%, най-високото ниво от близо 37 години 
Годишната инфлация в Италия през септември достигна 8,9%, което е най-високото ниво от близо 37 години насам, съобщи 
БГНЕС, като цитира Италианския национален статистически институт (ISTAT). 
Ускоряването на годишна база на ръста на показателя за всички стоки се дължи главно на цените на хранителните 
продукти (като се включват и алкохолните напитки) - 11,41% спрямо 10,1% през август. 
Инфлацията при цените на енергията, макар че остава висока, леко се понижава - 44,5% от 44,9%, което допринася за по-
ниската инфлация в транспорта - до 7,2% от 8,4%. 
На месечна база потребителските цени се повишават с 0,3% през септември, след като през предходния месец скочиха с 
0,8%. 
 
√ Британските лейбъристи с историческа преднина пред консерваторите 
Опозиционната Лейбъристка партия в Обединеното кралство се превърна в фаворит да ръководи страната с историческа 
преднина след дни на сътресения и обрати за воденото от консерваторите британско правителство. 
Лейбъристите увеличиха преднината си в социологическите проучвания пред консерваторите до цели 36 пункта, според 
Redfield & Wilton Strategies - компания за политически социологически проучвания, съобщава "Файненшъл таймс". 
Това представлява най-голямата преднина за която и да е партия в която и да е социологическа компания от октомври 
1997 г., посочиха от Redfield & Wilton. 
Очаква се опозиционната партия да събере 56% от гласовете, ако утре биха се провели общи избори в Обединеното 
кралство, което е подобрение с 3 процентни пункта спрямо предишното проучване на Redfield & Wilton от 13 октомври. 
В същото време Консервативната партия би взела едва 20% от гласовете, което е с 4 процентни пункта по-малко само от 
преди няколко дни. 
 
√ Никола Стърджън изложи аргументи за независима Шотландия 
"Ще има нов шотландски паунд, ако Шотландия се отдели от Обединеното кралство, но приказките за нужда от паспорти 
за шотландците за влизане в Англия са пълна глупост“. Това заяви първият министър на Шотландия Никола Стърджън, 
която на специален брифинг в Единбург изложи аргументите за независимост на Шотландия. 
Никола Стърджън тактично изчака специалното изявление на новия британски финансов министър Джеръми Хънт, който 
на практика "скъса" предлагания досега бюджет от премиера Лиз Тръс. 
Не особено впечатлена от събитията в Лондон, първият министър на Шотландия се фокусира върху това какво може да се 
случи, ако шотландците гласуват за независимост. 
Стърджън заяви, че няма определен график за учредяване на шотландска валута, но това ще стане, "когато му дойде 
времето" след получаването на независимостта. Както е известно британското правителство казва, че сега не е времето да 
се обсъжда независимостта на Шотландия. 
В документ на шотландското правителство, показан от Стръджън, обаче са посочени ключови въпроси като валута, 
търговия и гранични пунктове. 
В документа, наречен "Изграждането на нова Шотландия" се съобщават и подробности как Шотландия ще кандидатства 
за членство в ЕС, като остане в Общата зона за пътувания с Великобритания и Ирландия и се присъедини към Шенген. 
Митнически проверки на стоки между Шотландия и Англия сигурно ще има, но изобщо не става дума за посягане на 
свободното движение на хората, каза Стърджън. Предвижда се прекрояване на енергийния пазар и миграционната 
политика за стимулиране на трудещото се население. 
Стърджън възнамерява да проведе референдум за независимост на Шотландия през октомври 2023 година, като се стигне 
до правно споразумение с Уестминстър. 
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√ Прогнозата за рецесия в САЩ догодина достигна вероятност от 100% 
Рецесията в САЩ изглежда напълно сигурна през следващите 12 месеца, според новите прогнози на модела на Bloomberg 
Economics, което представлява удар върху икономическите послания на президента Джо Байдън преди междинните 
избори през ноември. 
Най-новите модели за вероятност за рецесия на икономистите на агенция "Блумбърг" - Анна Уонг и Елиза Уингър 
прогнозират по-висока вероятност за рецесия във всички времеви рамки, като 12-месечната оценка за икономически спад 
до октомври 2023 г. достига 100% спрямо 65% вероятност за сравнимия период през предишната актуализация на тези 
икономически модели. 
Прогнозата ще се окаже нежелана новина за Байдън, който многократно заяви, че САЩ ще избегнат рецесия и че всеки 
евентуален спад ще бъде "много лек“, тъй като той се опитва да увери американците, че икономиката е на стабилна основа 
под неговото управление, посочва агенция "Блумбърг". 
Затягането обаче на финансовите условия, упорито високата инфлация и очакванията за по-нататъшно вдигане на лихвите 
от страна на Федерален резерв повишават риска от свиване на БВП на САЩ. 
Разработеният модел дава по-сигурни индикации за рецесия от други прогнози. Отделно проучване на „Блумбърг“ сред 
42-ма икономисти предполага, че вероятността от рецесия през следващите 12 месеца сега възлиза на 60% спрямо 50 
процента месец по-рано. 
Прогнозите са в рязък контраст с оптимистичния тон на Джо Байдън. Президентът се съсредоточи върху силното 
нарастване на работните места, докато провежда кампания, за да помогне на демократите да запазят мнозинството си в 
Камарата на представителите и Сената на междинните избори след три седмици. 
Но инфлацията, която се намира близо до най-високото ниво от четири десетилетия, пречи на перспективите на 
демократите в предстоящите избори, като социологическите проучвания сочат, че икономиката е основният проблем на 
избирателите. 
Икономическият модел на Bloomberg използва 13 макроикономически и финансови индикатора, за да предскаже 
вероятността от икономически спад във времеви хоризонти от един месец до две години. 
Докато шансът за рецесия в рамките на 12 месеца е достигнал 100%, според този модел, шансовете рецесията да удари 
САЩ по-рано също се увеличават. Моделът прогнозира вероятността от рецесия в рамките на 11 месеца на 73% (спрямо 
30% преди това), а 10-месечната вероятност за свиване на БВП се повиши до 25% от нула процентни пункта. 
Влошаването на перспективите се дължи на широкообхватно влошаване на икономическите и финансови показатели, 
използвани като входни данни за модела, посочва Bloomberg Economics. 
 
Икономически живот 
 
√ Столичните търговски дружества трупат загуби, решение не се търси (засега) 
Анализът на Петя Георгиева е от бюлетина на Института за пазарна икономика… 
Общинските предприятия и тяхното управление са честа тема за публично обсъждане, но анализът на работата им се 
затруднява от липсата на единна база данни, която да улеснява достъпа до информация за текущото им финансово 
състояние. Както вече отбелязахме, предоставяната от общините информация за търговските им дружества и за 
общинските предприятия е по-скоро символична. Столична община, като най-голямата по бюджет и предоставяни 
публични услуги местна власт, следва да дава пример за публичност и управление на собствеността. Какво се случва на 
практика със столичните предприятия? 
Съгласно своите регистри Столична община има собственост в 56 търговски дружества – 18 със стопанска дейност, 
различна от здравеопазване и 38 лечебни заведения, както и управлява 11 общински предприятия, създадени по закона 
за общинската собственост. От особен аналитичен интерес са именно търговските дружества[1], собственост на общината, 
чрез които тя се намесва и управлява пазара в определени сектори, а в някои има доминиращо значение поне на местно 
ниво. На този етап изключваме от анализа общинските болници, които, независимо че също са търговски дружества, 
изискват по-специфична оценка. 
Столична община притежава собственост в търговски дружества, извършващи различни стопански дейности: от доставка 
на топлоенергия, транспорт и строителство, до пазари и охранителна дейност. В тях работят над 10 900 души. Най-големите 
дружества според размера на активите за 2020 г. са „Метрополитен ЕАД“ (малко под 3 млрд. лв.), „Топлофикация ЕАД“ (1,2 
млрд. лв.) и „Столичен електротранспорт ЕАД“ (284 млн. лв., като дружеството изпреварва „Център за градска мобилност 
ЕАД“). През двете години (2019 и 2020 г.) загуба отбелязват три дружества – Топлофикация, Столичен електротранспорт и 
„Спортна София 2000 ЕАД“. Само 4 от 16 дружества са подали отчети за 2021 година в Търговския регистър. За две 
предприятия („Софинвест ЕАД“ и „Географска информационна система – София ЕООД“) липсват каквито и да било отчети 
след 2018 година. 
 

https://ime.bg/bg/articles/svenlivata-prozranost-na-obshtinskite-ikonomiki/
https://www.sofia.bg/en/web/guest/public-registers
file:///K:/Economic%20Policy%20Review/1_Comments/1106-1110/1110/MSOEs_Sofia-LB.docx%23_ftn1
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Ето някои наблюдения от финансовите отчети на столичните търговски дружества: 

• Активите на столичните търговски дружества (без лечебните заведения) съвсем слабо нарастват до близо 5,1 
млрд. лв. през 2020 г. Общата им загуба обаче в рамките на една година се удвоява, достигайки 139 млн. лева. 
Основната причина за загубата се дължи на загубите на „Топлофикация ЕАД“ и на „Център за градска мобилност 
ЕАД“, съответно в размер на 67,3 млн. лв. и 62,5 млн. лева. Какъв ще е резултатът през 2021 година в условията на 
високи цени на горивата и нарастваща инфлация? Отчетът към третото тримесечие на 2021 година показва, че 
„Топлофикация ЕАД“ регистрира загуба в размер на над 151 млн. лв. или три пъти по-голяма в сравнение със същия 
период на предходната 2020 г. 

• Натрупаната загуба към края на 2020 г. в балансите на столичните търговски дружества е малко над 708 млн. лв., 
което е 44% от целия бюджет на Столична община за годината. 

• Приходите от продажби на дружествата намаляват с близо 130 млн. лева, основно заради намалените приходи на 
Топлофикация и ЦГМ. От големите единствено „Метрополитен ЕАД“ реализира сериозен ръст на приходите между 
двете години в размер на 15,1 млн. лева за 2020 година и оттам – печалба за годината. 

• За някои неблагоприятни развития обяснение може да се търси в пандемията от covid-19, но има и други фактори. 
„Метрополитен ЕАД“ например реализира малка печалба през 2020 г. от 1,7 млн. лв., но през 2021 г. отново е 
губещо предприятие с размер на отрицателния резултат от над 4,8 млн. лв. – очевидно краят на пандемията се 
отразява негативно на дружеството, може би заради намалелите субсидии?  

• Обобщеният отчет на Столична община за търговските дружества за 2020 г. всъщност ги представя, а не ги 
анализира, в него няма нито един обобщен финансов показател, чрез който да се прецени какво е състоянието на 
общинските фирми и какво е влиянието им върху общинския бюджет. Липсата на годишни данни за 2021 година 
също представлява проблем.   

• Без да правим подробен преглед на лечебните заведения, само ще отбележим, че всички общински болници са 
включени в сектор „Местно управление“ – това означава, че техните финансови показатели директно влияят на 
общинските (и оттам – на консолидираните) фискални показатели. С други думи от статистическа гледна точка те 
са част от „държавата“. 

• „Центърът за градска мобилност ЕАД“ и „Топлофикация ЕАД“ пък от своя страна са в списъка на НСИ с дружества 
извън сектор „Държавно управление“ с общ размер на задълженията над 0,1% от БВП за 2021 г. Това означава, че 
1) това са предприятия със значителен размер и 2) тези две предприятия са силно рискови от гледна точка на 
общинския бюджет и при невъзможност за финансиране на поне половината от разходите им със собствени 
приходи ще бъдат включени в сектора и ще започнат да оказват пряко влияние върху салдото на общинския 
бюджет, а оттам – и на консолидирания. 

В заключение ще отбележим, че влошаването на финансовите показатели на търговските дружества следва да се 
анализира по-подробно от общинската власт, за да се предприемат мерки в една от двете посоки – оздравяване и по-
добро качество на управлението или приватизация. Такива оценки не виждаме в документите на общината. 
Предоставянето на информация за дейността им – дали под формата на регистри, бази данни или  обобщена информация 
– обаче е първото необходимо, макар и недостатъчно, условие за добро управление. 
 
