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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Изкривени представи за евродирективата за МРЗ могат да взривят преговорите за заплати 
Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, член на Европейски икономически и социален комитет, вицепрезидент на 
SGI Europe, в "Бизнес старт", 16.09.2022  
Не очакваме новата евродиректива за минималната работна заплата (МРЗ) да направи чудеса. Това каза Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ, член на Европейски икономически и социален комитет, вицепрезидент на SGI Europe, в 
предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Роселина Петкова. Ангелова коментира гласуваната от 
Европейския парламент директива за минималните работни заплати в Европейския съюз.  
"В момента, въпреки липсата на такава директива, ние имаме двуцифрен ръст на МРЗ, но тъй като стартовата 
база на България е най-ниска в ЕС, нашите работни заплати са най-ниски. Но според Евростат България е една от 
трите държави с най-бърз темп на увеличение, заедно с Румъния и Литва. Това идва да покаже, че ние не се 
отклоняваме от това, което трябва да правим, но просто имаме да наваксваме много. Начинът да успеем е като 
непрекъснато увеличаваме производителността на труда, икономическия растеж и конкурентоспособността. Това 
минава и през създаване на съответни условия за правене на бизнес и подкрепа  на индустрията".  
Не очакваме тази директива да направи чудеса, категорична бе Милена Ангелова. "Виждаме, и в българските, и в 
европейските медии, че тя се използва, за да се създават фалшиви очаквания. Ние и в момента преговаряме по този начин, 
ние и в момента ползваме тези ориентири. Нищо ново не ни казва тази директива. Но тръбените погрешни представи, че 
ще има автоматична формула, че МРЗ веднага ще стане 50% от средната работна заплата, според мен създават 
напрежение, грешни очаквания и могат да доведат до взривяване на преговорите, ако хората действително повярват в 
това". 
В България средната работна заплата е доста изкривена, допълни гостенката. "Имаме една малка част от много, много 
високи работни заплати, които са в определени сектори и даже в определени предприятия. Те изкривяват цялостната 
картина. Именно за това медианната работна заплата е по-добър ориентир. В допълнение, в България средната работна 
заплата е изчислявана като нетна, а препоръката на ЕК е да се изчислява като брутна. Именно това искат и българските 
работодатели да се вземе от тази директива - брутната работна заплата да бъде основа за нашите преговори. Дори и само 
това да се вземе, много ще се улеснят нещата и ще се подобри ефективността на нашите преговори".  
Директивата не е пряко приложим законов инструмент и трябва да бъде транспонирана в националното законодателство в 
рамките на две години от официалното публикуване в официалния вестник на ЕС, припомни Ангелова. Тя каза, че "ЕС няма 
компетенции по отношение определяне на размера на работните заплати в държавите-членки" и това, което "широко се 
тиражира, че ще има формула, която ще определя минималната работна заплата, като 50% от средната и 60% от 
медианната, в никакъв случай не е вярно". 
"Това е посочено в текста на директивата като препоръка. Когато се водят разговори, да се използват ясни, 
измерими показатели, относно адекватността на МРЗ, като на първо място е предложено да се 
използва медианната заплата, защото тя е по-точен измерител, на второ място е посочена средната, но също така 
са посочени и всички други икономически измерители, като производителност на труда, икономически растеж и т.н.". 
През последните 10 години ние, в България, имаме двуцифрен ръст на МРЗ, каза още събеседничката. "И за 2021, и за 2022 
година ръстовете се доближават до 10%. Така че ние наистина всяка година правим усилие да се увеличат МРЗ, но... никой 
от нас не иска хората да получават минимални работни заплати, а заплатите, които изработват, които са 
конкурентоспособни, задържат хората и ги правят щастливи в България. Но това не са минималните работни заплати". 
"Минималната работна заплата се договаря, тъй като тя е включена в около 40 различни видове социални плащания. 
По тази причина ние сме много внимателни в нейното договаряне, тъй като за нас тя не е това, което трябва да се 
договори като изработен труд, а по-скоро се ползва като референтна стойност".  
В същото време трябва да си даваме сметка, че ръста на минималната работна заплата подпира ръстовете на всички 
работни заплати, а в някои сектори е невъзможно да се постигнат съответните ръстове. Изтласкват се хората в сивата 
икономика и дори извън пазара на труда, предупреди главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ).   
Тази формула не е математическа. Тя е по-скоро съвкупност от фактори с техните граници, които трябва да помогнат като 
ориентир при водене на преговорите, обясни гостенката. "Има икономическо доказателство за необходимостта от 
преговорите и от колективното трудово договаряне, но на равнището на браншовете и отраслите, защото те имат 
специфика. И ние ще предложим точно това - да има разговори по браншове, като се сложи една обща рамка, както е 
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предвидено и в директивата, която да бъде ориентир, но в никакъв случай да не бъде ригидна и да представлява една 
автоматична формула, която да не отчита реалността".  
В европейските държави, където липсват МРЗ, тази директива няма да бъде приложима. По този начин от директивата 
отпадат 6 държави-членки, поясни Ангелова. 
В България имаме само 700 големи предприятия и голяма част от микро и средните предприятия не са обхванати от 
синдикални организации, каза още експертът. По думите й въпреки това работодателите, заедно със синдикалните 
организации, могат да направят такава рамка, която да насърчава колективното трудово договаряне и да помага на 
работодателите и на синдикатите "заедно да седнат на масата и да намерят онази формула, която да задържи хората в 
България, защото дефицитът на кадри в момента е огромен". 
"Всяка година от нашия трудов пазар се оттичат между 40 и 50 000 души, защото имаме демографска криза и не се 
раждат повече деца". 
Вижте целия коментар във видеото. 
 
