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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ И СЪЮЗЪТ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА АРМЕНИЯ ПОДПИСАХА ПРОТОКОЛ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА АРМЕНСКО-
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Републиканският съюз на работодателите в Армения (РСРА) 
подписаха протокол за учредяване на Арменско-българска търговско-икономическа камара. Протоколът беше подписан 

от председателя на УС на АИКБ Васил Велев и президента 
на РСРА Гагик Макарян в присъствието на президента на Р 
България Румен Радев и президента на Армения Вахагн 
Хачатурян. Официалното подписване е част от визитата на 
арменския президент у нас по повод 30-ата годишнина от 
установяването на двустранните дипломатически 
отношения. 
Организацията ще насърчава сътрудничеството между 
компании от двете държави, като ще се фокусира върху 
области като машиностроене, „зелена“ икономика, 
търговия с хранителни продукти, туризъм, както и обмен на 
работна сила, и обучение на съответните специалисти в 
образователни центрове на България и Армения, особено 
осигуряването на персонал за редица технически 
професии. 
По данни на Министерство на икономиката и индустрията 
за 2021 г. стокообменът между България и Армения 
възлиза на 42,556 млн. долара. Водещите стоки в 
стокообмена между двете държави са нефтени масла, 
трактори, хидравлични турбини, медикаменти и 

медицински инструменти, трикотажни изделия, етилов алкохол и трикотажни и текстилни изделия. Преките арменски 
инвестиции до миналата година са на стойност 15,4 млн. евро. 
 
БТА 
 
√ АИКБ и Съюзът на работодателите на Армения подписаха протокол за учредяване на Арменско-българска търговска 
камара 
Официалното подписване е част от визитата на арменския президент у нас 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Републиканския съюз на работодателите в Армения (РСРА) 
подписаха протокол за учредяване на Арменско-българска търговско-икономическа камара. Протоколът беше подписан 
от председателя на УС на АИКБ Васил Велев и президента на РСРА Гагик Макарян в присъствието на президента на Р 
България Румен Радев и президента на Армения Вахагн Хачатурян. Официалното подписване е част от визитата на 
арменския президент у нас по повод 30-ата годишнина от установяването на двустранните дипломатически отношения.  
Организацията ще насърчава сътрудничеството между компании от двете държави като ще се фокусира върху области като 
машиностроене, „зелена“ икономика, търговия с хранителни продукти, туризъм, както и обмен на работна сила, и 
обучение на съответните специалисти в образователни центрове на България и Армения, особено осигуряването на 
персонал за редица технически професии.  
По данни на Министерство на икономиката и индустрията за 2021 г. стокообмена между България и Армения възлиза на 
42,556 млн. долара. Водещите стоки в стокообмена между двете държави са нефтени масла, трактори, хидравлични 
турбини, медикаменти и медицински инструменти, трикотажни изделия, етилов алкохол и трикотажни и текстилни 
изделия. Преките арменски инвестиции до  миналата година са на стойност 15,4 млн. евро. 
 
24 часа 
 
√ Подписаха протокол за учредяване на Арменско-българска търговска камара 
Официалното подписване е част от визитата на арменския президент у нас 
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Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Републиканския съюз на работодателите в Армения (РСРА) 
подписаха протокол за учредяване на Арменско-българска търговско-икономическа камара, съобщиха от българската 
асоциация. Протоколът беше подписан от председателя на УС на АИКБ Васил Велев и от президента на РСРА Гагик Макарян 
в присъствието на президента на Р България Румен Радев и президента на Армения Вахагн Хачатурян. Официалното 
подписване е част от визитата на арменския президент у нас по повод 30-ата годишнина от установяването на двустранните 
дипломатически отношения. 
Камарата ще насърчава сътрудничеството между компании от двете държави, като ще се фокусира върху области като 
машиностроене, „зелена“ икономика, търговия с хранителни продукти, туризъм, както и обмен на работна сила, и 
обучение на съответните специалисти в образователни центрове на България и Армения, особено осигуряването на 
персонал за редица технически професии. 
По данни на Министерство на икономиката и индустрията за 2021 г. стокообмена между България и Армения възлиза на 
42,556 млн. долара. Водещите стоки в стокообмена между двете държави са нефтени масла, трактори, хидравлични 
турбини, медикаменти и медицински инструменти, трикотажни изделия, етилов алкохол и трикотажни и текстилни 
изделия. Преките арменски инвестиции до миналата година са на стойност 15,4 млн. евро. 
 
Varna 24 
 
√ АИКБ и Съюза на работодателите на Армения подписаха протокол за учредяване на Арменско-българска търговска 
камара  
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Републиканския съюз на работодателите в Армения (РСРА) 
подписаха протокол за учредяване на Арменско-българска търговско-икономическа камара. Протоколът беше подписан 
от председателя на УС на АИКБ Васил Велев и президента на РСРА Гагик Макарян в присъствието на президента на Р 
България Румен Радев и президента на Армения Вахагн Хачатурян. Официалното подписване е част от визитата на 
арменския президент у нас по повод 30-ата годишнина от установяването на двустранните дипломатически отношения. 
Организацията ще насърчава сътрудничеството между компании от двете държави като ще се фокусира върху области като 
машиностроене, "зелена“ икономика, търговия с хранителни продукти, туризъм, както и обмен на работна сила, и 
обучение на съответните специалисти в образователни центрове на България и Армения, особено осигуряването на 
персонал за редица технически професии. 
По данни на Министерство на икономиката и индустрията за 2021 г. стокообмена между България и Армения възлиза на 
42,556 млн. долара. Водещите стоки в стокообмена между двете държави са нефтени масла, трактори, хидравлични 
турбини, медикаменти и медицински инструменти, трикотажни изделия, етилов алкохол и трикотажни и текстилни 
изделия. Преките арменски инвестиции до миналата година са на стойност 15,4 млн. евро. 
 
Vesti.bg  
 
√ Радев посрещна президента на Армения с 21 топовни артилерийски салюта 
Официалната церемония бе на площад "Св. Александър Невски" 
Съвместна декларация за дипломатическите отношения между България и Армения подписаха президентът Румен Радев 
и арменският му колега Вахагн Хачатурян, който е на държавна визита в страната. 
В тяхно присъствие беше подписан и Протокол за създаване на Арменско-Българска търговско-икономическа 
камара между Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в 
България, и Гагик Макарян, председател на Републиканския съюз на работодателите в Армения.  
"Нашето приятелство е истински капитал във времена на предизвикателни събития в международните отношения и ние, 
водени от желанието на нашите народи, сме длъжни да задълбочаваме тези отношения на приятелство и сътрудничество, 
издържали изпитанието на времето. Водени от общото ни разбиране, че трябва да дадем допълнителен импулс на тези 
отношения, днес подписахме съвместната декларация", каза президентът Радев и добави: "Направихме преглед на 
двустранните отношения и сме убедени, че можем и трябва да направим много повече, за да развием огромния 
потенциал, който съществува между нашите страни. Това означава още по-засилено сътрудничество в търговията, 
икономиката, инвестициите, транспорта, науката, образованието и културата".  
От своя страна Хачатурян благодари за обмяната на идеи и готовността за развиване и задълбочаване на двустранните 
отношения в сферите на взаимен интерес. 
"Споменахме и вековната връзка и приятелство, която имаме между нашите народи, и дълбоката признателност. Свързани 
сме с историческа борба за независимост и свобода", отбеляза той.  
Относно Протокола за създаване на Арменско-Българска търговско-икономическа камара Радев заяви, че това е важен 
инструмент, който ще даде допълнителни инструменти за сътрудничество между бизнеса на двете държави. 
Радев отбеляза, че това е първата визита от 14 години насам на арменски президент в България. Тя е знакова, защото се 
провежда в годината, в която отбелязваме 30-годишнината от установяване на дипломатическите отношения между 
България и Армения, каза той. По думите му фактът, че президентът на Армения извършва своето първо посещение в 
страна от Европейския съюз, именно в България не е случаен. 
Според Радев загрижеността за използване на всички механизми на международните институции, на нашите отношения 
в Европейския съюз (ЕС) и НАТО, така че по-бързо да се установи сигурност, мир, стабилност в региона, е обща. В тази 
връзка ние подкрепяме и ще продължим да помагаме за развитието на отношенията между Армения и ЕС. Радев увери 



3 

 

президента на Армения, че България ще бъде на нейна страна в стремежа на Армения да продължи по приетия курс на 
реформи и развитие.  
Във връзка с това Хачатурян подчерта, че България и Армения са свързани помежду си с международни 
инструменти, необходими за сътрудничеството. Имаме много механизми за повишаване на нашите двустранни 
отношения и за в бъдеще. Изключително много оценявам сътрудничеството и на двустранно, и на многостранно равнище 
и в партньорството между Армения и ЕС, както и стабилната подкрепа на България за развитието на тези отношения, 
добави той.  
Транспорт  
Трябва да продължим да работим за създаването на авиовръзка между Ереван и София, каза Радев. По думите му 
транспортът е от особено значение, за да бъдат улеснени връзките между двете държави.  
Радев отбеляза, че и България, и Армения са водещи страни в развитието на транспортен коридор „Персийски залив – 
Черно море“. Това ще даде допълнителен тласък не само за развитие на нашата икономика, но и за гарантиране за 
сигурността и стабилността в Черноморския регион и Кавказ.  
България е доверен партньор на Армения за увеличаване на регионалната взаимосвързаност и приятелят, отворил врата 
към арменските продукти, така че да бъдат в ЕС, каза Хачатурян. Той заяви, че се надява Армения да има възможност да 
развива инфраструктурата, транспорта и въздушната връзка между двете столици, както и транзитния коридор.  
Образование, технологии и култура          
Приоритетно ние разгледахме възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в най-перспективните области – 
иновациите, развитието на високите технологии, електрониката, роботиката, информационната и комуникационните 
технологии  – там, където нашите страни имат и традиции, и сериозни успехи, каза още Радев. 
Той отбеляза, че е бил впечатлен от посещението си през 2018 г. на Центъра за креативни технологии. По думите му 
отношенията между двете държави, които са изградили тогава, са способствали и България да е по-успешна в 
националната си програма за изграждане на СТЕМ центрове и иновативни кабинети в българското образование.  
Президентът посочи още, че визитата на арменския държавен глава е важна за затвърждаването на културните връзки 
между двете държави. Именно те са стабилната основа, която дава възможност на гражданите на двете страни да бъдат 
много по-близки, подчерта Радев. 
21 топовни артилерийски салюта посрещнаха по-рано президента на Армения Вахагн Хачатурян, който е на посещение 
у нас. 
Официалната церемония бе на площад "Св. Александър Невски". Визитата е свързана с 30-ата годишнина от 
установяването на двустранни дипломатически отношения между България и Армения. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Създават Арменско-Българска търговско-икономическа камара 
За пръв път от 14 години арменски президент е на посещение у нас 
Насърчаването на икономическото и инвестиционното сътрудничество и на потенциала за партньорства между 
представителите на бизнеса от България и Армения изведоха като приоритет в двустранните отношения президентите на 
двете държави Румен Радев и Вахагн Хачатурян. В изявления пред медиите в Гербовата зала на "Дондуков" 2 двамата 
държавни глави откроиха транспорта, иновациите, високите технологии, туризма, земеделието, образованието, науката и 
културата като сфери от взаимен интерес с перспективи за задълбочаване на сътрудничеството.  
Президентът на Армения Вахагн Хачатурян е у нас на държавно посещение по покана на българския си колега Румен Радев. 
Това е първата визита на арменски президент в България от 14 години насам и се състои в контекста на 30-годишнината от 
установяването на двустранни дипломатически отношения между България и Армения, която се отбелязва тази година. 
На "Дондуков" 2 двамата президенти проведоха среща на "четири очи", след което се състояха и пленарни разговори 
между официалните делегации на двете държави. В Гербовата зала Румен Радев и Вахагн Хачатурян подписаха Съвместна 
декларация за двустранните отношения между Република Армения и Република България. В присъствието на двамата 
президенти беше подписан и Протокол за създаване на Арменско-Българска търговско-икономическа камара от Гагик 
Макарян и Васил Велев – председатели съответно на Републиканския съюз на работодателите в Армения и на УС на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Двамата президенти подчертаха необходимостта от институционална подкрепа, за да се разгърнат възможностите и 
двустранните контакти между бизнес средите на двете държави. 
"Важно е да развиваме сътрудничеството си в транспорта и свързаността, така че да улесним връзките между нашите 
граждани и бизнеса", заяви Румен Радев. 
Двамата президенти отбелязаха необходимостта от продължаване на усилията за създаване на въздушна линия между 
Ереван и София. Президентът Радев подчерта подкрепата на България за изграждане на мултимодалния транспортен 
коридор, свързващ Персийския залив и  Черно море.  
"Това ще даде допълнителен тласък не само за развитие на нашата икономика, но и за гарантиране на стабилността и 
сигурността в Черноморския регион и в Кавказ", допълни българският президент и подчерта, че без сигурност и стабилност 
не може да се очаква развитие на инвестициите и икономическите отношения. 
"България е приятелят, отворил врата към арменските продукти за пазара на Европейския съюз", заяви Вахагн Хачатурян.  
В подписаната от двамата президенти декларация се заявява ангажимент за устойчиво развитие и разширяване на 
двустранния диалог на най-високо политическо ниво - в сферата на икономическото сътрудничество, както и в рамките на 
международни организации и формати. Страните изразяват своята готовност да засилят и разширят сътрудничеството си 
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в рамките на инициативи на ЕС, в това число Източното партньорство, както и в контекста на Споразумениетo за 
всеобхватно и задълбочено партньорство между Армения и ЕС от 2017 година. 
 
√ Синдикатите искат увеличение на заплатите. Потребители: Да си държат 12%, инфлацията ще ги изяде 
В последните няколко години средната работна заплата в страната расте с между 8 и 12%  
Двата най-големи синдиката искат увеличение на заплатите и в държавния, и в частния сектор. Според тях то трябва да се 
равнява на годишната инфлация.  
КНСБ и "Подкрепа" поискаха и спешна среща с президента Румен Радев, за да му дадат исканията си за ръст на заплатите, 
предложения за политиките в енергетиката и така наречения "Зелен преход".  
Диана Терзиева работи като хигиенист и взима около 1000 лева заплата. Казва, че дори и да има увеличение то вече е 
изядено от инфлацията и няма да помогне на семейния бюджет.  
"Направете сметка, че дори на 1000 лева заплата 12% са 120 лева, а със 120 лева при това увеличение на ток, цени на 
хранителни продукти - да си ги държат тези 12%, благодаря им", коментира тя.  
Синдикатите настояват освен за увеличаване на минималната заплата на 850 лева, увеличение да има и на всички 
възнаграждения в частния и държавния сектор.  
"На първо място - компенсиране на цялата инфлация до края на годината както в държавния, така и в частния сектор. На 
второ място - през 2023 г. в бюджета да е заложена 850 лв. минимална работна заплата, 12-13% ръст на доходите поне и 
постигане на загубената покупателна способност, възстановяване в някаква степен", предложи президентът на КНСБ 
Пламен Димитров. В последните няколко години средната работна заплата в страната расте с между 8 и 12%. 
Работодателите определят исканията на синдикатите като логични, но за да станат реалност, е важно каква ще бъде 
икономическата ситуация в страната.  
"Този растеж е постижим, ако нямаме рецесия, ръст на безработицата, тоест предприятията да бъдат принудени да 
освобождават работници. Това най-вероятно ще бъдат проблеми, които няма да доведат ръст на средните 
възнаграждения в страната", смята Добрин Иванов от АИКБ.  
За Антон Вълев, който е управител на аптека и лаборатория, е трудно постижимо увеличение на заплатите за персонала 
му на фона на по-високите разходи.  
"Разпространителите на лекарства и аптеките сме с ограничени държавни надценки и ние не можем да ги променим, а 
ние не можем да променим цената на лекарствата, защото се е покачила инфлацията. При нас дори се страхувам, че ще 
започне и освобождаване на персонал", разказва той.  
Синдикатите предлагат и въвеждането на необлагаем минимум, който да е равен на минималната работна заплата с което 
ще се намали неравенството.  
Вижте повече в репортажа на Тереза Кънчева. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Радев към депутатите: Имате възможността да оставите достойна следа в историята с проявата на разум 
"Въпреки краткия живот на последните парламенти всяко начало е заредено с надежди и пред вас се открива 
възможността да оставите достойна следа в историята с проявата на разум, на гражданска отговорност и воля в тези трудни 
за България им Европа времена", заяви от парламентарната трибуна президентът Румен Радев. 
Той изрази надежда 48-ото Народно събрание да изведе страната от спиралата на политическа нестабилност. 
"Нужен е кураж и разум, за да се състави правителство, което да поеме отговорност да управлява във време на 
тежки изпитания. 48-ото Народно събрание е изправено пред редица неотложни въпроси, които следва да бъдат 
решени от този парламент, независимо колко време ще съществува", допълни Румен Радев. 
Според него хората очакват решения в борбата с бедността и ниските доходи. Социалната криза влече и ръст на 
престъпността, като мерките трябва да бъдат решителни и незабавни, подчерта президентът. 
Той отбеляза, че бюджетът за 2023 година трябва да бъде приет до края на годината. 
"Служебното правителство е готово да внесе проектозакон за държавния бюджет", каза още Румен Радев. 
Той коментира, че ширещата се безнаказаност уронва вярата в държавността и е причина за тежка морална деградация на 
обществото. 
"Има нужда от ясни позиции и активна законодателна дейност, България не може да си позволи да остане в 
периферията на Европа. Основен приоритет в работата на парламента и правителството е гарантирането на 
националната сигурност", заяви президентът Румен Радев. 
 
