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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Радио „Фокус“ 
 
√ Васил Велев: След компенсации индустрията ни плаща за енергоносителите по-високи цени от средните за ЕС 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в интервю за обзора на деня на Радио 
"Фокус“ "Това е България“. 

- Цената на природния газ за ноември няма да се повиши или поскъпването ще бъде значително по-малко от 
тези 12%, които прогнозира "Булгаргаз“, съобщи председателят на Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР) Иван Иванов. Обаче, така или иначе, цените на газа остават високи. Същото е и с цените 
на тока. Работодателите са буквално изправени пред нов шок за енергоносителите, след като 
гражданственост придоби идеята за битовите потребители да остане евтиния газ от Азербайджан, а 
другият от микса да бъде за промишлеността, а той всъщност е на цена пет пъти по-висока. Как ще се 
справят в българския бизнес, виждат ли изход? Наш гост е Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). Г-н Велев, докъде стигнаха разговорите за компенсации за бизнеса 
в резултат на цените на енергоносителите? Имате ли някакво по-конкретно предложение, по-конкретно 
решение? 

Всъщност за компенсациите за цените на електроенергията има законова разпоредба до края на годината. Вие виждате, 
че тези въпроси усилено се обсъждат сега и в Брюксел. В сряда излезе Комисията с конкретни предложения и на 30 
септември се очаква те да бъдат разгледани и одобрени. Те визират и продължаване на този период минимум до края на 
март следващата година за компенсиране на свръхвисоките цени, като вече Европейската комисия ще се помъчи да 
уеднакви подхода, тъй като в някои страни тези въпроси по подобен начин са уредени вече от една година. В Румъния 
например и в Испания от септември месец миналата година действат такива закони – всъщност за ползване за 
"неочакваните“, както ги нарече в последствие Европейската комисия, печалби, свръхпечалите на производителите на 
електроенергия от атом, възобновяеми източници, лигнитни, местни въглища над определено ниво и с тях – компенсиране 
на потребителите на електроенергия. Ние действаме горе-долу по същия начин, като разликата е, че се изземват тези 
свръхпечалби само от държавните предприятия, а не и от частните. В интерес на истината, имаше такива законопроекти за 
уеднаквяване. ДПС внесе преди половин година, към края на парламента – и други партии внесоха и малко не стигна, за 
да се приеме такъв закон. Сега с тези всъщност нови документи на европейско равнище и насоки ще се ускори този процес, 
вярвам, че няма да има такава съпротива сред лобито на частните производители на електроенергия. 

- А всъщност идеята за таван на цените на газа, върху която акцентира в словото си пред Европейския 
парламент председателят на Европейската комисия фон дер Лайен, доколко и как е   приложима у нас? На 
практика тя разделя и страните членки на Европейския съюз. 

Всъщност там става дума за друго. Електроенергията в нашата страна се произвежда повече, отколкото потребяваме, и се 
изнася навън. Себестойността, плюс планова рентабилност, миксът, който е на нашата електроенергия, произвеждана от 
предприятията на Българския енергиен холдинг и на тези, които са контролирани от него, е под 180 лева за мегаватчас. А 
Европейската комисия говори за таван – за сведение само, 180 евро, т.е. два пъти по-висок, като дава възможност, право 
и за по-амбициозни цели на страните членки, от което ние, разбира се, трябва да се възползваме. 

- Но що се отнася до цените на газа? 
Не така стои въпросът с природния газ, защото той се внася отвън. Европа е голям вносител на природен газ и всъщност 
един таван върху цената, която може да бъде закупуван, би довел до там, че ще се появи дефицит, тези, които могат да го 
продадат на по-висока цена на други континенти, на други пазари, разбира се, че ще го продадат на други пазари и от това 
цената в Европа ще се увеличи допълнително, а няма да се намали. Така работи пазарът. И затова тази идея всъщност не 
се споделя от може би повечето страни, но тези, които са декларирали, че няма да подкрепят, са достатъчни, за да не се 
вземе това решение. 

- Г-н Велев, как приемате идеята за разделяне на потребителите в използването на газ на битови и 
индустриални? 

Това е абсолютно, напълно абсурдна идея. Тя е точно обратното във вида, в който особено се лансира при нас това, което 
става, около нас, в Европа и в света. Всъщност там индустриалните енергийни консуматори, потребители, които консумират 
голямо количество енергия, ползват по-добри цени като цени на едро. Те са приблизително два пъти по-ниски, отколкото 
са цените на дребно, които са за бита. Това е статистика, това е факт. А при нас се предлага да се раздели по дългосрочни 
договори евтиният газ за топлофикациите и бита, а спот пазарът да остане за индустриалните консуматори, т.е. те да бъдат 
изхвърлени на спот пазара. И грубите сметки показват, че за октомври това би означавало 60 лева за бита и 
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топлофикациите и 335 лева за индустрията. Виждате – пет-шест пъти разлика в цената, и то в обратна посока. Сега го 
умножете още два пъти, понеже нормалното е да е обратно, и става 10-12 пъти извън нормалността сме, на един порядък 
извън нормалността. Това до какво ще доведе – ами, до загуба на конкурентоспособност, спад на продажбите, 
съкращаване на персонал, намаляване на доходите, спад на приходите в бюджета. А там, където се закрепят и успеят да 
прехвърлят тези високи цени върху цените на произвежданите и продавани от тях стоки, ще подклажда още повече 
инфлацията, която вече гони 18%. 

- При това положение какви компенсации вие може да получите, на какви да се надявате? 
Ние се надяваме цените да вървят надолу и да не се прави такова разделение на пазара. Трудно може да се направят 
компенсации за природния газ, защото източникът тук трябва да бъде бюджетът, а бюджетът, макар и все още с излишък, 
той всъщност ще финишира с много голям дефицит и ще стартира следващата година с планов дефицит, ако не се направят 
съкращения в разходите над 11 милиарда. Това е много опасна тенденция и затова ние нямаме големи надежди за големи 
компенсации на цените на природния газ. Усилията трябва да бъдат насочени към осигуряване на по-добри цени на микса 
на внасяния от "Булгаргаз“ природен газ и съответно справедливо третиране на всички потребители и подпомагане на 
енергийно бедните и енергоинтензивните индустрии. В случая парите не могат да стигнат, за да се подпомагат всички. 
Вижте, енергийно бедни са 30-40% - те трябва да бъдат подпомагани. Останалите трябва да потребяват енергия поне по 
себестойност, а не, както е сега. За електроенергията например всички битови потребители получават цена 82 лева за 
мегаватчас при таван за свободния пазар, не само за икономиката и индустрията, а това е и в социалната сфера – училища, 
детски градини, болници, музеи, театри и т.н. При тях цената е 250 плюс надценката за търговеца. Виждате – три пъти по-
висока цена е за предприятията, отколкото за бита. И по този начин предприятията, хората, които работят, работещите 
хора субсидират заможните. Който потребява повече, той получава по-голяма субсидия, изработена от хората в 
предприятията. От този популизъм това е следствието – вместо да се субсидират само нуждаещите се, а хората със средни 
и високи доходи да си плащат сметките поне по себестойност. 

- Какво ще предприемете от организациите на работодателите по този въпрос? 
Ние имаме конкретни предложения, търсим решения в посоките, за които ви казах. Очакваме те да се вземат като позиции 
и решения в кризисния щаб и съответно Министерския съвет и подготовка за парламента, тъй като за да продължи 
програмата за компенсиране на свръхвисоките цени на електроенергията за следващата година, това трябва да бъде 
заложено при подготовката на бюджета за следващата година. И трябва да има подготвен проектозакон за облагане на 
неочакваните печалби и в частния сектор, а не само изземване в държавния сектор на свръхпечалбите. Т.е. законовата 
разпоредба за компенсиране на цените над 250 лева до края на годината да не се подлага на никакви ревизии и съмнения, 
а Министерски съвет да организира изпълнението на тази разпоредба до края на годината, тъй като към момента има 
приета програма само до 30 септември. Трябва час по-скоро да се предприеме програма до края на годината, да се 
подготви промяна в законодателството, за да продължи компенсирането на свръхвисоките цени през следващата година 
поне до края на март и съответно да не се допуска на газовия пазар тази дискриминация на потребителите. 

- Вашите предложения с идеите, които изложихте в разговора ни дотук, формулирали ли сте ги по някакъв 
начин, сложили ли сте ги в документ и да ги изпратите до Кризисния щаб на служебното правителство? 

Да, те са изпратени в няколко последователни писма, като последното е от днес, сряда. 
- Т.е. в сряда сте изпратили писмо до Кризисния щаб. За какво, г-н Велев? 

За да сме съвсем пунктуални – до министъра на икономиката, министъра на енергетиката и председателя на КЕВР, за 
недопускане на тези изменения в Наредба 2 за регулиране на цените на природния газ, които биха изхвърлили 
индустрията на спот пазара на цени пет-шест пъти по-високи от цените на азерския газ, който да се потребява пък само от 
топлофикациите и от бита.  

- Писмото е от АИКБ или от всички работодатели? 
То е от всички работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели – 
АИКБ, БСК, БТТП, КРИБ. 

- Предвиждате ли поредни срещи с представители на правителството - с министрите на икономиката и 
енергетиката, с директора на "Булгаргаз“, с представители от този бранш на държавно равнище? 

Да, ние очакваме и ще търсим такава среща с министъра на финансите, министъра на икономиката, председателя на щаба, 
вицепремиера г-н Алексиев. Такива срещи в следващите дни трябва да бъдат проведени, за да не се повтори лошата 
практика от много близкото минало да започва месецът без да е ясно на каква цена се снабдяваме, ще имаме ли 
компенсации, загуба ли произвеждаме или работим при нормални условия. Нека да го кажем, това е много важно – след 
компенсации българската индустрия се снабдява по цени, които са съпоставими и по-високи от средните за Европейския 
съюз. Нека да не се бърка спот пазара с крайните цени, по които се снабдяват с електроенергия и с газ нашите конкуренти. 
Нашите цени – с официална статистика работим на Европейската комисия, нашите цени са малко над средните в Европа 
след компенсации. За да бъдем конкурентоспособни, за да поддържаме този ръст в индустрията, който трети пореден 
месец отчитаме, че сме в първите три страни от Европейския съюз по ръст на индустрията, е нужно да имаме сравними 
условия. Толкова повече, че на хоризонта вече се виждат облаци на една приближаваща криза, рецесия в Европа. А 
икономиката на Европа всеки следващ месец отбелязва на месечна база спад. На годишна база може да има все още ръст 
поради ниската база миналата година, но на месечна база вървим надолу и след няколко месеца ще започне да се отчита 
спад и на годишна база. Това е тенденцията. За да имаме сравнителни предимства, за да можем по-леко да минем през 
това, което се задава, ние трябва да имаме конкурентни цени на енергоносителите, на енергоресурсите. 
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√ Васил Велев: Нужна е справедлива цена за индустрията 
Предложението е за еднаква цена от 248 лв. за мегаватчас за октомври за всички, посочи Велев 
Трябва да се стремим миксът, който прави "Булгаргаз", внасяйки природен газ, да бъде на по-добри цени. Натам трябва 
да бъдат насочени усилията. Трябва да бъде прекратено желанието на КЕВР да направи кръстосано субсидиране като 
насочи евтиния азерски газ към топлофикациите и бита. Това заяви в "Денят започва" по БНТ председателят на УС на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Обясни, че ако това се случи, цената за топлофикационните дружества ще бъде 60 лв., а за индустрията - 335 лв. Подчерта, 
че в България индустрията се снабдява на по-високи средни цени в сравнение с цените за индустрията в ЕС. Това обрича 
индустрията на затваряне, открои той. 
Предложението е за еднаква цена от 248 лв. за мегаватчас за октомври за всички, посочи Велев. 
Механизмът е да има справедлива цена за индустрията и подпомагане на енергийно бедните, а не субсидиране на всички, 
категоричен е Велев. 
 
Дивидент  
 
√ Евтиният азерски газ обрича индустрията 
Дискриминацията на индустрията би довело до много рязка загуба на конкурентоспособност, алармира Васил Велев, 
председател на АИКБ  
"Кръстосаното субсидиране на евтиния азерски газ обрича индустрията на затваряне и изнасяне в други страни." Това заяви 
председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев във връзка с идеята най-евтиният 
газ, който държавният оператор "Булгаргаз" набавя, да отива към топлофикациите в страната.  
Защо евтиният азерски газ не трябва да се насочи само към топлофикациите?  
Велев заяви, че трябва миксът, който прави "Булгаргаз" да бъде на по-добри цени.  
Той смята също, че трябва да бъде предотвратено това желание на КЕВР да направи кръстосано субсидиране като насочи 
евтиния азерски газ към топлофикациите и бита.  
"Ако това се случи, цената на мегават час за топлофикационните дружества ще бъде 60 лв., а за индустрията - цялата 
преработваща промишленост, за торовете и стъклопроизводството, ще е 335 лв", обясни Велев. По думите му едно такова 
дискриминиране и изхвърляне на индустрията само на спот пазара би довело до много рязка загуба на 
конкурентоспособност. 
"Ще има евтини сметки за парно, няма да има заплати, с които да се платят", посочи председателят на АИКБ пред 
националната телевизия. 
Той добави, че топлофикациите имат много неритмична работа през лятото и зимата, докато индустрията и зиме, и лете 
употребява едно и също количество газ. 
Велев се надява идеята на КЕВР да не се реализира, защото е пагубно и абсурдно, такава практика няма никъде по света - 
навсякъде индустрията ползва по-ниските цени. 
Оказва се, че 
договорите между България и Азербейджан са за всеки ден, за едно и също количество газ. 
"То е направено на профил на индустрията. А сега се казва не, този газ се изпраща за топлофикациите. Там субсидираме 
всички, докато икономиката залязва", подчерта Васил Велев.  
По думите му такава практика няма никъде по света. "Тъкмо обратното индустрията използва по-ниска цена, защото е на 
едро. Винаги цената на едро е по-ниска от цената на дребно. Механизмът е друг - справедлива цена и подпомагане на 
енергийно бедните. Тук искаме да подпомогнем и богатите за сметка на работниците, които ще останат без заплати", 
алармира той.  
Трябва ли да се приватизира "Булгаргаз"?  
"Зад тези несръчни идеи прозират желанията на някои търговци да заемат мястото на "Булгаргаз", с което обаче няма да 
се намали цената. Защото, индустрията, ако е изкарана на спот пазара търговците ще могат да дадат цена минус 10, 20, 30 
евро в най-добрия случай. Сега има оферти за минус 40 евро, ако е голямо количеството. Само "Булгаргаз" може да вземе 
по-добрата цена и тя да бъде за всички", категоричен е Васил Велев.  
Компенсациите  
По повод очакваните компенсации за бизнеса ситуацията продължава да бъде в невидение. 
"Икономическият министър казва, че ще има компенсации, а енергийният, че планирани в бюджета пари за това няма и 
без парламент не може да се направи, каквото и да е било. Министърът на финансите пък направо казва, че пари няма. 
Така, че това на този етап не е сигурно", заяви Велев.  
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Радев: Очаквам следващият парламент и правителство да погледнат с още по-голямо внимание на българското 
образование 
Президентът Румен Радев участва в тържественото откриване на новата учебна година в 43-о ОУ „Христо Смирненски“ в 
София. Построена в началото на 20-и век, сградата на училището тази година навършва 115 години. 
Президентът приветства учениците, учителите и родителите, които присъстваха на празничното събитие в двора на 
учебното заведение. Сред гостите бяха и представители на местната администрация, образователни и културни 
институции, общественици и културни дейци, свързани с 43-о ОУ „Христо Смирненски“. 
"Мога да ви уверя, че служебното правителство ще направи всичко възможно училища, детски градини, болници да не 
затварят поради липса на отопление. Но, първо, честит празник на всички български ученици, учители и родители! 
По стара българска традиция училищният звънец днес проехтя над цяла България, за да ни припомни, че през вековете 
България е просперирала, когато е имала силно образование. Когато училището е преподавало не само знания, но и е 
възпитавало в любов към родината. Затова очаквам следващият парламент и редовно правителство да погледнат 
с още по-голямо внимание на българското образование, което трябва да бъде издигнато в стратегически национален 
приоритет, към усъвършенстване на учебно-материалната база, както дава добър пример тук това училище, към 
въвеждането на нови форми и методи, иновативни, на обучение, които да ни отварят към света, към издигане на 
престижа и мотивацията на българския учител, към защита на българската история, език  и литература в 
учебниците, които през последните години са подложени на редица посегателства", заяви президентът Радев.  
В централното фоайе на училището държавният глава и директорът Снежина Георгиева откриха барелеф на Христо 
Смирненски. Бюстът на патрона на училището е случайно намерен в началото на годината, захвърлен до кофи за смет, но 
впоследствие е възстановен със средства, събрани от училищната общност, и с подкрепата на Къща музей „Христо 
Смирненски“. 
 