3e-news.net 
 
√ Министър Пулев: 30.6 млн. лв. за киберсигурност тръгват от днес за бизнеса по Плана за възстановяване 
550 млн. лв. по линия на Плана за възстановяване и други 550 млн. лв. от структурните фондове за иновации са на 
разположение на туристическия бранш само чрез МИР 
Министерство на иновациите и растежа отвори вчера за кандидатстване процедура за „ИКТ решения и киберсигурност“ за 
30.6 млн. лв. Това е втората процедура, която Министерството на иновациите и растежа (МИР) стартира по Плана за 
възстановяване. Това съобщи на брифинг министър Александър Пулев във Варна. 

https://www.sofia.bg/documents/20182/307329/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+2020%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf/f8d9c27b-23ae-4e1b-8f8f-9f920cd22a11
https://www.minfin.bg/upload/52766/List-NSI-UKAZANIQ-II-stage-2023.pdf
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„По процедурата българските компании могат да получат грантове от 3000 лв. до 20 000 лв., като няма да се налага 
съфинансиране“, изтъкна той. По нея фирмите ще могат да заздравят системите си за сигурност. Тя е изключително 
релевантна предвид ситуацията, посочи той и допълни, че българският бизнес ще може да използва средствата за 
киберсигурност, сайтове, онлайн магазини, приложения за телефони, IT-системи и дигитален маркетинг. Срокът за 
кандидатстване по процедурата е два месеца. 
„В МИР имаме вече 2 процедури отворени по Плана за възстановяване, като по първата за Технологична модернизация 
кандидатстването вече приключи и имаме отличен резултат, тъй като са подадени 2500 проектни-предложения“, съобщи 
Пулев. 
Министърът на иновациите и растежа съвместно с министъра на туризма Илин Димитров дадоха съвместен брифинг и 
проведоха  среща с туристическия бизнес във Варна, за да разяснят  възможностите по Плана за възстановяване и 
устойчивост (ПВУ) и структурните фондове на ЕС към туристическия сектор. 
Пулев подчерта, че по процедурата, която отваря днес за ИКТ решения и киберсигурност, допустими за кандидатстване са 
и компаниите от сектор туризъм. „Пари за иновации за енергийна ефективност и оборотни средства в туризма има по 
няколко направления по линия на МИР“, изтъкна той. По думите му по ПВУ, освен за ИКТ решения и киберсигурност 
фирмите от туристическия бранш ще могат да кандидатстват до края на годината и по предстоящата процедура за ВЕИ за 
собствено производство и съхранение на енергия, с бюджет от 200 млн. лв. Те ще могат да се възползват и от гаранционни 
инструменти за над 290 млн. лв. за растеж и за енергийна ефективност и възобновяема енергия. „Така средствата през ПВУ 
по линия на МИР за туризма са близо 550 млн. лв. само до края на годината“, каза той. 
Пулев уточни, че по линия на одобрената на 3 октомври в Брюксел Програма „Конкурентоспособност и иновации в 
предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) туристическият бизнес ще може да кандидатства за още близо 550 млн. лв. по различни 
процедури свързани с  разработване и внедряване на иновации. 
Той подчерта, че браншът е допустим и по линия на ресурс за оборотни средства през Фонда на фондовете и ББР. „По 
програма Възстановяване на Фонда, през 7 банки компаниите могат да вземат необезпечени кредити за 225 млн. лв., вкл. 
ресторанти, хотели и тур оператори“, посочи той и допълни, че  ББР също предлага оборотни кредити за компаниите от 
сектора на туризма – хотелиери и ресторантьори, като  средствата могат да се ползват както за покриване на текущи нужди, 
така и за рефинансиране на съществуващи задължения. 
Пулев посочи, че ББР трябва да прави повече за бизнеса и призова, че кани туристическия бранш да разработят заедно с 
МИР нови инструменти  през ББР за подкрепа на операторите в сектора на туризма по примера на подобни инструменти, 
които МИР и ББР разработват и за иновациите в земеделието. 
Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР Илияна Илиева добави, 
че министерството е сключило договор с Министерство на туризма по ОПИК на стойност 62,8 млн. лв. за справяне с 
миграционните предизвикателства вследствие на конфликта в Украйна. По него се преведени на родните хотелиери за 
разходи до момента за над 1 млн. нощувки на 93 834 бежанци, като първо МИР е изплатило авансова над 12 млн. лв. и 
предстои одобрение и плащане на междинен отчет на стойност още над  47 млн. лв. 
По думите на Илиева в момента  има ново искане от Министерство на туризма за нови 9 млн. лв., които МИР да осигури за 
нощувки и топъл обяд на българските хотелиери, приютяващи бягащите от войната украински бежанци. 
Министър Илин Димитров благодари на министър Пулев за бързия отговор и бързото трансформиране на ресурсите, така 
че да стигнат до родните хотелиери. 
 
√ Нов рекорд на инфлацията от 18.7% за септември за последните 24 години 
Годишната инфлация за миналия месец по стандартите на ЕС е 15.6 на сто 
Месечната инфлация за септември 2022 година е 1.2%, а годишната е 18.7% по националните стандарти (индекса на 
потребителските цени - ИПЦ), съобщи Националния статистически институт (НСИ). През септември 2022 г. спрямо 
предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: образование (+5.4%), жилища, вода, електроенергия, 
газ и други горива (+4.2%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (+2.3%). Намаление на цените е регистрирано в 
групите развлечения и култура (-4.6%), транспорт (-2.9%) и съобщения (-1.8%). 
През август НСИ отчете първия рекорд за нарастване на инфлацията за последните 24 години. 
Справка в данните на НСИ показва, че рекордни нива на потребителските цени са отчете през 1998 година, по времето на 
т. нар. Виденова зима, когато България изпадна в хиперинфлация над 1000 процента, отчетени от февруари 1997 година 
до август на същата година, а през септември 1997 година инфлацията спадна до 946.3%. След това започна стремително 
да пада с по 10 и повече процента на месец. Укротяването на потребителските цени започна през май 1998 година (от 
18.8%), през юни 1998 година (13.0%), а през септември на същата година беше регистрирана инфлация от 3.5 на сто. 
Тазгодишната септемврийска инфлация е значително по-висока и от най-високите стойности от времето на световната 
финансова криза през 2007-2008 година. Тогава НСИ отчете годишна инфлация от 11.0%. за септември 2008 година, показва 
справка в Калкулатора на инфлацията на НСИ. 
Инфлацията от началото на годината (септември 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 14.0%, а средногодишната инфлация 
за периода октомври 2021 - септември 2022 г. спрямо периода октомври 2020 - септември 2021 г. е 12.8%. 
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Месечната инфлация 
През септември 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се 
увеличили, както следва: 
- образование - увеличение с 5.4%; 
- жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 4.2%; 
- хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 2.3%; 
- облекло и обувки - увеличение с 1.9%; 
- здравеопазване - увеличение с 0.9%. 
- жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.8%; 
- разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.8%; 
- алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.4%; 
- ресторанти и хотели - увеличение с 0.3%. 
През септември 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се 
понижили, както следва: 
- развлечения и култура - намаление с 4.6%; 
- транспорт - намаление с 2.9%; 
- съобщения - намаление с 1.8%. 
През септември 2022 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: листни зеленчуци - с 9.9%, други пресни 
зеленчуци (зелен фасул, тиквички и патладжани) - с 8.2%, цитрусови и южни плодове - със 7.1%, домати - със 7.0%, яйца - с 
6.5%, макаронени изделия - с 5.3%, извара – с 5.2%, свинско месо - с 4.8%, зрял чесън - с 4.5%, сирене бяло саламурено - с 
4.5%, краставици – с 4.4%, нискомаслено прясно мляко - с 4.3%, захар - с 3.8%, месо от едър рогат добитък - с 3.1%, зеле - с 
3.1%, сол - с 2.9%, бира - с 2.9%, кайма - с 2.5%, шоколад и шоколадови изделия - с 2.4%, пълномаслено прясно мляко и 
кисели млека - с по 2.1%, малотрайни колбаси - с 2.0%, маргарин – с 2.0%, гъби - с 1.8%, газирани напитки - с 1.8%, кашкавал 
- с 1.7%, зрял боб - с 1.7%, плодови сокове, сиропи и нектари - с 1.6%, чай - с 1.3%, оцет - с 1.2%, хляб - с 1.1%, минерална 
вода - с 1.0%, трайни колбаси - с 0.8%, вина - с 0.7%, маслини - с 0.6%, зрял лук - с 0.6%, млечно масло - с 0.6%, ракии – с 
0.4%, леща - с 0.4%, кафе - с 0.4%, замразена риба - с 0.3%, и други. 
През септември 2022 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: пипер – с 12.5%, грозде - с 9.4%, 
кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 6.5%, ябълки - с 5.3%, ориз - с 1.8%, олио - с 1.2%, сухи сладкарски 
изделия - с 1.0%, готови ястия от хранителни магазини и супермаркети - с 0.9%, зърнени закуски - с 0.8%, прясна и охладена 
риба - с 0.7%, чипс - с 0.5%, и други. 
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: метан 
за ЛТС - с 18.3%, централно газоснабдяване - с 16.7%, пелети – с 12.7%, дърва за отопление - с 12.2%, въглища - с 6.8%, кина 
и театри - с 6.4%, учебна литература – с 5.1%, вестници - с 4.8%, висше образование- с 4.4%, облекло - 2.5%, стоки за 
домашни любимци – с 2.3%, пътнически автомобилен транспорт - с 1.9%, поддръжка и ремонт на ЛТС - с 1.6%, автомобилни 
застраховки - с 1.5%, градинарство и цветарство - с 1.4%, ресторанти, кафенета и други - с 1.3%,продукти и препарати за 
почистване и поддържане на дома - с 1.3%, водоснабдяване - с 1.2%, моторни и смазочни масла - с 1.1%, бръснаро-
фризьорски услуги - с 1.1%, резервни части за ЛТС - с 1.0%, материали за текущ ремонт и поддържане на жилище - с 0.8%, 
обувки - 0.7%, хладилници - с 0.7%, климатични инсталации - с 0.5%, събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 
- с 0.2%, и други. 
През септември 2022 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: пътнически 
въздушен транспорт - с 13.3%, други пощенски услуги (куриерски услуги) - с 12.8%, пакетни услуги за почивка и туристически 
пътувания - с 12.0%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 10.4%, услуги по краткосрочно настаняване - с 9.3%, автомобилен бензин 
А95Н - с 6.4%, автомобилен бензин А100Н - с 4.8%, дизелово гориво - с 3.2%, перални и съдомиялни машини - с 2.1%, 
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прахосмукачки - с 1.1%, телевизори - с 0.6%, газообразни горива за битови нужди - с 0.7%, продукти за лична хигиена - с 
0.6%, готварски печки - с 0.1%, и други. 
През септември 2022 г. цените на лекарствените продукти са се увеличили с 1.1%, а цените на лекарските и 
стоматологичните услуги - съответно с 0.1 и 0.3%. 
15.6% е годишна инфлация през септември по стандартите на ЕС 
Според Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ по стандартите на „Евростат“) през септември 2022 г. 
месечната инфлация е 0.7% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за септември 2022 г. спрямо септември 2021 
г. е 15.6%. 
Инфлацията от началото на годината (септември 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 12.0%, а средногодишната инфлация 
за периода октомври 2021 - септември 2022 г. спрямо периода октомври 2020 - септември 2021 г. е 10.9%. 
От предварителните данни, обявени на 30 септември от „Евростат“, инфлацията в еврозаната през миналия месец е 10.0% 
спрямо 9.1 на сто през август. Окончателните данни за септември статистическата служба на ЕС ще обяви на 19 октомври. 
Това предполага, че и за ЕС-27 най-вероятно инфлацията ще е над 10 на сто, а България ще е сред страните в ЕС с най-
висока инфлация за септември. 
 

 
 
Според ХИПЦ през септември 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски 
групи са се увеличили, както следва: 
- образование - увеличение с 4.9%; 
- жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 4.0%; 
- облекло и обувки - увеличение с 2.1%; 
- хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 2.0%; 
- здравеопазване - увеличение с 0.9%; 
- разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.9%; 
- жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.8%; 
- алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.4%. 
Според ХИПЦ през септември 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски 
групи са се понижили, както следва: 
- транспорт - намаление с 2.4%; 
- съобщения - намаление с 1.8%; 
- ресторанти и хотели - намаление с 1.8%; 
- развлечения и култура - намаление с 0.6%. 
Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК) 
Според ИЦМК през септември 2022 г. се регистрира увеличение с 2.9% на месечна база и със 17.4% от началото на годината 
(септември 2022 г. спрямо декември 2021 г.). 
През септември 2022 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са 
се променили спрямо предходния месец, както следва: 
- нехранителни стоки - увеличение с 4.7%; 
- хранителни продукти - увеличение с 3.0%; 
- услуги - увеличение с 0.3%. 
 