√ Парламентарните групи с декларации в първото заседание на 48-ото НС 
С тържествено заседание днес се открива 48-ото Народно събрание. След обявяването на резултатите от изборите на 2 
октомври, в настоящия състав на парламента влизат 7 партии. 240-те народни избраници положиха клетва да спазват 
Конституцията и да се водят от интересите на народа. 
Най-възрастният депутат има честта да открие новия български парламент. В 48-ото НС това е Вежди Рашидов. След 
регистрация Рашидов каза, че в залата има 235 народни представители. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/282649-sindikatite-iskat-uvelichenie-na-zaplatite-potrebiteli-da-si-darzhat-12-inflatsiyata-shte-gi-izyade
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Предвид вече посребрялата ми коса, на мен се падна да открия 48-ото НС. Живях дълго, видях много и още търся отговори. 
Като малко момче мечтаех да открия света, да се боря да ставам по-добър и да побеждавам. Спомням си унижението и 
смяната на имената, революционния порив на градинката пред Кристал, мразовитата зима на 97-ма година, гладната 
стачка на ВНС, протестите, песните и хората зад микрофоните. Мъдростта се ражда в паметта, а тя се изгражда в спомените. 
Променихме страната си, преодолявахме кризи и се борихме с бедствия, издигахме едни сваляхме други. И така дума по 
дума, камък по камък съградихме живота си, каза Рашидов. 
И пак се чудим как, защо, накъде, потопихме се в опорки и заклинания, заляхме всичко с обиди и причинихме страдания, 
затова ви моля, колеги - мислете. Агресията ражда само агресия, отрицанието води до отрицание на отрицанието. Така - 
докога? Често губим посоката си, днес е токът, утре хлябът, объркани в спорове затъваме все по-дълбоко в познатата 
антиутопия. Затова ви моля, колеги - мислете! В дните, когато се изправяме един срещу друг, да помним, че всеки има 
достойнство, близки, а зад всеки от нас седят хиляди хора. Нека се борим, но да не се обиждаме, да не се убиваме, призова 
Рашидов. 
Моля ви за смирение, разум, нека този път излезе по-добро от всичко това. На добър час и нека бог да пази България", 
каза още Вежди Рашидов. 
След това към депутатите от трибуната се обърна президентът Румен Радев. Той коментира, че всяко начало е заредено с 
надежди. Изрази надежда 48-ото НС да ни изведе от спиралата на политическа нестабилност. Акцентира, че пред 
депутатите има няколко важни задачи - бюджетът за следващата година, борбата с бедността, високите цени, ръст на 
престъпността, като мерките трябва да бъдат решителни и незабавни. Допълни, че при нужда служебният кабинет е готов 
със свой проектобюджет. 
От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова призова за единство и мир. Ние ще се стремим тук 
да има съгласие, а в страната да има мир, каза Атанасова. 
Определи ситуацията като критична. Хората не искат да плащат цената на политическото противопоставяне, те заставиха 
всички нас да работим заедно и нито една партия да не е в състояние да състави самостоятелно правителство, допълни 
още тя. 
На първото им заседание депутатите трябва да изберат председател на парламента. Именно изборът на председател е 
първият тест за новите народни избраници могат ли да излъчат мнозинство, около което да се сформира правителство. 
Четирима са номинираните за най-високия пост в държавата - Росен Желязков от ГЕРБ-СДС, Никола Минчев - от 
"Продължаваме Промяната", Кристиан Вигенин - от "БСП за България" и Петър Петров - от "Възраждане". 
 
√ Димитър Стоянов: Внасяме законопроект за авиационния разход 
Бих им пожелал много успех в работата. Ще имат достатъчно много работа. Днес от Министерството на отбраната ще бъде 
внесен законопроект за авиационен разход и план програмата за инвестиции и модернизация на Българската армия. Това 
заяви служебният министър на отбраната Димитър Стоянов преди първото заседание на 48-ия парламент. 
"Надявам се по най-бързия начин да бъдат разгледани. Така че очаквам много работа от тях. Още от тази година започват 
плащанията по този проект. Тази година има около 30 млн. Следващата има 42 млн., така че не е толкова натоварващо за 
бюджета през тази, следващата и по-следващата година", каза още министърът на отбраната. 
 
√ МОН ще следи как се реализират завършилите висшисти 
Професионалната реализация на дипломираните висшисти в България ще се проследява и анализира, за да се постигне 
качествена връзка между образованието и обществените потребности, в т.ч. и с изискванията на пазара на труда. Това 
предвижда споразумение между Министерството на образованието и науката и Европейската комисия. Анализът ще се 
прави в рамките на проекта GRADE, финансиран по програма „Еразъм+“. 
Проектът е изготвен в съответствие с Препоръката на Съвета на Европейския съюз относно проследяването на завършилите 
от 2017 година. С нея държавите членки се ангажират да събират информация от висшисти и завършили професионално 
образование и обучение, която е сравнима на европейско ниво. България е одобрена за участие във втората фаза на 
проекта EUROGRADUATE, финансиран по Програма „Еразъм+“. 
Очаква се въз основа на резултатите от изпълнението на проекта GRADE да се създаде национална система за 
проследяване на завършилите висше образование в България. 
Обект на проекта ще бъдат завършилите през академичната 2020/2021 година, както и дипломираните през академичната 
2016/2017 година. 
Една от основните цели на европейската инициатива е да се постигне съпоставимост на националния анализ на 
резултатите от събраните данни и да се подобри качеството на мерките за проследяване на завършилите в европейското 
образователно пространство. Европейската инициатива е важен инструмент и за отделните държави и висши училища, за 
да разберат по-добре силните и слабите страни на техните образователни системи. Това ще им позволи да получат 
сравнителни доказателства за най-ефективните практики на преподаване и учене, които водят не само до устойчива 
заетост, но и до активно европейско гражданство. 
Инициативата също така помага да се запълни празнината в данните за пазара на труда на мобилните завършили висшисти 
и за движещите сили на техния избор да се преместят в чужбина. 
 
√ Подготвят нови 33 мерки за подпомагане на бизнеса 
Нови 33 мерки за подпомагане на бизнеса подготвя Министерството на икономиката. За да влязат в сила те, обаче е 
необходим парламент и законодателни поправки. Държавата започна да подпомага извънредно бизнеса през 2020 г. - 
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първо заради пандемията и сега заради енергийната криза. Въведените мерки обаче не дават желаните резултати и 
икономиката е заплашена от рецесия. 
Държавата е заделила през последните три години близо 3 млрд. и 800 млн. лева подкрепа за бизнеса. Дали обаче мерките 
са адекватни, работодателите не са категорични. 
"До някаква степен бяха адекватни, но разбира се имаха редица недостатъци - на първо място фирмите ги получаваха 
с голямо закъснение, поне около 40 дена. Най-засегнатите не получиха целева и силна подкрепа, това също е вярно", 
каза Щерьо Ножаров, икономически съветник БСК. 
 

 
 
Най-сериозно се открои обаче проблемът с нецелевата подкрепа и предоставянето на помощ на всички. 
"Практиката от последните година и половина - две показа, че когато се правят на калпак реформи, не водят до 
желания ефект. В момента не знаем кои предприятия реално са на загуба заради кризата, която ни заобикаля или са 
на загуба заради някаква друга причина - липса на управленски опит или липса на конкурентоспособност", каза 
Любослав Костов, главен икономист на КНСБ. 
Едно от последствията от неадекватната помощ, според финансисти, е изкуственото задържане на дадени бизнеси над 
повърхността и още догодина те ще започнат да фалират. 
"Ние имаме едни фирми, които са се натрупали и са на изкуствено дишане и при промяна на условията може да се 
очаква, че ще има движение на махалото в обратна посока", каза финансистът Любомир Дацов.  
Според работодателите подкрепата за бизнеса трябва да продължи, но не по този начин както досега. 
"Влизаме в рецесия и фирмите продължават да се нуждаят от подкрепа. Разбира се тя трябва да идентифицира 
засегнатите, имаше работна група към министерството на икономиката и са записани около 30 мерки", каза Щерьо 
Ножаров. 
В средствата, предоставени за бизнеса, не са добавени парите за енергийни помощи, тъй като голяма част от тях идват от 
производителите на електроенергия в страната и техните печалби. 
Продължават и възможностите за подкрепа на бизнеса чрез еврофинансиране. По данни на Министерството на транспорта 
по оперативна програма конкурентоспособност са отпуснати 64,2 млн. лева на автобусни превозвачи и 57 млн. лева на 
въздушни от 2020 година досега. 
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√ "Питай експерта": Какви са тенденциите на пазара на труда 
Поглеждаме към пазара на труда - търсенето и наемането на кадри. Всичко това на фона на финансовите и икономически 
процеси около нас. Какво да очакваме в идните месеци и разбира се, как да работим за повишаването на своята 
професионална квалификация - вижте разговора в "Денят започва" с Георги Първанов – мениджър "Управление на 
човешките ресурси". 
 
√ Нова престъпна схема: Крупни суми са източени от фирмени сметки 
Съмнения за голяма измамна престъпна схема за източване на сметки и лични данни. 
От фирмените сметки на двама бизнесмени в Карлово са били източени 115 000 лева чрез 23 транзакции по 5000 лева 
преди около месец. 
Според техния адвокат става въпрос за организирана престъпна група, която цели източване на сметки, чрез онлайн 
банкиране. Замесени по негови думи са счетоводителка, служители на мобилен оператор и банковата институция. 
По случая потърпевшите са сезирали ГДБОП и банката, но към момента нямат отговор. Отговор няма и от Окръжната 
прокуратура в Пловдив. Не е ясно дали банката ще възстанови средствата, които са били източени от сметките на двамата 
бизнесмени. 
На 8 септември единият от бизнесмените, който се занимава с продажба на климатици видял, че в нея липсват 40 000 лева. 
Притеснен и шокиран веднага звъннал на счетоводителката си. Тя не вдигнала и отишъл до дома ѝ. Направило му 
впечатление, че тя отказала да провери дали има и други нейни клиенти, на които липсват пари от сметките. 
"Тя вика: "Аз нищо не съм нареждала" - спокойна, чак учудващо. Тогава я попитах: "Имаш ли други клиенти, защото не 
ги познавам" и ѝ казвам: "Добре, влез и провери неговите средства или само аз съм ощипаният". "Ами, то лаптопът 
ми е в офиса, не мога да видя, обади се на човека. То вече е късно, за кога да му звъня, каквото е станало, е станало...", 
разказва потърпевшият Илия Кавръков. 
Другият измамен бизнесмен е в строителния бизнес. Той разбрал за проблема чак на следващия ден, след обаждане от 
счетоводителката. Общото между двамата мъже се оказват тя и банковият клон, който използват. 
"На 9 септември тя ми звънна, че има проблем със сметката и не може да извършва онлайн банкиране, защото тя е 
оторизираният човек. Отивам в банката и виждам, че липсват 75 000 лева", казва Али Халил. 
Счетоводителката обясни, че на 8 септември около 11.00 часа се появил проблем с телефона ѝ. Не можела да се обажда и 
да получава повиквания. Влязла в електронната си поща и видяла мейл от мобилна компания да отиде да си получи новата 
карта. Отишла до местния офис и си взела пластика. По същото време между 11.00 и 13.30 часа са били извършени и 
транзакциите на потърпевшите. 
"Разпечатах го, видях че подписът не е мой, веднага отидох, но докато процедурата да спрат онази, да активират 
новата и минаха 2 часа и половина, и на мен, докато ми се активира получих код за потвърждение за сумата от 5 000 
лева, но моята логика беше след като не въведа този код, тези пари няма как да излязат", обяснява Златомира 
Богоева - счетоводител на потърпевшите. 
Според счетоводителката става въпрос за зловреден софтуер, чрез който са били прихванати личните й данни, за да бъде 
получен достъп до банковите данни на нейните клиенти. По този начин били фалшифицирани и нейните документи, чрез 
които са били извършени транзакциите. 
"Троянски кон" ясно. Гледа ли са къде може да се пипа, само не знам как са разбрали на кой телефонен номер се изпраща 
есемеси. 
Не намирате начин да уведомите другия клиент, на който са източени средства. Защо не уведомихте колегата от 
Розино? 
- Защото не знаех, че се е случило и с него. Сега оправдавам се, излизам от позицията на човек, който се оправдава, но 
исках все пак по някакъв начин да се защитя", каза Златомира Богоева. 
Адвокатът на двамата бизнесмени коментира, че най-вероятно става въпрос за организирана измамна схема, в която са 
участвали повече от двама - трима души. Той заяви, че имат основание да считат, че счетоводителката е замесена и има 
пропуски в системата за сигурност на банката. 
"Моят клиент Илия Кавръков ѝ казва, че има проблем на 8-и. Той изрично ѝ е казал, че може да има и други, за да не 
станат жертва на въпросната схема. Тя не предприема нищо. На другия клиент Али парите са му изтеглени на 9-и. 
Има една абсолютна незаинтересованост при положение, че тя е разбрала че има дублиране на нейната телефонна 
карта. Искам да попитам и банката - кой следи за транзакциите при положение, че от фирмени сметки започват да 
текат транзакции към лица, които никога не са били контрагенти на въпросните фирми", пита адвокатът Гънчо 
Гънчев. 
Адвокат Гънчев каза още, че подобна схема на източване на пари е имало и в Пазарджик преди около месец и половина. 
 
√ ЕП с "настоятелен призив" за присъединяването на България и Румъния към Шенген 
Европейският парламент призовава държавите членки да позволят на Румъния и България да се присъединят към 
Шенгенското пространство в началото на 2023 г. 
В резолюция, приета от ЕП, евродепутатите настоятелно призовават Съвета да предприеме всички необходими стъпки за 
приемане на решение относно присъединяването на Румъния и България към Шенгенското пространство за свободно 
движение до края на 2022 г. Това следва да гарантира премахването на проверките на лица по всички вътрешни граници 
за двете държави в началото на 2023 г. 
Резолюцията беше приета с 547 гласа "за", 49 гласа "против" и 43 гласа "въздържал се". 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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Като отбелязват, че Шенгенското пространство е "едно от най-големите постижения на Европейския съюз", членовете на 
ЕП изразяват „изумление“ във връзка с факта, че Съветът не е успял да вземе решение за приемането на България и 
Румъния, въпреки че двете страни изпълняват необходимите условия от 2011 г. насам. 
Поддържането на контрола по вътрешните граници е дискриминационно и оказва сериозно влияние върху живота на 
мобилните работници и гражданите, заявяват членовете на ЕП. 
Контролът по вътрешните граници има и отрицателно въздействие върху функционирането на вътрешния пазар на ЕС, като 
се възпрепятства вносът, износът и свободното движение на стоки от товарните пристанища, се казва още в резолюцията. 
Към момента всички държави членки на ЕС, с изключение на България, Хърватия, Кипър, Ирландия и Румъния, са част от 
Шенгенското пространство, което включва и държави извън ЕС - Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. 
Членовете на ЕП многократно са призовавали България и Румъния да бъдат изцяло приети в Шенген, като например в 
резолюцията по темата от 2018 г., резолюцията от 2020 г. относно състоянието на Шенген в контекста на пандемията и 
доклада от 2021 г. относно функционирането на пространството за свободно движение. Днешната резолюция е 
заключението на пленарния дебат от 5 октомври 2022 г. 
Присъединяването на нови държави към Шенген изисква единодушно решение на Съвета на ЕС. Чешкото председателство 
на Съвета посочи, че възнамерява да проведе обсъждания по темата преди края на 2022 г. 
 
√ САЩ ще освободят 15 млн. барела петрол от стратегическия си резерв 
САЩ се очаква да освободят 15 милиона барела петрол от стратегическия си резерв. Този ход е в отговор на съкращенията 
на производството, обявени наскоро от страните от ОПЕК+. 
Траншът през декември ще бъде последният от програмата, обявена през пролетта от президента Джо Байдън, която 
предвижда освобождаването на общо 180 милиона барела за справяне с рязкото покачване на цените заради руската 
инвазия в Украйна. 
Така в стратегическия резерв на САЩ ще останат около 400 милиона барела петрол, като това е най-ниското му ниво от 
близо 4 десетилетия. 
 