Investor.bg 
 
√ Бизнесът вижда фалшиви очаквания у нас за новите правила за заплати в ЕС 
Широко се тиражира, че ще има формула за минималната работна заплата, което не е вярно, казва Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ 
Не очакваме новата евродиректива за минималната работна заплата (МРЗ) да направи чудеса. Но грешни очаквания могат 
да доведат до взривяване на преговорите в България. 
Това каза Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, член на Европейски икономически и социален комитет, 
вицепрезидент на SGI Europe, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria. 
Ангелова коментира гласуваната от Европейския парламент директива за минималните работни заплати в Европейския 
съюз.  
Според нея има риск да се създадат фалшиви очаквания. „Нищо ново не ни казва тази директива. Но тръбените погрешни 
представи, че ще има автоматична формула, че МРЗ веднага ще стане 50% от средната работна заплата, според мен 
създават напрежение, грешни очаквания и могат да доведат до взривяване на преговорите, ако хората действително 
повярват в това", каза събеседникът.  
В България средната работна заплата е доста изкривена, посочи тя.  "Имаме една малка част от много, много високи 
работни заплати, които са в определени сектори и даже в определени предприятия. Те изкривяват цялостната картина. 
Именно за това медианната работна заплата е по-добър ориентир. В допълнение, в България средната работна заплата е 
изчислявана като нетна, а препоръката на ЕК е да се изчислява като брутна. Именно това искат и българските работодатели 
да се вземе от тази директива - брутната работна заплата да бъде основа за нашите преговори. Дори и само това да се 
вземе, много ще се улеснят нещата и ще се подобри ефективността на нашите преговори", посочи гостът. 
Ангелова каза още, че "ЕС няма компетенции по отношение определяне на размера на работните заплати в държавите 
членки" и това, което "широко се тиражира, че ще има формула, която ще определя минималната работна заплата, 
като 50% от средната и 60% от медианната, в никакъв случай не е вярно". По думите ú това е посочено в текста на 
директивата като препоръка. „Когато се водят разговори, да се използват ясни, измерими показатели, относно 
адекватността на МРЗ, като на първо място е предложено да се използва медианната заплата, защото тя е по-точен 
измерител, на второ място е посочена средната, но също така са посочени и всички други икономически измерители, 
като производителност на труда, икономически растеж и т.н.", каза главният секретар на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
"Има икономическо доказателство за необходимостта от преговорите и от колективното трудово договаряне, но на 
равнището на браншовете и отраслите, защото те имат специфика. И ние ще предложим точно това - да има разговори 
по браншове, като се сложи една обща рамка, както е предвидено и в директивата, която да бъде ориентир, но в никакъв 
случай да не бъде ригидна и да представлява една автоматична формула, която да не отчита реалността", каза Ангелова. 
 