√ В страната има пълзяща, а не галопираща инфлация 
Тревожният сигнал е увеличението на цените в образованието - плюс 5,4 на сто, казва проф. д-р Татяна Хубенова от 
Института за икономически изследвания на БАН, коментирайки последните данни на НСИ за инфлацията през 
септември 
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Последните данни на Националния статистически институт (НСИ), според които годишната инфлация в България се е 
ускорила до 18,7 на сто през септември, говорят, че в страната има пълзяща, а не галопираща инфлация. Това каза в 
интервю за БТА проф. д-р Татяна Хубенова от Института за икономически изследвания на БАН, председател на Съюза на 
икономистите в България, потърсена за коментар във връзка с обявените вчера от НСИ данни. 
Инфлацията в България все още е пълзяща, защото тя е зависима от увеличението на цените в определени групи стоки и 
услуги, които са от основно значение за нарастващите разходи на бизнеса и населението, допълни проф. д-р Хубенова. 
За мен най-тревожният сигнал е, че наблюдаваме прираст на разходната инфлация не само вследствие увеличение на 
цените на енергийните ресурси, но и като нарастващи разходи за образованието (с плюс 5,4 на сто за септември спрямо 
август 2022г. ), за лекарствата, т.е. това, което е на дневен ред като сезонност на плащане на такси за домакинствата, 
чувствително е повлияло върху оценките на общия индекс на потребителските цени, каза проф. Хубенова. 
По думите й на второ място по тревожност е енергийната инфлация, понесена като разходи на домакинствата за жилища, 
вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 4,2 на сто. На трето място е инфлацията, която е малко по-забавена 
- при храните и безалкохолните напитки - увеличение с 2,3 на сто. 
Същевременно има спад на цените при "развлечения и култура", "транспорт и съобщенията", но затова пък силно са 
нараснали основните разходи на бюджетите на домакинствата, коментира ученият. 
Темповете на инфлацията в България ще засилят неравенствата 
Проф. Хубенова определи като тревожна оценката на НСИ по отношение на измерването на бюджетите на 20-те процента 
от най-нискодоходните домакинства през т.нар. малка кошница, като увеличението за храни и безалкохолни напитки през 
септември спрямо август е по-високо от средното равнище на увеличение на индекса на потребителските цени. За 
нехранителните стоки увеличението е 4,7 процента. В този смисъл, според учения, за нашето общество трябва да е ясно, 
че инфлацията няма да засегне еднакво различните социални групи - хората с различни доходи, а ще доведе до засилване 
на неравенствата. Това прави актуална темата за политиката на доходите и нейното провеждане на основа на съгласие в 
тристранното партньорство на правителство, работодатели и профсъюзи, допълни проф. Хубенова. 
Ще се свият нерационалните кредити 
Въпреки усещането за тревожност заради последните инфлационни темпове у нас, проф. Хубенова открои и няколко добри 
новини. Летните и есенните прогнози на ЕК обещават успокояване на инфлацията в ЕС през 2023 г., като по оценки на ЕК 
хармонизираният индекс на потребителските стоки на годишна база за 2023 г. за България се очаква да се намали на 6,8 
на сто. По думите на учения, чрез каналите на нашата икономическа обвързаност и фиксираност на валутния ни курс на 
лева към еврото и подготовката ни за приемането на еврото, политиката на ЕЦБ за повишаването на лихвените проценти 
вече обуславя конкретни промени към повишаване на лихвените равнища и у нас. 
Целта е с умерено повишаване на лихвите на банките да се успокоява инфлацията и темповете й на растеж да спаднат 
средносрочно. Очакването е, че ще се свият нерационалните кредити, които са базирани на факта, че при растяща 
инфлация, е по-евтино да вземеш заем, ако лихвеният процент се обезценява по-бързо, каза ученият. Икономиката е 
инерционна система и колкото повече се сдържа инфлацията, толкова по-добри ще бъдат шансовете за нейното 
средносрочно ограничаване и намаляване, изтъкна проф. Хубенова.  
Втората важна посока на намаляване на инфлацията в България според проф. Хубенова е свързана с това, че частното 
потребление вече се намалява поради влошаването на потребителското доверие след март 2022 г., като тази тенденция 
ще продължи и това ще доведе до намаляване на търсенето и сдържане на повишаването на цените. 
Същевременно проф. Хубенова препоръча всеки ден политиците да си препрочитат очакванията на бизнеса според 
актуалните бизнес анализи на НСИ. Икономиката работи въпреки политическата несигурност, но борбата с инфлацията все 
още предстои. Несигурността в законодателството, политическата несигурност - това пречи на бизнеса, и бизнесът иска да 
прехвърли разходите си върху потребителите чрез цените на стоките и услугите, коментира ученият. Ако бизнесът има по-
голямо доверие, той може да прогнозира и планира разходите и по-оптимално, и ще има по-рационално поведение към 
сдържане на инфлацията на разходите в интерес на това обемът на продажбите да не изпада в кризисни спадове и застой 
на пазарите поради свито потребление, допълни проф. Хубенова. 
Ниската безработица е добър атестат за рационалното поведение на българина 
Като положително явление за България през тази година ученият открои ниската безработица, което е добър атестат за 
рационалното поведение на българина. Броят на заетите е нараснал и през второто тримесечие на тази година, с което 
безработицата се сдържа на ниско равнище от 4,5 на сто, а хората имат рационална реакция при намаляването на реалната 
покупателна способност на доходите поради инфлацията. Повишеното търсене на работни места е и в контекста на 
умереното и неравномерното по сектори увеличение на възнагражденията, обясни ученият. 
Проф. Хубенова не се ангажира с прогнози дали в края на годината в България ще бъде надхвърлен психологическият праг 
на инфлацията от 20 на сто. 
Трудно е да се прогнозира средногодишната инфлация към декември заради изключително кризисната ситуация на 
международния пазар на енергийни ресурси, преди всичко на природния газ и нефта, но и поради военновременната 
обстановка, в която ние се намираме, каза ученият. Безспорно е, че има очаквания за задействане на противодействащи 
фактори на инфлацията, например мерки, свързани с очакваната регулация по отношение на цените на синьото гориво 
или компенсаторните мерки в електроенергийния сектор, също въпроси за социалната подкрепа на нискодоходни 
домакинства и социални групи в риск, както и по-ясни перспективи за отлагане на либерализацията на енергийния пазар 
за домакинствата. 
Проф. Хубенова посочи, че от значение за сдържането на инфлацията е и договарянето на компенсаторните плащания за 
бизнеса. Има свръхпечалби в производителите на електроенергия и България не може да не проведе разумна 
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средносрочна политика в тази област в интерес на националните индустрии и заетостта на трудовите хора, заяви проф. 
Хубенова. 
В секторите с висока добавена стойност, с прираст на продукцията и на производителността на труда, трябва да има 
увеличение на заплащането 
По повод казаното от служебния икономически министър Никола Стоянов в началото на октомври, че пикът на инфлацията 
в България вече е преминат и изразените от него очаквания, че благодарение на овладяването на цените на горива, ток и 
газ няма да има повече покачване, проф. Хубенова коментира, че това е смело заявено, предвид международната 
конюнктура. Може би се е имало предвид овладяването на голямата несигурност на доставките на газа в енергийния 
сектор, което беше реализирано в последните два месеца и за в бъдеще управлението на пазарните рискове не може да 
бъде оставено в каквато и да е политическа зависимост, тъй като е базисен икономически въпрос, допълни ученият. 
В рамките на това тримесечие може да се каже, че инфлацията беше сдържана и целта е инерцията на пълзящия ръст на 
инфлацията да бъде намалена, защото има вътрешни източници, които трябва да бъдат коригирани, каза ученият. Тези 
процеси вече се наблюдават и в паричната сфера, и в енергийния сектор. Но все още според учения липсва необходимата 
икономическа емпатия в нашето общество и бизнес и има спекулация с цените в области на най-необходимите 
потребителски стоки. 
Средносрочно много ще зависи от сформирането на работещо правителство с ясна бюджетна политика 
която да подпомага борбата с инфлацията и по-справедливото й отражение върху хората с по-ниски доходи. По принцип 
инфлацията не може да бъде равномерно компенсирана, но нормално е да има корекция към повишаване на заплатите в 
секторите, където темповете на растеж на възнагражденията несправедливо са изостанали, коментира още проф. 
Хубенова. 
Същевременно в секторите с висока добавена стойност и с прираст на продукцията и на производителността на труда, 
трябва да има по-цивилизован начин на увеличение на заплащането, както и стимулиране на по-високата 
производителност на труда, смята проф. Хубенова. 
Предизвикателството пред българската икономика 
според нея, е както да задържи работната си сила в условията на борба с инфлацията, така и да премине към повишаване 
на равнището на работната заплата според качеството на труда и прираста на производителността на труда в работещите 
сектори на икономиката, за да се избегнат силно нежеланите процеси на изтичане на работна сила към други страни както 
в ЕС, така и извън него. 
 
√ Фалшивите банкноти намаляват в края на септември 
През миналия месец в обращение в страната са били 584 241 733 броя банкноти на обща стойност 25 932 643 240, 
съобщава на сайта си Българската народна банка 
От началото на годината броят на фалшивите банкноти постоянно намалява – от 202 броя в края на март, през 168 броя 
към 30 юни, до 127 броя в края на септември, сочат публикуваните данни на сайта на Българската народна банка (БНБ). 
Най-много засечени са фалшивите 20-левови банкноти (57 броя, спрямо 78 в края на второто тримесечие), следвани от 50-
те лева (52/48), 10-те лева (15/10) и 100-лева (3/4). 
В същото време броят на фалшивите монети се увеличава – от 39 броя в края на второто тримесечие до 42 броя в края на 
септември. От монетите най-много са фалшивите 50 стотинки (30 броя спрямо 25 броя в края на юни), следвани от 2 лева 
(11/12 броя) и 1 лен (1/2 броя). 
Парите в обращение 
В края на септември в обращение в страната са били 584 241 733 броя банкноти, като на месечна база броят им намалява 
с 0,24 на сто, а на годишна се увеличава с 6,05 на сто. Най-много банкноти в обращение отново са били с номинал 50 лева 
- 228 914 490 броя, следвани от банкнотите с номинал 20 лева - 126 545 575 броя и с номинал 100 лева - 109 166 523. 
В края на септември стойността на банкнотите в обращение е била 25 932 643 240 лева или с 12,39 на сто повече от края 
на  септември 2021 година. Най-голям дял в стойността на банкнотите в обращение се пада на банкнотите от 50 лева (над 
44,14 процента от стойността) и на 100-левовите (42,10 на сто). 
През септември общият брой на монетите в обращение е 3 009 874 970 броя, като нарастват с 0.64% от 2 990 521 467 броя 
през август. Най-много са монетите от 1 стотинка (853 186 437 броя), следвани от 2 стотинки (781 868 197 броя), а най-
малко са монетите от 2 лева (83 229 318 броя) и 1 лев (178 596 690 броя). 
 
√ НЕК е приета за пълноправен член на EASE 
Национална електрическа компания вече е приета за пълноправен член на Европейската асоциация за съхранение на 
енергия (ЕАСЕ). Искането на обществения доставчик е одобрено от Изпълнителния съвет на ЕАСЕ, съобщиха от 
дружеството. 
Европейската асоциация за съхранение на енергия (ЕАСЕ) е създадена през 2011 г. със седалище в Брюксел, Белгия. ЕАСЕ 
представлява приблизително 60 членове, включително доставчици на комунални услуги, технологии, изследователски 
институти, оператори на разпределителни мрежи и оператори на преносни мрежи и организации, работещи в цялата 
верига на съхранение на енергия. ЕАСЕ цели насърчаване на съхранението на енергия за подпомагане на икономически 
ефективния преход към устойчива, неутрална по отношение на климата и сигурна енергийна система. 
В качеството си на пълноправен член НЕК ще участва в общото събрание, комисиите и работните групи, възможност да 
издигне кандидатура на свой представител в Изпълнителния съвет, както и във вземането на решения и изготвянето на 
ключови документи. 
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За НЕК като регионален лидер в производството и съхранението на чиста енергия, членството в ЕАСЕ е възможност за 
обмен на опит и идеи с другите компании в сектора за реализиране на целите на Зеления преход в интерес на обществото 
и потребителите. 
 