Дневник 
 
√ Служебният премиер: Твърдо успяхме да укротим темпа на нарастване на инфлацията 
Твърдо успяхме да успокоим и укротим темпа на нарастване на инфлацията. Това ще се почувства през следващите месеци, 
каза вчера пред Би Ти Ви служебният премиер Гълъб Донев. Той изрази очакване инфлацията да започне да намалява, 
защото в момента цените са в своя пик. 
Според Донев това ще е резултат от мерките за сваляне на цените на горивата, природния газ и храните. "Когато 
правителството има ясна цел и програма и провежда открити и прозрачни процедури в енергетиката, защото това, което 
заварихме беше ужасяващо. Когато се правят правилните крачки, няма съмнение за участие на посредници, нещата се 
случват", обобщи той. 
В отговор на въпрос Гълъб Донев посочи, че служебното правителство ще предложи на парламента законопроект с 
временно действие, който ще позволи домакинствата да имат еднакви разходи, независимо на какво се отопляват - ток, 
парно или твърдо гориво, така че да са спокойни и да не трябва да сменят начина си на отопление. 
Пред БНТ служебният министър на енергетиката Росен Христов посочи, че двойна тарифа за тока ще има за битови 
потребители, които консумират извън нормата. Това са собственици на големи имоти, които имат сауни, затоплят басейни, 
или копаят биткойни. Само те ще плащат този ток на пазарни или близки до пазарните цени. За останалите потребители 
ще има субсидирана цена, 
Той допълни, че се предвижда енергийни помощи да има за всеки бизнес, независимо дали е печеливш или губещ, като 
уточни, че крайното решение все пак ще е на парламента. 
Донев твърдо отрече при кадровата политика на служебното правителство да има целенасочени удари срещу БСП. "Всяко 
правителство има своите кадрови политики. Не питам предишното правителство, защо е правило своите промени", уточни 
служебният премиер. 
Вече има две оферти за употребявани изтребители 
В отговор на въпрос той каза, че вече има две оферти за предоставяне на използвани изтребители на българската военна 
авиация, като те са от Швеция и Франция. Чака се и предложението на САЩ. Донев коментира, че според министъра на 
отбраната България нямаме годно излишно оръжие, което да предостави на Украйна. "Има рискове за националната 
сигурност, но пряка военна заплаха за България няма", каза той по повод войната в Украйна. 
Служебният кабинет провел най-честните избори 
По повод изборите и работата на МВР по превенция на купения вот, Донев каза, че за първи път са установени хора, които 
са поръчвали купуването на гласове и амбицията на служебното правителство е да ги изправи пред съда. "Това бяха най-
честните избори", обобщи той. 
 
√ Ток на пазарни цени ще плащат битовите потребители с много висока консумация 
Двойна тарифа за тока ще има за битови потребители, които консумират извън нормата. Това са собственици на големи 
имоти, които имат сауни, затоплят басейни, или копаят биткойни. Само те ще плащат този ток на пазарни или близки до 
пазарните цени. За останалите потребители ще има субсидирана цена, каза вчера пред БНТ служебният министър на 
енергетиката Росен Христов. 

https://www.dnevnik.bg/biznes/2022/10/18/4404547_tok_na_pazarni_ceni_shte_plashtat_bitovite_potrebiteli/?ref=home_NaiNovoto
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Той уточни, че до края на седмицата вероятно ще са готови изчисленията какъв да е прагът, до който да се плаща евтин 
ток. Министърът увери, че ще се сложи дори с 20-30% по-висок таван от изчисления, за да е сигурно, че няма да има 
ощетени. По-рано вчера пред Би Ти Ви премиерът Гълъб Донев посочи още един интересен момент от правителственото 
предложение за гарантиране на отоплението през зимата. Готви се законопроект с временно действие, който ще позволи 
домакинствата да имат еднакви разходи, независимо на какво се отопляват - ток, парно или твърдо гориво 
Що се отнася до стопанските потребители на ток служебният кабинет готви проектозакон, който ще ревизира енергийните 
компенсации за тях. "Ще се стимулира ползването на собствени енергоизточници, намаляването на консумацията в 
пиковите часове, като така ще има диверсифициране на помощта", подчерта министърът. 
По повод идеята на ЕК да има таван на цената на газа, Христов посочи, че българската позиция е, ако има такъв, той да е 
за цялото количество. "Смятаме, че всяка намеса на пазара трябва да е добре анализирана. Чакаме от ЕК да ни покажат 
логиката на това решение, за да преценим", посочи министърът. Според него в момента цената на газа е неоснователно 
висока. "Дори самите разговори в Европейската комисия вече водят до падане на цените на борсите, което доказва, че 
цените са надути", каза служебният министър на енергетиката. Той е на мнение, че цените на горивата може да паднат с 
20-25%, но не и да стигнат нивата от преди войната в Украйна. 
"Сектор енергетика сега е доста по-подреден, вкарахме системи за контрол, които обезпечават прозрачна работа на 
дружествата. Например "Булгаргаз" никога преди нас не е правил открити процедури за доставки на газ и резултатите са 
налице", каза Росен Христов. 
Той обяви, че няма риск за България да има недостиг на газ. Оставала борбата за цената, а диверсификацията вече била 
факт. 
 
√ Министерството на финансите продължава да взима все по-скъп дълг 
Министерството на финансите е преотворило емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 5.5 години, 
деноминирана в левове, с падеж 28.03.2028 година. 
На проведения аукцион са пласирани ДЦК за 180.55 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна 
доходност 5.65%. Общият размер на подадените поръчки е достигнал 208.20 млн. лв., което съответства на коефициент на 
покритие 1.04. 
Това показва, че отново част от заявките не са били удовлетворени заради високата цена. За сравнение - на предишния 
аукцион в началото на октомври доходността бе 4.01%. Тогава Министерството на финансите обяви и че отменя 
емисионния си календар, като ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, 
имайки предвид пазарното състояние както на вътрешния, така и на международните капиталови пазари, съобразно 
необходимостта от дългово финансиране. 
Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 370 базисни точки. 
Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 59.1%, следвани от застрахователни дружества - 30.7%, 
пенсионни фондове - 9.4%, гаранционни фондове - 0.7%, и други инвеститори - 0.1%. 
Таванът на дълга, предвиден с актуализацията на бюджета от лятото, е 10.3 млрд. лв. До момента са набрани малко над 7 
млрд. лв. 
 
√ Преброяване ‘21: В половината общини хората над 65 г. са двойно повече от децата 
Анализът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ). 
След като миналата седмица представихме най-общо населението в различните общини както и динамиката в ключовите 
градове на страната, днес продължаваме поредицата за преброяването с поглед към застаряването в различните части на 
страната. 
През 2021 г. делът на населението над 65 г. в цялата страна е 23,5% от общото. Общините с по-нисък дял са 65 на брой, 
като сред тях попадат големи градове като София (19,6%), Пловдив (20,2%), Варна (20,3%) и Бургас (21,1%). Още 173 общини 
попадат в диапазона между 20% и 30% дял на възрастното население към общото. 
Очаквано, има и общини със значително по-висок дял на възрастното население. Докато общините с най-малко хора над 
65 г. имат дялове не много под средното - Гърмен (14%), Сърница (15,7%) и Козлодуй (16,4%), то резултатите при най-
застарелите общини - Бойница (55,4%), Невестино (52,7%), Грамада (51,2%) и Макреш (49,8%) - са доста над 
средния. Общините с най-дълбоко застаряване са разположени в Северозападна България, особено по границата със 
Сърбия, но също и по Дунав, в Средногорието и Родопите. Повечето от тези райони са с ниска степен на икономическо 
развитие и можем да твърдим, че част от застаряването е следствие от миграционните процеси и напускането на младите 
хора към големите градове и извън страната. 
За десетте години от последното преброяване делът на хората над 65 г. в страната е нараснал с точно 5 процентни пункта 
(от 18,5% до 23,5%). Процесът на застаряване е почти повсеместен, като само в 22 общини делът на възрастните е 
намалял. Най-голямо е понижението в общините Криводол (-3,1 пр. п.), Якимово и Братя Даскалови (-2,5 пр. п.) и Ружинци 
(-2,3 пр. п.). Общините, в които делът на възрастните се е увеличил най-много са Неделино (13,9 пр. п.), Баните (12,6 пр. п.) 
и Джебел (11,9%). 
Приблизително половината от общините (общо 124) бележат увеличение на възрастното население, по-високо от средното 
страната, а по-бързи процеси застаряване има в Южна и Източна България. Това в известна степен се дължи на факта, че 
силно застарелите региони на север и на запад вече са с висок дял на възрастното население още през 2011 г. 
Друга гледна точка към застаряването можем да получим от отношението на населението над 65 г. спрямо децата до 14 
години. През 2021 г. стойността на този показател е 167% (т.е. на 100 деца се падат 167 души над 65 г.), което е с 27,4 пр. п. 
повече от 2011 г. (139,6%). В 78 общини отношението е по-ниско от средното, като тук отново влизат големите градове с 
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https://ime.bg/bg/articles/prebroyavane-21-v-polovinata-obshtini-horata-nad-65-godishna-vyzrast-sa-dvoino-povee-ot-decata-/
https://ime.bg/bg/articles/prebroyavane-21-obshtinite-koito-ne-otgovaryat-na-kriteriya-za-naselenie-vee-sa-83-84/
https://ime.bg/bg/articles/golemite-gradove-masovo-gubyat-naselenie/
https://ime.bg/bg/articles/golemite-gradove-masovo-gubyat-naselenie/
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техния висок брой жители и сравнително добра демографска динамика. Едва в осем общини броят на децата до 14 г. 
надхвърля броя на жителите над 65 г., като показателят е най-добър в Кайнарджа (67,8%), Сърница (70,8%) и Гърмен 
(72,5%). Най-много възрастни спрямо деца има в Бойница, където за всяко дете има над 13 възрастни хора над 65 години 
(1321,9%), Невестино (1105,7%), Георги Дамяново (900%), Баните (724,6%). В половината общини в страната (132) се падат 
над двойно повече хора над 65 г. спрямо деца до 14 г. И този показател е най-висок в общините покрай сръбската граница, 
в дунавските общини в Северния централен район, Средногорието и Родопите, където демографската картина е била 
далеч по-благоприятна през 2011 г. 
Отношението на хората над 65 г. спрямо групата 15-64 години също расте. Докато през 2011 г. то е било 27,1%, през 2021 
г. вече достига 37,7%, или ръст от над 10 процентни пункта. Само в 68 общини стойността на показателя е по-благоприятна, 
а в 81 броят на хората над 65 г. е над 50% от тази на хората в работоспособна възраст. В 7 общини показателят дори 
надвишава 100%., като най-високите му стойности са в Бойница (137,3%), Грамада (126,9%) и Невестино (124,1%). 
Отношението е най-ниско в Гърмен (21%), Сърница (22,3%) и Козлодуй (24,2%). И тук общините в пограничните със Сърбия 
и Румъния райони се открояват с по-високи стойности на показателя. 
В много малко общини делът на населението над 65 г. се свива, като пониженията са незначителни, при това в общини с 
малко население. Нещо повече, обособилите се през 2011 г. региони със силно застаряло население са се разраснали 
значително за 10 години, а в някои случаи дори се образуват нови региони с по-сериозно застаряване, като например част 
от родопския регион, където особено много се влошава отношението между най-възрастните и най-младите. 
Изводите от темповете на застаряване и коригираните с преброяването актуални данни имат и конкретни последици за 
редица политики, особено в социалната сфера. Дяловете и разпределението на възрастните са от значение за: 

• Развитието на местните пазари на труда - въпреки че общото здравно състояние на населението като цяло се 
подобрява в последните години, има предел на възрастта, след който активното участие на пазара на труда става 
все по-трудно. В резултат на това бързо застаряващите райони ще срещат все по-големи трудности в привличането 
на нови инвестиции в бъдеще, които от своя страна могат да доведат до обрат в миграционните процеси и 
привличане на по-млади хора. 

• Структурата на пенсионната система - бързият ръст на хората в пенсионна възраст означава, че при доминиращата 
у нас разходо-покривна пенсионна система осигурителната тежест върху работещите нараства, повишава се и 
натискът върху бюджета за дофинансиране. 

• Разпределението на социалните услуги - териториалното разпределение на възрастните хора е сред важните 
индикатори за планиране на потребностите от социални услуги - от клубове през старчески домове до патронажна 
грижа. Динамиката от последното десетилетие пък посочва и къде най-вероятно тези потребности ще нарастват 
най-бързо. 

• Структура на здравната система - застаряващото население означава и повишени нужди от здравна грижа. Това 
от своя страна има преки последствия за планирането както на болничната мрежа, така и за осигуряването на 
достъп до лекарства в по-отдалечените райони. 

 
√ Жените получават квота в бордовете на фирмите в ЕС от 2026 г. 
Управителните съвети на регистрираните на борсите в ЕС фирми трябва да имат поне 40% жени в състава си. Това се казва 
в нова европейска директива за равенство на половете, приета от Съвета на ЕС в понеделник. 
Директивата, която ще трябва да бъде транспонирана в националното законодателство, постановява, че най-малко 40% от 
позициите на неизпълнителен директор трябва да се заемат от жени до 2026 г. Ако държавите членки изберат да прилагат 
новите правила за изпълнителни и неизпълнителни директори, целта ще бъде 33% от всички директорски позиции до 2026 
г. Веднъж годишно компаниите трябва да предоставят информация как се справят с назначенията на жени, за да постигнат 
целите. Властите пък ще имат грижата да публикуват имената на фирмите, които са успели да постигнат целите за 
назначенията на жените. 
Тези, които не се справят, ще трябва да коригират своя процес на подбор на персонала, като въведат процедури за 
сравнителна оценка между кандидатите по "ясни и неутрално формулирани критерии", се казва в приетата директива. А 
когато трябва да избират между еднакво квалифицирани кандидати - да предпочетат жената. 
Държава, която или се е доближила до постигането на целите, или е въвела еднакво ефективно законодателство преди 
директивата да влезе в сила, може да отмени изискванията на директивата, свързани с процеса на назначаване или 
подбор, съобщи Съветът на ЕС. 
"Новите правила ще помогнат за премахване на пречките, пред които жените често се изправят в кариерата си. Компаниите 
също биха имали голяма полза от жените, които реализират потенциала си на ръководни позиции. Положителното 
въздействие на мерките със сигурност ще достигне всички нива на националните икономики", заяви чешкият социален 
министър Мариан Юречка, чиято страна в момента председателства Съвета на ЕС. 
В момента 31.5% от членовете на управителните съвети на листваните фирми са жени, а 8% от тях се оглавяват от жени. 
Равенството между половете в ЕС е гарантирано от основополагащите договори на ЕС и от Европейския стълб на 
социалните права. 
Държавите членки разполагат с две години след влизането в сила на директивата, за да приемат необходимите 
национални мерки, след като Европейският парламент даде своето окончателно "да". 
 