НОВА ТВ 
 
√ ЗАПЛАТИ ПО ЕВРОПЕЙСКА ФОРМУЛА: Ще се промени ли заплащането у нас? 
Коментират Ваня Григорова от КТ „Подкрепа” и Добрин Иванов от АИКБ 
Европейският парламент предлага директива за определяне на минималната работна заплата в отделните страни членки. 
Сред идеите е тя да стане 50% от минималната, или 60% от медианната. 
„Директивата дава няколко варианта - или да се състави кошница от жизнено необходими стоки и услуги, които човек с 
минимална работна заплата трябва да може да си позволи, или да е поне 50% от средната работна заплата или 60% - от 
медианната”, обясни Ваня Григорова от КТ „Подкрепа”. 
„Другият вариант е да правим кошницата. Тогава за работодателите ще е по-скъпо”, смята Григорова. 
Още при актуализацията на бюджета в средата на годината от КТ „Подкрепа” са били за идеята минимална работна заплата 
да стане половината от средната. „Предложението ни не беше прието при актуализацията на бюджета, затова ние не го 
подкрепихме”, каза Григорова. 
„Ние настояваме за изработка на единен механизъм, който да осигурява на бизнеса предвидимост за разходите за труд”, 
каза Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. „Ние подкрепяме 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/110543-izkriveni-predstavi-za-evrodirektivata-za-mrz-mogat-da-vzrivyat-pregovorite-za-zaplati?fbclid=IwAR2irTTI2Pq3omdY7i1k7Kfz-x08unt2Zt8al9LUzF2cucOqWX1uo3JkFZQ
https://www.investor.bg/a/517-pazar-na-truda/360092-ep-prie-novite-pravila-za-adekvatni-minimalni-rabotni-zaplati-za-es
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въвеждането на единен механизъм, който се предвижда в директивата. Въпрос на разговори е каква ще е формулата за 
определяне на минималната работна заплата”, каза още Иванов. 
И уточни, че ако ЕС приеме директивата, страната ни има 2 години за хармонизиране на законодателството с европейското. 
„Най-късно 2025 г. трябва да бъде приета”, обясни Иванов. 
„Директивата насърчава договорното начало. По-голямата част от клаузите на директивата казват, че минималните 
работни заплати трябва да бъдат договаряни, трябва да се постигне ниво колективно трудово договаряне между 
работодатели и синдикати поне 80%. Всяка държава трябва да разработи план как да достигне такова ниво”, обясни още 
Григорова. 
По думите й в случай че не се постигне такова договаряне, се предлага въвеждането на единен механизъм за определяне 
на минималната работна заплата, който може да бъде или 60% от медианната или 50% от средната заплата. 
„За съжаление в България не говорим за медианната, а само за средната работна заплата. Средната има няколко 
неудобства – това е средна брутна заплата, а минималната не е брутна. Средната се влияе много от високодоходните групи. 
Има много високи, които неадекватно увеличават средната работна заплата. Третото неудобство е, че средната се влияе и 
от минималната. Така влизаме в механизъм, при който средната постоянно се увеличава и тогава и минималната трябва”, 
обясни Григорова. 
Тя обясни, че средната работна заплата в момента е около 1700 лева. 
Относно колективното трудово договаряне, Ваня Григорова обясни, че там където това се прилага, синдикатите са силни и 
договарят по-високи минимални работни заплати. „Условието това да се случи е поне 80% от работниците да са членове 
на синдикати”, обясни Григорова. 
Повече гледайте във видеото. 
 