√ Атанас Пеканов: Могат да се отделят средства от бюджета за наводнените села в Карловско 
В началото на октомври ще бъде подадено искане към ЕК каква част от щетите от наводненията в Карловско ще бъдат 
поети от Фонд "Солидарност". Междувременно националният бюджет може да отдели средства, за да подпомогне 
пострадалите хора. Това съобщи в студиото на "Още от деня" вицепремиерът по управление на европейските средства 
Атанас Пеканов. 
Във връзка с усвояването на 2,7 млрд. лева от Плана за възстановяване и устойчивост, Пеканов обясни, че в края на август 
е изпратено първото искане за плащане към ЕК. 
"След завършването на един проект на МВР, по отношение на една обществена поръчка, която тече в момента, но 
след завършването му очакваме през есента да получим тези пари. Тези средства са за всички проекти, заложени в 
Плана за възстановяване и устойчивост и касаят всички министерства", заяви Атанас Пеканов. 
Той даде пример с Министерството на иновациите и растежа, където вече има отворена програма за 260 милиона лева и 
фирмите може да кандидатстват за безвъзмездни средства - грантове, за технологична модернизация, за да могат да 
дигитализират своите бизнеси. 
"До края на годината ще се отворят още две процедури от Министерството на иновациите - едната е за 
възобновяеми енергийни източници на покривите и фотоволтаици за фирмите. Другата процедура за 200 милиона 
лева е за върхови постижения - открития. Това са фирми, които са направили открития и от ЕС им е дадено 
удостоверение, че са направили нещо иновативно. Тези две процедури бяха вкарани в ПВУ м.г. по време  на служебния 
кабинет", посочи Пеканов. 
Той допълни, че по друг проект Министерството на образованието ще започне строежа на т.нар. STEM центрове, където 
децата ще могат да се учат на природни науки. Предстои и обявяването на енергийната ефективност както за жилищни, 
така и за нежилищни сгради през октомври. Програмата няма да е само за саниране на фасадите, а средствата ще отиват 
и за т. нар. дълбоко реновиране, уточни вицепремиерът. 
До края на годината трябва да се приемат 22 законодателни мерки, които се изработват в момента. След като бъдат 
финализирани, те ще бъдат внесени в парламента към средата на октомври, добави Пеканов. 
По отношение на европейските средства политическата турболенция през последната година може да е забавила някои 
процеси, но повечето европейски програми вече са предадени. Някои от тях са одобрени - за развитие на човешките 
ресурси, образование, програмата за храни. Това са изключително важни програми, които достигат директно до хората. В 
процес на завършване са програмата "Региони в растеж" и Програмата за наука и иновации, допълни Атанас Пеканов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Енергийният министър прогнозира ново поевтиняване на газа през ноември 
Още 10% поевтиняване на газа през ноември спрямо цените през октомври прогнозира служебният министър на 
енергетиката Росен Христов. А министърът на икономиката Никола Стоянов се обяви против идеята евтиният азерски газ 
да захранва топлофикациите, а скъпият да отива за бизнеса. Според председателя на КЕВР Иван Иванов по темата е нужно 
широко обществено обсъждане преди да се вземе окончателното решение. 

https://bntnews.bg/news/atanas-pekanov-mogat-da-se-otdelyat-sredstva-ot-byujeta-za-navodnenite-sela-v-karlovsko-1207553news.html
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Росен Христов пресметна колко по-евтин газ е договорило служебното правителство спрямо цените на доставките при 
кабинета на Кирил Петков. 
"Ако сравните цените за септември, които бяха договорени от предишното правителство, и за октомври, доставки, 
които ние сме договорили, разликата е значителна - говорим за 30 процента намаление. И ако успеем да приключим с 
компаниите, които имат интерес, аз очаквам през ноември цената да падне с още 10 процента", каза Росен Христов 
- служебен министър на енергетиката. 
Христов обясни, че хранилището в Чирен е буфер, който ще се запълва, ако доставките бъдат застрашени. 
"Запълнеността на Чирен до миналата седмица беше над 60%, изплънили сме си междинната цел за септември. 
Продължаваме да запълваме, за да достигнем 80%, както е по график за октомври", коментира Христов. 
По повод преговорите с "Газпром" Христов отговори така: 
"Не са затворена страница и никога не са били. Но няма някакъв напредък. Няма новини. Ние се фокусираме върху 
диверсификация. Т.е., ако "Газпром" го има - добре, ако го няма, ще се оправим и без тях." 
А служебният министър на икономиката призова КЕВР да не избързва с готвената промяна на наредба №2, предвиждаща 
евтиния азерски газ да захранва сама топлофикациите, а скъпият да отива за индустрията. 
"Смятаме, че това е една много крайна мярка, която се надявам да не се стига всъщност. Тъй като ако тази цена 
отива само за топлофикациите, това ще качи цената на микса за българския бизнес, а те сами декларираха, че над 
определени ценови ниви дали има газ или не, за тях няма значение", коментира Никола Стоянов - служебен министър 
на икономиката. 
Пред БНТ председателят на енергийния регулатор Иван Иванов се съгласи, че не трябва да се избързва 
"Ще се обърна към моите колеги от КЕВР с настойчиво искане да не се разглеждат предложените  към момента 
изменения в наредба №2 за регулиране цената на природния газ докато не се проведе задълбочена и всеобхватна 
дискусия с всички заинтересовани страни." 
В сряда работодателските организации излязоха с обща позиция, в която настояват регулатора да определи една обща 
цена за всички консуматори на газ. 
 
√ Никола Стоянов: Не трябва евтиният азерски газ да захранва топлофикациите, а скъпият да отива за бизнеса 
Не трябва да се стига до решение на КЕВР евтиният азерски газ да захранва топлофикациите, а скъпият да отива за бизнеса. 
Това заяви за "По света и у нас" министърът на икономиката Никола Стоянов. Той посочи, че кабинетът работи усилено да 
осигури доставки на цена под 250 лв. за мегават на час, която бизнесът определи като критична за функционирането на 
икономиката. 
"Като министър на икономиката ние се опитваме да бъдем гласа на бизнеса в правителството и в това отношение 
смятаме, че това е една много крайна мярка, до която се надявам да не се стига всъщност и бизнесът да може да се 
възползва от цената на микса, тъй като ако тази цена отида само за топлофикациите, това ще качи цената на 
микса за българския бизнес, а те сами декларираха, че над определени ценови ниви дали има газ или не, за тях няма 
значение", каза Никола Стоянов. 
 
√ Вътрешният министър: Отделни звена в системата на МВР са действали в услуга на Георги Семерджиев и това е 
недопустимо 
Разследването и "полицейският чадър" над Георги Семерджиев, който предизвика жестоката катастрофа на бул. "Черни 
връх" през юли в София, коментира в студиото на "Денят започва" вътрешният министър Иван Демерджиев. 
По думите му, от доклада на инспектората става ясно, че различни подразделения са действали по различен начин - някои 
са спазвали стриктно задълженията си, докато други в определени моменти са подхождали по начин, по който нито 
законът предвижда, нито предвиждат правилата в МВР по отношение на Георги Семерджиев. Не може да се говори за 
цялостна координация. Може да се говори за отделни случаи, в които отделни звена в системата са действали в услуга на 
Семерджиев, посочи министърът. 
"Има някои неща, които са фрапантни, като това, че той е бил задържан и пускан да избяга след задържането, което 
е абсурдно. Имало е достатъчно полицейски сили и има ясно разписан протокол как се действа  в такива случаи, за да 
се обезвреди и обезпечи лицето, след като е задържано. След като е бил задържан, той е бил допуснат сам да отиде 
до автомобила си под претекст да се освободи от накитите, които има и да се върне при полицаите, което е абсурдно 
- това е един от случаите преди катастрофата", заяви Иван Демерджиев - министър на вътрешните работи. 
Има още три случаи, които също са фрапантни, каза министър Демерджиев. При тях са издавани наказателни 
постановления, т.е. деянието е третирано като административно нарушение при положение, че е имало всички налични 
данни, за да се докладва като престъпление и да се вземат мерки по отношение на извършено престъпление, обясни той.  
"Но в никакъв случай не става въпрос за обща координация. Отделни структури понякога в определени действия са 
участвали - 2 или 3 структури на МВР и една от тях е вършила работата си, но другите една или две са правили точно 
обратното и са съдействали на лицето. Никой не е взел решение той да бъде пуснат, а е допуснато той да избяга. 
Никой не го е освободил - поне няма такива данни някой да го е освободил официално", допълни Иван Демерджиев. 
Ако едно задържано лице така лесно може да избяга от полицията при налични полицейски сили там - това е пълен абсурд, 
подчерта министърът. Освен това, възникна и въпросът защо през 2014 г. докладът е изключително обемен и стряскащ по 
мащаб и защо едва сега разглеждаме случая "Семерджиев" при положение, че това са действия, нарушения, трупани с 
години, допълни вътрешният министър. 
"Акцентът на проверките трябва да бъде актуалната ситуация, а не да се връщаме 6 години назад и да се проверява 
как едно лице е третирано 6 години назад. Всички, които са действали и са допуснали нарушения, очевидно са знаели 
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какво е извършвано и всичките техни ръководители са били длъжни да знаят за тези действия и са били длъжни да 
вземат отношение", посочи още Демерджиев. 
По всички близо 40 случая, свързани със Семерджиев, вътрешният министър е разпоредил да се образуват дисциплинарни 
производства и те да се движат максимално бързо и очаква съвсем скоро резултати по тях. 
По думите му, има данни и за третиране от страна на прокуратурата. А колко високо стига "полицейският чадър" в МВР ще 
стане ясно, когато приключи проверката. Ще обхване един етаж нагоре и в зависимост от данните, ще се види до къде ще 
стигне, категоричен беше той. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Българо-румънски бизнес форум се проведе в град Брашов 
Двустранен бизнес форум, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, 
Балканска търговска къща и Службата по търговско икономически въпроси се проведе в румънския град Брашов. 
Над 40 фирми, от които десет български, търсеха допирни точки за съвместен бизнес. Те са от областта на хранително-
вкусовата промишленост, машиностроенето и търговията. 
България изнася за Румъния предимно желязо, енергия, трактори, торове, пшеница, а вносът е на нефтени масла, газ и 
животински продукти. С трийсет и пет процента се увеличил стокооборотът между двете страни за минала година и е 
достигнал до шест милиарда четиристотин шейсет и седем милиона евро. 
Форумът беше приветстван от посланика ни в Румъния Радко Влайков и префекта на Брашов Михай-Каталин Васи. 
 
√ Отменени полети във Франция заради стачка на авиодиспечери 
Стачка на френските ръководители въздушно движение се очаква да затрудни сериозно въздушния трафик днес. 
Отменени са повече от хиляда полета, като ще бъдат засегнати и европейските полети, преминаващи през френското 
въздушно пространство. 
Отправен е призив към авиокомпаниите да променят графика на полетите, а пътниците - да отложат пътуванията си. 
Исканията са за увеличение на заплатите заради инфлацията, както и за ускоряване наемането на персонал. 
 
БНР 
 
√ Премиерът свиква среща с областните управители и министри за изборите 
Подготовката за провеждането на извънредните парламентарни избори на 2 октомври ще обсъди днес служебният 
премиер Гълъб Донев на среща с областните управители. 
Ще бъдат дискутирани и въпроси от значение за различните региони в страната, както и реализирането на 
инфраструктурни проекти. 
В срещата в резиденция "Бояна" ще участват също вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демержиев, 
както и служебните министри на финансите, регионалното развитие, на екологията, земеделието, иновациите и растежа и 
на електронното управление. 
 
√ НСТС ще обсъжда линия на бедност от 504 лв. вместо досегашните 413 лв. 
Линията на бедност в България да бъде 504 лева през 2023 година, вместо досегашните 413 лева - това предвижда проект 
на правителствено постановление, който ще бъде обсъден на заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. 
Социалните партньори ще разискват и по изменения в две наредби - за работното време, почивките и отпуските, и за 
обезщетенията и помощите от държавното обществено осигуряване. 
Официалната линия на бедност се определя по специална методика, като след многократни изменения в нея се използват 
данните от изследването на Евростат "Статистика на доходите и условията на живот" за предходната година. 
Предложената от правителството стойност от 504 лева за 2023 година компенсира изоставането на националната линия на 
бедност спрямо това изследване, се посочва в мотивите на социалното министерство. Нарастването е с 22 процента или 
91 лева спрямо сегашната и това е най-големият ръст за последните десет години. 
От КНСБ вече обявиха, че не са съгласни с проекта и искат линията на бедност за догодина да бъде 541 лева. 
Синдикалистите настояват да има промени в методиката, като основният им аргумент е свързан с искане за корекции в 
нея заради високата инфлация и енергийната бедност. 
 