√ Еврокомисията предложи механизми за обща покупка на газ 
Европейската комисия предложи нов регламент за извънредни ситуации за справяне с високите цени на газа в Европейския 
съюз и гарантиране на сигурността на снабдяването през тази зима, се казва в съобщение на институцията. 
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Това ще стане със съвместни покупки на газ, механизми за ограничаване на цените на газовата борса TTF, нови мерки за 
прозрачно използване на инфраструктурата и солидарност между държавите членки, както и непрекъснати усилия за 
намаляване на потреблението. 
В съобщението се посочват следните елементи: 
• Обединяване на търсенето в ЕС и съвместно закупуване на газ с цел договаряне на по-добри цени и предотвратяване 
на риска от конкуренция между държавите членки, които да наддават на световния пазар. 
• Постигане на напредък в работата по създаване на нов референтен показател за ценообразуване за втечнения 
природен газ (LNG) до март 2023 г.; и в краткосрочен план - механизъм за корекция на цените, за да се установи динамично 
ограничение на цените за сделките на борсата за газ TTF, както и временен диапазон или коридор, за да се предотвратят 
екстремни скокове на цените на пазарите на деривати. 
• Автоматични правила за солидарност между държавите членки в случай на недостиг в снабдяването, като 
задължението за солидарност да обхване и държавите членки без пряка тръбопроводна връзка, включвайки и тези, които 
имат съоръжения за втечнен природен газ; и предложение за създаване на механизъм за разпределяне на газа към 
държавите, засегнати от извънредна ситуация със снабдяването на газ на регионално равнище или в съюза. 
Съвместно закупуване 
"Въпреки че ЕС постигна значителен напредък в запълването на над 92% от капацитета на газохранилищата си за тази зима, 
трябва да се подготвим за евентуални допълнителни прекъсвания и да положим солидна основа за следващата година. 
Поради това предлагаме ЕС да разполага с нови правни инструменти за съвместно закупуване на газ. Комисията ще сключи 
договор с доставчик на услуги за организиране на обединяване на търсенето на равнище ЕС, като обедини нуждите от внос 
на газ и търси предложения на пазара, за да отговори на търсенето", пише комисията. 
"Предлагаме задължително участие на предприятия от държавите членки в обединяването на търсенето в ЕС, за да се 
постигнат поне 15% от съответните им цели за запълване на хранилищата. На дружествата ще бъде разрешено да 
сформират европейски консорциуми за закупуване на газ в съответствие с правилата на ЕС в областта на конкуренцията. 
Съвместното закупуване ще помогне на по-малките държави членки и по-специално на предприятията, които са в по-
неблагоприятно положение като купувачи, да получат достъп до нужните обеми газ при по-добри условия." 
Регламентът включва и разпоредби за повишаване на прозрачността на планираните и сключените покупки на газ, за да 
се прецени дали са изпълнени целите за сигурност на снабдяването и енергийна солидарност. Комисията следва да бъде 
информирана преди сключването на договор за покупка на газ или меморандум за разбирателство над 5 TWh (малко над 
500 милиона кубични метра) и ще може да издава препоръки в случай на потенциално отрицателно въздействие върху 
функционирането на съвместното закупуване, вътрешния пазар, сигурността на снабдяването или енергийната 
солидарност. 
Справяне с високите цени на газа 
Въпреки че цените на едро са намалели след пика от лятото на 2022 г., те остават неустойчиво високи за все по-голям брой 
европейци. Въз основа на предишната ни работа с държавите членки за смекчаване на въздействието на високите цени на 
електроенергията и за преразпределяне на прекомерните печалби в енергийния сектор към гражданите и 
промишлеността днес предлагаме по-целенасочена намеса в пазарните цени на газа. Много договори за газ в Европа се 
индексират спрямо основната европейска борса за газ - TTF, която вече не отразява точно цената на сделките за втечнен 
природен газ в ЕС. 
Поради това комисията разработва нова допълнителна ценова референтна стойност заедно с Агенцията на Европейския 
съюз за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER), за да се справи с това системно предизвикателство. Новият 
референтен показател ще осигури стабилно и предвидимо ценообразуване за сделките с ВПГ. Съгласно предложения 
регламент комисията ще възложи на ACER да създаде обективен ежедневен инструмент за оценка на цените и 
впоследствие референтен показател, който би могъл да се използва от операторите на енергийния пазар за индексиране 
на цената в техните договори за газ. 
Докато този референтен показател е в процес на разработване, комисията предлага да се въведе механизъм за 
ограничаване на цените чрез основната европейска борса за газ (TTF), който да бъде задействан при необходимост. 
Механизмът за корекция на цените ще установи временно динамично ограничение на цените за сделките в рамките на 
TTF. В рамките на TTF няма да бъде разрешено да се сключват сделки на цена, по-висока от динамичния лимит. Това ще 
помогне да се избегнат изключителната нестабилност и прекомерно високите цени. Освен това комисията предлага 
въвеждането на нов временен ограничител на скоковете на цените в рамките на деня, който да бъде установен от борсите 
за деривати в ЕС. Този механизъм ще защити енергийните оператори от големи промени в цените в рамките на деня. 
За да се облекчат проблемите с ликвидността, пред които понастоящем са изправени много енергийни дружества при 
изпълнението на своите изисквания за допълнително обезпечение, когато използват пазари на деривати, днес комисията 
прие нови правила за участниците на пазара, като разшири списъка на допустимите обезпечения на временна основа, така 
че да включва непарични обезпечения, включително държавни гаранции. Второ, комисията прие нови правила за 
увеличаване на клиринговия праг от 3 милиарда евро на 4 милиарда евро. Под този праг нефинансовите дружества няма 
да подлежат на изискванията за допълнително обезпечение за своите извънборсови деривати. И двете мерки ще осигурят 
така необходимото облекчение за дружествата, като същевременно ще се запази финансовата стабилност. 
На последно място, ACER и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) засилват сътрудничеството помежду си, 
като създават нова съвместна работна група, за да укрепят капацитета си за наблюдение и откриване на евентуални 
манипулации и злоупотреби на спотовите пазари и пазарите на деривати в Европа като предпазна мярка за защита на 
стабилността на пазара. 
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√ Еврокомисията: Енергийна подкрепа за всеки няма да е полезна 
Подпомагането на всички домакинства и бизнес няма да е особено полезно, заяви в Европейския парламент зам.-
председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис. 
Според Комисията компенсацията за високите цени на енергията трябва да е "целенасочена, временна и центрирана към 
намаляване на енергийните печалби". 
Домбровскис говори по време на дебат за социално-икономическите последици от войната в Русия и предложеното от 
Еврокомисията свиване на потреблението в пикови часове и облагане на печалбите на производителите на енергия 
(включително зелена) и на изкопаеми горива. 
Вицепрезидентът каза, че разпределяне на обезщетенията върху цялото общество ще подхрани инфлацията, ще повиши 
още енергийните цени и потенциално ще отслаби повече европейската икономика. 
Брюксел смята, че националните власти трябва да се съсредоточат само върху домакинствата с ниски доходи и най-
засегнатите бизнеси. 
В момента европейските домакинства харчат средно 20% от доходите си за храна и 15% за ток и отопление, но в някои 
държави тези разходи достигат до 50%, съобщи еврокомисарят за икономиката Паоло Джентилони. 
Джентилони, който ще представи в началото на ноември зимната прогноза за развитието на европейската икономика, 
каза, че тя ще се забави и ще е необходимо да се вземат мерки за подкрепата й. 
"Въпреки това няма да жертваме свободата си заради икономиката. Путин няма да ни раздели", заяви еврокомисарят. 
Еврокомисията не коментира предложенията на евродепутати за възприемане на общоевропейски подход за 
подпомагане, както беше направено за пандемията от COVID-19, когато с евросредства бяха финансирани националните 
програми за запазване на заетост и подпомагане на работещите и на фирмите. 
Вместо това Домбровскис потвърди, че еврокомисията ще продължи да се противопоставя на увеличаване на сметките, 
енергийните разходи и цените на храните, като диверсифицира доставките от Русия, към по-надеждни източници като 
Норвегия и САЩ, купува общо природен газ и въвежда допълнителни регулации на газовите цени и резервите за 
следващата зима. 
Валдис Домбровскис отново прикани правителствата на страните - членки на ЕС, да поискат от полагаемите им се евтини 
заеми по Плановете за възстановяване и устойчивост, за да осъществят проекти, които биха им помогнали да се справят с 
високите цени. ЕС все още има 225 млрд. евро свободни под формата на заеми, които могат да бъдат добавени към 
плановете за възстановяване, след като повечето държави, включително България, решиха да се възползват само от 
грантовата част на програмата от 800 млрд. евро. 
По време на дискусията евродепутатите се разделиха в мненията си относно ефективността на предложеното от 
еврокомисията облагане на свръхпечалбите на производителите на електроенергия, които те реализираха от рекордните 
цени и които комисията иска да прехвърли към правителствата за антикризисни мерки. 
Част от тях ги подкрепиха, други коментираха, че те ще нарушат конкуренцията на общия пазар, че са недостатъчни или че 
към данъка трябва да бъдат включени и фармацевтичните компании, които спечелиха от пандемията от COVID-19. 
От българските евродепутати участие в дебата взе само Радан Кънев от "ЕНП/Демократична България". Той изрази 
загриженост от "лекотата и бързината", с които правителствата са одобрили облагането на производителите на енергия. 
Според него то няма да намали сметките за енергия, но ще ощети по-устойчивите видове енергия, субсидирайки 
производството от природен газ. 
 
√ От взривения "Северен поток 1" липсват поне 50 метра, показаха първи подводни снимки 
Експлозиите, които разрушиха замразения от руска страна "по технически причини" газопровод "Северен поток 1", са 
унищожили на едно от местата поне 50 метра от тръбите. Това показа шведското издание "Експресен" в подводни снимки, 
за които твърди, че са първите, на които се дава публичност. 
Публикацията съвпадна със съобщение на полицията в Копенхаген, според което предварителните данни от 
разследването на инцидента от 26 септември сочат като причина "мощни експлозии". На една от снимките в "Експресен", 
за които се твърди, че са направени на дълбочина 80 метра в Балтийско море, се вижда, че дъното е изровено като окоп 
от предполагаем саботаж. 
Сеизмолози регистрираха трусове от 2.3 по Рихтер в момента на експлозиите в датската икономическа зона, които 
разрушиха на четири места газопроводите от Русия до Германия "Северен поток 1" и "Северен поток 2". 
Все още не е ясно кой стои зад експлозиите, но руският президент Владимир Путин побърза да заяви, че това е някой, 
който няма интерес от икономически силна Европа и затова я откъсва задълго от руски газ. 
Шведската прокуратура съобщи за разследване на два пробива в газопроводите по подозрение за "тежък саботаж". 
Полицията в Копенхаген допълни, че още не е ясно дали ще има международно сътрудничество с Швеция и Германия по 
случая, защото има няколко фактора, от които зависи оформянето на такава рамка. 
Бъдещето на газопроводите е под въпрос, защото Алексей Милер, ръководител на "Газпром", каза миналата седмица, че, 
изглежда, са наводнени десетки и стотици километри от тръбите. Дори само поради това възстановяването на 
съоръжението може да отнеме години. 
 
√ Брюксел предупреди Полша, че може да загуби 75 млрд. евро 
Европейският съюз няма да плати на Полша по-голямата част от средствата за развитие на стойност 75 милиарда евро, 
предназначени за нея до 2027 г., освен ако тя не предприеме мерки във връзка със съдилищата си, каза говорител на 
Европейската комисия, цитиран от "Ройтерс". 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/09/30/4397110_es_se_dogovori_da_kompensira_potrebitelite_ot/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/09/30/4397110_es_se_dogovori_da_kompensira_potrebitelite_ot/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/05/03/4342566_zaradi_inflaciiata_evrokomisiiata_suvetva_da_se_vzemat/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/05/03/4342566_zaradi_inflaciiata_evrokomisiiata_suvetva_da_se_vzemat/
https://www.expressen.se/nyheter/forsta-bilderna-fran-sprangda-gasroret-pa-ostersjons-botten/
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Заради проблеми със съдебната система Европейската комисия вече замрази около 35 милиарда евро, определени за 
Полша от пакета, целящ да подпомогне възстановяването на икономиките от причинения от пандемията от COVID-19 спад. 
Сега комисията предупреди, че почти всички кохезионни фондове на Полша от общия бюджет на блока за 2021 - 2027 г. са 
в риск, като се има предвид, че Варшава не отговаря на демократичните стандарти за съдебна независимост. 
"Поради неизпълнение комисията не може да възстанови искания за плащане", каза говорителят Щефан де Кеерсмакер, 
добавяйки, че единственото изключение е за малка част от парите, свързани с техническа помощ при създаването на 
проекти за развитие. 
На власт от 2015 г., управляващата популистка партия "Право и справедливост" реформира съдилищата в Полша. 
Вследствие на промените имаше случаи на съдии, критикуващи правителството, които бяха отстранени, и съюзници, 
издигнати на висши позиции. 
ЕС, както и много международни наблюдатели и правозащитни групи, предупредиха, че партията е навредила на 
демократичното разделение на властите, като е унищожила независимостта на съдилищата в бившата комунистическа 
страна с население 38 милиона души, най-голямата в източната част на блока. 
От присъединяването си към ЕС през 2004 г. Полша е най-големият бенефициент на помощта от блока. 
Но през последните години по-националистическата, евроскептична и антигерманска реторика на управляващата партия 
все повече поставя Варшава в сблъсък с Европейския съюз. 
 
Икономически живот 
 
√ България лидер в ЕС по годишен ръст на продадени нови автомобили 
През септември 2022 г. новите регистрации на леки автомобили в Европейския съюз са се увеличили с 9,6%, отбелязвайки 
втори пореден месец на растеж тази година, сочат данните на Асоциацията на производителите на автомобили в Европа 
(АСЕА). 
Изтъква се обаче, че това увеличение до голяма степен се дължи на ниската база за сравнение от септември 2021 г., когато 
недостигът на полупроводници възпрепятства производството на превозни средства. 
Погледнато към четирите най-големи пазара в ЕС, Германия и Испания записват двуцифрени печалби (+14,1% и +12,7% 
съответно), докато Франция (+5,5%) и Италия (+5,4%) показаха по-скромни темпове на растеж. 
България обаче е лидер с 46% годишен ръст на продажбите – 2,117 нови автомобила през септември 2022-ра, срещу 1,446 
бр. през същия месец година по-рано. Страната ни е с най-голям ръст (15.4%) и за периода януари-септември спрямо 
деветмесечието на 2021 година – 21,975 автомобила срещу 19,040 бр. 
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През първите три тримесечия на 2022 г. пазарът на леки автомобили в ЕС се е свил с 9,9% до 6 784 090 бр, въпреки 
положителните резултати, регистрирани през последните два месеца. Това е отразено в представянето на повечето 
държави, като всички основни пазари в региона са изправени пред загуби през този деветмесечен период. Италия 
отбеляза най-рязък спад (-16,3%), следвана от Франция (-11,8%), Германия (-7,4%) и Испания (-7,4%). 
 
√ България възстановява петролните си запаси, но е под минимума, изискван от ЕС 
През юли 2022 г. в ЕС са съхранявани 103,6 милиона тона (mt) петролни запаси за извънредни ситуации, което е увеличение 
от 2,5% спрямо юни 2022 г. Данните на Евростат за юли показват възстановяване от предходния месец, който регистрира 
историческото дъно от 101,1 mt, отбелязвайки спад от 4,5 % спрямо януари 2022 г. и с 10,3% спрямо юни 2021 г. 
Нивата на аварийните запаси през юли се състояха предимно от суров нефт (45,5 mt в ЕС), следвани от газ/дизел (35,9 mt) 
и бензин (9,8 mt). 
Лидер е Германия с над 23 млн. тона, следвана от Франция и Испания, съответно с 15 и 14 млн. тона. 
С 993,466 хиляди тона петролни запаси България изпреварва 9 страни членки на съюза. Това количество, което е най-
високото ниво на съхранение у нас на годишна база е под изискуемия от ЕС минимум, който за страната ни е около 1,2 
млн. тона. 
 

 
 
За разлика от аварийните запаси, които обикновено са стабилни, търговските запаси могат да варират в зависимост от 
пазарните тенденции. През август 2020 г. търсенето намалява поради кризата с COVID-19 и търговските петролни запаси 
регистрират рекордно високо ниво (63,2 mt), достигайки границите на максималния капацитет за съхранение в някои 
страни. 
С възобновяването на икономическите дейности нивата на търговските запаси започват да намаляват, достигайки най-
ниската точка през декември 2021 г. (44,8 mt), след което започват колебания, повлияни и от войната в Украйна, достигайки 
51,4 mt през юли 2022 г. 
В България търговските запаси през юли са били 535,462 хиляди тона, което е с над 100 хиляди тона намаление спрямо 
май и юни, но повече от февруари и март. 
Суровият петрол и петролните продукти са от решаващо значение за икономиката на ЕС и като се има предвид 
зависимостта от внос на петрол, поддържането на запаси от петрол за извънредни ситуации означава повече енергийна 
сигурност. Законодателството на ЕС изисква държавите-членки да поддържат минимални аварийни запаси от суров петрол 
и петролни продукти. 
След руското нахлуване в Украйна, тези изисквания позволиха две спешни освобождавания на запаси през март и април 
2022 г. и насочени към стабилизиране на пазара. Ниските нива през юни 2022 г. отразяват горепосочените изпускания, 
координирани от Международната агенция по енергетика и подкрепени от няколко държави членки. 
 