В. Стандарт 
 
√ Революция със заплатите. Директива от Брюксел 
Обрат със заплатите у нас предстои във връзка с нова директива на Брюксел за единен механизъм за определяне на 
минималната работна заплата, приета преди ден. 
Обсъждат се два варианта за увеличение на минималната работна заплата в България, ако бъде приета предложената в 
ЕС нова директива, обясни пред Нова телевизия Ваня Григорова - икономически съветник на президента на КТ "Подкрепа" 
Димитър Манолов. 
Единият е да се определи нова "кошница" от продукти и услуги, които човек може да си купи с минималната заплата. 
Другият - МРЗ да е 50% от средната за страната или 60% от медианната заплата (размерът на заплатата, която е в средата 
от всички заплати, тя е представителна) и е по-точен критерий за доходите. 
Григорова допълни, че синдикатът още при приемането на актуализацията на бюджета е поискал минималното 
възнаграждение да се вдигне от 710 на 850 лева. 
Според Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) ЕС дава 
възможност да се договаря новата минимална заплата. Това става, ако не се постигне съгласие да се търси процент от 
средната или от медианната заплата. 
Минималната работна заплата да осигурява предвидимост за разходи за труд, подкрепяме ясен механизъм, каза той. 
"България докато е член на ЕС няма как да не изпълнява тази директива след като мине целия процес по приемането - най-
късно 2025 г. 
Директивата на първо място насърчава колективни трудови договори, добре е МРЗ да бъдат договаряни, да се постигне 
договаряне между работодатели и синдикати", обясни Иванов. 
По думите му се препоръчва МРЗ да е 60% от медианната заплата, но в спора се споменава само варианта МРЗ да е 50% 
от средната заплата за страната. Средната заплата е брутна, към нея има и доплащания. Средната се влияе от 
високодоходните групи, които повишават средната работна заплата. 
Григорова обясни, че в 21 държави от ЕС се прилага МРЗ, в останалите синдикатите са силни и договарят по-високи заплати. 
"От линия на бедност зависят заплащания за хората с увреждания, свързани са основните социални помощи. Има 
методология, по която се водим. Доскоро правихме отстъпки от нивото на линия на бедност, сега се прилага тя. С около 80 
лв. се увеличава линия на бедност", каза Григорова. 
Според Иванов целта на правителството е минималната пенсия да е поне на нивото на линия на бедност. Да бъде 
адекватно определена линията на бедност, но да не е обвързана с пенсионните плащания. Пенсиите да са свързани само 
с осигуровките, искат работодателите. 
 
БТА 
 
√ АОБР настоява за балансирано разпределение на приeманите количества природен газ за регулирания и нерегулиран 
сектор 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява за балансирано разпределение на 
приeманите количества природен газ по дългосрочните договори на "Булгаргаз" ЕАД за регулирания и нерегулирания 
сектор. В писмо до президента Румен Радев АОБР изразява тревога от намерението на КЕВР най-евтиният газ по договорите 
на "Булгаргаз" ЕАД да бъде продаван само на регулирания пазар – на топлофикации и газоразпределителни дружества. 
Това означава, че скъпият газ, който се купува на борсови цени в последния момент, ще бъде насочен към индустрията, 