√ Димитър Стоянов: Не само газът е оръжие, и т.нар. мека сила е оръжие. Мека сила са икономическите санкции 
Никога досега не е имало толкова армия по границата, обясни военният министър. Той не си представя някой друг 
вместо нас да пази небето ни 
Интервю на Силвия Великова с Димитър Стоянов 
Има сключен меморандум между "Терем" и украинската страна за ремонт на бронетанкова техника, но към момента няма 
постъпила такава заявка. 
Това съобщи в интервю за БНР служебният министър на отбраната Димитър Стоянов. 
По отношение на износа на оръжие той потвърди позицията си, че "не трябва да бъде предавано тежко въоръжение, 
Българската армия не разполага с излишно такова". 
"Няма оръжие, което се изнася и което се предава от Българската армия по договори към други страни. Това,  което се 
произвежда във военно-промишления комплекс, то се изнася и държавата печели." 

https://bntnews.bg/news/vatreshniyat-ministar-otdelni-zvena-v-sistemata-na-mvr-sa-deistvali-v-usluga-na-georgi-semerjiev-i-tova-e-nedopustimo-1207589news.html
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Във връзка с критиките, че зад служебното правителство стоят политически сили, които са на позиция да не се оказва 
военна помощ на Украйна и да не се противодейства на интересите на Русия, Стоянов каза: 
"Има решение на НС, с което не се позволява износът на въоръжение към Украйна. Не стоят политически сили, а стои 
решението на Народното събрание – да се окаже военно-техническа помощ." 
Разговорите с полската страна за ремонта на нашите "МиГ-29" са интензивни, стана ясно от думите на Стоянов. Той ги 
определи като "обнадеждаващи". Полските представители са поканени да дойдат в България. 
"Два от двигателите се очертава да бъдат закупени директно, а останалите шест да бъдат ремонтирани в Полша. Имаме 
пари. Има точно заделени финансови средства – над 40 милиона." 
За периода от края на 2023 г. до 2025-2026 г., когато трябва да дойдат и да бъдат въведени в експлоатация първите 
изтребители F-16, се обмислят варианти. Единият от тях е да се продължи експлоатацията на "МиГ"-овете, а другият – да 
се търси друга платформа, която да запълни тази празнина. Изпратени са писма до доста страни, има отговори от Франция 
и Швеция. Френската делегация ще бъде днес в МО, а шведската ще бъде у нас на 20 септември. Чакат се още отговори от 
САЩ и Израел. 
Охраната на нашето небе е по Конституция задължение на въоръжените ни сили, припомни министърът на отбраната. 
"Такава алтернатива не искам даже да помислям, че има - друг да дойде вместо нас да пази." 
"Не само газът е оръжие, а и т.нар. мека сила е оръжие. Мека сила са икономическите санкции, мека сила са 
дипломатическите подходи. Мека сила е обучението в други страни", коментира Димитър Стоянов в предаването "Преди 
всички". По думите му България по отношение на санкциите стои на стабилни позиции. 
"Санкциите върху Русия продължават и войната продължава. Ответната реакция я виждаме – спиране на газа за много 
държави, в резултат на което се поражда социално напрежение. Може би това е и целта на Русия – да предизвика социално 
напрежение в страните членки на ЕС и да се поиска оттегляне на санкциите." 
"Това е руска агресия и е факт. Не зная защо се опитват да ни прикачат като руско правителство. Не виждам причина за 
това нещо. Спазваме санкциите, солидарни сме с нашите съюзници от НАТО. Не виждам причина да бъдем причислявани", 
заяви още военният министър. 
Относно оповестените изводи в доклада на ДАНС за националната сигурност за 2021 г. Стоянов посочи, че "по-
съсредоточено" трябва да се извършват превантивни проверки. 
"Българската армия не е изолирана от българското общество. Пороците от българското общество се пренасят и в 
Българската армия", допълни  Стоянов. 
По казуса с граничната охрана заради мигрантския натиск министър Стоянов изтъкна, че никога досега не е имало толкова 
армия по границата. 
"Нашите функции не са полицейски. Ние имаме патрулни функции, те се изпълняват съвместно с "Гранична полиция". 
Можем да гоним и залавяме емигранти с "Военна полиция". 
В трите карловски села, засегнати от наводненията, има над 400 военнослужещи, засега се очертава поне до края на 
октомври армията да помага, уточни служебният военен министър. 
"Стихията е връхлетяла тези села с пълната си мощ. Такова нещо и аз не съм виждал досега." 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Министърът на туризма: Близо 5,3 милиона туристи са посетили страната ни от началото на годината 
"Успяхме да преодолеем през този сезон спада на туристи, редица пазари се възстановяват. Близо 5,3 милиона туристи са 
посетили страната ни от януари до септември, през 2019 година туристите  за този период са били 6,2 милиона" - това 
съобщи във Варна министърът на туризма Илин Димитров, който се срещна с представители на бранша и концесионери в 
курорта "Слънчев ден" край Варна. 
Министърът обясни, че българите продължават да предпочитат българското Черноморие, въпреки възможността да 
пътуват заради падането на ограниченията. Стана ясно, че в Истанбул ще има аташе по туризма, а в бъдеще ще има наши 
представители и в Румъния и Великобритания. През следващата година плажовете със "син флаг" ще се увеличат от 18 на 
40.  
Чуйте повече в прикачения звуков файл. 
 
√ Близо 36 млн. лв. получи МЗ за лекарствени продукти за лечение на Covid-19 
Близо 36 милиона лева отпусна служебното правителство на Министерството на здравеопазването, за да се осигурят 
лекарствени продукти за лечение на Covid-19. 
6 милиона се осигуряват за медицинския персонал на първа линия за месец юни. 
55 милиона лева здравното министерство получи за 2 държавни лечебни заведения. 25 милиона са за строителство на 
лечебно-диагностичен блок по педиатрични и онкологични специалности в Университетска болница "Св. Георги" в 
Пловдив . 30 милиона лева за апаратура получава и Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. 
д-р Александър Чирков". 
 
√ Над 100 компании и 50 лектори на тазгодишния "Тук -Там Кошер" 
Интервю на Силвия Великова с Лилия Мерджанова 
Сгъваема бутилка за многократна употреба ще бъде показана днес в рамките на събитието "Тук -Там Кошер" - среща на 
идеи и приятели от целия свят. Сдружението действа от 14 години.  
В ефира на БНР един от организаторите - Лилия Мерджанова, покани всички желаещи "да се потопят в жужащата 
атмосфера на "Кошер" от 10-17 часа в Интер Експо Център. Необходима е предварителна регистрация. 

https://bnr.bg/post/101705768
https://tuk-tam.bg/hive


8 

 

"Очакваме над 2000 участници. Над 100 компании са вече тук, 50 лектори – успели българи от цял свят, които ще дойдат 
да споделят техния опит и успешни истории." 
"Тук–Там" вече не говори за завръщане на българите от чужбина, а за глобална свързаност и общност от българи по света, 
подчерта Мерджанова. По думите ѝ сънародниците ни по света трябва да имат лесен начин да останат ангажирани със 
страната си. 
Предстои да бъде обявена и мрежа - "Бъди", през която българи от чужбина ще могат да подпомагат за реализация млади 
хора у нас. Инициативата ще даде възможност да се инвестира време и предаване на опит. 
Самата Лилия Мерджанова след 10 години в чужбина е намерила пътя обратно към България точно през проекта "Тук-
Там". 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ “Обяд с шефа” дава шанс на млади хора да се запознаят с лидерите на големи компании 
Разговор на Елисавета Белеганска с Полина Валентинова 
Уникална за България кампания дава шанс на млади хора да се запознаят с лидерите на големи компании у нас. “Обяд с 
шефа” се реализира за пета поредна година. Целта е в неформална обстановка, в изискан ресторант, да се отворят нови 
кръгозори както за участниците, така и за мениджърите. 
„Идеята на срещите е да действат мотивационно и стимулиращо, каза в предаването „Ритъмът на столицата“ Полина 
Валентинова, която е част от организаторите. 
„Това са мениджъри на доста високо ниво в компаниите и са минали доста дълъг път, за да стигнат дотам. Имат поглед 
над доста неща – кое как работи в дадената сфера. Младежите имат възможност да си изберат лидер, когато 
кандидатстват, спрямо тяхното вътрешно усещане. Самият контакт с такива хора отваря полезни врати“, добави 
Валентинова. 
Тази година участват компании с различни сфери – IT, от сферата на медицината, компании, свързани с продажби и 
маркетинг и др. 
Подробности можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Лондон отговори на ЕС за неспазването на Протокола за Северна Ирландия 
Британското правителство информира ЕС, че ще продължава да отлага митническите проверки на стоките влизащи в 
Северна Ирландия от останалата част на Обединеното кралство въпреки съдебните мерки, предприети от Брюксел във 
връзка с неспазването на  Протокола за Северна Ирландия. 
Протоколът за Северна Ирландия остави провинцията в общия пазар на ЕС за стоки, за да се избегне възникването на 
твърда граница с Република Ирландия след Брекзит. Това изисква митнически проверки в Ирландско море за стоките към 
Северна Ирландия. Имаше гратисен период преди въвеждането на тези проверки, но той изтече, а британците 
продължават да пускат стоките свободно. 
От ЕС обвиняват Великобритания, че не прилага Протокола за Северна Ирландия, част от сделката за Брекзит. 
Въпреки че политическата активност бе преустановена временно след смъртта на Елизабет Втор по време на националния 
траур, Лондон отговори на Брюксел снощи, когато изтече даденият краен срок за това. 
Брюксел вече бе завел съдебни дела за отказа на Великобритания да се съобразява с проверките на селскостопанска 
продукция за Северна Ирландия. Брюксел заведе дело и срещу законодателството, което ще позволи на Великобритания 
да променя Протокола, внесено в парламента от премиера Лиз Тръс, която тогава бе министър на външните работи. 
Британското правителство обаче продължава да настоява, че гратисния период за забавяне на пълните митнически 
проверки  трябва да остане в сила. 
 
√ Байдън призова да бъдат заглушени екстремистките и расистки идеи 
Президентът на САЩ Джо Байдън призова да бъдат заглушени всякакви екстремистки и расистки идеи, които подстрекават 
към насилие. Той отправи призива на конференция, организирана от Белия дом . 
"Не можем да пазим мълчание. Има хора, които казват, че когато говорим за екстремизъм, пораждаме разделение. И 
когато говорим за екстремизъм, ние го караме да замълчи, вместо ние да мълчим. Защото мълчанието прави раните по-
дълбоки. В последните години дадохме прекалено много кислород на омразата, в политиката, в медиите и в  интернет", 
заяви Джо Байдън, който е упрекван от републиканската опозиция , че подклажда разделения с изказванията си срещу 
десните радикали. 
Според американския президент социалните мрежи трябва да бъдат държани отговорни за разпространението на омраза 
и Конгресът трябва да сложи край на специалния им имунитет. 
 
√ МААЕ поиска от Русия да прекрати окупацията на Запорожката АЕЦ 
Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия прие резолюция, с която изисква от Русия да прекрати 
окупацията на Запорожката атомна електроцентрала в Украйна, предаде Ройтерс. 
Текстът на документа, внесен за обсъждане от Полша и Канада, гласи, че Русия трябва "незабавно да прекрати всякакви 
действия срещу и на територията на АЕЦ Запорожие и срещу която и да било друга украинска атомна електроцентрала". 
26 от общо 35 страни членки в управителния съвет на Международната агенция за атомна енергия са гласували "за" 
резолюцията, две - Русия и Китай - са били против, а 7 са се въздържали - Египет, Република Южна Африка, Сенегал, 
Бурунди, Виетнам, Индия и Пакистан. 

https://bnr.bg/post/101705734/nad-100-kompanii-i-50-lektori-na-tazgodishnia-tuk-tam-kosher
https://bnr.bg/post/101705695
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Руската мисия в международната агенция разкритикува подкрепилите резолюцията, че не са отчели липсата на 
информация в нея за обстрела на централата. Това било доказателство, че украинците сами били стреляли срещу нея. 
 
√ Киргизстан съобщи за атаки от Таджикистан по цялата граница 
Таджикските сили атакуват киргизки постове по цялата дължина на границата и киргизките войски отвръщат на огъня, 
съобщи граничната служба на Киргизстан рано тази сутрин. 
Това е необичайна ескалация на напрежението между двете централноазиатски държави,  съюзници на Русия. 
Двама таджикски граничари бяха убити при подобни сблъсъци по-рано тази седмица, след което военните действия бяха 
спрени временно. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Евтините имоти ще пострадат много при неизбежната за България рецесия 
Д-р Боян Иванчев, финансист и преподавател, "Светът е бизнес" 
Бърз край на войната в Украйна няма да овладее ситуацията с неминуемата рецесия и инфлацията, която ще бъде 
пречупена от мерките на Федералния резерв в САЩ и Европейската централна банка, но няма да спадне много бързо. 
Последното правителство водеше поне частично проинфлационна политика, но отделно в България се наблюдава неумело 
поведение на БНБ, която не успя да вдигне минималните задължителни резерви на търговските банки, късно въведе 
капиталовите буфери, и остави банките сами да определят плаващия компонент на ипотечните кредити. Лекото забавяне 
на ръста на инфлацията на годишна база (17.7% през август) се дължи на чисто вътрешни причини - намаляване на 
вътрешното потребление, което предхожда рецесия, в която България би трябвало да влезе най-късно през първото 
тримесечие на 2023 г. Това коментира д-р Боян Иванчев, финансист и преподавател, в ефира на предаването "Светът е 
бизнес" с водещ Ивайло Лаков. 
"Нямаме абсолютно нищо какво да направим в България, за да спрем рецесията. Ако някой мисли, че с увеличаване  на 
заплати и допълнителни фискални стимули ще преодолее инфлацията, това ще доведе до взрив на икономиката. 
Индикаторът на OECD за потребителското доверие в бъдещето е на абсолютно най-ниската си точка, откакто е 
създаден." 
След серия задържане и спадове на цените, освобождаване на служители и свиване на потреблението, неминуемо ще 
следват фалити и затваряне на бизнеси, смята Иванчев. "Още повече когато говорим за икономически модели на страни, 
които не са енергийно ефективни, както е в България, или някои сектори са с ниска производителност. (Този сценарий) е 
може би с вероятност над 55%." 
Рецесията ще има различни ефекти върху различните части на имотния пазар, коментира той. 
"В България има структурен дефицит на качествени жилища - най-вероятно хубавите жилища ще задържат цената 
си. Много от българите имат жилища, но в огромната си част те са от социалистическия период, общите площи са 
унищожени, защото в нашето общество има деструкция на общежитието и не се опазва, това което е общо. Най-
вероятно при рецесия евтините квартали и имоти ще пострадат много, докато другите ще запазят цената си или 
спадът ще бъде по-малък." 
Може да се наблюдават FOMO ефекти (страхът да не пропуснеш) върху инфлацията и жилищния и кредитен пазар в 
България. 
"Обвинявам Българска народна банка, че разреши на търговските банки да формират плаващия компонент на 
ипотечните кредити по средна цена на депозити в България. По този начин частично БНБ се отказва от контрола 
върху създаването на парите." 
Търговските банки участват в създаването на пари чрез кредитирането на клиенти, като това може да бъде ограничено 
чрез поскъпването на кредита, обясни Иванчев. "Ако плаващият компонент на ипотечните кредити беше обвързан не със 
средната цена на депозити в България, който е в прерогатива на търговските банки,.. а например с Euribor вече щеше да 
имаше ефект от поскъпване на ипотечните кредити в България... Има субституция от търговските банки на политиката на 
централната банка, което е абсурдно. Вместо да има трансмисия на политиката на ЕЦБ към България, ние позволяваме на 
вътрешни причини да движат този пазар в рамките на 15 млрд. лв." 
България планира да емитира нов дълг от около 2 млрд. евро по седем и дванадесетгодишни облигации, и няма проблем 
това да бъде направено от служебно правителство, смята Иванчев. 
"Това което видяхме в предходното правителство бе много голямо разминаване между априорно и апостериорно 
преживяване на властта, то беше гранично на фантазно преживяване. Поради това, изключително важни въпроси, 
включително и емитиране на дълг, бяха извадени от професионалния разговор... Нямаше професионален разговор за 
матуритетна структура на дълга, дюрация, как това да бъде управлявано по най-добрия начин. Това се управлява с 
конкретни действия и мислене, а не с приказки." 
Доходността на тригодишните български ценни книжа се покачва - от 0.5% до 1.71% в момента на вторични пазар, напомни 
Иванчев, така че е било изгубено ценно време за по-изгодно емитиране на вътрешен и външен дълг. 
"Към момента изглежда, че вървим към 6% бюджетен дефицит. Никога от въвеждането на валутния борд през 1997 г, 
макроикономическата стабилност и бюджетните ограничения не са нарушавани така рязко", каза Иванчев. Голяма причина 
за това са ефектите от пандемията и войната, но отново липсва професионалният разговор, добави той. 
Иванчев описа мерките на предишното правителство през погледа на поведенческата икономика и финанси. 
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"Правителството прояви и морален хазарт и хиперболично дисконтиране на наградите, правейки агресивна фискална 
политика, облекчавайки плащанията на определени данъци, давайки добавки уравниловъчно, и всъщност това 
категорично подпомогна инфлацията в България." 
Европейската централна банка се опасява, че вдигането на основните лихвени проценти ще предизвика нова дългова криза 
в страни като Гърция, Италия, Испания, Франция, което може да е причината зад обявената нужда от нови фискални 
правила от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в нейната реч за състоянието на ЕС в сряда. ЕЦБ 
закъсня с вдигането на лихвите поради голямата си политическа насоченост, каза Иванчев. Еврото се управлява от една 
централна банка, но страните-членки имат различна фискална политика и дисциплина. Целта за 2% инфлация на ЕЦБ няма 
да бъде постигната поне за година, освен ако не се мине през много рязка рецесия, смята той. 
Целия разговор може да гледате във видеото. 
 