√ Повишение с 11.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 419.69 лв. за MWh с ден за доставка 18 
октомври 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 419.68  лв. за MWh с ден за доставка 18 октомври 2022 г. и обем от 55 759.20 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
ръст от 11.6 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 459.36 лв. за MWh, при количество от 30 242.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (25 517.10 MWh) е на цена от 379.99 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 277.02 лв. за MWh и количество от 2073.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 02 часа – 265.43 лв. за MWh (1926.2 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 часа – 657.16 лв. за 
MWh при количество от 2165.6 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 363.45 лв. за MWh при обем от 1911.7 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 376.00 лв. (192.25 евро) за MWh за 17 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 18 октомври 2022 г. се повишава до 419.68 лв. за MWh ( ръст от 11.6 %) по данни на БНЕБ или 214.58 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 17 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 636.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 322.43 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
Име                     MW 
АЕЦ     23,21%    1080.58 
Кондензационни ТЕЦ   46,47%    2163.96 
Топлофикационни ТЕЦ   5,29%    246.25 
Заводски ТЕЦ    2,38%    110.77 
ВЕЦ     0,22%    10.05 
Малки ВЕЦ    1,20%    55.89 
ВяЕЦ     5,06%    235.45 
ФЕЦ     15,66%    729.27 
Био ЕЦ      0,52%     24.12 
Товар на РБ         3645.9 
Интензитетът на СО2 е 446g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слаб ръст в цените по европейските електроенергийни борси за вторник 18 октомври 
Румънската OPCOM затвори при цена от 214,58 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 214,96 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 214,58 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 18 oктомври 2022 г. Цената за пиковата енергия е 234,87 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 194,29 евро/мвтч. Най-високата цена от 336,00 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч тя ще бъде 135,71 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 54 102,6 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 18 октомври ще бъде 214,96 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 124,56 гвтч. Максималната цена ще бъде 336,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 8 ч. 
Минималната цена ще бъде в 2 ч и тя ще бъде 135,71 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 18 октомври е 211,85 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 231,77 евро/мвтч. Най-високата цена от 329,09 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 2 ч тя ще бъде 135,71 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 61 836,9 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 18 октомври на Словашката енергийна борса е 209,40 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 21 ч и тя ще е 340,38 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч тя ще бъде 135,71 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 191,66 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и тя 
ще е 286,73 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч тя ще бъде 135,71 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 18 октомври е 195,46 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
210,92 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 49 296,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя 
ще достигне 303,20 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч тя ще бъде 135,71 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 183,18 евро/мвтч на 18 октомври. Пиковата цена ще бъде 
199,68 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 477 464,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 277,30 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч тя ще бъде 135,71 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 18 октомври ще се продава за 215,26 
евро/мвтч за базова енергия. 

https://ibex.bg/
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√ Европейските електроенергийни борси стигнаха до разделение в опит да задържат цените под 250 евро за MWh 
Завръщане на фосилните горива и газа при по-малко производство на електроенергия. Това сочат предварителните данни, 
които дават  представа и за случващото се на електроенергийния пазар в Европа. А и не само. Цифрите говорят достатъчно 
ясно за заплетената ситуация, в която попадна и, от която все още не могат да излязат и европейските електроенергийни 
борси. 
Цените на природния газ спаднаха, европейските газохранилища се напълниха. Ако се съди по данните, обаче може да се 
окаже пресилено категоричното твърдение, че цените на синьото гориво са причината за високите ценови нива през 
лятото. Удобно се забравя спирането на АЕЦ в Германия на по-ранен етап и резкия курс на отказ от въглищата. 
Последствията липсват, но присъстват проблемите с атомните електроцентрали във Франция и сушата. Никъде в анализите 
не присъства политическият риск. Никой не говори за измерването му. Не се отчита влиянието на затрупаните с 
еврорегламенти администрации, водещи до промяна на бизнес средата, а и до нови разделения. Това на пръв поглед са 
все странични фактори, но натрупването им е част от ценовите нива. Сега се говори за успокояване на пазарите. Наистина 
европейските електроенергийни борси в сегмента ден напред направиха още една крачка с надежда за спад на ценовите 
нива под 250 евро за MWh. Важна подробност е, че това се случва в променяща се среда с настройка за рецесия. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 41-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на 44 291.77 GWh във 
вечерни часове на 16 октомври 2022 г. преди окончателния отчет (47 066.09 GWh след коригиране и допълване на данните 
за предходната 40-та седмица). 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от ЕС  за 41-та седмица, то достига до обем от 
39 742.94 GWh (42 397.02 GWh след корекцията в края на 40-та седмица), според данните на energy charts, базирани на 
ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията. 
От това общо производство на фосилните горива се пада дял от 17 497.91 GWh или 44.03 % преди корекция (15 719.91 GWh 
или 37.08 % окончателните допълнени данни за седмицата по-рано) . От тях през 41-та седмица - на кафявите въглища се 
падат 4087.17 GWh или 10.28 %, както и на каменните – 8.89 % (3531.31 GWh). Газът държи дял от 21.89 на сто или 8700.29 
GWh (17.38 % за 40-та седмица или 7368.56 GWh). 
Участието на ядрената енергия е изчислено за 41-та седмица е изчислено на 9302.07 GWh или 23.41 % спрямо 9714.24 GWh 
или 22.91 % след корекцията за 40-та седмица на 2022 г. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 12 942.96 GWh или 32.57 % (според уточнените 
коригирани данни за 40-та седмица – 16 962.87 GWh или 40.01 %). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 4784.90 GWh (12.04 %), а офшорните – 744.64 GWh или 1.87 %. 
Делът на електроенергията от слънчеви електроцентрали достига до 8700.29 GWh или 21.89 %. Що се отнася до 
хидроенергията, то делът й е от порядъка на 3.59 %, а от помпени станции – 4.80 %. Редно е да се отбележи и делът на 
биомасата – 3.37 %. 
Цените 
Европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ демонстрираха през изминалата седмица различията си. 
Дали обаче те се дължат само на особеностите на енергийните пазари, или има и допълнителни фактори, сред които и 
такива, касаещи свиване на индустриалното потребление ще стане ясно на по-късен етап.  Засега е ясно, че подходът за 
силно понижение през почивните дни дава резултат. Казано малко по различен начин – ценовите нива на европейските 
електроенергийни борси в сегмента „ден напред“, като че ли изпреварват и четиридневна работна седмица. По-
забележимо обаче остава поредното ценово разделение между пазарите. 
С ден за доставка 10 октомври очаквано цените стартираха с повишение от 10.5 % (162.09 евро за MWh) в Германия до 
23.% (208.07 евро за MWh) във Франция и останаха в широк диапазон. Най-високи отново останаха нивата в Гърция при 
ръст от 8% (278.85 евро за MWh) и Италия при скок с 35.3 % (281.59 евро за MWh). 
Най-ниска бе стойността, регистрирана за Полша при ръст от едва 2.1 % (101.16 евро за MWh). 
Оставащите при различен статут нива на Иберийския пазар (Португалия и Испания) отбелязаха ръст от 41.7 % и 43.5 % 
съответно (163.92 евро за MWh). 
Продължилото повишение във вторник, или с ден за доставка 11 октомври върна стойностите на по-познатите нива от над 
250 евро за MWh. На някои от европейските електроенергийни борси като на гръцката HENEX бе постигнат ръст от 36.0 %, 
което  доведе до цена от 379.26 евро за MWh. Високият ръст от 59.7 % вдигна стойността и на Българската независима 
енергийна борса (БНЕБ, IBEX) и румънската OPCOM до 357.24 евро за MWh. 
По-ниски останаха стойностите в Хърватия (плюс 37.1 % до 301.66 евро за MWh) и в Унгария (плюс 49.4 % до 297.21 евро за 
MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси ценовите нива  останаха в диапазона от 259.85 евро за MWh в 
Германия при скок от 60.3 % и 269.77 евро за MWh във Франция при увеличение с 29.7 %. 
Още с ден за доставка 12 октомври европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ преминаха към 
разнопосочност. Така на 10 от разглежданите борси постигнатите цени се върнаха към спад,  докато на други повишението 
продължи. Силното движение в посока надолу с 22.0 % успя да свали стойността на гръцката HENEX под 300 евро – 295.77 
евро за MWh, докато ръстът от 8.7 % качи нивото в Германия до 282.54 евро за MWh. 
Достатъчно силното понижение с 18.9 % свали ценовите нива на българската IBEX и румънската OPCOM до 289.67 евро за 
MWh. 
Точно противоположно, значителното увеличение с 34.6 % вдигна цената на електроенергията в този сегмент на полската 
борса до 200.66 евро за MWh. 
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Борсите на Иберийският пазар бяха  споходени пък от висок спад от 21.6 % - до 133.96 евро за MWh. 
Преобладаващо бе движението в посока надолу с ден за доставка 13 октомври. Разбира се, изненади останаха на осем от 
европейските електроенергийни борси. Така, въпреки слабия ръст от 2.4 % на IBEX и OPCOM стойността се върна близо до 
нивото от 300 евро за MWh – 296.63 евро за MWh. Повишението от само 1.1 % вдигна стойността в посочения сегмент и на 
гръцката HENEX – до 298.97 евро за MWh. Това раздвижване измести италианската GME като традиционна демонстрираща 
много високи цени. Там стойността се понижи с 5.4 % до 273.85 евро за MWh. Като цяло стойностите, макар и не до това 
ниво останаха над 250 евро за MWh и на германската електроенергийна борса, където спадът от 8.9 % очерта цена от 
257.46 евро за MWh, а във Франция понижението с 9.6 % намали постигнатото ниво до 259.90 евро за MWh. 
Определено с ден за доставка 14 октомври, или преди настъпването на уикенда ценовите нива на европейските 
електроенергийни борси постигнаха, грубо казано единство, обединявайки се около нивото от 260 евро за MWh. 
Завърналото се понижение от 12.1 % свали стойността на IBEX и OPCOM до 260.70 евро за MWh. Спадът от 5.1 % на 
електроенергийните борси в Хърватия и Унгария очерта нива от 261.59 и 260.48 евро за MWh съответно. 
Ръстът от 1.2 % в Германия и 0.2 % във Франция доведе до стойности от 260.65 евро за MWh и 260.47 евро за MWh 
съответно. 
Малко по-високи, но близо до този диапазон се запазиха и нивата на гръцката HENEX, където при спад 10.9 % стойността 
се установи на ниво от 266.38 евро за MWh, а и на италианската GME – понижението с 3.7 % свали стойността до 263.59 
евро за MWh. 
Противоположно бе движението на електроенергийната борса в Полша, на която бе отчетено повишение с 16.9 % - до 
172.52 евро за MWh. Иберийският пазар отчете понижение със 7.8 % - до 134.33 евро за MWh. 
Почивните дни доведоха до едни от най-ниските ценови нива, наблюдавани на европейските електроенергийни борси в 
сегмента „ден напред“ . Спадат на всички боси доведе до стойности в много широк диапазон с ден за доставка 15 
октомври  – от 214.02 евро за MWh (минус 18.8 %) в Италия ,  197.03 евро за MWh (минус26.0 %) в Гърция до 192.06 евро 
за MWh (минус26.3 %) в България и Румъния, както и 159.17 евро за MWh (минус 38.9 %) във Франция и 156.63 евро за 
MWh (минус 39.9 %) в Германия. 
Иберийският пазар отново се очерта с най-ниски стойности (минус 13.8 %) – 115.73 евро за MWh. 
Още по-значителният спад с ден за доставка 16 октомври свали стойностите още по-надолу – до 145.78 евро за MWh в 
България и Румъния (минус 24.1 %), но до 125.32 евро за  Франция (минус 21.3 %) и 95.86 евро за MWh в Германия (минус 
38.8 %). С това постигнатата стойност на германската електроенергийна борса остана най-ниска. Доста зад нея се наредиха 
страните от Иберийския пазар, въпреки понижението с 10.2 % до 103.97 евро за MWh. 
Новата седмица, очаквано започва с ръст, но разделението, отчетено още в началото на миналата седмица остава. 
Ценовите нива остават в много широк диапазон – от 216.38 евро за MWh на италианската GME (плюс 17.3 %) и 219.38 евро 
за MWh на сръбската борса (плюс 32.1 %)до  192.25 евро за MWh ( скок от 31.9 %) на българската  IBEX и 
румънската  OPCOM. На другия полюс остават стойностите на германската (плюс 59.2 % до 152.61 евро за MWh) и френската 
(плюс 39.1 % до 174.30 евро за MWh)борси. 
Средна месечна и средна годишна цена към 16 октомври 
Средната месечна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ се променя отново. След 
постигнатото изравняване, разликата е впечатляваща. Постигнатите нива дават сигнал, че европейските електроенергийни 
борси не успяват да се справят с редица предизвикателства. В случая май не става въпрос само за капацитет. 
На БНЕБ, както и на румънската OPCOM към 16 октомври средната месечна стойност  се повишава  до 237.55 евро за 
MWh  се покачва до (230.41 евро за MWh преди седмица,  на ниво от 212.78 евро за MWh преди две седмици). Тоест 
ценовите нива отново са напълно съпоставими, но с доста по-голяма разлика от предходни периоди. 
За другите европейските електроенергийни борси стойността в посочения сегмент се движи от 266.73 евро за MWh в 
Гърция и 263.04 евро за MWh в Италия, както и 222.46 евро за MWh във Франция. 
Отново по-ниска остава цената за Испания  - 142.92  евро за MWh и съседна Португалия –  143  евро за MWh. 
В Германия, средната месечна стойност е на ниво от 172.99 евро за MWh, а в Австрия – 205.03 евро за MWh. В Унгария 
изчисленията сочат за ниво от 226.33 евро за MWh, а за Полша – 131.95 евро за MWh. 
Средната годишна цена отново забавя хода си и вместо към ръст се насочва към понижение. Темповете обаче са по-слаби. 
Така средната годишна цена към 16 октомври на БНЕБ е 261.49 евро за MWh и все още е по-ниска, както от тази в Румъния 
(276.32 евро за MWh), Унгария (283.5 евро за MWh), така и от тази в Гърция (289.91 евро за MWh) и съседна Сърбия (288.35 
евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 320.64 евро 
за MWh в Италия и 183.31 евро за MWh в Испания и Португалия (183.85 евро за MWh) до 252.61 евро за MWh в 
Нидерландия и 245.32 евро за MWh в Германия, както и 292.35 евро за MWh във Франция и 166.97 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Петролният, газовият пазар, а и системата за търговия с емисии в Европа продължават да са на прицел. Натискът в резултат 
на санкциите, насочени към ограничаване на приходите на Русия за финансиране на военните действия в Украйна 
продължава да движи очакванията. 
Стойността на петролът сорт Brent с достигане до цената от 94.57 долара за барел на 13 октомври даде сигнал, че може да 
поднесе изненади. Понижението в края на седмицата до 91.63 долара за барел все още не означава потушаване на 
очакванията за недостиг. 
Петролният пазар се движи така или иначе към датата 5 декември, когато влиза в сила европейското ембарго. Изненади 
дотогава може да има, но по-важното е какво ще се случи, когато зимата е в разгара си. Очакването продължава и заради 
все още неизпълнената закана за таван на цената на руския газ. 
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В очакване на европейското решение е и газовият пазар. Спадът на цената по индекса TTF на борсата ICE до 141.75 евро за 
MWh, което е най-ниското, отчитано от края на юни все още не означава категорично движение в посока надолу. 
Успокоението на пазара е основно заради запълването на газохранилищата над 90 %. Пазарът обаче е напълно наясно, че 
гаранцията за енергийните доставки е временна, а не дългосрочна. 
Очакването за таван на цената на газа, както и при решението за таван на цената на петрола засега само предизвика руската 
реакция със заканата – край на доставките. Проста съпоставка на публичните данни сочи, че рискът остава и вече не става 
въпрос само за цени. 
На този фон стойността на емисиите по индекса ICE EUA, която отразява достатъчно добре колебанията на газовия пазар и 
амбициите за декарбонизация се задържа достатъчно устойчиво на ниво от 68 – 67 евро за тон. Призивите да не бъде 
вкарвана в политическа употреба продължават, тъй като СТЕ остава единствения видим гарант по отношение на стимулите 
за декарбонизация. 
Тенденции 
Трилемата енергийна сигурност, устойчивост и достъпност е нарушена е изводът на признати международни експерти. 
Кризата създаде „промяна на парадигмата“, казва председателят на Shell Бен ван Берден (изказване на форума Energy 
Intelligencе). Това според него се дължи на факта, че декарбонизацията се насочва и целите за сигурност и вече не обхваща 
само климата. Няма как това да не поставя въпроса за изместването на достъпността. Преди седмица германският политик 
Волфганг Шойбле призова германците да не хленчат и вместо един, да облекат втори пуловер, Нещо повече беше 
категоричен, че трябва да са наясно, че някои неща не са даденост. 
Както изглежда трудните времена дори не са започнали. Позициите, които европейските енергийни министри ще изкажат 
на 25 октомври в частност за таван на цената на газа може отново да са противоположни. Крайното решението обаче ще е 
на Европейската комисия. Със сигурност то ще трябва да успокои бушуващите страсти, изкарващи все повече хора на 
протести и да внуши, че всичко е наред. Може би. Засега. Временно, докато не се наложи да започнат истинските 
ограничения. 
 