https://nova.bg/news/view/2022/09/16/383022/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/?fbclid=IwAR0PuMNBDHVZ70K8vSMrPoIJAxVWJZDFjA7JFhKqu9gjR_J70TZL5Douetw
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посочват в писмото си работодателите и напомнят, че такъв опит за промяна в ценообразуването е бил направен през 
януари 2022 г. от редовното правителство на Кирил Петков. 
В писмото на работодателите, разпространено от Българската стопанска камара – ротационен председател на АОБР, се 
обръща внимание, че нова търговска политика на  "Булгаргаз" ЕАД от последните 7 месеца да закупува природен газ от 
спот пазарите на възможно най-висока цена, прехвърляйки после тази цена върху индустрията, поставя в затруднено 
положение бизнеса.  
Сега, в допълнение към всичко това, идва и идеята за промяна на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ, 
припомнят в писмото си до президента работодателите, които тези дни заявиха пред ресорни министри и пред 
председателя на КЕВР отрицателното си становище срещу разпределението на евтиния азерски газ само за 
топлофикационните дружества. Реализирането на намерението за разделяне на доставките ще е във вреда на цялото 
общество, тъй като ще доведе до по-скъпи стоки и безработица. АОБР е категорично против промените в наредбата за 
ценообразуване на природния газ, посочват работодателите в писмото си до президента. 
Българската индустрия, осигуряваща работни места, плащаща данъци, правеща инвестиции в българската икономика, 
категорично възразява срещу това лобистко според организацията изменение и настоява всички ползи от договорите на 
държавната компания да бъдат споделени с всеки един български гражданин, с битовите потребители и с индустриалните 
консуматори, категорични са от АОБР. Според работодателите в ситуация на несигурност на енергийните пазари, високи 
цени на електроенергията, високи цени на природния газ е самоубийство да се предлагат промени в пазара на природен 
газ. ЕК се кани да въведе регулирани цени, а България да изпрати икономиката на спот цени?!?, пишат работодателите в 
писмото си до президента. 
От АОБР изтъкват, че по отношение на природния газ компаниите, членуващи в организацията, потребяват на годишна 
база над 1 млрд. куб. метра, което представлява над 30 на сто от консумацията в страната. 
Неяснотата по дългосрочния договор на "Булгаргаз" ЕАД с "Газпром Експорт" поставя българския енергиен пазар в 
несигурност и влошена ликвидност, отказът за балансирано разпределение на количествата по дългосрочния договор с 
AGSC влошава още повече икономическата среда на българския бизнес, с произтичащите вреди за икономиката и 
социалния мир, заявят от АОБР. 
 
БГНЕС 
 
√ Работодателите са против промените в наредбата за ценообразуване на газа 
Работодателите в България се обявиха против насочването на скъпия природен газ към индустрията. Асоциацията 
на организациите на българските работодатели е категорично против промените в наредбата за ценообразуване 
на природния газ и неизбежно ще предприеме всички разрешени форми на протест, ако те станат факт. 
„С тревога научаваме, че КЕВР възнамерява най-евтиният газ по договорите на „Булгаргаз“ ЕАД да бъде продаван само на 
регулирания пазар – на топлофикации и газоразпределителни дружества. Това означава, че скъпият газ, който се купува 
на борсови цени в последния момент, ще бъде насочен към индустрията. Такъв опит за промяна в ценообразуването беше 
направен през м. януари 2022 г. от редовното правителство на Кирил Петков“, заявяват работодателите. 
Те припомнят, че през последните 7 месеца със своята нова търговска политика „Булгаргаз“ ЕАД да закупува природен газ 
от спот пазарите на борсите на възможно най-висока цена, прехвърляйки после тази цена върху индустрията, постави в 
изключително затруднено положение бизнеса. 
„За голяма част от предприятията тези цени са непоносими. Някои намаляват производството си, други търсят 
алтернативни на природния газ горива (дизел, пропан-бутан) с цел оцеляване. Сега, в допълнение към всичко това, идва 
и идеята за промяна на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ“, подчертава бизнесът. 
Българската индустрия, осигуряваща работни места, плащаща данъци, правеща инвестиции в българската икономика, 
категорично възразява срещу това лобистко изменение и настоява всички ползи от договорите на държавната компания 
да бъдат споделени с всеки един български гражданин, с битовите потребители и с индустриалните консуматори. 
„Дългосрочните договори са сключени в полза на обществото, от което икономиката е неразделна част. Поради това, 
всички ползи от тези договори следва да бъдат разпределени балансирано измежду всички потребители на газ в страната 
– така, както е и към момента. В ситуация на несигурност на енергийните пазари, високи цени на електроенергията, високи 
цени на природния газ е самоубийство да се предлагат промени в пазара на природен газ. ЕК се кани да въведе регулирани 
цени, а България да изпрати икономиката на спот цени?!?“, посочват от АОБР. 
Работодателите припомнят, че „Булгаргаз“ ЕАД имаше установена практика договорите с потребителите на природен газ 
за следващата година да бъдат сключвани най-късно през юни месец, като по този начин бяха гарантирани не само 
количествата на всеки един клиент, но и беше осигуряван най-евтиният разход за капацитет и пренос на природен газ. 
„Осигурявана беше и гъвкавост на доставките – нещо, което е от изключителна важност в производствения процес и не 
води до оскъпяване на природния газ. Напомняме, че към днешна дата няма предложени договори от страна на 
„Булгаргаз“ ЕАД към българската индустрия. По този начин българският бизнес не може да планира нито своето 
производство, нито инвестициите и не може да гарантира работните места на своите служители. 
Реализирането на намерението за разделяне на доставките ще е във вреда на цялото общество, тъй като ще доведе до по-
скъпи стоки и безработица. АОБР е категорично против промените в наредбата за ценообразуване на природния газ и 
неизбежно ще предприеме всички разрешени форми на протест, ако те станат факт“, заявява бизнесът. 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) обединява национално представителните 
работодателски организации. 82% от наетите в България работят във фирмите, членове на тези организации. Нашите 
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членове формират 86% от брутната добавена стойност в страната. По отношение на природния газ компаниите в АОБР 
потребяват на годишна база над 1 млрд. куб. метра, което представлява над 30% от консумацията в страната. 
„Неяснотата по дългосрочния договор на „Булгаргаз“ ЕАД с „Газпром Експорт“ ООО поставя българския енергиен пазар в 
несигурност и влошена ликвидност, отказът за балансирано разпределение на количествата по дългосрочния договор с 
AGSC влошава още повече икономическата среда на българския бизнес, с произтичащите вреди за икономиката и 
социалния мир. Позволяваме си да изкажем притесненията си и пред Вас, доколкото подобни действия застрашават 
функционирането на националната икономика на прага на зимния сезон, задаваща се рецесия в Европа и в разгара на 
тежка ценова ситуация на енергийните пазари, която вече изтощи почти изцяло резервите на българските предприятия, 
поради което настояваме за балансирано разпределение на приeманите количества природен газ по дългосрочните 
договори на „Булгаргаз“ ЕАД за регулирания и нерегулиран сектор“, се казва в писмото до президента Радев, подписано 
от Добри Митрев, председател на УС на БСК и председател на АОБР за 2022 г.  
 