√ Европа готви планове за спиране на тока, за да предотврати зимния енергиен хаос 
За Европа много ще зависи от времето през следващите месеци. Малките колебания в температурата могат 
радикално да променят нуждите от енергия 
В Европа е декември и температурата пада. Хората имат включено отопление, докато готвят вечеря, пускат пералнята, 
гледат телевизия. Но във Франция мрежовият оператор изчерпва възможностите си да поддържа светлините включени. 
Компанията е издала „червен“ сигнал, което означава, че доставките са на своя лимит. Тя вече е прекъснала някои големи 
индустриални потребители и е намалила напрежението и дори е изпратила масово искане до домакинствата да ограничат 
потреблението на електроенергия. 
Мнозина се съобразяват, но е критично време. Операторът трябва да предприеме драстичната стъпка за спиране на 
захранването на някои места, за да избегне пълен колапс на системата. 
Това е драматичен сценарий, но такъв, за който правителствата в цяла Европа се подготвят, тъй като енергийната криза, 
обхванала континента, се влошава с всяка изминала седмица. В сряда френското Reseau de Transport d’Electricite заяви, че 
вероятно ще трябва да поиска от страната да намали потреблението няколко пъти през тази зима, за да избегне 
прекъсвания на тока. Финландия също засили предупрежденията си за прекъсвания. 
Повишената тревога следва решението на Русия да спре доставките на газ през ключовия тръбопровод "Северен поток", 
което допълнително повишава перспективата за недостиг на газ за отопление на домовете и производство на 
електричество. Владимир Путин многократно намали потоците към Европа през тази година като отмъщение за санкциите, 
наложени след нахлуването на страната му в Украйна. 
„Реалността е, че в Европа няма достатъчно газ“, каза Ед Биркет, ръководител на енергетиката и климата в Onward, 
базиран в Лондон мозъчен тръст. „Ако търсенето не бъде намалено, тогава предприятията ще бъдат принудени да 
излязат от мрежата, а в екстремен сценарий домакинствата могат да бъдат принудени да излязат от мрежата.“  
Има много скорошни прецеденти. Мрежата на Тексас спря през 2021 г. по време на студено време, оставяйки милиони без 
електричество в продължение на дни. Калифорния се доближи до такава ситуация този месец по време на екстремни 
горещини. 
Южна Африка добре познава непрекъснатите прекъсвания на тока, до голяма степен поради години на недостатъчно 
инвестиране и пренебрегване на поддръжката. Те са планирани в различни зони в определени часове, когато държавната 
компания Eskom Holdings SOC Ltd. не може да гарантира достатъчно мощност. 
Въпреки че жителите там имат опит, прекъсванията могат да бъдат силно разрушителни, да парализират уредите, да 
изключат Wi-Fi и да деактивират пътните сигнали. 
За Европа много ще зависи от времето през следващите месеци. Малките колебания в температурата могат радикално да 
променят нуждите от енергия. Във Франция спад от 1 градус по Целзий обикновено увеличава търсенето на 
електроенергия с около 2400 мегавата, мощността на около два от нейните 56 ядрени реактора. 
„Ако имаме наистина екстремна зима, това би имало толкова вредно въздействие върху нашата мрежа, колкото и 
за Тексас“, каза Адам Бел, консултант, който преди това е ръководил енергийната стратегия в Министерството на 
бизнеса, енергетиката и индустриалната стратегия на Обединеното кралство. „Всичко, което хората могат да 
направят сега, за да намалят търсенето си, ще помогне на общата кауза.“ 
Европейската комисия предложи в сряда регламент, призоваващ правителствата да намалят общото потребление на 
електроенергия с 10%, както и задължително намаление с 5% по време на пиковите часове. 
Анализатори от Goldman Sachs Group Inc. казаха в доклад, че „колкото повече намаления виждаме, особено през лятото, в 
потреблението на газ, толкова по-малка е вероятността Европа да се сблъска с прекъсване на тока“. 
Но някои мерки за правителствена помощ могат да допринесат за проблема. Ограниченията на цените, целящи да 
помогнат на потребителите и бизнеса да се справят с растящите цени, намаляват стимулите за по-ниско потребление. 
Влияят и други фактори. Франция, традиционно най-големият износител на електроенергия в Европа, може да се наложи 
да внася големи количества електроенергия тази зима, тъй като Electricite de France SA се бори с намалената надеждност 
на стареещия си ядрен флот. Сухото лято засегна хидроенергията в цяла Европа, включително в Норвегия, също 
традиционно голям износител. 
Ако кризата ескалира, спирането на електрозахранването в домовете е последна мярка и има редица опции, които 
властите ще предприемат първо. 
Най-лесните вече започнаха. Правителствата препоръчаха намаляване на термостатите и вземане на по-кратки душове и 
намаляват собственото си потребление, като понижават температурите в обществените басейни и изключват външното 
осветление на обществените сгради през нощта. 

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/110492-evtinite-imoti-shte-postradat-mnogo-pri-neizbezhnata-za-balgariya-retsesiya
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Обичайната следваща стъпка е големите енергоемки компании, много от които вече имат предварително договорени 
споразумения с правителствата, да намалят потреблението или да затворят. 
След това изборите стават още по-неприятни. 
В случая на Франция системата Ecowatt позволява на хората да наблюдават прогнозите за доставките и търсенето на 
електроенергия дни напред, с три нива: зелено, оранжево и червено. Ако операторът на мрежата очаква ситуацията да 
стане критична, той ще издаде предупреждение предната вечер. 
 

 
 
„В редки случаи, когато не могат да бъдат покрити всички нужди от електроенергия, могат да бъдат организирани локални, 
контролирани прекъсвания с продължителност максимум 2 часа“, се казва в уебсайта на EcoWatt. 
Планираните преъсквания на електроенергия, макар и лоши, все още са по-добри от неконтролираните прекъсвания на 
тока поради непрестанното напрежение на доставките. Те позволяват на операторите да ограничат прекъсванията, вместо 
да бъдат потопени в хаотична ситуация, в която са нужни дни, за да се възстанови всичко. 
Подобни процеси има и на други места. Ако планът за извънредни ситуации бъде задействан в Обединеното кралство, 
първо ще се изиска от домакинствата и индустриите да се опитат да пестят енергия. Следващата стъпка би била затварянето 
на големи енергоемки компании. 
Скорошни доказателства от Калифорния показват, че подобни мерки работят. На 6 септември Службата за спешни случаи 
на щата обяви най-високото ниво на аварийна ситуация в мрежата, след което изпрати текстово предупреждение: 
„Изключете или намалете несъщественото захранване, ако здравето позволява, сега до 21:00 часа.“ 
В рамките на минути потреблението на енергия спадна. Аварията по-късно беше отменена без никакви прекъсвания. 
Франция публикува свои собствени оценки в опит да насърчи спазването на подобни искания. Ако всяко домакинство 
изключи една електрическа крушка, това ще спести до 600 мегавата, което се равнява на потреблението на 600 000 жители. 
„Като цяло посланието за намаляване на търсенето в цяла Европа сега изглежда все още не е дошло“, каза Симоне 
Талиапиетра, сътрудник в мозъчния тръст Bruegel в Брюксел. „Просто се разходете из нашите градове – все още 
виждате супермаркети затворени през нощта с включени светлини. Просто все още не сме там.” 
 
√ За европейските акции е по-добре еврото да поскъпне спрямо долара 
По-слабата валута има предимства за борсите, но те не могат да компенсират причините зад отслабването ѝ 
Ефектите от енергийната криза в Европа са видими при всички активи и не на последно място при валутите. Еврото е близо 
до паритет с долара – 20-годишно дъно на цената на единната валута. Цената на паунда е близо до най-ниските си нива, 
регистрирани в най-тежкия период на коронавирусната пандемия, пише Шарън Бел, стратег на Goldman Sachs за Европа, 
цитиран от Financial Times. 
Силата на долара през последните месеци отчасти се дължи на затягането на паричната политика на Федералния резерв, 
но също така и на по-високата устойчивост на американската икономика. Или казано по друг начин – на нестабилността на 
Европа. Средностатистическото домакинство в САЩ може и да консумира много повече енергия, отколкото 
средностатистическото домакинство в Европа, но за разлика от европейците, американците се радват на енергийна 
независимост. 
Корекциите при обменните курсове може да имат някои ползи. Колапсът на европейската валута би могъл да има плюсове, 
особено за международните компании с големи капитализации. Едва 40-процентен дял от дружествата в индекса Stoxx 
600 генерират печалбите си от продажби в Европа. Около 25-процентен дял са генерирани в Северна Америка, малко над 
20% - в Азиатско-тихоокеанския регион, и останалата част – от други развиващи се пазари. Междувременно европейските 
компании с високи оценки имат най-големи експозиции към САЩ като страна – по-големи от общите им продажби в 
Германия и Франция. 
За международните компании обезценяванията на валутите значат две неща. Първо – продажбите и печалбите, които 
могат да се генерират в чужбина, изглеждат много добре, обърнати в местна валута. Второ – ако произвеждате в Европа и 
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изнасяте в САЩ (и други пазари, работещи с долари), конкурентоспособността ви би се подобрила. Исторически всеки спад 
в цената на еврото с 10% е добавял около 2 до 3% печалба на акция на дружество от Stoxx 600. 
Ефектът от движенията във валутните курсове върху печалбите на европейските компании вече стана ясен през тази 
година. Прогнозите за резултатите на европейските компании с големи експозиции към САЩ се повишават с 10% - 
значително повече спрямо на дружествата с най-големи експозиции у дома. 
Влиянието е дори по-голямо във Великобритания. Компаниите от индекса FTSE 100 генерират 75-проценрен дял от 
продажбите и печалбите си извън Кралството, като значителна част от тях са в долари. Инвеститорите печелят директно, 
като се има предвид, че около 40-процентен дял от дивидентите на дружествата в FTSE 100 се изплащат в долари. В 
допълнение към това британският фондов пазар има относително висок дял на компании, ориентирани към суровините, 
които печелят от нарастващите цени през последните месеци. Не е изненадващо, че FTSE 100 се представя по-силно от 
повечето основни индекси през тази година, въпреки че британската икономика определено не е в добра форма. 
Но добрите новини трябва да са умерени. Слабостта в единната валута е функция на загубата на конкурентоспособност на 
региона на фона на нарастващите цени на енергията. Еврото отслабва, но това не помага на търговските позиции на 
Германия, които всъщност се влошават. 
Също така по-малките и местните компании са ударени от по-високите цени на вноса и по-ниските маржини. Цената на 
вносните стоки за германския бизнес се повиши с 40% спрямо нивото ѝ в началото на 2020 г. За американските компании 
цената на вносните стоки се повишава с едва 16% през същия период. Нещо повече – отслабващата валута значи, че 
клиентите на компаниите също страдат от по-високите цени заради всички вносни стоки и енергията, която купуват. 
Когато валутите в Европа са силни, инвеститорите често се питат дали това ще бъде пречка за печалбите и 
конкурентоспособността в региона. Истината е, че европейските валути обикновено са силни, когато икономическият 
растеж е силен и рисковете са ниски, парите текат към Европа и инвеститорите са ентусиазирани от възможностите. В 
допълнение, силните валути са склонни да поставят инфлацията под контрол. Това обикновено са подходящи моменти за 
инвестиране на европейските фондови пазари. 
Обратното също е вярно: когато европейските валути отслабват, както се случи тази година, положителният ефект върху 
конкурентоспособността или ефектът върху приходите от чужбина обикновено не са достатъчни, за да компенсират 
причините за спада. Те обикновено включват слаб растеж и повишени рискове – като суверенни или енергийни проблеми. 
За повечето инвеститори, компании и потребители в Европа възстановяването на цената на еврото би била добре дошла 
новина. 
 
√ Ръстът на долара свива световния дълг за първи път от 2018 г. 
Графика на деня, 15.09.2022 г. 
 

 
Графика: Bloomberg 

 
Глобалната планина от дългове в щатски долари се сви за първи път от 2018 г., тъй като американската валута повиши 
стойността си и големите централни банки повишиха разходите за заеми, според Института за международни финанси. 
Общият дълг е намалял с около 5,5 трилиона долара до 300 трилиона долара през второто тримесечие, показват данните 
на IIF. Докато по-голямата част от този спад се случи в развитите икономики, САЩ и Канада в крайна сметка видяха 
повишаване на нивата на дълга. Спадът беше по-ограничен в нововъзникващите пазари, където съотношението на дълга 
към брутния вътрешен продукт се покачи. 
„Въпреки че голяма част от това е ефект на оценка, бързото забавяне на емитирането на дълг също е допринесло“, 
пишат в бележка анализатори от IIF. „Бързото нарастване на разходите по заеми и слабият апетит на 
инвеститорите държаха много емитенти далеч от първичните пазари тази година.“ 
Все пак съотношението дълг към БВП на света се повиши леко до 350%, тенденция, която IIF очаква да продължи поне до 
края на годината на фона на инфлацията, опасенията за растежа и по-строгата парична политика. 
IIF предупреди, че по-високите цени на храните са особено вредни за нововъзникващите пазари, където 16 от 35-те 
държави с голяма хранителна криза вече са във или са изложени на висок риск от дългови затруднения. 
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Доларът се повиши тази година спрямо всички валути от Г-10, като спот индексът на Bloomberg Dollar се повиши с повече 
от 11% през 2022 г. – напът за най-доброто си годишно представяне в историята. 
 