√ Борсовите цени на газа спаднаха с цели 13.26 % 
Цените на газа в Европа продължават да поевтиняват и в началото на новата седмица, сочат данните от търговията. 
Ноемврийските фючърси за газа по индекса TTF на борсата ICE Futures стартираха със съществен спад – от нивото от 132.15 
евро за MWh. При затварянето на предишната сесия газовите фючърси също отбелязаха понижение до 141.99 евро за MWh 
Още в началото на търговията газовите фючърси дадоха сигнал за по-ниски стойности, но като цяло до обедните часове 
ноемврийските фючърси останаха в диапазона 138.32 евро за MWh – 129.5 евро за MWh. В следобедните часове цените 
останаха близо до 129 евро за MWh, но малко преди затваряне на търговията настъпи пореден спад. Така при затварянето 
ноемврийските фючърси се понижиха до нивото от 123.16 евро за MWh или с 13.26 %. Това е  близо и дори под нивото от 
16 юни – 123.57 евро за MWh. 
Междувременно газовите потоци през Украйна останаха малко по-ниски от предходните дни – 41.9 млн. куб. Другите 
трасета, както е известно са извън строя и по тях не се осъществява транспортиране. 
Европейските газохранилища вече са запълнени средно до 92.37 % или 1029.3903 TWh. 
Пазарът на газ е в очакване на срещата на високо ниво на 25 октомври, на която се очаква да бъде взето решение дали ще 
има таван на цената на газа. Очаква се и решение за обща покупка на природен газ и при какви условия, а също така и за 
отвързването на цените на газа от тези на електроенергията. Всички решения по предварителна информация ще бъдат 
временни и действащи само в определен времеви период. 
 
√ Фондовите пазари в Западна Европа стартираха новата седмица с повишения след фискалния обрат в Обединеното 
кралство 
С най-висок дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо нарастване приключи британският 
измерител FTSE 100 
Борсовите индекси по фондовите пазари в Западна Европа нараснаха в понеделник, сред като Обединеното кралство 
направи силен обратен фискален завой, който първо прати паунда и британските държавните облигации нагоре, следвани 
от фондовите пазари. 
Трима членове на британския парламент от Консервативната партия, както и някои водещи бизнесмени, призоваха 
британския премиер Лиз Тръс да подаде оставка след поредица от противоречиви икономически решения, съобщи The 
Financial Times. 
Сред решенията, които предизвикаха критики дори от съпартийците на Тръс, изданието посочва, наред с другото, 
назначаването на Хънт за ръководител на Министерството на финансите. През годината във Великобритания бяха сменени 
четирима финансови министри. Неговият предшественик на поста финансов министър Куази Куартенг обяви решението си 
да се оттегли 38 дни след назначаването му. 
Участниците на пазара, наред с други неща, очакваха изявлението на новия министър на финансите на Великобритания 
пред Камарата на общините в британския парламент. Той обяви, че правителството се отказва от значителна част от 
бюджетните стимули, обявени от предшественика му Куази Куартенг на 23 септември. Предложените от Хънт мерки ще 
спестят на британските власти 32 млрд. паунда, а „най-важната цел за страната ни сега е стабилността“. 
„Ще премахнем почти всички данъчни мерки, които бяха в бюджетния миниплан", каза Хънт. „Във време, когато пазарите 
с право изискват ангажимент за устойчиво финансиране, би било погрешно да се заемат пари, за да се финансира всичко 
това." Пазарите веднага реагираха с повишение, а британският паунд подскочи с 2.0% до 1.1399 долара за един паунд, а 
повечето акции, които се търгуваха на Лондонската борса поскъпнаха. 
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Инфлацията в Италия през септември 2022 г. според националните стандарти (CPI) се е увеличила с 8.9% спрямо септември 
2021 г. след нарастване от 8.4% месец по-рано, според италианската статистическа агенция Istat. Спрямо август тази година 
цените са се увеличили с 0.3 на сто. 
Ускоряването на инфлацията се дължи основно на динамиката на цените на хранителните продукти и услугите, отбелязва 
Istat. Ръстът на потребителските цени, с изключение на такива променливи фактори като цените на енергията, храните и 
алкохола, се ускори до 5% от 4.4% месец по-рано. Въпреки това, тези данни не предизвикаха никаква реакция на борсата 
в Милано, което затвърди налагащото се мнение на много анализатори, че инвеститорите вече игнорират инфлацията. За 
тях по-важна е паричната политика и по-конкретно повишаването на лихвите от централните банки. 
Опасенията за състоянието на световната икономика на фона на ситуацията в Украйна и нарастващите лихвени проценти 
в света остават в центъра на вниманието на инвеститорите. 
Оценките за вероятността от рецесия в американската икономика се повишиха рязко на фона на високата инфлация и 
нарастващите лихвени проценти в САЩ, според редовно проучване на The Wall Street Journal. Анкетираните от изданието 
оцениха вероятността от рецесия в САЩ през следващите 12 месеца на 63% срещу 49% през юли. Показателят надхвърли 
50% за първи път от юли 2020 г. 
Допълнителна подкрепа пазарите на акции в Западна Европа получиха от „Уолстрийт“, където броени минути след старта 
на търговията в понеделник и трите основи индекса се повишиха, благодарение на по-добрите данни от очакваното на 
втората по големина на активите банка в САЩ Bank of America, което се дължи на значителното увеличаване на лихвите от 
страна на Федералния резерв на САЩ, според „Ройтерс“. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.27%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям ръст беше испанският IBEX 35 (+0.95%), следван от британския FTSE 100 
(+0.33%), германския DAX     (+0.16%), италианския FTSE MIB (+0.15%) и френския CAC 40 (+0.09%). Следобед възходящият 
тренд се ускори за всички основни индекси в региона. 
 

 
Източник MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо нарастване 
приключи британският измерител FTSE 100. 
Всички секторни индекси затвориха на зелена територия, а с най-голям ръст беше измерителят на акциите на 
производителите на автомобили, като се повиши с 2.9%. 
Акциите на най-големия германски производител Volkswagen Group поскъпнаха на борсата във Франкфурт с 2.82%, а 
на Bayerische Motoren Werke AG (BMW) се повишиха с 2.01%. В същото време книжата на френската 
компания Renault нараснаха с 3.90%. 
На зелена територия завършиха акциите на германската биофармацевтична компания MorphoSys AG, които се повишиха 
с 6.67%. 
Сред печелившите са и акциите на Nokia Corp., които поскъпнаха с 2.14%. Финландският производител на 
телекомуникационно оборудване обяви, че е избран от телеком оператора Reliance Jio India за един от най-големите 
доставчици на оборудване за поддръжка на 5G мрежи в Индия. 
Книжата на Credit Suisse Group AG добавиха 2.63%, сред като швейцарска банка се съгласи да плати 495 милиона долара 
за уреждане на искове от американския щат Ню Джърси във връзка с транзакции, свързани с нейния бизнес с ипотечни 
ценни книжа на територията на САЩ. 
На върха на Stoxx 600 затвориха акциите на британската фирма за киберсигурност Darktrace, които нараснаха с 13.18%, 
следвани от книжата на нидерландската компания за доставка на храна JustEat, които спечелиха 12.47%. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха акциите на британския доставчик на финансови услуги Hargreaves Lansdown PLC, които се 
понижиха с 3.08%, след забавените отчети за приходите и новината, че изпълнителният директор Крис Хил се оттегля. 
Компанията съобщи, че активите под управление са намалели през първото тримесечие на фискалната 2023 г. Компанията 
беше засегната също от дело за фалит на един от нейните бивши мениджъри на фондове, Нийл Ръсел Уудфорд. 
Сред губещите в Лондон бяха и книжата на British Petroleum, които се понижиха с 1.23 на сто. 
 