News.bg  
 
√ Евтиният азерски газ обрича индустрията 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати писмо до президента Румен Радев във връзка 
с предложенията за промени в Наредба 2 за регулиране на цените на природния газ. 
С тревога научаваме, че КЕВР възнамерява най-евтиният газ по договорите на "Булгаргаз" ЕАД да бъде продаван само на 
регулирания пазар - на топлофикациите и газоразпределителни дружества, алармират работодателите. Според тях това 
означава, че скъпият газ остава за бизнеса. Подобно действие поставяло бизнеса в затруднено положение. 
индустрия се противопоставя на това лобистко решение, заявяват от АОБР. Дългосрочните договори са сключени в полза 
на обществото, от което икономиката е неразделна част, се изтъква още в писмото до държавния глава. 
Всички блага по договорите трябвало да се разпределят между всички. Реализирането на намерението за разделяне на 
доставките ще е във вреда на цялото общество, тъй като ще доведе до по-скъпи стоки и безработица, предупреждават 
работодателите. Освен това неяснотата по дългосрочния договор с "Газпром" поставял енергийния пазар с несигурност. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Радев: Механизмът за изпълнение на Договора за приятелство с РСМ трябва да води към устойчиви резултати 
Договореният механизъм за изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с Република 
Северна Македония трябва да води към устойчиви резултати в двустранните отношения, които да се превърнат в солидна 
основа за подкрепата на страната ни за реализацията на европейската перспектива на югозападната ни съседка. 
Това заяви президентът Румен Радев на работна среща с министъра на външните работи Николай Милков и представители 
на неговия екип, на която държавният глава беше запознат с развитието на диалога с Република Северна Македония по 
изпълнението на двустранния договор между двете държави от 2017 г. и Протоколите от заседанията на Съвместната 
междуправителствена комисия по чл.12 от него. 
Постигнатото в политическия диалог следва да бъде материализирано както в областта на енергетиката, икономиката и 
свързаността, така и по отношение на изграждането на добросъседски отношения и спазването на правата на човека, бе 
посочено на срещата. 
Обща бе позицията, че вписването на българите в Република Северна Македония в Конституцията на страната е важна 
стъпка в контекста на започването на преговорите за членство в ЕС за югозападната ни съседка. 
 