√ Сезонът на новите сделки с метали започна, а руските суровини са нежелана партия 
LME може да се превърне в място за дъмпинг на метал, до който промишлените потребители не искат да се докоснат 
Светът на металите започва ежегодния си ритуал по договаряне на договорите за следващата година, като много търговци 
си задават един ключов въпрос - какво ще се случи с руските доставки?  
Страната е голям производител на алуминий, никел, мед и паладий, а сделките за доставка, подписани преди войната, 
означават, че след нахлуването в Украйна продажбите до голяма степен продължават да текат. Но през септември започва 
така нареченият "сезон на чифтосване", когато се договарят нови договори, а търговците и ръководителите казват, че в 
западните производствени центрове се наблюдава нарастващо нежелание да се получава нов руски метал. 
Самостоятелното налагане на санкции може да наруши динамиката на търговията на световните пазари на метали за 
години, създавайки разделение между регионалните пазари, тъй като тези, които все още са готови да купуват, се опитват 
да набавят руски метал на ниска цена. По-специално за алуминия Европа обикновено е ключов пазар. В частни разговори 
няколко търговци също така заявиха, че очакват значителни количества руски алуминий да бъдат изхвърлени на 
Лондонската борса за метали, което може да доведе до изкривявания на световния референтен пазар. 
Norsk Hydro ASA няма да се съгласи на никакъв нов руски метал, докато Novelis Inc. изключи руското производство от 
ключов търг за нови договори за снабдяване на европейските си заводи през следващата година. Купувачите като цяло все 
повече се отдръпват, въпреки че някои от тях в Южна Европа могат да бъдат по-гъвкави, ако могат да купуват с отстъпка, 
според търговци, участващи в пазара, които помолиха да не бъдат идентифицирани, тъй като обсъждат лична информация. 
"Категорично няма да купуваме от Русия за 2023 г.", заяви Пол Уортън, изпълнителен вицепрезидент на Norsk Hydro за 
екструдирани алуминиеви продукти. "Не знам къде ще се насочи този материал сега - може би в Азия, Китай, Турция и 
други райони, които не са заели толкова твърда позиция по отношение на руския материал."  
Подобни тенденции се наблюдават и на други пазари, където Русия е доминиращ доставчик, като никел и паладий, но 
алуминиевият гигант United Co Rusal International PJSC е особено силно застъпен на европейския пазар и някои 
специализирани продукти, жизненоважни за автомобилостроенето и авиацията, трудно ще бъдат заменени. Алуминият е 
също така пазарът, който е най-уязвим от нарастващите запаси от ненужен руски метал, тъй като Китай разполага с голямо 
вътрешно производство, което затруднява пренасочването на продажбите на изток. 
 

 
 
Пренасочването от Русия идва и в момент, когато нарастващите разходи за енергия притискат местните алуминиеви заводи 
в Европа, въпреки че според Уортън от Hydro индустрията би трябвало да може да запълни празнината с алтернативни 
доставки, като например внос от Близкия изток. 
Нито на "Русал", нито на гиганта в производството на никел и паладий MMC Norilsk Nickel PJSC са наложени санкции от 
САЩ или Европа. 
И докато някои големи купувачи се въздържат, Русал планира да продължи да извършва големи доставки към Glencore Plc 
по силата на многогодишна сделка за доставка, подписана през 2020 г., според запознати лица. 
Според запознат с въпроса, ранните обсъждания с клиентите на Nornickel показват, че европейските купувачи ще се опитат 
да намалят покупките. Твърде рано е да се прецени колко голям ще бъде ефектът, каза лицето. Големият дял на 
компанията в световното производство означава, че нейните метали са трудни за заместване, въпреки че компанията е 
готова да пренасочи някои продажби на изток. 
Говорителите на "Русал" и "Норникел" не отговориха веднага на запитванията за коментар. От Glencore отказаха коментар.  
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Въпросът за руските метали също остава в центъра на вниманието на Лондонската борса за метали и нейните членове, 
според запознати с въпроса. Борсата не планира да предприеме независими действия срещу руските доставчици извън 
обхвата на правителствените санкции, но следи ситуацията, заяви неин говорител.  
Излишни запаси 
Ако продажбите на "Русал" наистина спаднат рязко в Европа, производителят може да разтовари излишните си запаси на 
борсата. Подобен ход би могъл да окаже допълнителен натиск върху цените и - ако борсата се превърне в място за дъмпинг 
на метал, до който промишлените потребители не искат да се докоснат - би могъл да я принуди да преразгледа позицията 
си. 
LME разглежда внимателно този въпрос и той е редовна тема на обсъждане на заседанията на управителния съвет и на 
комитетите по металите, каза един от хората.  
"Ако търсенето не е в състояние да поеме производството, тогава вероятно ще видим повече доставки в системата 
на LME", каза Никълъс Сноудън, анализатор в Goldman Sachs Group Inc., на конференцията за алуминий на Fastmarkets в 
Барселона. В контекста на по-меките пазарни условия самосанкционирането също "увеличава вероятността за 
допълнителни доставки", каза той. 
Докато текат обсъжданията на договорите, металургичната индустрия също трябва да прецени перспективите за по-слабо 
търсене на фона на световната икономическа мрачна обстановка, спрямо свитото предлагане в Европа, където високите 
цени на енергията принудиха топилните заводи да намалят и дори да спрат производството. 
Ключова част от преговорите за сключване на сделки ще бъдат надценките за доставка, които договорните клиенти се 
съгласяват да плащат над фючърсните цени за метала, доставян до местните пристанища, и търговците се подготвят за 
голям спад. Европейските доставчици твърдят, че са оптимистично настроени, че нарастващото отвращение към руския 
метал ще им даде предимство в премиите, докато на "Русал" може да се наложи да предложи отстъпки от премиите за 
доставка, за да привлече купувачи. 
 
√ Следващата финансова криза може би назрява - но не там, където инвеститорите смятат 
Вече изтънялата ликвидност на дълговия пазар може да се превърне в причината, която да постави началото на 
икономическа катастрофа 
Нарастващ брой трейдъри, академици и експерти се тревожат, че облигационният пазар в САЩ за 24 трилиона долара 
може да се насочи към криза, тъй като Федералният резерв стартира количествено затягане този месец, пише 
MarketWatch. 
Централната банка на САЩ удвоява темпа, с който ще намали облигациите в баланса си през септември. Това е причина 
някои банкери и институционални инвеститори да се притесняват, че вече изтънялата ликвидност на дълговия пазар може 
да се превърне в причината, която да постави началото на икономическа катастрофа. 
Едно особено рязко предупреждение стана факт на Wall Street по-рано този месец. Ралф Аксел, стратег на Bank of America, 
заяви, че „намаляването на ликвидността и устойчивостта на пазара на държавни облигации представлява една от най-
големите заплахи за световната финансова стабилност днес –  потенциално по-лоша от жилищния балон от 2004-2007 г.“ 
Как би могло обичайно стабилният пазар на облигации да се превърне в повод за нова финансова криза? Държавните 
ценни книжа имат важна роля в международната финансова система, като тяхната доходност е показател за заеми за 
трилиони долари, включително за повечето ипотеки. 
По целия свят 10-годишната доходност по ДКЦ се счита за „безрисково ниво“, определящо базовата линия, спрямо която 
се оценяват много други активи – включително акции. 
Големите и хаотични движения в доходността по държавните облигации обаче не са единственият проблем: тъй като 
самите облигации често са използвани като обезпечение за банките, търсещи краткосрочно финансиране на „репо пазара“ 
(често описван като „туптящото сърце“ на американската финансова система) има възможност – в случай, че 
облигационния пазар блокира отново – както почти се случи в миналото – потоците по редица кредитни канали, 
включително за корпорациите, домакинствата и държавните заеми, „да спрат“, коментира Аксел. 
Понижената ликвидност носи множество предизвикателства за инвеститорите, участниците на пазара и правителството – 
включително по-високи разходи по заемите, по-голяма волатилност при активите и – един особено краен пример – 
възможността правителството да изпадне в неизпълнение по дълга, ако аукционите при емитирането на нов дълг 
престанат да функционират правилно. 
Свиването на ликвидността беше проблем още преди Фед да започне да намалява огромния си баланс за близо девет 
трилиона долара през юни. Този месец обаче темпът ще се ускори до 95 милиона долара на месец – безпрецедентен, 
според двама икономисти от Фед Канзас. 
Разбира се, понижената ликвидност се дължи на редица фактори. Тя отслабваше дори в условията, когато централната 
банка изкупуваше държавен дълг за милиарди долари всеки месец – нещо, което преустанови едва през март. 
Оттогава насам трейдърите забелязват необичайно големи колебания на иначе един спокоен пазар. 
През юли темата разгледа екип стратези на Barclays в доклад, изготвен за клиентите на банката. Той включваше по-
широките спредове купува-продава на пазара. Това е сумата, с която цената на запитване надвишава цената на оферта за 
актив на пазара. Според икономисти и академици по-малките спредове обикновено се свързват с по-ликвидни пазари и 
обратното. 
Но по-широките спредове не са единственият симптом: обемът на търговия намалява значително от средата на миналата 
година, посочват експертите на Barclays, тъй като спекулантите и трейдърите се насочват все по-често към фючърсните 
пазари на Министерството на финансите, за да заемат краткосрочни позиции. Според данните на Barclays средният 
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съвкупен номинален обем на търговия с държавни облигации намалява от близо 3,5 трилиона долара на всеки четири 
седмици в началото на 2022 г. до малко над 2 трилиона долара. 
Поради тази ниска ликвидност трейдъри и управители на активи посочват пред MarketWatch, че е необходимо повече 
внимание към размера и времето на покупките и продажбите, тъй като пазарните условия стават все по-нестабилни. 
„Ликвидността е особено лоша точно сега“, заяви Джон Люк Тейнър от Aptus Capital Advisors. Той добавя, че през 
последните месеци е имало четири или пет дни, в които доходността по 2-годишните ДКЦ се променя с повече от 20 
базисни пункта на ден. 
Важността да си ликвиден 
Държавният дълг се счита за глобален резервен актив - точно както щатският долар се приема за резервна валута. Това 
означава, че притежания имат и чуждестранни централни банки, които се нуждаят от достъп до долари, за да улеснят 
международната търговия. 
За да се гарантира, че държавните облигации ще запазят този статут, участниците на пазара трябва да могат да ги търгуват 
бързо, лесно и евтино, пише икономистът от Фед Майкъл Флеминг в документ от 2001 г. 
Какво може да се направи? 
Когато хаосът преобърна световните пазари през пролетта на 2020 г., пазарът на държавни облигации не беше пощаден. 
Между 9 март и 18 март спредовете купува-продава се увеличиха значително и броят на „провалите“ – които се случват, 
когато резервирана сделка не успее да се уреди, защото единият от двамата контрагенти няма средствата или активите – 
скочи до приблизително три пъти над нормалното ниво. 
Фед в крайна сметка се притече на помощ, но случилото се беше предупреждение. 
Групата на 30-те – панел, ръководен от бившия министър на финансите и гуверньор на Фед Ню Йорк Тимъти Гайтнър, 
публикува доклад миналата година, който включва множество препоръки за по-голяма устойчивост на пазара на държавни 
облигации по време на стрес. 
Препоръките включват установяване на универсален клиринг на всички сделки с облигации и репо сделки на 
Министерството на финансите; налагане на регулаторни изключения за изисквания коефициент на ливъридж; въвеждане 
на постоянни репо операции във Фед. 
Повечето от препоръките обаче все още не са изпълнени. Фед се придвижи крачка напред към установяването на 
постоянни репо операции през 2021 г., а Комисията по ценните книжа и борси (SEC) предприема стъпки към налагане на 
по-централизиран клиринг. Очаква се SEC да даде и свои предложения за правила, които да помогнат за реформиране на 
процесите по търговия и клиринг на пазара на облигации. 
 
√ Понижените прогнози за печалбите са следващият тест за пазарите 
Очакванията са дружествата от S&P 500 да отчетат ръст на печалбите от 3,7% за третото тримесечие - най-
слабият за този период от 2020 г. насам 
Акциите отбелязват несигурно възстановяване, като индексът S&P 500 се повиши с 1,1% в понеделник. Дали инерцията ще 
се запази обаче зависи отчасти от това как ще се развие сезонът на отчетите следващия месец, пише The Wall Street Journal. 
Анализаторите са намалили очакванията си за растежа на печалбите през третото тримесечие с 5,5 процентни пункта, 
посочва Джон Бътърс от FactSet. Това е над обичайното ниво и бележи най-голямото понижение след второто тримесечие 
на 2020 г., когато коронавирусната пандемия и продължаващите мерки за овладяването ѝ доведоха до застой в 
икономическата активност. 
Компаниите също така са все по-песимистични напоследък. 240 дружества от S&P 500 споменаха опасенията от рецесия в 
рамките на конференциите си, след като представиха отчетите си за последното тримесечие – най-много от 2010 г. насам. 
Въпреки помрачените перспективи за предстоящия сезон на отчетите пазарите са устойчиви. S&P 500 се повиши с 43,05 
пункта до 4110,41 пункта в понеделник, докато Dow Jones регистрира повишение от близо 300 пункта – 0,7%, до 32381,34 
пункта. Това беше четвърта поредна сесия на ръстове и за двата показателя. 
Инвеститорите твърдят, че пазарите остават устойчиви отчасти заради очакванията компаниите все пак да отчетат скромен 
ръст на печалбите за останалата част от годината, докато други данни – включително заетостта и потребителските разходи, 
продължават да показват сила в икономиката. Въпреки това мнозина предупреждават, че последните ръстове в цените на 
акциите изглеждат уязвими, ако данните се влошат през следващите месеци. 
„Имаме тази наистина неблагоприятна комбинация от много висока инфлация, икономика, която вече се забавя, и 
централна банка, която бързо затяга политиката“, коментира Дейв Гресек, Aspiriant. 
Той добавя, че оценките на компаниите остават завишени. 
S&P 500 се понижава с 14% за годината въпреки ръстовете от последната седмица и краткото рали през лятото. 
Понижението при Dow е в рамките на 11% за годината. 
Трябва да се отбележи, че компаниите вече доказаха, че са по-устойчиви към забавящия се растеж и високата инфлация, 
отколкото инвеститорите се опасяваха. 
Търговецът на продукти за дома Home Depot миналия месец отчете рекордни печалби и приходи за второто тримесечие, 
което отчасти се дължи на увеличените разходи на потребителите за всяка трансакция спрямо година по-рано. 
Потребителите „са по-устойчиви, отколкото очаквахме в началото на годината“, отбеляза Ричард МакФейл, главен 
финансов директор на компанията. 
Други дружества, фокусирани силно върху потребителите, като Dick’s Sporting Goods, Walmart и Kroger, също отчетоха по-
силни от очакваното печалби. 
Междувременно това, от което много инвеститори се страхуват, е, че компаниите, които успяха да издържат на 
нарастващите разходи чрез повишаване на цените на своите стоки и услуги няма да са така способни да продължат да го 
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правят, тъй като Федералният резерв не спира с агресивното повишаване на лихвите. Гуверньорът на централната банка 
Джером Пауъл вече заяви, че е решен да забави инфлацията чрез увеличаване на лихвените проценти, дори това да е за 
сметка на икономическия растеж. 
До момента понижението в прогнозите за печалбите не беше достатъчно голямо, за да насочи компаниите към загуби. Все 
още очакванията са дружествата от S&P 500 да отчетат ръст на печалбите от 3,7% за третото тримесечие, показват данни 
на FactSet. Това би значело най-бавния темп на растеж от третото тримесечие на 2020 г. 
Въпреки че някои инвеститори гледат на понижаващите се прогнози за печалбите като на предизвестие, Джонатан Голуб, 
Credit Suisse, отбелязва, че в периоди на висока инфлация печалбите исторически са достигали връх само два месеца преди 
началото на рецесията. 
Това означава, че прогнозите за печалбите трябва да се понижат много повече, за да сигнализират, че икономическото 
забавяне наближава, обяснява той. 
 