√ Европа се затруднява да обработи прииждащите кораби с LNG 
Десетки кораби с втечнен природен газ (LNG), обикалящи край бреговете на Испания, където не могат да осигурят слотове 
за разтоварване, накараха мрежовите оператори в страната да предупредят, че може да се наложи да спрат зареждането, 
за да се справят с тази „изключителна ситуация“, съобщава Ройтерс. 
Европа е изправена пред свиване на енергийните доставки, тъй като Русия постепенно намали газовите потоци и регионът 
трябва да намери алтернативни доставки, включително втечнен природен газ. Пристигането обаче на множество товари 
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разкри липсата на капацитет за „регазификация“ в Европа, тъй като инсталациите, които превръщат превозваното гориво 
обратно в газ, работят на максимален лимит. 
Ако изоставането не бъде изчистено скоро, тези кораби може да започнат да търсят алтернативни пристанища извън 
Европа, за да разтоварят превозвания втечнен газ. 
Повече от 35 кораба, натоварени с LNG, плават край Испания и около Средиземно море, като най-малко осем от тях са 
закотвени само край залива на Кадис, информират търговци, анализатори и източници от LNG терминалите, запознати със 
ситуацията и цитирани от агенцията. 
Испания предлага само шест слота на своите терминали за регазификация за товари тази седмица, което е по-малко от 
една пета от броя на корабите, чакащи на опашка край бреговете ѝ. В страната има общо шест терминала. 
В изявление, публикувано късно в понеделник, озаглавено „Декларация за извънредна оперативна ситуация“, 
националният оператор на газовата мрежа на Испания Enagas изтъква, че може да се наложи да откаже разтоварването на 
LNG поради свръхкапацитет на своите терминали. Добавя се, че високите нива на заетост в заводите за регазификация в 
страната се очаква да останат поне до първата седмица на ноември. 
Освен това има LNG кораби на котва близо до други европейски страни, което може да означава, че десетки други чакат, 
сочи източник на Ройтерс, запознат със ситуацията. 
„Нивата при транспортирането на LNG винаги са високи, с малко повече от 2,5 милиона тона, вързани в плаващи 
складове“, казва Ойстейн Каллеклев, главен изпълнителен директор на корабособственика FLEX LNG Management. 
Недостигът на инсталации за регазификация или тръбопроводи, свързващи държави, които имат тези съоръжения с други 
европейски пазари, означава, че плаващ LNG не може да се използва. 
Ситуацията се усложнява от по-ниското промишлено търсене, тъй като икономиката на Европа се забавя, както и от по-
ниското от очакваното вътрешно потребление в Испания поради необичайно топлото време за сезона. 
Друга причина за задръстванията е, че се очаква цените да се покачат с наближаването на зимата и увеличаването на 
търсенето на отопление, така че някои кораби чакат да продадат товарите си на по-висока цена, която може да компенсира 
допълнителните транспортни разходи от престоя в морето. Цената на LNG товар, доставен в края на ноември или началото 
на декември, е с около $2/mmBtu по-висока от текущите цени. 
В началото на тази седмица Китай спря продажбите на втечнен природен газ на чуждестранни купувачи, за да осигури 
собствените си доставки, което според играчите на пазара може да накара повече кораби да се насочат към Азия. 
Испания има най-големия капацитет за регазификация в Европейския съюз, като представлява 33% от целия LNG и 44% от 
капацитета за съхранение на LNG. 
Тази седмица лидерите на Франция, Германия, Испания и Португалия трябва да се срещнат, за да се опитат да постигнат 
споразумение за тръбопровода MidCat, който може да пренася испански газ – и в бъдеще водород – до Централна Европа. 
MidCat ще създаде трета газова връзка между Франция и Испания, за която основните й поддръжници Мадрид, Лисабон 
и отскоро Берлин твърдят, че ще помогне на Европа да намали зависимостта си от руски газ. 
 
√ Кофас с мрачни прогнози за Европа, отчита спад в 49 сектора 
Икономическа оценка за растежа на БВП, развитието на отделните страни и сектори, направена от компанията за кредитно 
застраховане Кофас, показва понижения на 49 секторни оценки, които са чувствителни към икономическия цикъл. Сред 
тях са строителството, металургията, дървесината и химическата промишленост в различни географски региони. 
Предвид споменатите глобални тенденции – стагфлация и перспективи за рецесия, Кофас преразгледа прогнозите си за 
световния растеж за следващата година – той ще бъде под 2%, както беше през 2001 г., 2008 г., 2009 г., и 2020 г. 
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Изтъква се, че макар прогнозите да са начертани в посока спад за всички региони по света, Европа е тази, чиито 
перспективи са се влошили най-много. Енергийната криза се задълбочава и Старият континент се подготвя за нови мерки. 
Независимо дали става дума за „доброволно“ ограничаване на потреблението (преустановяване на дейности, който са 
нерентабилни поради разходите енергия) или за налагане на норми отстрана на правителствата, това със сигурност ще 
доведе до намаляване на производството и спад на БВП. 
„В България ситуацията е още по-нестабилна предвид политическите и социални рискове, които наблюдаваме вече 
месеци наред. Ние в Кофас не оценяваме начина на реализиране на определени политики, но наблюдаваме и 
анализираме резултатите от тях. На база на това мога да кажа, че енергийната несигурност  в страната 
определено ще повлияе негативно върху бизнеса в следващите месеци, а ефектите ще се усетят дори и през 2023 
г.“, коментира Пламен Димитров, управител на Кофас България. 
 

 
 
През последните няколко месеца се наблюдава трайно висока и все по-широко разпространена инфлация в развитите и 
нововъзникващи икономики. В тази обстановка централните банки продължават да бъдат решително агресивни и 
повечето от тях се върнаха към невиждани през последното десетилетие нива на основните лихвени проценти. Дава се за 
пример Федералният резерв, повишил основния си лихвен процент три пъти подред със 75 базисни пункта. 
Тази агресивност води до засилено затягане на паричната политика в други страни (особено в тези с възникващи пазари) с 
цел да се спре обезценяването на валутите им спрямо щатския долар. Подобно затягане на паричните и финансовите 
условия, ако продължи със сегашните темпове, ще застраши глобалния растеж и финансовата стабилност. 
То обаче, изтъкват от Кофас, помрачава перспективите пред световния строителен сектор. Цените на индустриалните 
метали и дървесината спадат постоянно през последните месеци, като отчитат спад съответно с 20% и 60% от началото на 
годината, което предизвика експертите от Кофас да понижат рейтинга на тези сектори в няколко географски области. 
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Относно мерките на централните банки срещу инфлацията, в които се използват всички възможни механизми, се 
коментира, че много от тях са изправени пред конфликт на цели с фискалната политика на своята страна или регион. 
Националните правителства, борейки се срещу свиването на активността, действително увеличиха броя на мерките за 
подкрепа на покупателната способност на домакинствата и на паричните потоци на предприятията. Резултатът ще бъде 
потенциално голям риск за публичните финанси: увеличаване на публичния дефицит и рязко нарастване на разходите за 
финансиране. 
 
√ ЕС и АСЕАН с ключово споразумение за въздушния транспорт 
Европейският съюз и Асоциацията на нациите от Югоизточна Азия (АСЕАН), която включва Бруней, Камбоджа, Индонезия, 
Лаос, Малайзия, Мианмар, Филипините, Сингапур, Тайланд и Виетнам, подписаха споразумение за въздушен транспорт, 
което ще отвори повече възможности за въздушен транспорт и ще подобри пряката свързаност между двата региона, като 
същевременно надгражда правилата и стандартите за съответните полети. 
Споразумението влиза в сила незабавно, а подписването означава нови възможности за потребителите, авиокомпаниите 
и летищата както в Европа, така и в страните от АСЕАН. 
АСЕАН е глобална икономическа сила с бързо развиващ се авиационен пазар. През 2019 г. това е 9-ият по големина пазар 
в ЕС за товарен превоз и 16-ият по големина за пътници с повече от 8 милиона пътници. Следователно въвеждането на 
модерна рамка за въздушни услуги между Европа и Азия, която отваря възможности, като същевременно гарантира високи 
стандарти, е инвестиция в бъдещето, коментират от Еврокомисията. 
Днешното споразумение осигурява равни условия и се очаква да доведе до нови възможности за въздушен транспорт и 
икономически ползи за двете страни: 
То заменя повече от 140 двустранни споразумения за въздушни услуги, като по този начин предоставя единен набор от 
правила и намалява бюрокрацията. Държавите-членки на ЕС без двустранни споразумения с държавите от АСЕАН сега 
също са обхванати от тази модерна правна рамка. 
Всички авиокомпании от ЕС ще могат да изпълняват директни полети от всяко летище в ЕС до всички летища в държавите 
от АСЕАН, важащо обратно и за авиокомпаниите от АСЕАН. Това ще помогне на авиокомпаниите от ЕС и АСЕАН срещу 
конкуренцията. 
Авиокомпаниите ще могат да извършват до 14 седмични пътнически услуги до или от всяка държава-членка на ЕС и 
произволен брой товарни услуги през и извън двата региона до всяка трета страна 
Преговорите за настоящото споразумение са започнати през 2016 г. след получено разрешение от Съвета на ЕС  и са 
финализирани през юни 2021 г. 
Подобни всеобхватни споразумения за въздушен транспорт на ЕС са подписани с други страни партньори, а именно 
Съединените щати, Канада, Катар, Западните Балкани, Мароко, Грузия, Йордания, Молдова, Израел, Украйна и Армения. 
 
√ Цените на житото остават високи въпреки добрата реколта 
За 2022-2023 г. се очаква рекордно производство на пшеница в световен мащаб, т.е. близо 759 милиона тона. Световните 
запаси също трябва да достигнат рекордни нива, докато в същото време потреблението расте по-бавно. Всичко това 
предполага, че цените трябва да паднат до края на годината, особено след като през декември на пазара излезе 
пшеницата, произведена в южното полукълбо на планетата, съобщава RFI. 
Нищо обаче не е сигурно. Цените продължават в голяма степен да се диктуват от развитието на конфликта в Украйна. 
Рискът от неговото задълбочаване е значителен в светлината на последното развитие на събитията. Друга голяма неяснота 
е свързана с транспорта по Черно море. През юли под егидата на ООН и Турция беше подписано споразумение за износ 
на украински зърнени култури през този морски коридор. 
Преди всичко това споразумение даде възможност за износ на царевица, а в последно време и на все по-големи 
количества пшеница от новата украинска реколта. Това също допринесе за намаляването на световните цени на храните. 
Беше подписано второ споразумение за улесняване на износа на руски селскостопански продукти и торове. Но Русия се 
оплаква, че не може да ги продава поради западните санкции, засягащи финансовия и логистичния сектор. 
Това поставя под съмнение желанието ѝ да удължи споразумението, което изтича на 19 ноември. Неподновяването му би 
имало сериозни последици върху цените, тъй като този регион играе ключова роля в баланса на световния пазар на 
зърнени храни. За да избегне този сценарий, ООН работи активно за подновяване на споразумението за една година. 
 
√ Облагане на големите печалби и помощ за уязвимите групи, препоръчва МВФ 
Много държави се опитват да реагират спешно на инфлацията, за да избегнат хуманитарни катастрофи или социални 
сътресения. Но мерките не трябва да застрашават публичните им финанси, се казва в доклад на Международния валутен 
фонд. За МВФ мерките в полза на най-уязвимите групи от населението, трябва да бъдат приоритет, пише RFI. 
Фондът признава, че това е дилема за много държави, особено за развиващите се страни. Нарастващите цени на храните 
и енергията представляват социален риск и е трудно да се реагира на извънредната ситуация, без значително да се увеличи 
тежестта върху публичните финанси. 
Международният валутен фонд подчертава значението на намаляването на данъците, субсидиите или политиките за 
контрол на цените, прилагани от правителствата в Африка и Близкия изток, преди всичко за облекчаване на тежестта върху 
населението. Но тези политики имат и обратен ефект. Те ограничават в още по-голяма степен и без това ограничената 
бюджетна свобода на действие на тези правителства. 
Да се обложат прекомерните печалби, получени в резултат на кризата 
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Като цяло е трудно да се преустанови политиката на субсидиране, след като веднъж цените се върнат към нормалните си 
нива. По-добре е да се отпускат временни парични помощи на най-бедните групи от населението за покриване на 
основните им нужди като например от енергия. 
Fiscal Monitor на МВФ също препоръчва въвеждане на по-прогресивно данъчно облагане, където е възможно, или поне 
облагане на доходите от наеми и на прекомерните печалби, генерирани по време на кризата. Що се отнася до най-бедните 
страни, те все пак няма да могат да се справят без хуманитарна помощ и спешно финансиране, както това вече беше 
направено в Танзания и Грузия. 
 
3e-news.net 
 
√ Делът на ВЕЦ в енергийния баланс на страната от началото на годината към 16 октомври намалява с 24.86 % 
Спрямо аналогичния период на 2021 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа расте с 25.99 на сто, а в 
разпределителната – с 15.33 процента 
Производството на електроенергия остава положително. Потреблението на електроенергия намалява. Добър 
положителен дял все още държи салдото (износ-внос). На плюс са и базовите централи. Участието на възобновяемите 
енергийни източници (ВЕИ) също расте. Все още остава на минус делът на водноелектрическите централи. Това става ясно 
от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 16 октомври тази 
година (01.01.2022 г. – 16.10.2022 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия за времето от първи януари до шестнадесети октомври тази година нараства с 10.74 % 
в сравнение с аналогичния период на миналата година и достига до обем от 40 225 602 MWh (плюс 11.50 % отчетени 
седмица по-рано за сравняван период до 9 октомври т.г.). Година по-рано производството на електроенергия е възлизало 
на 36 325 548 MWh. 
Потреблението на електроенергия за посочения сравняван период се свива (минус) с 0.99 % до обем от 29 862 905 MWh 
(минус 0.62 % преди седмица). Според данните на системния оператор през посочения период от началото на годината  до 
шестнадесетия ден на предходната 2021 г. потреблението на електроенергия е било в обем от порядъка на 30 160 447 
MWh. 
Салдото (износ-внос) продължава да държи добър положителен дял, но свиването, ако се погледнат по-ранни периоди на 
отчитане, продължава. Така за посоченото време от първи януари до шестнадесети октомври тази година салдото (износ-
внос) расте с 68.09 % в сравнение с аналогичния период на миналата година, или до обем от 10 362 697 MWh (плюс 70.63% 
преди седмица, плюс 74.46 % преди две седмици) . Година по-рано салдото (износ-внос) е било от порядъка на 6 165 101 
MWh. 
Положително остава и участието на базовите централи като за периода от началото на настоящата година до 
шестнадесетия ден от десетия месец то се повишава с 15.14 % и достига до обем от 33 878 769 MWh (плюс 16.13 % отчетени 
седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. базовите централи са участвали с обем 
от 29 424 165 MWh. 
Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи държат 
също висок положителен дял. 
Делът на ВЕИ в преносната мрежа за посочения сравняван период от началото на годината до средата на октомври 
нараства с 25.99 % до обем от 1 285 982 MWh (плюс 26.01 % преди седмица). Година по-рано за същото време участието 
на ВЕИ в преносната мрежа е било от порядъка на 1 020 732 MWh. В частност този положителен резултат се дължи на по-
добрите данни за дела на вятърните (плюс 11.24 %) и фотоволтаични (плюс 57.02 %) централи, както и на биомасата. 
Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за времето от началото на настоящата  година до шестнадесети октомври се 
увеличава с 15.53 %, достигайки до обем от порядъка на 1 836 717 MWh (плюс 15.01 % преди седмица). За сравнение, през 
миналата година ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа е било от порядъка на 1 589 759 MWh. По-добрите 
резултати за настоящия период в частност се дължат на по-високия дал на вятърните (плюс 13.80 %) и фотоволтаични (плюс 
21.28 %) централи и въпреки спадът на биомасата (минус 19.30 %). 
Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остава на минус. Така, според данните на системния оператор, за 
сравнявания период от началото на настоящата година до шестнадесетия ден на месец октомври участието на ВЕЦ 
намалява (минус) с 24.86 % до обем от 3 224 134 MWh (минус 24.76 % преди седмица, минус 25.42 % преди две седмици). 
Година по-рано участието на ВЕЦ е достигало до обем от порядъка на 4 290 892 MWh. 
 
√ Понижение с 18.2%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 343.35 лв. за MWh с ден за доставка 19 
октомври 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 343.35  лв. за MWh с ден за доставка 19 октомври 2022 г. и обем от 58 832.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 18.2 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 379.16 лв. за MWh, при количество от 30 060.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (28 772.00 MWh) е на цена от 307.55 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 264.92 лв. за MWh и количество от 2364.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 237.48 лв. за MWh (2296.9 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 497.84 лв. за 
MWh при количество от 2278.5 MWh. 
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В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 268.05 лв. за MWh при обем от 2392.5 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 419.68 лв. (214.58 евро) за MWh за 18 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 19 октомври 2022 г. се понижава до 343.35 лв. за MWh ( спад с 18.2 %) по данни на БНЕБ или 175.55 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 18 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 495.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 371.67 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     22,25%    1082.87 
Кондензационни ТЕЦ   51,70%    2516.62 
Топлофикационни ТЕЦ   5,06%    246.4 
Заводски ТЕЦ    2,22%    108.01 
ВЕЦ     0,20%    9.65 
Малки ВЕЦ    1,16%    56.26 
ВяЕЦ     0,58%    28.07 
ФЕЦ     16,29%    792.85 
Био ЕЦ      0,56%     27.06 
Товар на РБ         3752.66 
Интензитетът на СО2 е 461g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Спад в цените на електроенергията на север от България, в Гърция нивата са рекордно високи 
Румънската OPCOM затвори при цена от 175,55 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 274,86 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 175,55 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 19 oктомври 2022 г. Цената за пиковата енергия е 193,86 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 157,25 евро/мвтч. Най-високата цена от 254,54 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 
121,42 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 53 912,5 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 19 октомври ще бъде 274,86 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 125,89 гвтч. Максималната цена ще бъде 567,32 евро/мвтч и тя ще бъде в 8 ч, 9 ч и 
18 ч. Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 135,00 евро/мвтч. Това ще е и най-високата цена в Европа за този 
сегмент на пазара. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 19 октомври е 172,63 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 189,17 евро/мвтч. Най-високата цена от 251,62 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
3 ч тя ще бъде 121,42 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 59 663,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 19 октомври на Словашката енергийна борса е 172,94 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 250,10 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 121,42 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 170,44 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и тя 
ще е 247,74 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 121,42 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 19 октомври е 168,08 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
184,67 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 46 031,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 242,26 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 121,42 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 168,45 евро/мвтч на 19 октомври. Пиковата цена ще бъде 
187,91 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 456 552,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 247,74 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 121,42 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 19 октомври ще се продава за 175,77 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Борсовите цени на газа поевтиняват за пореден път и то с 12.36 % 
Цените на газа в Европа продължават да спадат, и то за пета поредна сесия, като наблюдателите на пазара свързват това 
от една страна със запазващото се топло време и от друга с доброто ниво на запасите от гориво в хранилищата. Това 
съответно смекчава опасенията за недостиг през зимата. 
Ноемврийските фючърси за газа по индекса TTF на борсата ICE Futures във вторник, 18 октомври отново стартираха от по-
ниското ниво от 120 евро за MWh. В понеделник борсовият индекс се установи при цена от 127.97 евро за MWh. 
До обедните часове ценовите нива останаха в диапазона 122.26 – 121.74 – 116.80 евро за MWh. Най-значителното 
понижение на газовите фючърси бе регистрирано малко преди затварянето на търговията – 107-35 евро за MWh, но все 
пак газовите фючърси се върнаха към ръст и се установиха на ниво от 112.15 евро за MWhV Спадът спрямо предходната 
търговия е от порядъка на 12.36 %. 
Наблюдателите на пазара не пропускат да отбележат, че независимо от понижението, европейските институции 
продължават да обсъждат пътища за ограничаване на високите цени на синьото гориво, така че да смекчат влиянието на 
кризата, ако случайно цените отново тръгнат нагоре. В същото време разсъжденията за административната намеса на 

https://ibex.bg/
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пазара на газ продължава да предизвиква противоположни становища. Предложенията на ЕК вече са известни – от общи 
покупки в определени обеми до реформиране на ценовия индекс на TTF в това число и изработване на нов такъв за LNG 
доставките. Спорен остава така наречения „динамичен ценови коридор“, който европейските страни ще трябва да 
преосмислят, включително и ценовото съобразяване и докладване за някои по-високи доставки. 
На този фон наблюдателите на пазара не престават да следят и новините около „саботажа“ на двата газопровода „Северен 
поток“ и „Северен поток 2“ в очакване на достатъчно категорични реакции от руса страна, включително и бъдещите 
доставки през Украйна, продължаващите обсъждания за „газов хъб в Турция“ и все по-нуждаещите се от свежи пари 
европейски компании. Прави впечатление, че от една страна Европейската комисия налага изисквания за 
преразпределяне на свръхпечалби, а от друга нарастващата нужда на европейските енергийни и газови компании от 
допълнителни средства за справяне с кризата. Това противоречие се набива все повече на очи и говори, че някъде по 
веригата балансът се губи. Анализаторите очакват, че в бъдеще препъни камъните ще стават все повече, а това не е 
успокоение за пазара, особено ако се потвърдят и прогнозите за рецесия. 
 