√ Експортът на "Газпром" за чужбина за 9,5 месеца е спадал с 41,4 % 
Експортът на природен газ от „Газпром“ за страните от чужбина за настоящите 9,5 месеца е спаднал с 41,1% в сравнение с 
аналогичния период но миналата година – до 89,3 млрд. куб м, съобщава компанията. 
„Експортът за страните от чужбина е бил в обем от 89,3 млрд. куб м – с 41,4 % (с 63 млрд. куб м) по-малко от същия период 
на 2021 г. „Газпром“ доставя газ според потвърдените заяви“, се казва в съобщение на компанията, цитирано от руските 
информационни агенции. 
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Продължава да се увеличава експортът на „Газпром“ за Китай през газопровода „Силата на Сибир“ в рамките на 
двустранния дългосрочен договор между руската компания и CNPC. Доставките се осъществяват редовно и са над 
договорените дневни обеми. 
Търсенето на газа от компанията през газотранспортната система за вътрешния пазар за този период е спаднал с 5,2 % или 
с 9,5 млрд. куб м. 
Резултатите на компанията през миналата година сочеха, че експортът на газ за чужбина е увеличен с 5,8 млрд. куб м – до 
185,1 млрд. куб м и бе определен за четвърти най-висок в историята й. 
 
Мениджър 
 
√ Силен зимен сезон прогнозира министърът на туризма 
Министърът на туризма прогнозира силен зимен сезон, като подчерта, че предизвикателство остават енергоносителите и 
затова трябва да се запази таванът в цените на тока, като бъде въведен такъв и за газа. 
"Очакванията са през зимата туристите да бъдат с между 5 и 7% повече спрямо миналия сезон, а той беше рекорден. Ако 
няма таван на енергоносителите и помощи за безакцизно дизелово гориво, хотелиерите няма да издържат и някои изобщо 
няма да отворят", каза във Варна министърът на туризма Илин Димитров, цитиран от БТА.  
От началото на годината до края на септември 54 на сто от туристите в страната са били българи като почиващите са 
отсядали както по морето, така и във вътрешността на страната, отчете още министърът на туризма.  
Резултатите за летния сезон са значително по-добри от първоначалните очаквания. Броят на летовниците е с малко под 
13% в сравнение с 2019 г., която беше най-силната за родния туризъм. Показателно е, че българите продължават да почиват 
по Черноморието, което означава, че продуктът, който предлагаме, е достатъчно качествен, каза още министърът. 
"Има стабилизиране на броя на гостите от Обединеното кралство, Израел и Полша. Проблем е, че няма възстановяване на 
германския пазар. От 24 октомври в Полша ще се проведе петдневен туристически форум, в който ще участват много 
български компании. Ако срещата е ефективна, такива ще се проведат и в други държави, които представляват интерес за 
нас като дестинации", допълни Димитров.  
 
√ ЕК: Крайно време е България, Румъния и Хърватия да станат част от Шенген 
България, Румъния и Хърватия са изпълнили условията за присъединяване към Шенген и е крайно време Съветът на ЕС да 
предприеме необходимите стъпки. Това заяви вчера говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор 
на въпрос, свързан с най-новата европейска проверка за състоянието на външните граници, предаде БТА. 
Проверките, свързани с Шенген, са поверителни, поясни говорителят, попитан за оценките на проверяващите у нас и в 
Румъния, сред които бяха представители на ЕК и на държавите от ЕС. Комисията вече препоръча България, Румъния и 
Хърватия да бъдат приети в Шенген, посочи говорителят. 
Както БТА съобщи, очаква се днес Европейският парламент да призове България и Румъния да бъдат приети в Шенген до 
края на годината. Чешкото председателство на Съвета на ЕС обяви готовност да подложи въпроса на гласуване през 
декември. 
 
√ Германия може да повлече надолу икономиката на еврозоната през 2023 г. 
Икономиката на еврозоната се очаква да се свие през следващата година, тъй като регионът продължава да се бори с 
нарастващите разходи за енергия и риска от недостиг след нахлуването на Русия в Украйна, пише Блумбърг. 
Според икономисти, анкетирани от агенцията, брутния вътрешен продукт на региона на единната валута ще се понижи с 
0,1% през 2023 г. Преди месец икономистите очакваха растеж от 0,3%. 
Германия, която е най-голямата икономика в еврозоната, се очаква да регистрира свиване на БВП с 0,5%, докато във 
Франция, Италия и Испания се очаква да има растеж. 
Силната зависимост на Германия от руския природен газ я постави в трудна ситуация след избухването на войната в 
Украйна. На фона на скока на цените на енергията и растящия набор от стоки, потребителите се сблъскват с увеличаващи 
се разходи за живот, а бизнес доверието пада все по-ниско. 
Макар че то най-новите базови прогнози на Европейската централна банка показват, че икономиката на еврозоната ще 
избегне две последователни тримесечия на свиване, които констатират „техническа рецесия“, заместник-председателят 
на ЕЦБ Луис де Гиндос каза в интервю, публикувано в петък, че може да се стигне до „техническа рецесия“ на фона на 
повишена инфлация. 
„Германската икономика ще се свие през поне три поредни тримесечия подред до пролетта на 2023 г.“, каза Денис 
Хуцермайер, старши икономист в Изследователския институт Ханделсблат. „Но това ще бъде нетипична рецесия, тъй като 
търсенето на работна ръка ще остане високо и производителите все още имат голям запас от поръчки, по които да 
работят“, каза той. 
Икономистите, анкетирани от Блумбърг, преразгледаха нагоре прогнозите си за ръста на цените през следващата година. 
Инфлацията в еврозоната сега се оценява на средно 5,5%, докато предишната прогноза бе за 5%.Германия отбеляза най-
голямата ревизия нагоре сред големите икономики в блока. 
Очаква се ЕЦБ да вдигне лихвените проценти още по-високо през идните месеци, като прогнозата е депозитната лихва да 
достигне връх от 2,5% през първото тримесечие на следващата година. Първото намаление на лихвите се очаква да се 
случи през второто тримесечие на 2024 г. 
 
√ Големите амбиции на Зелената сделка може да станат причина за провала ѝ 
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Зелената сделка е инициатива, която има (и ще има) значително икономическо и преразпределително въздействие, 
различно от всичко, което ЕС е виждал досега. Изпълнението ѝ ще изисква фундаментални промени в основите на 
европейската икономика и трилиони евро инвестиции. Но дори и това може да не е достатъчно. Зелената сделка 
предвижда въвеждането на технологични иновации, които все още не сме открили, пише за 4liberty  Радован Дурана, 
анализатор в Института за икономически и социални изследвания (INESS). 
Сегашната енергийна криза е огромен урок за Зелената сделка. Амбициозните цели, смело планирани в период на евтина 
и достъпна енергия, са далеч по-скъпи и трудни за постигане в период на недостиг и несигурност. Енергийните пазари 
научиха европейските политици, че централното планиране за икономическа трансформация не е никак лесно, ако не и 
напълно невъзможно. 
Икономистите знаят, че на пръв поглед всеки икономически модел е прост и тежестта на рисковете, определен от автора 
на модела, също е грешен . Преди две години малцина в офисите в Брюксел са допускали, че през 2022 г. отчаяно ще се 
стремим да спестим всеки кубичен метър природен газ. Положителният ентусиазъм и убеждението, че ЕС трябва да бъде 
световен лидер в постигането на въглеродна неутралност, направиха невъзможно признаването на високия риск от 
прекомерно разчитане на един доставчик. 
Ниската цена на газа на пазара и привидно неограничените му количества го превърнаха в магическата пръчка на зелената 
трансформация. Неговите по-ниски емисии трябваше да заменят въглищата в дългосрочен план, свързвайки днес с 
утрешния ден, когато вятърните мелници и слънчевите колектори ще тласнат европейската икономика към светло бъдеще. 
Днес в Европа отваряме консервирани въглищни електроцентрали, за да заменим или спестим ценния газ. По 
бензиностанциите цената на дизела надвишава тази на бензина, тъй като търсенето на леки горива, които намаляват 
потенциала за производство на дизел, също рязко се повиши. 
Числата показват, че индустриалното производство все още не се е свило значително. Компаниите прибягват до 
алтернативни горива, за да компенсират потреблението на синьо гориво. Във всеки случай Европа очаква увеличение на 
емисиите на парникови газове тази зима. 
Означава ли това край на Зелената сделка? Сегашният ръст на емисиите от увеличеното потребление на въглища или 
петрол със сигурност няма да сложи край. Има два паралелни процеса: спестяване на потребление, а не само чрез 
изолация на сградите. Високата цена (освен ако не е абсурдно ограничена от правителствата) ще премахне всякакви 
отпадъци. 
Следва и чудото на международната търговия и дебелия портфейл на Европа, които привлякоха огромни количества 
втечнен газ . Газовата криза е толкова значима, че дори мудните германци ще завършат липсващите си LNG терминали за 
рекордно кратки срокове, така че още една трета от ценната суровина да може да пристигне в Европа догодина. Така че 
увеличените емисии от използването на въглища и петрол ще бъдат за кратко. 
От друга страна, решителността на европейските политици, но също и културните и ценностни настройки на влиятелна част 
от обществеността, водят до тълкуването на настоящата енергийна криза като възможност за по-бързо въвеждане на 
Зелената сделка. 
Какво направи ЕС, когато вече всички знаеха за недостига на газ и скъпия ток? Тя не спря търговията с квоти, за да намали 
цената на енергията, не принуди държавите-членки да удължат експлоатацията на атомните електроцентрали, не използва 
европейски ресурси за насърчаване на добива на природен газ в Холандия или където и да е другаде. Държавите- членки 
се съгласиха да затегнат целта за дела на възобновяемите енергийни източници от 32% на 40% през 2030 г., а Европейският 
парламент и Комисията лобират сега за 45 на сто. 
Тези стъпки са изненадващи за мнозина. Европейската икономика е изправена пред висока инфлация и е много вероятно 
да изпадне в рецесия. Високите цени на енергията затварят предприятия и Европа ще бъде принудена да внася повече 
емисии от чужбина, например в торове или алуминий. Основните суровини, които също са от съществено значение за 
изграждането на ВЕИ, като стомана, цимент, алуминий, мед, но също и силиций за слънчеви панели и литий за батерии, 
също станаха значително по-скъпи. 
Проблемът със затягането на целите обаче е и енергиен. Все още не можем да правим евтини и достатъчно големи 
батерии, нито производството на водород е станало достатъчно евтино, за да загуби етикета „експериментален“. 
Увеличаването на дела на нестабилните ВЕИ, като същевременно се намалява делът на стабилните, разбираемо води до 
нарастващи проблеми при поддържането на стабилността на мрежата. 
Изграждането на нови преносни мрежи в Европа се движи много бавно, като Германия отново е пример за това колко 
голяма е пропастта между хартиените цели и инвестиционната реалност. Периодите на Dunkelflauten, както немците 
наричат времето, когато слънцето не грее и вятърът не духа, все още са нерешен проблем. 
Междувременно високите цени на енергията няма да изчезнат след година или две . Напротив, ниските цени преди 2019 
г. бяха аномалия. Правителствата реагират на ситуацията с държавна помощ, която достига астрономически висоти – 
отново се сещам за германците, които искат да субсидират икономиката с цели 5% от БВП. Пандемията от COVID-19 доведе 
до нови висоти задлъжнялостта на страните от ЕС, но енергийната криза ще пробие тавана. 
Преди десет години поне можехме да си помислим, че все още не сме опитали трика „ЕЦБ ще ни спаси“. Днес знаем, че 
ЕЦБ е една от причините за настоящите проблеми; просто няма лесно решение. Европа ще трябва да плати за това със спад 
в стандарта на живот, със спад в икономическия растеж, който и без това е крехък. И това е мелницата за популистите във 
всички страни. Няма да намерим Зелената сделка в техния политически дневен ред. 
Имаме избор от две гледни точки. ЕС със своите 8% от глобалните емисии - 18 GW нова вятърна енергия в ЕС годишно ще 
произвеждат 2 пъти по-малко електроенергия от новите въглищни електроцентрали в Китай. Без участието на Азия 
намаляването на благосъстоянието на европейците ще има минимален ефект върху климата. 
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Вторият възглед е по-малко радикален, по-техно-оптимистичен . Би било достатъчно да намалим газа и да не затягаме 
целите, които толкова много напомнят на познатия ни петгодишен план. Стабилизирането на икономическия растеж е 
ключът, защото е предпоставка за устойчиви инвестиции, включително във възобновяеми енергийни източници. 
Те вече са толкова по-евтини, че така или иначе ще намерят своето място в енергийния микс с помощта на въглеродното 
данъчно облагане. А дали ще е през 2030 г. или 2040 г., е по-малко важно от гледна точка на осемте процента. 
 