√ Цените на производителите в САЩ отново падат 
Американските цени на производител отново паднаха за втори пореден месец – с 0,1% от предишния месец. Цените на 
горивата продължават да намаляват, но т.нар. основна инфлация се оказа по-силна от очакванията – признак за 
продължаващ натиск над производството. 
Русия казва, че санкциите заради нахлуването в Украйна й струват стотици милиарди долара. Според вътрешен документ 
на Министерството на финансите ударът е най-силен върху фондовите пазари, банковия капитал и валутните резерви, 
които бяха замразени от ограничения в началото на седмицата. Президентът Владимир Путин представи оптимистичната 
си визия като каза, че икономиката е на пътя на растежа. 
Американската сенатска комисия одобри проектозакон за насърчаване на връзките с Тайван и да му изпрати военна 
помощ. Решението може да промени десетилетната политика на Белия дом. Пекин осъди проектозакона и настоя, че то 
нарушава политиката му на Единен Китай. Администрацията на Байдън каза, че запазва политиката си и проектозаконът е 
извън властта на президента. Проектът предстои да бъде внесен в Сената. 
Шефове на топ компании решиха да отлетят на финансовата среща в Хонконг, въпреки че правилата на карантината 
заплашват изхода от нея. Директорите на HSBC, Standard Chartered отиват на двудневния форум на 10 ноември. Събитието 
е част от поредица, които трябва да покажат, че финансовият хъб е отворен за бизнес след почти 3 г. строги ковид мерки. 
 
√ Световният пазар на компютри се свива без надежда за подобрение до края на годината 
Технологичен коментар на Бойчо Попов, гл. редактор на Investor.bg, 15.09.2022 
Пазарът на компютри претърпява значителен глобален спад през второто тримесечие като PC продажбите в световен 
мащаб се свиват, а наблюдателите не виждат особена надежда за подобрение до края на годината. Това каза Бойчо Попов, 
главен редактор на Investor.bg, в своя технологичен коментар за предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria. 
Според изчисленията на фирмата за анализи Canalys през второто тримесечие продажбите в САЩ са намалели с 23% в 
сравнение със същото тримесечие на предходната година. Това е четвъртото поредно тримесечие, през което продажбите 
намаляват. 
Според анализатора на Canalys Брайън Линч това не е съвсем неочаквано предвид „безпрецедентния успех" на евтините 
лаптопи Chromebook. Хромбуците - устройства с по-ниска мощност, работещи със системата Chrome OS - вече доминират 
на пазара за училищата и колежите в САЩ. 
Лидерът HP отчете резултати за второто тримесечие на календарната година, които бяха под собствените му очаквания и 
тези на анализаторите. „Очаквахме забавяне на търсенето", заяви главният изпълнителен директор Енрике Лорес. „Но не 
до такава степен“.  
Анализаторите очакваха продажби за 11,06 млрд. долара в подразделението за персонални компютри, но те достигнаха 
само 10,1 млрд. долара, което е по-малко от 11,4 млрд. долара година по-рано. Продажбите на преносими компютри 
спаднаха с 32%. 
Подобна е картината и при производителя на компютри Dell и доставчика Intel. И двамата очакват и по-слаба втора 
половина на 2022 г. Според съобщения в медиите Google иска да спре да произвежда собствени устройства Chromebook и 
да остави пазара на производители от трети страни като Dell или HP. 
„Допълнителният бум за производителите на персонални компютри приключи. Клиентите им отлагат 
инвестициите", казва пред Handelsblatt анализаторът Холгер Мюлер от Constellation Research, 
коментирайки настоящата пазарна ситуация. „Времето на евтините пари също отмина. Никой не знае дали ще има 
бърза и кратка рецесия в икономиката или дълга стагфлация“.  
Какво показват данните за Китай и Европа 
По данни на Canalys китайският пазар на персонални компютри е спаднал с 16% през второто тримесечие. Това се дължи 
на слабото търсене и на временното спиране на производството и затварянето на заводи на ключови производители след 
избухването на пандемията от Covid. Китай провежда най-строгата политика по отношение на болестта сред всички 
развити страни. Ема Сю, анализатор на Canalys в Китай, отбелязва: „Това беше най-големият спад на пазара от девет години 
насам“.  
В Европа проблемите с доставките през май и високата инфлация се усложниха от последиците от войната в Украйна, които 
натежаха върху икономиката. Тук продажбите на персонални компютри спаднаха с 18%, като отново лаптопите са най-
губещите (с 26%). 
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Според анализатора на Canalys Кирен Джесоп най-голямата несигурност през годината е високата инфлация: „Въпреки че 
проблемите с предлагането се очаква да продължат да намаляват, въздействието на инфлацията ще се усеща все 
повече". Според него това ще има особено въздействие върху потребителския пазар. 
Продажбите на настолни и преносими компютри за домашни потребители са намалели с 34%, тъй като все повече 
домакинства са били принудени да отложат покупките „в условията на намаляващи разполагаеми доходи". Мюлер 
не предвижда възстановяване в краткосрочен план. „Липсва стимул за повишаване на доверието, който би могъл да 
съживи бизнеса“.  
 
3e-news.net 
 
√ Европейският иновационен кампус идва в София през 2023 г. 
Българският еврокомисар Мария Габриел откри първия по рода си форум „Европейски иновационен кампус“ заедно с 
кмета на Ница - Кристиан Естрози и областния управител на френския регион „Южен“ - Рено Мюзелие. Форумът е част от 
събитията, допринасящи за реализирането на Новата европейска иновационна програма, предложена от комисар 
Габриел. Двудневното събитие поставя в центъра регионите като движеща сила за свързване на иновационните 
екосистеми. 
„Ролята на регионите за иновациите в Европа е ключова. С първото издание на Европейския иновационен кампус 
изпращаме силно послание за централната роля на регионите за изграждане на паневропейска иновационна екосистема. 
Сътрудничеството между всички участници в иновационния процес – региони и местни власти, висши учебни заведения, 
стартъпи и новатори, ще стимулира иновации, съобразени с местните нужди и носещи ползи за гражданите“, заяви Мария 
Габриел. 
Иновационният форум се съсредоточава върху четири основни теми. На първо място, това е подкрепата за стартъпите и 
пробивните технологии като част от Новата европейска иновационна програма. Втората тема са културните и творческите 
сектори, като икономически двигател за развитие, иновации и растеж. Културата представлява 4% от БВП на ЕС, но има 
нужда да се подкрепи предприемачеството в сектора за създаване на иновативна екосистема на културата и творчеството. 
Третото измерение се фокусира върху партньорствата между регионите, за да се гарантира, че иновациите достигат до 
всяко кътче на Европа. Със създаване на 100 „регионални иновационни долини“, Новата европейска иновационна 
програма цели свързването на иновативни региони с региони, имащи нужда да подобрят иновационния си капацитет. 
Освен това Европейският иновационен кампус ще мотивира много млади хора и жени предприемачи да застанат начело 
на инициативите за иновации в Европа. 
„Партньорства, новаторство и ориентираност към бъдещето – това са ключовите думи на Европейския иновационен 
кампус. Амбицията ми е форумът да стане ежегодна проява в подкрепа на новото поколение новатори, да насърчава 
сближаването между регионите и стимулира иновационния им потенциал. Радвам се, че инициативата вече има своето 
продължение. Вярвам в силата на София, като домакин на следващото издание през 2023 година, да бъде катализатор за 
иновации, творчество и таланти в Европа“ обясни накрая Мария Габриел. 
 
√ Спад с 1.3%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 711.10 лв. за MWh с ден за доставка 16 септември 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 711.10 лв. за MWh с ден за доставка 16 септември 2022 г. и обем от 72 088.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
спад със 1.3 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 836.90 лв. за MWh, при количество от 36 241.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (35 847.60 MWh) е на цена от 585.31 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 554.18  лв. за MWh и количество от 3044.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 12 часа – 309.57 лв. за MWh (3209.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1051.98 лв. за 
MWh при количество от 2858.6 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 405.5 лв. за MWh при обем от 2758.3 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 720.80 лв. (368.54 евро) за MWh за 15 септември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 16 септември 2022 г. спада  до 711.10 лв. за MWh ( понижение с 1.3%) по данни на БНЕБ или 363.58 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 15 септември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 131.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 671.33 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     35,85%    1990.23 
Кондензационни ТЕЦ   40,42%    2243.67 
Топлофикационни ТЕЦ   3,01%    166.86 
Заводски ТЕЦ    1,87%    103.66 

https://ibex.bg/


18 

 

ВЕЦ     0,17%    9.5 
Малки ВЕЦ    1,20%    66.54 
ВяЕЦ     4,41%    244.76 
ФЕЦ     12,78%    709.57 
Био ЕЦ      0,29%     16.3 
Товар на РБ         3817.5 
Интензитетът на СО2 е 367g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ново понижение на цените по европейските електроенергийни борси за петък 16 септември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 363,58 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 427,90 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 363,58 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 16 септември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 427,90 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 299,26 евро/мвтч. Най-високата цена от 537,87 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 12 ч и тя ще бъде 
158,28 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 66 629,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 16 септември ще бъде 465,99 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 136,86 гвтч. Максималната цена ще бъде 546,34 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 14 ч и тя ще бъде 392,95 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 16 септември е 379,13 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 464,39 евро/мвтч. Най-високата цена от 532,49 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч тя ще бъде 180,75 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 76 835,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 16 септември на Словашката енергийна борса е 363,86 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 20 ч и тя ще е 532,49 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 166,49 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 262,91 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и тя 
ще е 458,18 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 13 ч и тя ще бъде 140,00 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 16 септември е 365,48 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 420,12 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 47 315,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 9 ч и тя ще достигне 494,95 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 5 ч и тя ще бъде 224,03 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 201,20 евро/мвтч на 16 септември. Пиковата цена ще бъде 
185,30 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 466 200,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 446,00 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 38,19 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 16 септември ще се продава за 484,80 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще бъде и най-високата цена в този ден за цяла Европа. 
 
√ ЕС ще създаде водородна банка с 3 млрд. евро капитал в подкрепа на зелената икономика 
Институцията ще гарантира покупките на водород, използвайки ресурси от Иновационния фонд на ЕС 
ЕС ще създаде Европейска водородна банка с капитал от 3 милиарда евро, за да подпомогне осигуряването на доставките 
на водород за държавите-членки. Това стана ясно от изказването на президентът на Европейската комисия Урсула фон дер 
Лайен в речта си за състоянието на ЕС. Банката ще гарантира покупките на водород, използвайки ресурси от Фонда за 
иновации на ЕС - механизъм, фокусиран върху развитието на технологиите, който се финансира от приходите на Системата 
за търговия с емисии (СТЕ). 
„Трябва да преместим нашата водородна икономика от слаборазвита индустрия към пълномащабна такава. С REPowerEU 
ние удвоихме нашата цел за 2030 г. да произвеждаме 10 милиона тона възобновяем водород в ЕС всяка година. За да 
постигнем това, трябва да създадем пазар за водород, за да преодолеем инвестиционната пропаст и да свържем бъдещото 
търсене и предлагане“, заяви преди ден фон дер Лайен.  „Ето защо днес мога да обявя, че ще създадем нова Европейска 
банка за водород. Тя ще помогне да се гарантира закупуването на водород, по-специално чрез използване на ресурси от 
Фонда за иновации. Тя ще може да инвестира 3 милиарда евро, за да помогне за изграждането на бъдещето пазар за 
водород. Ето как захранваме икономиката на бъдещето. Това е Европейската зелена сделка", добави президентът на ЕК 
Политиката е своеобразно надграждане на  глобалния европейски план за водородни съоръжения, който бе подготвен от 
ЕК и, който трябваше да бъде моделиран по схемата за подкрепа на Германия H2Global. 
Съгласно тази схема, подкрепяна от правителството организация ще купува зелен водород от проекти извън ЕС по силата 
на дългосрочни споразумения за пренос. След това водородът ще се продава в рамките на ЕС чрез краткосрочни договори 
за препродажба. 
Комисията ще предостави по-подробно предложение за мярката през следващите седмици. 
„Приветствам предложенията на фон дер Лайен в нейната реч за състоянието на ЕС за ускоряване на зелената водородна 
икономика“, написа в Twitter Вернер Хойер, президент на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). „Групата на ЕИБ ще 
продължи да работи с Европейската комисия и нашите партньори в подкрепа на зеления водороден сектор.“ 
 
√ ЕИБ одобри нови 15,1 млрд. евро за устойчив бизнес, климатична неутралност, зелен транспорт, иновации и градски 
инвестиции 
Бордът на директорите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) одобри вчера 15,1 милиарда евро ново финансиране 
за ускоряване на инвестициите в частния сектор, действията по климата, устойчивия транспорт и градското развитие в 
Европа и по света. Това съобщиха вчера от банката. „Светът преминава през безпрецедентна енергийна криза в резултат 
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на нахлуването на Русия в Украйна и както председателят на Европейската комисия подчерта, семействата и предприятията 
са изправени пред труден избор. 
Визионерските нови инвестиции са от решаващо значение за осигуряване на доставките на чиста енергия и ЕИБ очаква с 
нетърпение да работи с партньори за увеличаване на производството на екологичен водород и изпълнение на вече 
идентифицирани проекти. Днес ЕИБ одобри широка нова инвестиция за увеличаване на производството и 
разпространението на възобновяема енергия, ускоряване на използването на устойчив транспорт и намаляване на 
потреблението на енергия от бизнеса и домакинствата. 
Нови проекти, договорени днес и изпълнени от напредничави партньори, ще помогнат за по-добрата защита на уязвимите 
общности в Европа, Африка и Карибите от въздействието на променящия се климат и ще позволят справедлив преход в 
региони, силно засегнати от промените в традиционното използване на енергия“, сподели Вернер Хойер, президент на 
Европейската инвестиционна банка. 
6,1 милиарда евро за целево финансиране и корпоративни иновации 
Срещата на борда на директорите на ЕИБ в Люксембург подкрепи ново целево финансиране от частния сектор в подкрепа 
на устойчиви бизнес инвестиции и специални кредитни линии, които да се управляват от местни финансови партньори. 
Това включва директна подкрепа за корпоративни изследвания за разработване на по-ефективни батерии и битови 
отоплителни системи дори и укрепване на иновациите в космоса. 
Бяха одобрени и нови кредитни схеми за ускоряване на селскостопанските инвестиции в Италия и осигуряване на достъп 
до финансиране на млади фермери във Франция, укрепване на лизинговите финанси за устойчив бизнес транспорт в 
Румъния и увеличаване на подкрепата за ръководен от жени бизнес в Африка. 
Бордът се съгласи и с пионерски инициативи за осигуряване на рационализирано финансиране за зелени и устойчиви 
бизнес инвестиции в Египет и в страни от Карибския басейн. 
4,4 милиарда евро за действия в областта на климата, чистата енергия и водата 
Ново финансиране от ЕИБ за подобряване на преноса на енергия, използване на чиста енергия и адаптиране на местната 
водна инфраструктура към променящия се климат също бе одобрено от Борда. Това включва подкрепа за нови инициативи 
за финансиране, насочени към вятърна, фотоволтаична, водна и геотермална енергия във Франция, малки соларни 
проекти в Италия и по-мащабни вятърни паркове в централна Испания. ЕИБ също така потвърди подкрепата си за схеми за 
управление на отпадъците в Гренобъл и широкомащабни проекти за рециклиране в Холандия и Белгия. 
Бяха одобрени и нови проекти за повишаване на сигурността на водоснабдяването в Сао Томе и подобряване на 
пречистването на подпочвените води от една от най-големите водоснабдителни компании в Нидерландия. 
3,3 милиарда евро за устойчив транспорт 
Управителният съвет на ЕИБ разреши финансиране за нови влакове на метрото в Париж и София, регионална железопътна 
линия в Мюнхен и влакове-трамваи в Карлсруе заедно с нова схема за ускоряване на инвестициите при автопарковете за 
бизнес автомобили с ниски емисии в цяла Европа. 
Подкрепа за инвестиции в пътна безопасност в Румъния, модернизиране на автомагистрала S1 в Полша и модернизиране 
на пътните връзки между Чад без излаз на море и крайбрежните пристанища също беше одобрена. 
1,3 милиарда евро за здравеопазване, образование, градско развитие и жилища 
ЕИБ се съгласи да подкрепи изграждането на нова регионална болница в Холандия и изследователските дейности на 
регионалното правителство в Мадрид. 
Бордът подкрепи пионерска инициатива за осигуряване на справедлив преход чрез широкообхватни нови инвестиции в 
зависимата от лигнитни въглища област Западна Македония, намираща се в Северна Гърция. Общностите в цяла Европа 
ще се възползват от нови инвестиции, подкрепени от ЕИБ, за изграждане на хиляди енергийно ефективни и достъпни 
домове в Швеция и Австрия, подобряване на оптичните мрежи в Полша и ускоряване на градското развитие в Испания и 
регионалното развитие в Полша. 
 