√ ЕК представи пакета си от мерки за справяне с високите енергийни цени 
Европейската комисия предлага нов извънреден регламент за справяне с високите цени на газа в ЕС и гарантиране на 
сигурността на доставките тази зима. Това ще стане чрез съвместно закупуване на газ, механизми за ограничаване на 
цените на газовата борса TTF, нови мерки за прозрачно използване на инфраструктурата и солидарност между държавите 
членки, както и непрекъснати усилия за намаляване на търсенето на газ. Предлага се и нов бенчмарк за вноса на втечнен 
природен газ. Това съобщиха вчера от ЕК. 
Регламентът съдържа следните основни елементи: 
- Обединяване в ЕС на търсенето и съвместно закупуване на газ за договаряне на по-добри цени и намаляване на риска 
държавите членки да наддават една друга на световния пазар, като същевременно се гарантира сигурност на доставките 
в целия ЕС. 
- Напредване на работата за създаване на нов бенчмарк за ценообразуване на втечнен природен газ (LNG) до март 2023 г. 
и в краткосрочен план ЕК предлага механизъм за коригиране на цените за установяване на "динамична" ценова граница 
за трансакции на газовата TTF борса и временна честотна лента за предотвратяване на екстремни скокове на цените на 
пазарите на деривати. 
- Стандартни правила за солидарност между държавите членки в случай на недостиг на доставки, разширяване на 
задължението за солидарност до държави членки без пряка тръбопроводна връзка, за да включи и тези държави със 
съоръжения за втечнен природен газ; както и предложение за създаване на механизъм за разпределяне на газ за 
държавите членки, засегнати от извънредни ситуации в доставките на газ в региона или Съюза. 
Пакетът на ЕС включва други мерки за опит за укротяване на високите цени чрез промяна на правилата на енергийния 
пазар. Местата за търговия ще бъдат задължени да налагат горни и долни лимити на цените всеки ден на енергийните 
деривати за предния месец, за да ограничат нестабилността, коментира агенция „Ройтерс“. 
ЕС също така ще натовари енергийните регулатори да въведат алтернативна референтна цена за втечнен природен газ 
(LNG) до 31 март 2023 г. Отделно предложение ще стартира съвместно закупуване на газ между страните от ЕС, за да се 
опита да осигури гориво за повторно зареждане на изчерпаните газови хранилища навреме за следващата зима и да 
договори по-ниски цени. 
Държавите ще трябва да закупят съвместно 15% от обема, необходим за постигане на целта на ЕС за запълване на газовите 
хранилища до 90% до 1 ноември 2023 г. Държавите ще бъдат отговорни за обединяването на техните местни компании да 
участват в схемата, като не планират да купуват руски газ. 
В комбинация с вече договорени мерки за намаляване на търсенето на газ и електроенергия, съхранение на газ и 
преразпределение на излишните печалби от енергийния сектор, тези нови стъпки ще подобрят стабилността на 
европейските газови пазари тази зима и след това, се посочва в предложението на ЕК. 
Мерките също така ще помогнат за допълнително смекчаване на ценовия натиск, изпитван от европейските граждани и 
индустрията, като същевременно гарантират сигурност на доставките и функциониращ вътрешен пазар. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви редица предложения, насочени към смекчаване на 
продължаващата енергийна криза в Европейския съюз.  Пакетът от предложения възнамерява "да предотврати скокове на 
цените и манипулиране, да осигури повече прозрачност и стабилност на пазара и да гарантира справедливи цени и газови 
потоци и в кризисна ситуация", се посочва в изявлението на Комисията, цитирано от БНР. 
Фон дер Лайен каза, че Комисията ще представи правни инструменти за обединяване на търсенето на енергия на 
европейско ниво, като "обединяването на търсенето е задължително за най-малко 15% от обемите, които са необходими 
за запълване на хранилищата". 
ЕК предлага да предостави на ЕС нови правни инструменти за съвместно закупуване на газ. Комисията ще сключи договор 
с доставчик на услуги, който да организира агрегиране на търсенето на ниво ЕС, като групира нуждите от внос на газ и търси 
оферти на пазара, които да отговарят на търсенето. ЕК предлага задължително участие на предприятията на държавите 
членки в агрегирането на търсенето в ЕС, за да постигнат поне 15% от съответните им цели за запълване на газовите 
хранилища. 
На компаниите ще бъде разрешено да сформират европейски консорциум за закупуване на газ в съответствие с правилата 
на ЕС за конкуренцията. Съвместното закупуване ще помогне на по-малките държави членки и по-специално на 
компаниите, които са в по-неблагоприятно положение като купувачи, да получат достъп до обеми газ при по-добри 
условия. 
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Регламентът също така включва разпоредби за повишаване на прозрачността на планираните и сключени покупки на газ, 
за да се оцени дали са постигнати целите за сигурност на доставките и енергийна солидарност. Комисията следва да бъде 
информирана преди сключването на всяка покупка на газ или меморандум за разбирателство над обем от 5 тераватчаса 
(TWh, или малко над 500 милиона кубични метра) и може да издаде препоръка в случай на потенциално отрицателно 
въздействие върху функционирането на съвместното закупуване, върху вътрешния пазара, сигурността на доставките или 
енергийната солидарност. 
Освен това Комисията предлага стандартни правила за солидарност, които ще се прилагат в случай на извънредна 
ситуация, когато няма двустранни споразумения за солидарност. 
Фон дер Лайен също така потвърди, че ще има допълнителен показател към нидерландската газова борса TTF, включваща 
втечнен природен газ, за следващия сезон на запълване на газохранилищата. 
ЕK предлага в ЕС да се въведе нов показател за втечнен природен газ и страните членки да започнат съвместно да купуват 
газ, но Комисията избегна да предложи незабавно ограничаване на цената на газа, тъй като страните остават разделени 
по тази идея. 
Междувременно Комисията въвежда механизъм "за ограничаване на прекомерните цени на газа, ако е необходимо". 
Комисията предлага по-целенасочена намеса в пазарните цени на газа. Много газови договори в Европа са индексирани 
към основната европейска газова борса, TTF, която вече не отразява точно цената на трансакциите с втечнен природен газ 
в ЕС. Поради това Комисията разработва нов допълнителен ценови бенчмарк с Агенцията за сътрудничество между 
регулаторите на енергия (ACER), за да отговори на това системно предизвикателство. Новият бенчмарк ще осигури 
стабилно и предвидимо ценообразуване за трансакции с LNG. Съгласно предложения регламент Комисията ще възложи 
на ACER да създаде обективен инструмент за ежедневна оценка на цените и впоследствие референтен показател, който 
може да се използва от операторите на енергийния пазар за индексиране на цената в техните договори за газ. 
Докато този показател се разработва, Комисията предлага да се въведе механизъм за ограничаване на цените чрез 
основната европейска газова борса TTF, който да се задейства при необходимост. Механизмът за корекция на цените би 
установил временно "динамичен" ценови лимит за трансакции на TTF. Трансакции на цена, по-висока от динамичния 
лимит, няма да бъдат разрешени да се извършват на борсата TTF. Това ще помогне за избягване на изключителна 
нестабилност и прекомерни цени. Освен това, за да се ограничи прекомерната нестабилност на цените и да се 
предотвратят екстремни скокове на цените на пазарите на енергийни деривати, Комисията предлага въвеждането на нова 
временна граница за скок на цените в рамките на деня, която да бъде установена от борсите за деривати в ЕС. Този 
механизъм ще защити енергийните оператори от големи движения на цените в рамките на деня. 
Фон дер Лайен добави, че нивото на съхранение на газ в ЕС е достигнало 92%, а руският дял в доставките на газ е намалял 
до 9%, което е намаление с две трети в сравнение с миналата година. Комисията ще продължи работата си в други области, 
включително преразглеждане на временната рамка за държавна помощ при кризи по-късно този месец и по-нататъшно 
разработване на начини за ограничаване на въздействието на високите цени на газа върху цените на електроенергията. 
Освен това ЕК ще извърши оценка на нуждите на плана REPowerEU, за да ускори прехода към чиста енергия и да избегне 
разпокъсаността на единния пазар, с цел да направи предложения за укрепване на финансовата мощ на ЕС за REPowerEU. 
Комисията също така предлага целенасочено гъвкаво използване на Кохезионната политика за финансиране за справяне 
с въздействието на настоящата енергийна криза върху гражданите и предприятията, като се използват до 10% от общото 
национално разпределение за периода 2014-2020 г. на стойност близо 40 милиарда евро. 
Пакетът на ЕС едва ли ще успокои всички 27 страни от ЕС, чиито лидери ще обсъдят предложенията на среща на върха в 
четвъртък и петък. След това министри и дипломати ще се опитат да ускорят преговорите по предложенията за съгласуване 
на окончателните закони следващия месец, коментират агенциите. 
 
√ ЕК отменя въвеждането на таван на цената на газа, ще предложи друг пакет от спешни мерки 
Европейската комисия е готова да предложи друг набор от спешни мерки във вторник за справяне с високите цени на 
енергията, а проектопредложенията предполагат, че те няма да бъде включват веднага ограничаване на цените на газа, 
тъй като страните от ЕС остават разделени по отношение на идеята, съобщава Ройтерс. Агенцията, която се позовава на 
пакета, с който се е запознала посочва, че той  е един вид последно усилие на Европейския съюз да се справи със скока в 
цените на енергията и кризата по отношение на доставките на горива в Европа, след като Русия спря газовите потоци след 
нахлуването в Украйна. 
Информацията на агенция Ройтерс се потвърждава и от публикация на Блумбърг. "ЕС ще представи нов спешен пакет за 
справяне с енергийната криза, разчитайки на стъпки за укрепване на солидарността между държавите членки. Но блокът 
ще се въздържи от незабавно налагане на таван на цените на газа на фона на политически разделения и опасения относно 
сигурността на доставките", пише агенцията. 
Комисията ще предложи във вторник, че ЕС може, като „последна мярка“, да определи временна „максимална динамична 
цена“ за търговията с газ на Нидерландския газов хъб по Title Transfer Facility (TTF), който служи като референтна цена за 
европейската търговия с газ, уточнява Ройтерс. 
Други центрове за търговия с газ в ЕС ще бъдат свързани с тази цена чрез „динамичен ценови коридор“, според 
проектодокумента, който може да се промени, преди да бъде публикуван. Мярката не трябва да засяга сигурността на 
доставките на газ в ЕС, да води до увеличаване на използването на газ, или да нарушава функционирането на газовите 
пазари, се казва в него. 
Ходът за ограничаване на цените на газа TTF ще изисква отделно предложение от Брюксел, както и одобрение от страните 
от ЕС. 
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Пакетът на ЕС едва ли ще успокои всички 27 страни от ЕС, чиито лидери ще обсъдят предложенията на среща на върха на 
20-21 октомври. Повечето държави от ЕС призоваха Комисията спешно да предложи таван на цената на газа, но не са 
съгласни с дизайна. 
Комисията и някои страни, включително Германия и Холандия, предупредиха, че ограничаването на цените на газа може 
да има обратен ефект, ако накара страните от ЕС да се надпреварват да привлекат доставки от световните пазари през 
зимата при наличието на оскъдно руско гориво. 
Пакетът на ЕС включва други мерки, насочени към намаляване на въздействието на високите цени върху потребителите и 
бизнеса. 
До 31 януари местата за търговия трябва да налагат горни и долни ценови лимити всеки ден, в рамките, на които трябва 
да се търгуват енергийните деривати за първия месец, като начин за ограничаване на големите колебания в цените. 
Енергийната регулаторна база на ЕС също ще има промени заради разработването на нов ориентир за цените на втечнения 
природен газ до края на март, а Брюксел ще пусне „механизъм“ за страните от ЕС, така че  да стартират съвместни покупки 
на газ, според проекта, информира Ройтерс. 
Блумбърг от своя страна уточнява, че ЕК иска да пусне нов индекс на цените на втечнения природен газ, който да помогне 
"по-добре да отразява енергийната реалност в региона след прекратяването на доставките на газ през газопроводите от 
Русия". 
 
√ Фондовите пазари в Западна Европа затварят с повишения втори пореден ден във вторник 
С най-висок дневен ръст за втора поредна сесия затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо нарастване 
приключи британският измерител FTSE 100 
Европейските акции поскъпнаха във вторник за втори пореден ден благодарение на оптимизма на инвеститорите относно 
корпоративните печалби, след старта на октомврийските дни на отчетите на публичните компании, както и на 
продължаващите положителни настроения на пазара след обръщането на фискалната политика на Обединеното кралство, 
обявено предишния ден. 
Новият министър на финансите на Великобритания Джереми Хънт обяви в понеделник пред депутатите от Камарата на 
общините, че постепенно премахва голяма част от фискалните стимули, предложени от бившия британски министър на 
финансите Куази Квартенг на 23 септември. 
По-специално, британското правителство ще се върне към плановете за увеличаване на ставката на корпоративния данък 
от 19% на 25% от април 2023 г. и също така ще се откаже да намалява данъка върху дивидентите, да проведе реформа на 
заплатите, да замрази митата върху алкохола и да въведе нулев ДДС за чуждестранни купувачи. 
Освен това, планираното за април понижаване на основния данък върху дохода до 19% от 20% ще бъде отложено, а 
програмата за субсидиране на разходите за електроенергия на домакинствата ще бъде намалена. Очаква се 
предложенията на Хънт да спестят на британските власти 32 млрд. паунда. 
Банката на Англия (BoE) нарече "неправилно" съобщението на вестник The Financial Times, че централната банка ще отложи 
продажбата на държавни облигации от портфейла си, докато пазарът се стабилизира. 
Статистическите данни от Германия, публикувани във вторник, показаха известно подобрение в настроенията на 
инвеститори и анализатори. Индексът на икономическите очаквания за следващите шест месеца през октомври се повиши 
до минус 59.2 пункта от минус 61.9 пункта месец по-рано. Експерти, анкетирани от Trading Economics, очакваха средно той 
да падне до минус 65.7 пункта. 
Допълнителна подкрепа пазарите получиха и от предложенията на Европейската комисия да се определят временни 
ограничения за ежедневните нива на търговия с газ, за да се избегнат скокове на цените. Освен това, Комисията 
препоръчва да се прилага общ способ за временна намеса за ограничаване на дневните ценови разлики на енергията, 
както и временни правила за държавната помощ, които да помогнат на фирмите. 
Комисията вижда възможност за пренасочване на до 40 милиарда евро от бюджета за сближаване за мерки в подкрепа 
на гражданите и по-малките фирми, изправени пред високите сметки за енергия. 
До обед общият индекс на най-големите компании в Западна Европа Stoxx Europe 600 се повиши с 0.23%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше италианският FTSE MIB (+1.22%), следван от германския DAX 
(+0.84%), испанския IBEX 35 (+0.55%), британския FTSE 100 (+0.52%) и френския CAC 40 (+0.32%). Следобед възходящият 
тренд се запази, но за някои основни измерители забави ръста си. 
 