√ Новият финансов министър на Великобритания обяви пълен обратен завой в данъчната политика 
Финансовият министър на Обединеното кралство Джеръми Хънт използва началото на седмицата, за да съобщи, че почти 
всички спорни данъчни мерки, обявени от неговия предшественик, ще бъдат отменени, предаде Си Ен Би Си. 
Резкият обратен завой включва отмяна на намалението на подоходния данък от 20 на 19%, отмяна на намалението на 
данъка върху дивидентите, замразяване на ставките на митата върху алкохола и други. Хънт твърди, че ревизираната 
данъчна политика ще спести над 32 млрд. паунда годишно. 
Фискални политики на предишния финансов министър Куаси Куартенг, които ще бъдат запазени, включват отмяната на 
планираното увеличение на разходите за национално осигуряване и намаляване на данъците, плащани върху покупките 
на имоти. 
Пазарите приветстваха плана на Хънт, като паундът поскъпна спрямо долара. Към 15:30 часа българско време вчера 1 
паунд се разменяше за 1,1314 долара, което представлява поскъпване с 1,27%, сочат данни на Блумбърг. В същото време 
доходността на държавните облигации на Обединеното кралство също падна рязко, като тази по 10-годишните облигации 
се понижи с 35 базисни пункта до 3,974%. 
Хънт също обяви, че енергийният пакет, предназначен да субсидира сметките за енергия на потребителите и бизнеса, ще 
действа само до април и след това ще бъде преразгледан, за да се гарантира, че ще „струва на данъкоплатеца значително 
по-малко от планираното“. 
Съгласно настоящия план правителството ограничава сумата, плащана за киловатчас за газ и електричество, до ниво по-
ниско от пазарната цена на фона на растящите цени на едро. Сега се очаква средностатистическото домакинство да плаща 
енергийни сметки от 2500 паунда на година, което все още е повече от средната годишна сметка от 1400 за 2021 г., но 
много по-ниско ниво от сметката от 4650 паунда, която се очакваше без правителствена намеса. 
„Централна отговорност за всяко правителство е да направи необходимото за икономическа стабилност“, каза Хънт в 
кратко изявление вчера. 
„Никое правителство не може да контролира пазарите, но всяко правителство може да гарантира устойчивостта на 
публичните финанси. Това е един от многото фактори, които влияят на поведението на пазарите. Поради тази причина, 
въпреки че и двамата с министър-председателя сме ангажирани с намаляването на корпоративния данък, в петък тя 
изслуша опасенията относно мини-бюджета“. 
Хънт каза, че по-късно ще отговаря на въпроси в парламента, но е решил да представи резюме на политиките си в опит да 
вдъхне „увереност и стабилност“ на пазара. 
Правителството вече беше принудено да промени плана си да отмени премахването на най-високата ставка на данъка 
върху доходите, която предизвика сериозно обществено недоволство, тъй като щеше да облагодетелства само най-
заможните хора в страната. Кабинетът на Лиз Тръс се отказа и от планираната отмяна на увеличението на корпоративния 
данък от 19% на 25%. 
В петък министър-председателят Лиз Тръс уволни финансовия министър Куартенг по-малко от шест седмици, след като 
двамата встъпиха в длъжност, като изглежда, че приписва хаоса на финансовите пазари на т.нар. мини-бюджет, представен 
от него на 23 септември. 
Той включваше нефинансирани намаления на данъците, оценени на общо 45 милиарда британски лири, които бяха 
представени от Тръс и Куартенг като радикален план за стимулиране на бавния икономически растеж на Обединеното 
кралство и бяха ключова част от кампания на Тръс в битката за лидерския пост в Консервативната партия. 
Пазарите обаче бяха изплашени от редица фактори, включително перспективата за значително по-висок държавен дълг 
предвид предстоящите субсидии на сметки за енергия на потребителите и бизнеса и възприеманото несъответствие 
между текущото затягане на паричната политика на Английската централна банка за укротяване на инфлацията и пакета 
от стимули на правителството. Липсата на икономическа прогноза от Службата за бюджетна отговорност на Обединеното 
кралство също натежа на пазарите. 
 
√ Повишения на борсите в Европа в очакване на новия фискален план на Великобритания 
Европейските акции регистрираха повишения в ранната търговия в понеделник, подкрепени от печалбите в енергийния 
сектор, докато инвеститорите чакаха яснота относно фискалния план на Обединеното кралство на фона на тревогите за 
нарастващата вероятност от рецесия и спад на корпоративните печалби, попадащи под натиск от повишаващите се 
лихвени проценти, предаде Ройтерс. 
Европейските акции претърпяха загуби през последните седмици, тъй като инвеститорите се тревожат за перспективите 
за рецесия от агресивните повишения на лихвите на централната банка с цел укротяване на инфлацията. Последните 
политически сътресения в Обединеното кралство само допринесоха за тревогите. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,83 пункта, или 0,72%, до 394,14 пункта, удължавайки печалбите си 
за трета поредна сесия. 
Немският показател DAX се повиши с 80,99 пункта, или 0,65%, до 12 518,8 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 
56,54 пункта, или 0,95%, до 5 988,46 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 записа ръст от 37,29 пункта, 
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или 0,54%, до 6 896,08 пункта, преди новият британски финансов министър Джеръми Хънт да представи икономически 
планове, които да противодействат на драматична загуба на доверие в правителството на премиера Лиз Тръс. 
„Всички индикации сочат, че Хънт иска да се увери, че няма нефинансирани разходи в бюджета“, каза Патрик Армстронг, 
главен инвестиционен директор в Plurimi Wealth. 
„Хънт ще се стреми да въведе план, при който двете страни на уравнението са балансирани, при който всеки въведен 
разход ще доведе до увеличаване на приходите чрез данъци и премахване на данъчни облекчения, които са били 
въведени преди това“, добави той. 
Тръс отмени елементи от плановете за намаляване на данъците в петък и уволни Кваси Куартенг, заменяйки го с  Джеръми 
Хънт в опит да възстанови известно спокойствие на пазарите. 
Акциите на Credit Suisse се повишиха с 0,97%, след като банката се съгласи да плати 495 млн. долара за уреждане на дело, 
заведено срещу нея в Съединените щати свързано с трансакции отпреди 2008 г. по нейния бизнес с ипотечни облигации - 
ценни книжа, 
Цената на книжата на Hargreaves Lansdown падна с 6,38%, след като компанията заяви, че нейният главен изпълнителен 
директор ще се оттегли, ден след като британската инвестиционна платформа беше засегната от съдебен иск за няколко 
милиона паунда. 
Акциите на ITV скочиха със 8,18% след доклад, че британският телевизионен оператор проучва възможности за продажба 
на своето продуцентско звено. 
Цената на книжата на Mowi се повиши с 4,36%, след като печалбата за третото тримесечие на норвежкия производител на 
сьомга надхвърли очакванията. 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения в петък, слагайки край на волатилна 
търговска седмица, докато инвеститорите анализираха данните за инфлацията, пише Си Ен Би Си. 
Спад на Уолстрийт 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 403,89 пункта, или 1,34%, до 29 634,83 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 86,84 пункта, или 2,37%, до 3 583,07 пункта, записвайки седми пореден спад 
в рамките на осем дни. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 327,76 пункта от стойността си, или 
3,08%, достигайки ниво от 10 321,39 пункта, след като акциите на Tesla и Lucid Motors поевтиняха съответно със 7,55% и 
8,61%. 
За седмицата Dow напредна с 1,15%, докато S&P 500 и Nasdaq се понижиха съответно с 1,55% и 3,11%. 
Акциите паднаха до най-ниските си стойности за сесията, след като потребителско проучване от Университета на Мичиган 
показа, че очакванията за инфлация се увеличават – нещо, което Федералният резерв вероятно следи отблизо. Nasdaq 
регистрира спадове, тъй като технологичните компании са сред най-чувствителните към повишенията на лихвените 
проценти. 
В същото време доходността на облигациите скочи, като тази по 10-годишните американски държавни ценни книжа 
надхвърли 4% за втори път в рамките на два дни, тъй като инвеститорите реагираха на по-високите инфлационни 
очаквания. 
Пазарите регистрираха трусове през цялата седмица, докато инвеститорите анализираха новите данни за инфлацията, 
които ще бъдат ползвани за насока от Федералния резерв, докато централната банка продължава да повишава лихвените 
проценти, за да охлади повишенията на цените. В четвъртък акциите направиха голям обрат. Dow приключи сесията 
предпоследния делничен ден с ръст от 827 пункта, след като по-рано падна с повече от 500 пункта. S&P 500 се повиши с 
2,6%, прекъсвайки шестдневна серия от загуби, а Nasdaq Composite скочи с 2,2%. 
Движенията последваха публикуването на индекса на потребителските цени, който показа, че инфлацията в САЩ през 
септември е била по-висока от очакваното. Първоначално това натежа на пазарите, тъй като инвеститорите се подготвиха 
за продължаване на агресивния план на Федералният резерв за повишаване на лихвените проценти, но по-късно се 
отърсиха от тези страхове. 
Въпреки това устойчивата инфлация остава проблем за Фед и за притесненията на инвеститорите около затягането на 
политиката на централната банка. 
„Тъй като основният индекс на потребителските цени все още се движи в грешна посока и пазарът на труда е силен, не са 
налице условията за обръщане на политиката на Фед, което би било едно от условията за устойчиво рали на пазара на 
акции“, пише в бележка Марк Хефеле, главен инвестиционен директор в UBS Wealth Management. 
„Освен това, тъй като инфлацията остава висока за по-дълго време, а Фед продължава да вдига лихвите, нараства 
рискът  кумулативният ефект от затягането на паричната политика да тласне икономиката на САЩ към рецесия, 
подкопавайки перспективите за корпоративните печалби“, добави той. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в 
понеделник, след като страховете от рецесия се оказаха по-силни от очакванията за продължаващо затягане на паричната 
политика на водещите централни банки по света, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира спад от 314,97 пункта, или 1,16%, до 26 775,79 пункта. 
Щатският долар продължи да кръжи около 32-годишен връх спрямо японската йена. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 12,96 пункта, или 0,42%, до 3 084,94 пункта, докато 
индексът Shenzhen Composite напредна с 13,48 пункта, или 0,68%, до 1 997,81 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng отчете ръст от 25,21 пункта, или 0,15%, до 16 612,9 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi се повиши с 7,16 пункта, или 0,32%, до 2 219,81 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 записа спад от 94,4 пункта, или 1,4%, до 6 664,4 пункта. 



22 

 

По-късно през седмицата се очакват данните за инфлацията от няколко държави в региона. Австралия ще публикува 
статистика за безработицата, а Китай ще обяви решението си за основната лихва по заемите. 
През уикенда Си Дзинпин изнесе реч на церемонията по откриването на 20-ия национален конгрес на Комунистическата 
партия на Китай, по време на която предупреди срещу „намеса на външни сили“ в Тайван  и каза, че Пекин „никога няма 
да обещае да се откаже от използването на сила за обединение с острова“. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 3,94 пункта, или 0,68%, до 577,76 пункта. BGBX40 се понижи с 0,60 пункта, или 0,45%, до 134,09 пункта. 
BGTR30 изтри 3,21 пункта от стойността си, или 0,46%, до 698,97 пункта. BGREIT се повиши с 0,08 пункта, или 0,05%, до 
177,24 пункта. 
 