√ След кратко възстановяване, пазарите на акции в Европа отново затвориха с преобладаващи загуби трети пореден ден 
С най-голям дневен спад затвори френският индекс САС 40, а по-голямо повишение приключи испанският IBEX 35 
Борсовите индекси на най-големите страни от Западна Европа се повишиха в началото на търговията в четвъртък, след два 
поредни дни на загуби. Изключение правеше само борсата в Париж. Следобед, обаче, настъпи обрат и пазарите на акции 
преобладаващо затвориха на загуба за трета поредна сесия. 
Експертите на Morgan Stanley подобриха оценката си за европейския банков сектор, посочвайки като аргумент относително 
ниските цени на акциите и стабилните печалби на банките, съобщава Trading Economics. Но въпраки това, пазарните 
участници в крайна сметка останаха с негативно настроение, следвайки низходящия тренд, с който стартира пазарът на 
Уолстрийт в Ню Йорк, след масивна разпродажба на американските акции във вторник. 
След корекция потребителските цени във Франция, хармонизирани със стандартите на Европейския съюз, са се повишили 
с 6.6% на годишна база през август, сочат окончателните данни на статистическата служба на страната. По-рано беше 
съобщено за ръст от 6.5%, като експертите не очакваха ревизия. Инфлацията обаче се забави от 6.8% през юли. Това, според 
повечето наблюдатели, е обърнало настроенията от позитивни в началото на деня към негативна. 
Спрямо юли инфлацията, изчислена по хармонизираните европейски норми, възлиза на 0.5 на сто - също лека корекция 
към повишение спрямо обявените първоначално 0.4 на сто. Индексът на потребителските цени - инфлацията, изчислена 
по френските норми - също е преразгледан нагоре до 5.9 на сто (спрямо 5.8 на сто) на годишна основа през август и до 0.5 
на сто (спрямо 0.4 на сто) на месечна база. 
До обед общият индекс на най-големите публични компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.17%, а от 
националните измерители на „сините чипове“ с най-голям ръст беше британският FTSE 100 (+0.6%), следван от германския 
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индикатор DAX и италианския FTSE MIB (и двата с плюс 0.3%) и италианския FTSE MIB (+0.3%). Единствен френският САС 40 
беше на отрицателна територия (-0.1%), тъй като настроенията на инвеститорите бяха отрицателно повлияни от последните 
данни за инфлацията на страната. В ранния следобед трендът се обърна и повечето фондови борси в региона затвориха 
на червено. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори френският индекс САС 40, а по-голямо повишение 
приключи испанският IBEX 35. 
В Испания и Италия акциите на банките поскъпнаха поради очаквания за увеличение на печалбите им на фона на 
повишаващите се лихви: испанските Banco Sabadell (+4.90%), Bankinter (+4.40%), CaixaBank (+5.78% ) и Banco Santander ( 
+3.52%), италианските Banco BPM (+1.85%), BPER Banca (+0.93%), UniCredit (+9.90%) и Intesa Sanpaolo (+1.04%). 
В допълнение към банковите акции, сред най-печелившите от включените в Stoxx 600 емисии са германският туроператор 
TUI с ръст от 3.56% и британският машиностроителният холдинг Rolls-Royce с повишение от 5.49%. 
След новината, че нискотарифната авиокомпания Wizz Air упражни правото си да закупи още 75 самолета за средни 
разстояния Airbus А321new, цената на акциите се повиши с 2.84%. Основният акционер в компанията, базираното в 
Будапеща дружества Indigo Partners, още през ноември миналата година поръча 255 самолета от този модел. 102 от тях са 
предназначени за Wizz Air, като 75 са за средни разстояния, а 27 са от модела А321 XLR за дълги разстояния. Сделката 
трябва да бъде одобрена от акционерите на компанията. Датите за доставка на тези допълнителни самолети все още са 
предмет на споразумение между двете страни. 
Сред печелившите бяха и книжата на нидерландската петролна и газова компания Shell, които се повишиха с 0.64%. 
Главният изпълнителен директор на петролната компания Бен ван Берден ще напусне поста си в края на тази година, 
съобщи компанията в четвъртък. От 1 януари тя ще бъде ръководена от Уейл Сейван, който в момента е директор на отдела 
за интегрирано газово развитие и възобновяема енергия. Назначаването на Сейван идва в ключов момент за петролния 
гигант, който се стреми да намали емисиите до нула до 2050 г. 
Цената на акциите на H&M се понижи с 4.73%, след като шведският търговецът на дрехи съобщи за по-ниски от 
очакваните продажби, тъй като купувачите "затягат колана" заради по-високите разходи за електроенергия и хранителни 
стоки, което спъва опитите на втория най-голям търговец на модни стоки в света да се конкурира със Zara, предаде Ройтерс. 
Чистите продажби през третото тримесечие на шведската група са нараснали с 3 на сто спрямо предходната година до 57.5 
милиарда крони (5.36 милиарда долара). Анкетираните от Refinitiv анализатори прогнозираха среден растеж от 5 на сто за 
тримесечието от юни до август. Продажбите в местна валута са се понижили с 4 на сто. 
Анализаторите от Credit Suisse повишиха препоръките си за финландския производител на телекомуникационно 
оборудване Nokia до „наднормено тегло“ от „неутрално“ и понижиха препоръката си за шведската компания Ericsson до 
„поднормено тегло“ от „наднормено тегло“. В резултат цената на акциите на Nokia се понижи с 1.23%, а на Ericsson - с 
2.94%. 
Сред губещите бяха и акциите на германската KION Group, които спадаха с нови 6.96%, след като се сринаха с повече от 
25% в сряда, след като базираната във Франкфурт компания прогнозира, че ще реализира загуба през третото тримесечие 
поради недостига на веригата за доставки и нарастващите разходи за материали и енергия. 
Със спад завършиха и книжата на Electricite de France SA, които загубиха 0.63%. Френската енергийна компания заяви, че 
поради намаляването на производството на електроенергия от атомните електроцентрали печалбата й ще бъде 
значително по-ниска тази година от очакваното досега. 
 
Мениджър 
 
√ Служебният премиер: Вече имаме 100% диверсификация на доставките на газ 
Усилията на правителството да осигури достатъчно доставки на горива, на газ, от всички възможни източници да 
диверсифицираме на 100% доставките и пътищата за доставка, за да гарантираме, че училищата, детските градини, 
болниците, детските ясли, всички тези заведения, които свързваме с първия учебен ден, да не бъдат на студено и тъмно 
през зимата. Това заяви пред журналисти служебният премиер Гълъб Донев след откриването на учебната година в 
столичното 60 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий". 
"Имаме пълна диверсификация на 100% на доставките, това, което до момента никой не направи", каза Донев. На въпрос 
дали това включва "Газпром", служебният премиер отговори, че това включва всички възможни източници на доставки. 
"Това са търговски взаимоотношения, които трябва да бъдат уредени така, че българските училища да не останат на 
студено”, заяви Донев. 
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Той отказа да измества фокуса от 15 септември - първия учебен ден и да говори на политически теми, но все пак коментира, 
че правителството работи по въпроса с газовите доставки за предстоящата зима. 
"Няма българин, който да не се вълнува и да не се радва на 15 септември, когато всички български деца прекачват прага 
на училищата. Голямата цел, която сме си поставили, са българските деца, да могат да се изразяват добре, за да направим 
онази крачка, която ни дели нацията да е по-високообразована. Да имаме функционална грамотност, да имаме 
самочувствие, че сме българи и сме дали азбуката на другите славянски народи. Това е огромен успех за България, което 
нашият народ е дал на другите народи", каза още Гълъб Донев.  
 
√ Перфектната буря за строителния сектор 
Скандалите в пътния сектор през изминалите две години са толкова много, че обществото претръпна в постоянната 
какофония и взаимни обвинения на строители, управляващи, опозиция. Патовата ситуация в пътното поддържане покрай 
наследени проблемни договори върви ръка за ръка със закъснял бюджет за 2022 г., забавени оперативни програми за 
новия програмен период и инвестиции по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и политическа 
криза. За капак цените на материалите удариха рекорди, поставяйки под риск довършването на стотици заварени обекти. 
Търсенето на виновни по темата ще продължи, но по-интересно е какво ще направи с наследените проблеми служебното 
правителство. Изборът на регионален министър тук не бе изненада. Очевидно и в този ресор е бил търсен човек, който е 
запознат и лесно може да влезе в управление на процесите. Новият министър Иван Шишков бе заместник-министър в 
екипа на Виолета Комитова в служебния кабинет миналата година. Напълно е запознат с най-горещите теми – 
ин-хаус възлагането на магистралите и наддоговорените с милиарди договори за пътно поддържане. На дневен ред е и 
изготвянето на методика за актуализация на договорите в сектора заради инфлацията. Какви подводни камъни може да 
очаква Шишков в тази ситуация? 
Казусът „Хемус“ и ин-хаус поръчките 
Кабинетът „Петков“ буквално се разпадна по темата наследени договори за пътно поддържане от кабинета „Борисов 3“. 
От началото на годината се водят разговори какво да се прави юридически с вече сключените ин-хаус договори за 
изграждане на магистрала „Хемус“ и пътя Видин – Ботевград. Защото по тях има платени големи аванси и са заложени 
високи неустойки. 
За тези договори съществуват основателни поводи за съмнения в раздути цени при сключването им, но пък 
междувременно инфлацията при строителните материали е висока. Така опасенията са, че хазната ще загуби от 
разтрогването на договорите – и заради неустойки, и заради инфлацията. Обещаната развръзка по темата така и не дойде, 
като до последно бившият регионален министър Гроздан Караджов обещаваше решение с актуализацията на бюджета. 
Извън парите стои и проблемът с незаконно започнали строителни дейности по отделни участъци без строителна книга. 
Не е ясно дали служебен кабинет ще се нагърби с негативите около евентуално решение на казуса. Тук може да се очаква 
по-скоро изготвяне на законодателни промени покрай незаконно започнатите отсечки и предложение за решение за 
съдбата на договорите, което да се вземе от редовен кабинет. 
Ще има ли нови договори за пътно поддържане 
Много критичен е въпросът с договорите за пътно поддържане, където се задава зимен сезон, а Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) е напълно оголена. Обявените нови обществени поръчки за пътно поддържане на територията на 
цяла България бяха прекратени заради обжалване и произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). 
Анексите по старите договори изтичат на 30 септември и не се стигна до повторно удължаване. В тази ситуация няма чисти 
решения. 
Държавата тук има два хода. Да преговаря за ново удължаване на анексите – решение, което не се харесва на фирмите 
заради неактуализираните цени. Второ, да обяви извънредни процедури за пряко договаряне заради възникване на криза, 
каквато възможност Законът за обществени поръчки (ЗОП) позволява. Паралелно ще трябва да се обявят и редовни 
поръчки. 
Разплитането на този казус е тясно оплетено с проблема по висящите неразплатени суми по старите договори. Колкото и 
„Продължаваме промяната“ да отрича този проблем и да го приписват на „мафията“, въпросът за наддоговорените с 
милиарди договори за пътно поддържане стои от миналата година. Тогава Виолета Комитова и Асен Василев предложиха 
в парламента при актуализацията на бюджета парите за вече извършените и фактурирани дейности да бъдат осигурени, 
но решението така и не мина. 
Цяла година се обещаваха проверки, а накрая проверките приключиха с предизвестен резултат. Има извършени 
нарушения, но няма как комисия от шепа експерти да извърши проверка за реално направените разходи по пълнене на 
дупки и ремонт на шосета, текли месеци наред из цялата страна. Тук изобщо не е ясно дали служебното правителство ще 
може да свърши нещо. Според взето от НС решение през април половината от сумата по старите договори за пътно 
поддържане вече бе изплатена, а останалата половина следва да се плати след произнасяне на Народното събрание и 
становище на ресорната регионална комисия. Това няма как да стане преди изборите, освен ако не се намери някаква 
правна вратичка. 
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Хаотична актуализация на договори 
Много инфарктно на две четения в последния момент Народното събрание успя да гласува промени в Закона за 
обществените поръчки (ЗОП). Те позволяват сключени договори по обществени поръчки да се актуализират и на основание 
възникнала висока инфлация. Този законопроект изобщо не бе разгледан в бюджетна комисия с аргумента, че не касае 
пряко или косвено бюджета. Съответно към него няма никакви капиталови разчети и не е ясно колко договори засяга. 
Няма и подсигурено финансиране за актуализацията им. 
При липса на осигурено и гарантирано финансиране актуализацията става пожелателна и ще се случва там, където 
възложителите имат възможност. Това крие рискове за корупция и прилагане на двоен аршин, както и за цялостна 
неравнопоставеност на фирмите изпълнители. 
Проблемът засяга и договори с европейски средства, където подобно неравнопоставено положение не може да се 
допуска. 
Предстои да видим какво решение ще предложи служебното правителство. Доколко изготвената от него методика за 
актуализация на цените ще успее да преодолее заложените мини в твърде рамковите и общи текстове в ЗОП. В края на 
управлението на кабинета „Петков“ дойде добра новина поне за общините. Правителството все пак отпусна от бюджета 
на МРРБ близо 400 млн. лв. за 302 общински проекта в секторите ВиК, Пътища, Техническа и Социална инфраструктура. 
Като условие се изискваше готовност и вече налично разрешение за строеж, така че повечето проекти ще започнат да се 
изпълняват тази година. 
Секторът в числа 
Статистиката на Агенцията за обществени поръчки (АОП) е показателна за ниската активност при възлагането на строителни 
договори с публични средства тази година. Агенция „Пътна инфраструктура“ е изпаднала от топ 10 на възложителите с най-
висока обща стойност на договорите и в момента заема 22-ра позиция за 2022 г. А до август има сключени контракти на 
стойност едва 59,516 млн. лв. За 2021 г. АПИ беше на 5-а позиция с договори за 241,6 млн. лв. 
По данни на АОП сключените до момента договори с публично финансиране в сектор Строителство за 2022 г. са доста под 
нивото от 2021 г., особено при поръчките с ниска стойност – до 270 хил. лв. Това може да се обясни с цялостното забавяне 
в работата на институциите покрай късно приетия бюджет и многото размествания в структурата на изпълнителната власт. 
Таня Николова, Материалът е публикуван в „Строителство и инвестиции“ 2022 - специално издание на списание 
„Мениджър“. Търсете изданието на хартиен носител в разпространителската мрежа в страната. Ще го откриете 
и онлайн в платформата за дигитално четене zinzin.bg. 
 