 
Източник: MafrketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен ръст за втора поредна сесия затвори италианският индекс FTSE MIB, а 
с най-слабо нарастване приключи британският измерител FTSE 100. 
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Повечето секторни индекси с изключение на измерителя на акциите на компаниите от петролната и газовата индустрия и 
на основните суровини, които спаднаха съответно с 1.48% и 1.26 на сто, завършиха с повишения, като индексът на 
производителите на автомобили води по ръст с 2.7%, следвани от технологиите с 2.6%. 
Котировките на акциите на европейските автомобилни производители се покачиха след като Европейската асоциация на 
производителите на автомобили (ACEA) обяви, че продажбите на автомобили в Европейския съюз са нараснали през 
септември с 9.6% спрямо същия месец на 2021 г. Увеличението на продажбите в ЕС се забелязва вече втори месец, като 
преди това продажбите намаляваха тринадесет месеца подред. 
Акциите на Volkswagen добавиха 2.05%, на Mercedes-Benz – 3.42%, на Stellantis – 1.62%, на BMW – 1.42% и на Renault – 
0.77%. 
Акциите на швейцарската компания Holcim Group поскъпнаха с 2.83% след новината, че закупената през 2015 година от 
нея френска компания Lafarge SA се призна за виновна и ще плати глоба от 777.8 милиона долара по федерално 
наказателно обвинение на САЩ за плащания на терористичната организация ISIS, за да поддържа функционирането на 
циментов завод в Сирия. Плащанията от близо 17 милиона долара са извършени между 2013 и 2014 г. дори и когато ISIS 
отвлича и убива западни граждани. В изявление Lafarge съобщава, че „поема отговорност за действията на отделните 
ръководители на компанията, участващи в това престъпление“. От Holcim казаха, че са научили за обвиненията през 2016 
г. и „доброволно е провела свое задълбочено разследване“. 
Цената на на акциите на френската Publicis Groupe SA, един от най-големите рекламни холдинги в света, се повиши с 
2.32%. Publicis подобри прогнозата си за органичен ръст на приходите за 2022 г. до 8.5% от предишните очаквани 6-7%, 
отбелязвайки, че тепърва ще усеща въздействието от съкращенията на разходите на своите клиенти. 
Книжата на Swiss Re се повишиха с 0.27%, след като швейцарският презастраховател обяви прогнозните си очаквания от 
1.3 милиарда долара искове за обезщетения, свързани с урагана Иън, и следователно е вероятно да отчете нетна загуба 
от 500 милиона долара през третото тримесечие. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха книжата на швейцарската банка Avanza Bank, които поскъпнаха с 12.03%, въпреки че 
отчете спад на печалбата си с от 9%. 
Швейцарската фармацевтична компания Roche Holding AG загуби 0.33%. Приходите на Roche за третото тримесечие 
паднаха с 8%, но компанията потвърди прогнозата си за цялата година за забавен ръст на приходи и печалби. 
Акциите на добивната компания Rio Tinto, която понижи прогнозата си за цялата година за производство на рафинирана 
мед, спаднаха с 1.2%. Компанията също така каза, че доставките на желязна руда тази година ще бъдат по-близо до долния 
край на прогнозата. 
С понижения завършиха и енергийните компании: португалската Galp Energia (-4.89%), британските Harbor Energy (-
1.04%), Centrica (-2.04%) и Drax Group PLC (-2.92%). 
Сред губещите са и акциите на Eurofins Scientific, които спаднаха с 2.68%, след като компанията отчете спад в приходите 
си през третото тримесечие. Френската фирма за диагностика отбеляза спад на приходите от своите тестове и реагенти за 
Covid-19. 
 
√ „Росатом“ ще произвежда 50 000 батерии за електромобили на година 
„Росатом“ започна строителство на завод за литиево-йонни батерии за електромобили близо до Балтийската АЕЦ в 
Калининградска област. Оператор на предприятието ще бъде дъщерната компания „Ренера“, която от 2025 г. ще започне 
производството на 50 000 батерии годишно. 
Експертите прогнозират, че до края на десетилетието ще има ръст в търсене на системи за съхранение на енергия. 
В Русия има само един завод за производство на електромобили – „Мотор-Инвест“, който прави моделът Evolute на 
китайската компания DongFeng. Производството започна в края на септември, като до края на тази година се предвижда 
да бъдат сглобени 2000 електромобила, а през 2023 г. – до 15 000. Калининградската компания 
„Автотор“ предвижда свой проект за масово производство на електромобили и може да стане основен клиент за батериите 
на „Ренера“. 
 
Мениджър 
 
√ Еврото бележи умерен ръст 
Курсът на еврото спрямо долара днес продължи да се покачва, макар и умерено, съобщиха германски финансови издания, 
цитирани от БТА.  
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 0,9856 долара. 
Европейската централна банка определи вчера следобед референтен курс на еврото от 0,9835 долара. 
 
√ Гърция прави ПОС терминалите задължителни навсякъде 
Всички икономически сектори в Гърция, които досега бяха освободени, като фитнеси, паркинги, павилиони, таксита, ще 
имат задължително ПОС терминал. Решението на гръцкото финансово министерство е продиктувано от официалните 
данни, че транзакциите с карти се увеличават от месец на месец и се стабилизират на 30%-40%, съобщава в. "Български 
новини". 
Повече от 60 милиарда евро се очаква да бъдат формирани тази година в плащания с пластмасови карти, осигурявайки 
намаляване на данъците за потребителите, но също така и значителна глътка въздух в публичните приходи. В този контекст 
гръцкото Министерство на финансите и националната данъчна служба /ААДЕ/ планират да продължат с разширяването на 
ПОС и касовите апарати във всички икономически дейности. Същевременно се подготвя онлайн интерфейс на касовите 
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апарати с ПОС и изпращане на данните към електронните системи на данъчните от ААДЕ . С новата система те ще имат 
пълна представа за сумата и времето на издаване на касовите бележки за продажба на дребно и начина на плащане от 
клиента. По този начин ще установяват случаи на укриване на доходи и кражба на ДДС от тези, които не издават касова 
бележка. От проверките, извършени от контролните органи, е установено, че много фирми при транзакциите, които правят 
с клиентите си с кредитни или дебитни карти, не издават касовата бележка на дребно. Тоест, докато ПОС приема 
транзакцията, магазинерът или изобщо не издава касова бележка, или издава касова бележка, но с малка сума. 
От края на годината касовите апарати и ПОС стават едно цяло с пълен запис на всички данни в реално време и възможност 
за директна насрещна проверка от контролните механизми. 
 
√ Стачката във Франция се разраства, засегнати са вече част от влаковете и училищата 
Регионалният трафик на влакове във Франция беше намален наполовина във вторник заради свиканата от няколко 
профсъюза национална стачка. Синдикатите се опитват да извлекат дивидент от недоволството срещу най-високата от 
десетилетия инфлация, съобщава Reuters. Профсъюзите се стремят да разширят към други сектори продължаващите вече 
седмици протести в петролните рафинерии. Засега малко под 10% от гимназиалните учители са стачкували, като броят им 
е още по-малък в началните училища, показват данни на министерството на образованието. На призива за стачка най-
силна беше реакцията в професионалните училища, където преподавателите се противопоставят на планираните 
реформи. Що се отнася до транспорта, Eurostar съобщи, че отменя някои влакове между Лондон и Париж заради стачката. 
Френският държавен железопътен оператор SNCF съобщи, че трафикът по регионалните връзки е намалял с 50%, но няма 
големи прекъсвания на националните линии. 
Профсъюзите също така недоволстват от решението на правителството да върне принудително някои работници в 
рафинерията, което се смята за нарушаване на правото на спиране на работа. Социологическо проучване за BFM TV обаче 
показва, че само 39 % от обществото подкрепя призива за национална стачка във вторник. 49 % се противопоставят на това, 
както и нараства броят на французите, които недоволстват от протестите в петролните рафинерии. Стачката на работниците 
в рафинерията се превърна в едно от най-тежките предизвикателства пред президента Еманюел Макрон след 
преизбирането му през май. Правителственият говорител Оливие Веран каза, че изискването за още персонал в 
рафинериите може да бъде издадено днес, тъй като опашките по бензиностанциите растат. „ Блокиране на рафинерии, 
когато сме постигнали споразумение за заплатите, това не е нормална ситуация“, каза Веран пред France 2 TV.  С 
нарастването на напрежението във втората по големина икономика в еврозоната, стачките се разпространиха и в други 
части на енергийния сектор. Представител на синдиката FNME-CGT каза във вторник, че стачките засягат работата в 
атомните електроцентрали, включително в завода в Пенли. 
Протестите се провеждат, докато правителството е готово да приеме бюджета за 2023 г., като използва специални 
конституционни правомощия, които биха му позволили да заобиколи гласуването в парламента, каза премиерът Елизабет 
Борн в неделя. Хиляди хора излязоха по улиците на Париж в почивния ден, за да протестират срещу скока на цените. 
Лидерът на лявата партия „Непреклонена Франция“ Жан-Люк Меланшон демонстрира заедно с тазгодишната носителка 
на Нобелова награда за литература Ани Ерно. 
 
√ Рекордно количество ток от вятърни и соларни централи произведено в ЕС между март и септември 
Европейският съюз никога не е произвеждал толкова много електроенергия от възобновяеми енергийни източници, 
колкото генерира от началото на руската военна инвазия в Украйна. Благодарение на вятърни и соларни централи между 
март и септември са генерирани 24% от целия обем от електричество в ЕС. Това се посочва в доклад на изследователския 
център Ember Climate и на центъра за анализи E3G, цитиран от ДПА и БТА. 
През разглеждания период в ЕС са произведени 345 тераватчаса (TWh) електроенергия благодарение на вятърната и 
слънчевата енергия, което е увеличение с 39 тераватчаса в сравнение с 2021 г. 
Германия е генерирала от март насам рекордните 104 тераватчаса електричество благодарение на тези възобновяеми 
енергийни източници, се посочва в доклада.  
Общо 19 страни от ЕС, сред които са и Франция, Италия, Полша и Испания, са получили рекорден обем електроенергия 
благодарение на вятърната и слънчевата енергия през този период. 
 
√ Повишения на борсите в Европа на фона на оптимизма за новия фискален план на Великобритания 
Европейските акции регистрираха ръстове за четвърта поредна сесия в ранната търговия във вторник, надграждайки 
ралито от предишната сесия, предизвикано от пълния обратен завой в данъчната политика на Великобритания, пише 
Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,49 пункта, или 0,37%, до 399,97 пункта. Немският показател DAX се 
повиши със 124,09 пункта, или 0,98%, до 12 773,12 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 429,7пункта, или 0,49%, 
до 6 070,36 пункта. Водещият индекс на  Лондонската борса FTSE 100 записа ръст от 48,6 пункта, или 0,7%, до 6 968,84 
пункта. 
Акциите на компаниите от сектора на производителите на чипове, включително ASML Holdings и BE Semiconductor, се 
повишиха между 1,24% и 3,29% на фона на рисковите настроения на пазарите. 
За оптимизма на пазара допринесе и докладът, че Английската централна банка вероятно ще отложи продажбата 
държавни облигации за милиарди паунди, за да насърчи повече стабилност на пазарите на злато. 
„Това, което започна сега, е един вид игра. Правителството на Обединеното кралство сега ще провери кое е приемливо за 
пазарите и кое не“, каза Елвин де Гроот, ръководител на макро стратегията в Rabobank Research. 
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„Ако направите този обратен завой твърде краен и по същество тръгнете по траектория на значително фискално затягане, 
това може да причини повече вреда. Така че мисля, че финансовият министър трябва да намери своя път между тези 
крайности“, добави той. 
Инвеститорите намериха утеха и в скорошното поевтиняване на цените на природния газ в Европа, която се бори с 
енергийна криза на фона на нарастващи рискове от рецесия. 
„Пазарът все още не оценява напълно всички рискове, пред които все още сме изправени. По-нататъшният риск е цените 
на газа да се възстановят през зимата“, каза де Гроот. 
Акциите на Publicis Groupe поскъпнаха с 1,95%, след като третата по големина рекламна група в света повиши прогнозата 
си за финансовите резултати за цялата година за втори път тази година. 
Цената на книжата на швейцарския производител на лекарства Roche падна с 1,17%, след като тримесечните му продажби 
намаляха поради спад в лечението на COVID-19 и диагностичните тестове. 
Акциите на Rio Tinto поевтиняха с 0,83%, след като компанията прогнозира по-ниски годишни доставки на желязна руда на 
фона на слабото глобално търсене. 
Ръст на Уолстрийт 
Водещите американски борсови индекси регистрираха повишения в понеделник, след като няколко ключови финансови 
отчета успокоиха в известна степен страховете на инвеститорите, а акциите на технологичните компании записаха 
възстановяване, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 550,99 пункта, или 1,86%, до 30 185,82 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 354,41 пункта, или 3,43%, до 10 675,8 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 354,41 пункта, или 3,43%, до 10 675,8 пункта, регистрирайки най-
доброто си еднодневно представяне от месец юли насам. 
Тези движения идват, след като по-рано  акциите бяха близо до най-ниските нива за годината, а S&P 500 записа спад в 
четири от последните пет седмици. Големите движения в двете посоки през последните седмици подхраниха чувство на 
безпокойство на Уолстрийт, въпреки че някои смятат, че пазарът върви към възстановяване. 
Силният ден на Nasdaq беше подпомогнат от някои спекулативни технологични имена, като цената на книжата на Zoom 
Video скочи с 6,09%, а китайските интернет акции се представиха по-добре. 
Сезонът на отчетите за третото тримесечие вече е в разгара си. Инвеститорите следят внимателно дали корпоративна 
Америка ще претърпи значителни ревизии надолу в перспективите на фона на упорито високата инфлация и 
икономическото забавяне. 
Bank of America отчете в понеделник по-добри от очакваните резултати, което доведе до поскъпване на акциите на банката 
с 6,06% Финансовия отчет на Bank of New York Mellon също надмина прогнозите на анализаторите, а цената на книжата на 
банката се повиши с 5,08%. 
Тази седмица се очакват и финансовите отчети на редица технологични компании, включително Netflix, Tesla и IBM. 
Друг фактор за движенията в понеделник бяха политическите събития в Европа, където новият министър на финансите на 
Обединеното кралство Джеръми Хънт обяви, че почти всички планирани намаления на данъците ще бъдат отменени. 
Паундът се търгуваше с повече от 1% по-високо спрямо щатския долар на фона на новината. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Борсовите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения във вторник , следвайки ралито на 
Уолстрийт от предния ден, пише Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира ръст от 380,35 пункта, или 1,42%, до 27 156,14 пункта. 
Японската йена се търгува на ниво от около 149 йени за щатски долар. 
Днес се очакваха данните за брутния вътрешен продукт (БВП) за третото тримесечие в Китай, както и за промишленото 
производство, продажбите на дребно и нивото на безработица. Те обаче бяха отложени на фона 20-тия конгрес на 
Китайската комунистическа партия. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 3,98 пункта, или 0,13%, до 3 080,96 пункта, 
докато индексът Shenzhen Composite напредна със 7,27 пункта, или 0,36%, до 2 005,08 пункта. Хонконгският показател Hang 
Seng се повиши с 301,68 пункта, или 1,82%, до 16 914,58 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi отчете ръст от 30,24 пункта, или 1,36%, до 2 249,95 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 напредна със 114,8 пункта, или 1,72%, до 6 779,2 пункта.   
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 1,34 пункта, или 0,23%, до 578,82 пункта. BGBX40 се повиши с 0,124 пункта, или 0,18%, до 134,20 пункта. 
BGTR30 напредна с 1,42 пункта, или 0,20%, до 699,80 пункта. BGREIT се повиши с 0,12 пункта, или 0,07%, до 177,73 пункта. 
 
√ Борсови новини в аванс: Само корпоративните отчети вълнуват Уолстрийт 
Вниманието на Уолстрийт ще се измести от икономическите новини към финансовите резултати на банките и на останалите 
компании, които публикуват отчетите си за третото тримесечие тази седмица. Това не означава, че на пазарите няма важни 
макроновини, но безработицата и инфлацията вече дадоха своето отражение върху пазарите. 
Отчетите на големите американски банки показаха влошаване, но акциите им за последната седмица изпреварват 
значително останалите водещи компании на борсата. Те отчитат сериозен спад на инвестиционното банкиране, заради 
кризата, но повишаването на лихвите се отразява добре на традиционното кредитиране. За съжаление, за Уолстрийт не е 
добра новина, че лихвите ще достигнат 5% през следващата година. Това, което спря спада на индексите, е подготовката 
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на инвеститорите още преди данните за инфлацията. Мнозина инвеститори са хеджирали позициите си и затова 
разпродажбите след новините не се оказват продължителни. 
Все още е рано да се говори за обръщане и на валутния пазар. Факторите в подкрепа на ръста на долара остават, но 
възстановяването на акциите подкрепи и еврото. През тази седмица на фокус ще са данните за пазара на имоти в САЩ, но 
те са изоставащ индикатор за криза. В Европа се очаква спад на инфлацията за септември, в основата си благодарение на 
поевтиняването на горивата. Това може да подкрепи допълнително еврото, защото ще покаже отслабване на 
инфлационния натиск върху икономиката и потреблението. По-траен и осезаем растеж на единната валута изисква първо 
да бъде преодоляно равнището на паритета с долара. И Европейската централна банка да засили процеса на повишаване 
на лихвите. 
 