√ Москва обяви край на мобилизацията 
Москва приключи набирането на резервисти в рамките на обявената от Путин частична мобилизация, предаде Комерсант, 
цитирайки съобщение на кмета на града Сергей Собянин. Пунктовете за мобилизация в руската столица се закриха в 14:00 
ч. вчера. „Призовките, изпратени в процеса на мобилизация по местоживеене и предприятия, престават да действат“, 
написа кметът Собянин в блога си. Той обеща, заедно с ръководството на регионите, където служат московчани, „да 
съдейства за подобряване на битовите условия във военните части“. 
Частичната мобилизация беше обявена на 21 септември с указ на Владимир Путин. На мобилизираните московчани се 
изплащат допълнително по 50 000 рубли на месец. Московските власти пък въведоха допълнителни мерки за подпомагане 
на семействата на граждани, които са подложени на мобилизация като две безплатни хранения на ден в училище на децата 
им,  "психологическа помощ за цялото семейство" и финансови компенсации. 
Още в началото на мобилизацията руският министър на отбраната Сергей Шойгу съобщи, че се планира да бъдат 
мобилизирани 300 000 души в цяла Русия. Броят на призованите резервисти в Москва и Московска област е неизвестен. В 
края на миналата седмица Путин заяви, че мобилизацията в цялата страна ще приключи до две седмици. 
 
√ Китай изненадващо отложи публикуването на набор от ключови икономически данни 
Китай отложи публикуването на важни икономически данни, планирано за тази седмица, включително информация за 
растежа на брутния вътрешен продукт през третото тримесечие, става ясно от обновения календар на уебсайта на 
статистическото бюро на страната, предаде Ройтерс. 
Изключително необичайното забавяне идва на фона на едноседмичния конгрес на управляващата Комунистическа партия 
- събитие, което се случва два пъти на десетилетие и е особено чувствителен момент за страната. 
Данните за брутния вътрешен продукт (БВП) за третото тримесечие - първоначално планирани за публикуване в 10:00 ч. 
местно време във вторник, се чакат с нетърпение от инвеститорите и анализаторите, след като втората по големина 
икономика в света нарасна само с 0,4% на годишна база през второто тримесечие. 
По думите на представител на Националното статистическо бюро промяната се дължи на „промяната в условията на 
работа“. Засега няма нова дата за публикуването на данните. 
Очакванията са китайският БВП да нарасне с 3,4% през периода юли-септември, показва проучване на Ройтерс, тъй като 
икономиката започна да усеща въздействието на набор от подкрепящи правителството политики, въведени през 
последните месеци. 
„Забавянето в оповестяването на икономическите данни не се дължи на лошо икономическо възстановяване, а на текущия 
конгрес, тъй като властите искат медиите и обществеността да се концентрират върху ключовите послания, изпратени от 
голямото събитие“, каза Брус Панг, главен икономист в Jones Lang Lasalle в Хонконг. 
Според него забавянето е малко вероятно да повлияе на пазарните настроения, тъй като повечето предварителни 
икономически данни сочат засилване на възстановяването през третото тримесечие. 
Очакват се още и данните за промишленото производство, продажбите на дребно, нивото на безработица в градовете за 
септември. Тези данни обикновено биват публикувани заедно с информацията за брутния вътрешен продукт. Също така 
бяха отложени данните за цените на жилищата в Китай за септември, които бяха планирани за публикуване в сряда. 
Отлагането идва след необяснимото забавяне на публикуването на търговските данни за септември от Главната 
митническа администрация, което трябваше да се случи в петък. Очакваше се търговската статистика да покаже, че ръстът 
на износа на Китай е отслабнал допълнително от август заради от слабото световно търсене, докато вносът остава на ниски 
нива. 
Данните за търговията не бяха публикувани в понеделник и от митническата администрация не са отговорили на искания 
на Ройтерс за коментар. 
В края на конгреса тази седмица се очаква президентът Си Дзинпин да спечели безпрецедентен трети лидерски мандат. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Кои са спешните мерки в икономиката на старта на новия парламент? Гост: Атанас Зафиров от БСП 
- Разделителните линии за бюджета - ще успее ли 48-ят парламент да приеме план-сметката на държавата? Гост: 

Кирил Ананиев от ГЕРБ 
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- Проектът за автомагистрала Струма през Кресненското дефиле - възможно ли е решение на спорния казус? Гост: 
Бившият екоминистър Борислав Сандов. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Каква ще е съдбата на 48-ия парламент, идва ли краят на кризата в управлението и какви са възможните 

политически съюзи? 
- Ново напрежение в енергетиката. Колко ще плащаме за ток и ще има ли тарифи за бедни и богати? 
- Кои звезди на сцената ще видим в „Нощта на театрите"? Гост: Актьорът Юлиан Вергов 

 
√ Предстоящи събития в страната на 18 октомври  
София 

- От 09.00 часа в "Гранитната зала" на Министерския съвет, по повод отбелязването на Европейския ден за борба с 
трафика на хора, Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) организира дискусионен форум на 
тема "Устойчивост на политиките за противодействие на трафика на хора. Подобряване на механизмите за 
събиране и анализ на данни. Оползотворяване в полза на пострадалите на конфискувани средства и имущества от 
осъдени трафиканти". 

- От 10.00 часа на пл. "Св. Ал. Невски" президентът на Армения Вахагн Хачатурян ще бъде посрещнат от държавния 
глава Румен Радев с официална церемония, която включва почетен караул и 21 топовни артилерийски салюта в 
чест на госта. Вахагн Хачатурян ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин. 

- От 10.30 часа на "Дондуков" 2 двамата президенти ще проведат среща на "четири очи", след което ще ръководят 
пленарните разговори между официалните делегации на България и Армения. 

- В 11.45 часа в Гербовата зала Румен Радев и Вахагн Хачатурян ще подпишат съвместна декларация във връзка с 
30-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и Армения. В присъствието 
на двамата президенти ще бъде подписан и протокол за създаване на Арменско-Българска търговско-
икономическа камара. След това Румен Радев и Вахагн Хачатурян ще дадат и съвместни изявления за медиите. 

- От 11.00 часа на Малка сцена, 7-ми етаж, Софийската опера и балет ще проведе пресконференция за сезон 22/ 23 
година. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА, бул. "Цариградско шосе" No 48 , ще се проведе пресконференция, 
организирана от EOS в България, на която ще бъдат оповестени резултатите от ежегодното проучване на EOS Group 
"Навици на плащане в Европа 2022". 

- Днес Националния политехнически музей (НПТМ) може да се разгледа най-новото Лего-изложение "КОРАБИ, 
ДВОРЦИ И МАШИНИ". То е организирано съвместно с "Лебго - Българският Лего клуб". 

- От 10.00 часа, в централата на КНСБ на пл. "Македония" 1, ет. 2, зала "Азия", ще се проведе пресконференция на 
КНСБ и КТ "Подкрепа". На нея ще бъдат обявени съвместни действия и искания за ръст на доходите, мерки за 
овладяване на кризата и запазване на заетостта. В пресконференцията ще участват президентите на КНСБ Пламен 
Димитров и на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, вицепрезидентите на КНСБ, директорът на ИССИ Любослав 
Костов, икономическият съветник на президента на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова, лидери на федерации към 
двете конфедерации. 

- От 11.00 часа в зала 1 на АККК "Сердика", официално ще бъде представен проектът "Маршрут на мозайките в 
София".Проектът представя мозайки в София от различни исторически периоди - от антични до съвременни 
образци. 

- От 11.30 часа в централата на ПП АБВ на улица "Врабча" 23, ще се проведе пресконференция на ПП АБВ. Темата е 
" Новият политически сезон - позиция на ПП АБВ, като част от коалиция "Български възход". 

- От 12.30 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: "Кога България ще има истинска Детска 
болница?" 

- От 13.00 часа пред паметната плоча на загиналите парашутисти държавният глава и върховен главнокомандващ 
на Въоръжените сили Румен Радев ще участва в отбелязването на Празника на военните парашутисти. 

- От 13.00 часа на пешеходния мост над бул. "България" до НДК ще бъде открита деветата фотоизложба, 
организирана по повод Деня на строителя - Димитровден, от Камарата на строителите в България (КСБ) и в. 
"Строител" със съдействието на Столичната община (СО). През 2022 г. експозицията е посветена на 15-ата 
годишнина на КСБ и на 15 г. от влизането на България в ЕС. "Виж София - 15 години заедно строим за хората" ще 
бъде открита от председателя на Управителния съвет на КСБ инж. Илиян Терзиев. 

- От 14.00 часа в страничната площадка на Моста на влюбените (от страната на клуб "Перото"), месец октомври е 
обявен официално за Световен месец за борба с карцинома на млечната жлеза. Като част от ежегодната 
информационна кампания на Първа САГБАЛ "Света София" за превенция и профилактика за борба с рака на 
гърдата, на 18-ти октомври ще се състои традиционното събитие край НДК, в което символично ще пуснем във 
въздуха 1200 розови балона в памет на жените изгубили битката с рака на гърдата. 

- От 15.00 часа в БТТП ще се проведе кръгла маса на тема "Подготовката за повторна употреба и рециклирането на 
матраци като част от кръговата икономика". В рамките на кръглата маса ще се представи демонстрационния 
проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци. 

- От 17.00 часа в РЦСИ "Топлоцентрала" Брайън Роджърс, артистичен директор и съосновател на The Chocolate 
Factory Theater (Ню Йорк) и арт мениджърът и изследовател - Томас Ердер (Берлин) ще говорят за независимите 
сцени на съвременните изпълнителски изкуства в Европа и САЩ. 

*** 
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Благоевград. 
- От 17.30 часа в зала "22 септември", кметът на Благоевград Илко Стоянов ще проведе втората от поредица 

предвидени срещи, на които ще бъде дискутиран публикуваният от МРРБ проект на насоки и условията за 
саниране на жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост. 

- От 18.00 часа, в Градската художествена галерия - Благоевград ще се открие обща художествена изложба, 
посветена на Свети Лука - покровител на художниците. В нея ще вземат участие 40 автори от Благоевград и 
региона. Експозицията е жанрово разнообразна - живопис, графика, скулптура и приложно изкуство (дърворезба). 

*** 
Варна. 

- От 18.00 часа в ГХГ - Варна на ул. "Любен Каравелов" 1, в Деня на покровителя на художниците, сдружението ще 
покаже нови работи живопис, графика, скулптура и приложно изкуство на художници от всички поколения. 

*** 
Видин. 

- От 10.30 часа в залата на Общински съвет - Видин ще бъдат връчени трудовите договори на 63 души в рамките на 
проект "Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин", който се 
реализира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. 

*** 
Враца. 

- От 19.00 часа в камерна зала на ДКТ ще се състои премиерата на "Сирена и Виктория" от Ал.Галин 
*** 
Пловдив. 

- От 10.30 до 11.30 часа пред сградата на Областен съвет Пловдив ще се проведе протест на работещите в системата 
на спешна медицинска помощ, организиран от КТ "Подкрепа"-Пловдив. Декларация с искания към Министъра на 
здравеопазването ще бъде връчена на Областния управител на Пловдивска област-г-н Стоев. 

*** 
Русе. 

- От 11:00 ч. в Зала 1 на Областна администрация, ще се проведе заключителното събитие-конференция по 
международния проект RESILOC /Resilient Europe and Societies by Innovating Local Communities/, финансиран от 
програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020 по споразумение за безвъзмездна 
помощ № 833671 . 

- От 19.00 часа в Канев център, Влади Въргала идва в Русе с мисия да подкрепи Фондация "Александър Русев" и да 
даде сила и надежда на децата в неравностойно положение, на техните родители, а и на всички, които са я 
изгубили по пътя. 

*** 
Сливен. 

- От 17.00 часа, в централното фоайе на Регионална библиотека "Сава Доброплодни"-Сливен ще бъде открита 
документалната изложба "И будеше за бунт сърцата...", посветена на 200г. от рождението на Добри Чинтулов - 
една от най-значимите фигури на Българското възраждане - заслужил учител, забележителен педагог, 
изключителен патриот и родолюбец, бележит общественик и борец за църковна независимост, вдъхновен 
бунтовен поет. 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.30 часа в Арт фоайе Радио Стара Загора, ще се състои представянето на фентъзи епоса "Необикновени"- 
литературен дебют на Цветомира Йорданова, ученичка в 10 клас на ПГСАГ "Лубор Байер" Стара Загора. 

- От 19.30 часа в Куклен театър ще бъде представен театралния спектакъл "Приятно ми е, Ива!" 

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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