√ Членове на ЕЦБ зоват за ново увеличение на лихвите 
Увеличението на лихвите на Европейската централна банка е „абсолютно необходимо“. Това заяви членът на 
Управителния съвет на ЕЦБ и гуверньор на Ирландската централна банка Габриел Маклуф, цитиран от Блъмбърг. 
„Необходимо е насоката да бъде към по-нататъшно затягане на паричната политика, тъй като историята ни е научила, че 
тези проблеми само се изострят, ако не се предприеме действие“, каза той. 
„Повишаването на лихвените проценти е абсолютно необходимо, тъй като устойчивата инфлация вреди на 
макроикономическата стабилност и дългосрочния жизнен стандарт на общността“, добави Маклуф. 
Според него намаляването на публичния дълг, подкрепено от устойчива база за финансиране на публичните разходи, 
трябва да остане ключов приоритет през следващите години. 
В същото време заместник-председателят на Европейската централна банка Луис де Гиндос изрази мнение, че 
Европейската централна банка трябва да даде приоритет на борбата с инфлацията пред опасенията за растежа, предаде 
Ройтерс. 
Според него ЕЦБ трябва да предприеме решителни политически стъпки, за да предотврати утвърждаване високите цени. 
 „Паричната политика трябва да се фокусира върху ценовата стабилност“, каза Де Гиндос в Лисабон. „Решителните 
действия са от съществено значение за поддържане на стабилни инфлационни очаквания, което само по себе си допринася 
за постигане на ценова стабилност и избягва вторични ефекти в инфлацията“, добави той. 
„Трябва да се предпазим от вторични ефекти като риска от трайно възходящо изместване на инфлационните очаквания“, 
каза още заместник-председателят на ЕЦБ. 

https://www.zinzin.bg/product/846-menidjur-stroitelstvo-i-investicii.html
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Миналата седмица Европейската централна банка прие най-голямото увеличение на лихвите в своята история. 
Централната банка повиши лихвите със 75 базисни пункта, като по този начин депозитната лихва, която е от решаващо 
значение за паричната политика, стана 75%. Заемната лихва се увеличи на 1,5%, а лихвата на ЕЦБ по операциите за 
рефинансиране, известна още като „репо лихва“, се вдига до 1,25%. 
 
√ Световната банка: Повишаването на лихвите по света може да предизвика глобална рецесия през 2023 г. 
Повишаването на лихвените проценти от централните банки по света може да предизвика глобална рецесия през 2023 г., 
предупреди Световната банка, цитирана от Би Би Си. 
Централните банки повишиха лихвените проценти „със степен на синхронност, невиждана през последните пет 
десетилетия“, за да се справят с растящата инфлация, се казва в съобщението на финансовата институция. „Но това прави 
заемите по-скъпи и може да забави икономическия растеж“, добавят от организацията. 
Предупреждението от Световната банка идва преди срещите за паричната политика на Федералния резерв на САЩ и 
Английската централна банка през следващата седмица, на които се очаква двете централни банки отново да повишат 
лихвените проценти. 
В четвъртък Световната банка заяви, че глобалната икономика е изправена пред най-рязкото си забавяне от 1970 г. 
Институцията посочва, че според ново прочуване „трите най-големи икономики в света - САЩ, Китай и еврозоната, рязко 
се забавят“. 
„При тези обстоятелства дори умерен удар върху световната икономика през следващата година може да я насочи към 
рецесия“, се казва в съобщението. 
Световната банка също така призова централните банки да координират действията си и да „комуникират ясно решенията 
за политиката“, за да „намалят необходимата степен на затягане“. 
Инфлацията достигна 40-годишен връх в САЩ и Обединеното кралство през последните месеци. 
Това се дължи както на по-голямото търсене, тъй като пандемичните ограничения се облекчиха, така и на войната в 
Украйна, която доведе до ръст на  цените на енергията, горивата и храните. 
В отговор членовете на централната банка повишиха лихвените проценти, за да охладят търсенето от страна на 
домакинствата и бизнеса. Големите увеличения на лихвените проценти обаче увеличават риска от рецесия, тъй като могат 
да доведат до забавяне на икономиката. 
Централните банкери обикновено не оказват влияние върху политически решения на своите колеги. В миналото обаче те 
са координирали действията си в подкрепа на световната икономика. 
През 2007 г. глобалната финансова криза беше предизвикана от срив при високорисковите ипотечни кредити в САЩ. 
Кризата стана факт след колапса на инвестиционната банка Lehman Brothers през септември 2008 г. 
Месец по-късно Фед, заедно с Европейската централна банка и централните банки в Канада, Швеция и Швейцария, 
съвместно понижиха основните си лихвени проценти. 
 
√ Петролът се е насочил към трети седмичен спад на фона на страховете от рецесия 
Цените на петрола се повишиха в петък, но запазиха траекторията си към седмичен спад на фона на страховете от рязко 
повишаване на лихвените проценти от водещите централни банки, което ще засегне глобалния растеж и ще удари 
търсенето на гориво, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,34 долара, или 0,37%, до 91,18 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,19 долара, или 0,22%, до 85,29 долара за барел. От началото на 
седмицата двата сорта са поевтинели с около 1,9%. 
„Днешното сутрешно възстановяване на цените на петрола може да се опише само като краткосрочна корекция, тъй като 
Фед ще повиши лихвените проценти със 75 или 100 базисни пункта следващата седмица“, коментира Леон Ли, анализатор 
в CMC Markets. 
„Въпреки че вероятността за повишаване на лихвите със 100 базисни пункта е сравнително малка, това би донесло 
несигурност в настроенията на пазара. Така че все още съществува риск цените на петрола да паднат по-ниско следващата 
седмица“, добави той. 
И двата петролни еталона се насочват към трети пореден седмичен спад на цените, като това се дължи отчасти на силния 
щатски долар, който прави петрола по-скъп за купувачите, използващи други валути. Индексът на долара се понижи в 
петък, но се задържа близо до върха от миналата седмица от над 110 пункта. 
Инвеститорите се подготвят за повишаване на лихвените проценти в САЩ следващата седмица, след като данните показаха 
разширяване на основната инфлация и на фона на нарастващите опасения за глобална рецесия 
Пазарът също беше разтърсен от перспективата на Международната енергийна агенция за почти нулев ръст на търсенето 
на петрол през четвъртото тримесечие поради по-слабите перспективи за търсенето в Китай. 
От страна на предлагането, пазарът намери известна подкрепа от намаляващите очаквания за връщане на иранския суров 
петрол, тъй като западни представители омаловажаваха перспективите за съживяване на ядреното споразумение с 
Техеран. 
Анализаторът на Commonwealth Bank Вивек Дар каза, че подкрепя мнението на банката, че петролните пазари ще се 
стегнат до края на годината и че Брентът ще се върне към 100 долара за барел през четвъртото тримесечие. 
Цените на петрола може да намерят допълнителна подкрепа през четвъртото тримесечие, тъй като членовете на ОПЕК+ 
вероятно ще обсъдят намаляване на производството на срещата си през октомври, а Европа ще се изправи пред енергийна 
криза на фона на несигурността относно доставките на петрол и газ от Русия, добави Ли от CMC. 
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√ Fitch понижи прогнозата си за световната икономика 
Европейската газова криза, високата инфлация и рязкото ускоряване на темпото на затягане на глобалната парична 
политика оказват тежко влияние върху икономическите перспективи. Това се посочва в септемврийския доклад за 
глобална икономическа перспектива (GEO) на международната рейтингова агенция Fitch Ratings. 
Fitch сега очаква ръстът на световния брутен вътрешен продукт да се забави с 2,4% през 2022 г. Това представлява ревизия 
надолу с 0,5 процентни пункта спрямо доклада от юни. Агенцията очаква световната икономика да нарасне с 1,7% през 
2023 , което е с цял процентен пункт по-малко в сравнение  предходния доклад. 
Според новата прогноза еврозоната и Обединеното кралство ще навлязат в рецесия по-късно тази година, като Fitch 
очаква, че САЩ ще претърпят лека рецесия в средата на 2023 г. 
Предвижданията на рейтинговата агенция са икономиката на еврозоната да се свие с 0,1% през 2023 г., което е с 2,2 
процентни пункта под юнската прогноза и отразява ефекта на енергийната криза. За САЩ рейтинговата агенция прогнозира 
растеж от 1,7% през 2022 г. и 0,5% през 2023 г. – ревизия надолу с 1,2 и 1 проценти пункта спрямо юни. 
Възстановяването на Китай е ограничено от мерките срещу COVID-19 и проблемите в сектора на недвижимите имоти. Fitch 
очаква втората най-голяма икономика в света да нарасне с 2,8% тази година и 4,5% през следващата – понижение със 
съответно 0,9 и 0,8 процентни пункта в сравнение с юнската прогноза. 
„През последните месеци наблюдаваме нещо като перфектна буря за световната икономика, предвид газовата криза в 
Европа, рязко ускоряване на повишенията на лихвените проценти и задълбочаващ се срив на имотния пазар в Китай“, 
коментира Брайън Коултън, главен икономист във Fitch. 
Новата прогноза е базирана на предложението за пълно или почти пълно спиране на руския тръбопроводен газ за Европа. 
Въпреки усилията на ЕС за намиране на алтернативи, общите доставки на газ в ЕС ще спаднат значително в близко бъдеще, 
като въздействието ще се усети в промишлените вериги за доставки. 
Високата и устойчива инфлация, повишените инфлационни очаквания в краткосрочен план и стегнатите пазари на труда 
накараха Федералният резерв на САЩ, Английската централна банка и Европейската централна банка да предприемат по-
агресивна политика на затягане през последните месеци. Лихвените проценти се увеличават много по-бързо от 
очакваното. 
Сега се очаква Фед да повиши лихвите до 4% до края на годината и да ги задържи на това ниво до 2023 г. Лихвата на ЕЦБ 
по операциите за рефинансиране, известна още като „репо лихва“, се очаква да нарасне до 2% до декември, а основната 
лихва на АЦБ се очаква да нарасне до 3,25% до февруари 2023 г. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Защо полицаи у нас покровителстват престъпници и ще бъде ли пресечена порочната практика? Гост: служебният 
вицепремиер и вътрешен министър Иван Демерджиев. 

- За европейската солидарност и икономиката по време на кризи. Гости: коментари на икономиста Красен Станчев 
и на бившия министър на енергетиката Мирослав Севлиевски. 

- Как кметът на бургаското село Трояново задържа група нелегални мигранти. 
- Как най-сигурно да инвестираме парите си? Гост: финансовият консултант Бисер Варчев в рубриката „Питай 

експерта“. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 16 септември 
София 

- От 09.00 часа в конферентната зала на хотел InterContinental Sofia, ще бъде открита конференцията “Европейска 
София - инфраструктура и нови проекти" ще събере на едно място водещи експерти, политици и представители на 
бизнеса. Заедно ще търсим решенията и ще обсъдим тенденциите в развитието на инфраструктурата и имотния 
пазар на столицата. 

- От 10.00 часа кандидати за народни представители от "БСП за България“ в 25 МИР ще се срещнат със симпатизанти 
и граждани на площада в кв. Курило. 

- От 10.30 часа в заседателната зала на третия етаж в сградата на Министерския съвет, ще се проведе Националният 
съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание. 

- От 12.00 часа в градинката Кристал, ще бъде открита изложба в една корица на въображаемо списание The 
Sofianer. 

- От 16.00 до 19.00 часа кандидати за народни представители от "БСП за България“ в 23 МИР ще се срещнат със 
симпатизанти и граждани на пазара в ж.к. "Младост – 1А“. 

- От 16.00 до 19.00 часа кандидати за народни представители от "БСП за България“ в 23 МИР ще се срещнат със 
симпатизанти и граждани пред магазин "БИЛЛА“ на бул. "България“. 

- От 12.30 до 14.30 часа кандидати за народни представители от "БСП за България“ в 23 МИР ще се срещнат със 
симпатизанти и граждани на площада в с. Казичене. 

- От 16.00 до 17.30 часа кандидати за народни представители от "БСП за България“ в 24 МИР ще се срещнат със 
симпатизанти и граждани в парк "Заимов“, район "Оборище“. 

- От 16.00 до 19.00 часа кандидати за народни представители от "БСП за България“ в 24 МИР ще се срещнат със 
симпатизанти и граждани на метростанция "Софийски университет“. 
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- От 17.00 часа кандидати за народни представители от "БСП за България“ в 25 МИР ще се срещнат със симпатизанти 
и граждани в парк "Ротонда“ в Банкя. 

- От 18.00 часа в Музей "Борис Христов“, Тони Николов ще представи най-новата си книга, която носи заглавието 
"Бленувана София“ и излиза с логото на издателство РИВА. 

*** 
Русе. 

- От 14:00 часа, в Регионалния исторически музей, пл. "Княз Александър Батенберг“ 3, гр. Русе, министърът на 
икономиката и индустрията Никола Стоянов ще открие Българо-румънски бизнес форум в Русе 

*** 
Благоевград. 

- От 16.00 часа в зала 5 на Община Благоевград ще се проведе пресконференция във връзка с предстоящия 
Републикански шампионат по мотокрос Grand Prix Благоевград. 

*** 
Велико Търново. 

- От 18.00 часа на ул. Христо Ботев 2, ще бъде открит информационен център на Цветелина Пенкова, член на Групата 
на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. 

*** 
Добрич. 

- От 18.00 часа в Регионална библиотека "Дора Габе“, Фоайе с пиано, ще се състои представяне на новата книга на 
Румяна Янкова "Една торба с надежди и любов“. 

*** 
Пловдив. 

- От 17.30 часа на Виенски павилион, парк "Цар Симеонова градина", сдружение BG Бъди активен ще отбележи 
Паркинг Ден за фитнес в Пловдив! 

*** 
Сливен. 

- От 17.30 часа в зала "Сирак Скитник, ще бъде открита изложбата КРИСТО И ЖАН-КЛОД. ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО“.  
Изложбата се организира с любезното съдействие на Американска фондация за България и СБХ – 
Представителство Сливен.  

*** 
Стара Загора. 

- От 10.30 часа, Община Стара Загора и Втора Тунджанска механизирана бригада организират поднасяне на венци 
и цветя по повод 147 години от Старозагорското въстание. 

- От 18.00 часа, в западната зала на Художествена галерия Стара Загора ще бъде представена изложбата 
"Паралели". 

- От 18.00 часа в РБ "Захарий Княжески“ ще се състои представяне на романа "Clear de lune“/На лунна светлина“ на 
Жюстин Томс. 

- От 18.00 часа в  Къща музей "Гео Милев“Ангел Стойчев ще представи дебютната си стихосбирка " Говорител на 
духове" 

*** 
Шумен. 

- От 18.00 часа с тържествено откриване на откритата сцена пред ДКТ "Васил Друмев“, ще бъде официално открит 
фестивалът "Детска усмивка“. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 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 2020 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