√ Турската централна банка пак намалява лихвите след призив на Ердоган 
Турската централна банка отново ще намали базовия лихвен процент тази седмица, след призива на президента Реджеп 
Тайип Ердоган за нови облекчения и едноцифрени лихви до края на годината. Това съобщи Daily Sabah. 
Централната банка на Република Турция (CBRT) изненада пазарите, като намали референтната си едноседмична репо 
лихва с 200 базисни пункта до 12% през последните два месеца. 
Банката започна цикъл на намаляване на лихвените проценти преди повече от година, като понижи лихвата си за 
едноседмична репо сделка с 500 базисни пункта до 14%, където я остави стабилна през първите седем месеца на тази 
година. 
Облекчаването на паричната политика е част от новата икономическа програма на правителството, която се стреми да 
стимулира растежа, инвестициите, заетостта и износа чрез намаляване на разходите по заеми, особено за износителите и 
малките и средни компании. 
По-рано този месец Ердоган повтори призива си към Централната банка да понижи допълнително основния си лихвен 
процент и заяви, че тази тенденция ще се поддържа тази тенденция, докато е на власт. 
Тринадесет от 20 икономисти, участвали в анкета на Reuters, прогнозират, че CBRT ще намали основния си лихвен процент 
до 11% в четвъртък. Шестима очакват, че тя ще остане на 12%, докато един прогнозира намаление до 11,50 на сто. 
Ердоган е известен с това, че се противопоставя на по-високите разходи за заеми, които според него само правят „богатите 
по-богати, а бедните по-бедни“. Той нарича високите лихвени проценти „най-голям враг“ и „майката на всяко зло“. Той е 
убеден, че по-ниските лихви ще доведат до по-ниска инфлация. По-високите ставки правят заемането на пари по-скъпо за 
домакинствата и бизнеса. 
Правителството е категорично, че инфлацията ще спадне, благодарение на новата икономическа програма, която дава 
приоритет на ниските разходи по заеми за стимулиране на износа, производството и инвестициите, с цел да намали 
увеличението на потребителските цени чрез обръщане на хроничните дефицити по текущата сметка на Турция към 
излишък. 
Годишната инфлация в Турция надхвърли 83,45% през септември, нов 24-годишен връх, движен главно от растящите цени 
на храните и енергията, които рязко скочиха след нахлуването на Русия в Украйна. 
 
√ Руснаци масово купуват имоти в Турция – 199% ръст на сделките до септември 
Руснаци масово купуват имоти в Турция. Техните инвестиции в пазара на недвижими имоти са скочили със 199% през 
деветте месеца на годината в сравнение със същия период на 2021 г., пише Daily Sabah. 
По данни на Турския статистически институт (TurkStat) руски граждани са придобили 9311 имоти от януари до септември, 
като покупките отчетливо нарастват след инвазията в Украйна. 
Общите продажби на жилища на чужденци в цялата страна са се увеличили с 32,5% на годишна база през периода януари-
септември и са достигнали 49 644, показват данните на статистиката.   
Най-голям инвеститорски интерес представлява Истанбул, където сделките са 19 594 през наблюдавания период. 
Приблизително 40 от всеки 100 къщи, продадени на чужденци в цялата страна, са направени в мегаполиса. 
Истанбул е следван от средиземноморския град Анталия с 14 656 сделки, южен Мерсин – с 2 596, столицата Анкара – с 2 
295, Бурса – с 1 532, Ялова – 1 375, и Сакария – с 1 054 регистрирани сделки. В Топ 10 на атрактивните турски градове са 
Измир, Самсун и Трабзон. 
Украински граждани също ориентират инвестициите си в турски имоти. Сделките с тях отбелязват ръст от 125% до 1775 
изповядани покупки. 
За деветте месеца на годината иранците са закупили 6540 имота, следвани от иракчани с 5255, германски граждани – с 
2058, казахстанци (2045), афганистанци (1487), кувейтци (1318), йеменци (1045) и американци – с 1032 придобити 
недвижими имоти. 
 
√ Катар няма да пренасочва газ от Азия за Европа тази зима 
Катар няма да отклонява към Европа газ, чиито доставки за тази зима вече са договорени с азиатски купувачи, заяви 
главният изпълнителен директор на държавната компания QatarEnergy Саад ал-Кааби, цитиран от Ройтерс. 
Ал-Кааби, който е и държавен министър на енергетиката, каза пред репортери, че няма да пренасочва никакви количества 
от Европа, която е изправена пред скок в цените на енергията и криза в доставките на гориво, след като Русия ограничи 
газовите потоци след вследствие в Украйна. 
„Катар е абсолютно ангажиран с неприкосновеността на договорите... Когато подписваме с азиатски купувач или 
европейски купувачи, ние се придържаме към това споразумение“, каза той. 
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√ Австралийски инженери адаптираха конвенционален дизелов двигател за работа с водород 
Инженери от Университета на Нов Южен Уелс са разработили технология за надграждане на дизелови двигатели, която 
им позволява да работят със смес от дизелово гориво и водород. 
Технологията е създадена въз основа на предположението, че преходът към зелена енергия ще направи милиони стари 
двигатели безполезни, докато новите водородни горивни системи и двигатели все още няма да имат време да минат в 
масово производство. Този преходен период трябва да бъде запълнен с . Австралийските инженери предложиха 
създаването на хибриди. Модернизацията добавя два ключови компонента към дизеловия двигател. Първият е отделно 
впръскване на водород, като се запазва и впръскване то на дизелово гориво. Вторият компонент е система от два 
независими контролера на захранването с всеки вид гориво. Това позволява гъвкаво контролиране на състоянието на  
горимата смес,  директно в цилиндъра,  на различните етапи от работата на двигателя и реагиране на проблемните 
моменти. 
Съобщава се, че добавянето на водород вече е увеличило ефективността на дизелов двигател с 26%. Но по-важното е, че 
емисиите на въглероден диоксид са намалели с 85%. Тъй като системата използва смес от 90% водород и 10% дизелово 
гориво, не е необходимо високо пречистване на водород. Това намалява изискванията за нейното развитие, намалява 
цената на системата и намалява разходите за модернизация на съществуващите двигатели. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Формулата на властта и първото заседание на новия парламент. Какви са очакванията? Коментарът на 
анализаторите в студиото. 

- След 8:00 гледайте специалното ни студио в Народното събрание. Какви са приоритетите на парламентарните 
партии? 

- Политическите заявки и ходовете за съставяне на кабинет. Гости: Анализ на проф. Екатерина Михайлова и Георги 
Пирински 

- Медиците от Спешната помощ в страната на национален протест. Какви са исканията им и възможните решения? 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Новият парламент - какво следва? Анализатори, политически послания 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  – Само 30 заседания има парламентът, ако не избере правителство 
в. Труд  - Всяка четвърта фактура-просрочена 
в. Телеграф - Цял язовир искър се губи от вик мрежата 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Горещият картоф със "Струма" през дефилето остава за редовен кабинет 
в. 24 часа  - 2 млн. лв. искат от АПИ и застраховател близки на македонците, изгорели в автобуса след екскурзия 
в. Труд - Главният прокурор Иван Гешев: Времето за политическо говорене изтече! 
в. Труд - Сметките за ток нарастват в пъти 
в. Телеграф  - Избират шефа на НС на балотаж 
в. Телеграф - Тестват ченгета за дрога по наредба от бъдещето  
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Политологът Страхил Делийски: Ново мнозинство в НС? Да не е в интерес само на 2,5% от българите! 
Политическият анализатор и историк Кристиян Шкварек: Страхът от съдбата ИТН може да форси партиите за кабинет 
в. Труд  - Икономистът Румен Гълъбинов пред "Труд NEWS": Две тарифи на тока ще повишат сметките на домакинствата 
в. Телеграф - Антоанета Василева - Първи вицепрезидент на Групата експерти за борба с трафика на хора (Грета) към 
Съвета на Европа: Само 27 осъдени за трафик на хора за миналата година 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Още веднъж: на България е нужна нова кръгла маса, а не нови избори 
в. Труд - Зеленият октопод 
в. Телеграф  - Вода винаги ще има. а пари? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 19 октомври  
София 

- От 09.00 часа новоизбраното 48-о Народно събрание ще проведе първото си заседание. 
- Държавният глава Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще присъстват на откриването на първото 

заседание на новоизбраното Четиридесет и осмо Народно събрание, което ще се проведе в 9.00 часа. 
- От 09.30 часа в Capital Fort (бул. Цариградско шосе 90), ще се проведе конференцията "Родени твърде рано: 

медицински и социални аспекти на развитието на недоносените деца" 
- От 10.00 в 28 СУ "Алеко Константинов" ( бул. Възкресение 60) председателят на СОС Георги Георгиев, заедно с 

районния кмет на Красна поляна Иван Чакъров и Диян Стаматов ще открият новата сграда за учениците от начален 
етап. 
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- От 10.00 часа в София Хотел Балкан, Посолството на Гърция в София ще проведе събитие за гръцкия туризъм с 
акцент Регион Епир. На събитието ще присъстват представители на посолството на Гърция в София, туристически 
агенции и представители на туристическия сектор от регион Епир. 

- От 10.00 часа в ТУ - София ще бъде открито изложението "Дни на кариерата . В същия ден от 14:00 часа ще се 
излъчи онлайн-студио, по време на което ще се представят 4 фирми - Ултра Плей. Лим Текникс, MM Солушънс и 
Блек Сий Геймс. 

- От 11.00 часа, пред Министерството на здравеопазването ще се проведе национален протест на лекари, 
медицински сестри, фелдшери, шофьори на линейки и санитари от центровете за спешна медицинска помощ от 
цялата страна. Поводът за недоволството е свързан с ниските трудови възнаграждения, които получават медиците. 

- От 12.00 часа, пред Министерски съвет ще се проведе протестното събитие, организирано от НС "Защита", за 
демонстрация на нашата подкрепа и желание за спиране на обедняването на българските граждани с непосилните 
цени на природния газ, електроенергията и горивата, за достоен живот без спекула, за справедливо заплащане на 
положения труд в условия на галопираща инфлация. От 13.00 часа от паркинга пред БНБ, ще стартира 
автошествието. 

- От 15.00 часа в зала "Проф. Марин Дринов" на БАН, президентът Румен Радев ще участва в отбелязването на 50-
годишния юбилей "България - космическа държава", Събитието, организирано от Института за космически 
изследвания и технологии (ИКИТ) при Българската академия на науките. 

- От 16.00 часа в Grand Hotel Millennium, българската компания за развитие на продажбите в технологичния сектор 
Out2Bound и нейния американски партньор MarketStar - глобален лидер в областта организират среща с медии, 
на която ще бъде обявена значима за технологичната екосистема в България новина. 

- От 17.00 в галерия "Средец", гр. София, бул. "Александър Стамболийски" 17, ще бъде открита графичната изложба 
на Людмил Георгиев - "МОИТЕ ГРАДИНИ". 

- От 19.00 часа в Национален исторически музей (София, ул. "Витошко лале" 16) ще се проведе официалната 
церемония по връчване на наградите на Български лекарски съюз за принос в медицината: "Лекар на годината - 
2022 г.". 

- От 19.00 часа в криптата на храм-паметник "Св. Александър Невски" (Музей на християнското изкуство) и на 31 
октомври от 19.00 ч. в концертната зала на Националното музикално училище "Любомир Пипков" ще бъдат 
изнесенисе състоят заключителните концерти от проекта "Хоровата църковнославянска музика в столицата - 
наследство и съвременност" за популяризиране на църковнославянското хорово изкуство, организиран от 
църковния хор "Покров на Пресвета Богородица" при храм "Покров Богородичен". Входът за концертите е 
свободен. 

*** 
Благоевград. 

- От 14.00 часа в Националния пресклуб на БТА в Благоевград ще се проведе пресконференция на екипа на 
Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград. Пресконференцията е на тема премиерата на спектакъла 
"Момчето от последния чин" от Хуан Майорга, с режисьор Тея Сугарева - Савова. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа в Бургас ще бъде открит паметник на д-р Живко Радев, а събитието е част от отбелязването на 
професионалния празник на българския лекар - 19 октомври и Ден на св. Иван Рилски Чудотворец. Мястото, където 
ще бъде издигнат монумента, е в Морската градина, срещу бл. 16 в ж.к. "Лазур". 

- От 13.00 часа в зала "Петя Дубарова" на КЦ "Морско казино", ще се проведе пресконференция по повод 12-то 
издание на иновативния фестивал "Ерата на Водолея" в Бургас. 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в залата на Областен информационен център-Варна на пл. "Св. Св. Кирил и Методий" №2, ще се 
проведе пресконференция по проекта "Повишаване ролята и отговорностите на гражданите в демократичното 
развитие на местно ниво в Община Аксаково". Той се финансира от ОП "Добро управление" 2014-2020 г. 

- От 18.00 часав Художествения музей "Георги Велчев", ще бъде открита изложбата "Един миг" представя живопис, 
графика и рисунки на варненския художник, който е утвърден автор в областта на абстрактното изкуство. 

*** 
Велико Търново. 

- От 15.30 часа пред сградата на Община Велико, във връзка с 18 октомври - Европейски ден за борба с трафика на 
хора, Местната комисия за борба с трафика на хора стартира превантивно-информационна кампания, насочена 
предимно към ученици и подрастващи. Във Велико Търново тя се ще проведе за десета поредна година, с 
участието на ученици доброволци. 

*** 
Видин. 

- От 10.30 часа в централната част на гр. Видин - пред задния вход на сградата на Община Видин (откъм паркинга на 
общината), екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе открита приемна. 

*** 
Враца. 

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

- От 11.00 часа в заседателната зала на община Драгоман, ул. "Захари Стоянов" № 26, гр. Драгоман, Областен 
информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща. 

*** 
Пловдив. 

- От 19.00 часа в историческата пловдивска зала "Съединение", китаристът Димитър Пеев пристига от Чикаго, 
Илинойс, за да изнесе концерт, озаглавен "Спомен за канте хондо". В програмата са включени произведения за 
класическа китара на Федерико Морено Тороба, Хоакин Турина, Исак Албенис, Емилио Пужол, Анхел Бариос и 
Мануел де Файя, както и стихотворения на Федерико Гарсия Лорка, претворени на български език от Ромеро и 
поднесени с гласа на Тодор Димитров. 

*** 
Разград. 

- От 19.00 часа в Театрална зала на НЧ "Развитие 1869" на пл. Възраждане, ще бъде представена постановката на 
Сатеричен театър "Алеко Константинов" - "Провинциални анекдоти". 

*** 
Русе. 

- От 09.30 часа преподаватели от Детска градина "Русалка" ще посетят Комплексния онкологичен център в Русе по 
повод 19 октомври, Международния ден за борба с рака на гърдата и Деня на българския лекар. Те ще дарят ръчно 
изработени гривни за болнолежащите пациентки. В знак на признателност ще бъдат поднесени и картички с 
послание към лекарите. 

- От 11.00 часа в оранжерийното стопанство на ЗП Ивелин Тринчов в гр. Сливо Поле, обл. Русе ще се проведе 
демонстрация на системата за автоматизирано земеделие ONDO. 

*** 
Сливница. 

- От 14.30 часа в сградата на община Сливница, площад "Съединение" № 1, Областен информационен център 
София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща. По време на срещата ще бъдат 
презентирани условията за кандидатстване по отворени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, както и предстоящи възможности за финансиране на проекти до края на 2022 година. Поканени за участие 
са всички заинтересовани страни в общината - представители на общинската администрация, бизнеса, 
образователни, културни и социални институции, земеделски производители, представители на медиите. 

*** 
Стара Загора. 

- От 17.30 часа в Къща музей "Гео Милев" ще се проведе среща разговор с Мирела Костадинова и книгата ѝ "Перце 
от сойка". 

- От 19.00 часа Драматичен театър "Гео Милев" ще се състои премиерата на постановката "Иконите спят" - автор и 
режисьор Елица Йовчева. 

*** 
Цар Калоян. 

- От 11.00 часа на площада пред Община Цар Калоян, екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград 
организира среща на открито за жителите и гостите на града и общината. На изнесената приемна ще бъдат 
представени възможности за кандидатстване с проекти по актуални и предстоящи за обявяване процедури на 
европрограмите. 

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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