√ Премиерът обсъди с областните управители мерките преди вота на 2 октомври 
Превантивни мерки за противодействие на контролирания и купения вот обсъдиха премиерът Гълъб Донев, министри и 
областни управители. 
Донев и министрите са обсъдили още мерки за гарантиране на сигурността на машините за гласуване, както и с реални 
действия да бъдат разсеяни всякакви съмнения в обществото, че вотът може да бъде манипулиран. Според премиера, 
централната власт и областните управители трябва да подобрят координацията помежду си. 
"Координацията има важно значение за изпълнение на отговорностите ни като служебно правителство за организирането 
и провеждането на свободни и честни избори. Както сме обявили, няма да правим никакви компромиси в 
противодействието на контролирания и купения вот и на всякакви други нарушения на правата на гражданите", коментира 
служебният премиер. 
 
√ Евродепутатът Цветелина Пенкова разкри информационен център във Велико Търново 
Евродепутатът Цветелина Пенкова разкри третия си в страната информационен център. След София и Силистра, и във 
Велико Търново хората ще могат да получават информация за възможностите на еврозоната, образователни програми и 
възможности за развитие. 
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В офисите на Цветелина Пенкова желаещите могат да получат информация за кандидатстване по различните европейски 
програми. 
Според Пенкова сега актуалната тема за България, но и за цяла Европа, е цената на газа и тока. Тя смята, че е важно в 
европейските институции да бъдат обсъждани разликите и спецификите между държавите-членки при разпределянето на 
финансовите средства за справяне с енергийната криза. 
"Давам конкретен пример. България се счита като една държава, която е сравнително не толкова зависима от 
природен газ. Консумацията на газ е около 10% от енергийния микс, което на фона на държави, в които е 30-40% е 
много малко. Тук възниква въпросът за какво се използва природният газ в България - за топлофикациите и за 
индустрията, това са два ключови елемента, които не могат да бъдат пренебрегнати. Важно е да се чуе гласът на 
България, ако нямаме достатъчно гласност, може да се окаже, че заради тази ниска процентна зависимост, на 
България няма да бъдат отредени достатъчно финансови ресурси, което е некоректно и неправилно", заяви 
Цветелина Пенкова - евродепутат. 
 
√ С колко ще се вдигнат лихвите по кредитите у нас след повишението на лихвените нива от ЕЦБ? 
Лихвите по кредитите у нас ще вървят плавно нагоре - с по-малко от половин процент до края на годината, въпреки рязкото 
повишение на лихвените нива на Европейската централна банка, твърдят финансови анализатори. 
Защо обаче трябва да сме предпазливи, ако сме взели заем или обмисляме да кандидатстваме за банков кредит и ще се 
увеличат ли и лихвите по депозитите - вижте в материала на Светозар Костадинов. 
Лихвите у нас ще се повишат, казват експертите, но това ще се случва плавно и с много малки стъпки. 
"Прогнозата ни съвсем конкретно е до края на годината по кредити да се отразят примерно с 0.3 до 1 пункт догодина. 
Като пример ще ви дам с един кредит от 200 000 лв. за 30 години, вноската би се променила със 100 лв.", казва Мария 
Петкова, председател на Асоциацията на кредитните посредници в България . 
Клиентите, обаче, могат да се предпазят от поскъпване на кредита си като потърсят предложение за фиксирана лихва. За 
жилищните кредити тя може да бъде за период от 3 до 5 години. Още по-плавно ще бъде поскъпването на заема за 
клиенти, които са изтеглили жилищен кредити от банка, която има буфер в лихвата си. Информация може да се получи от 
регистриран в БНБ кредитен посредник. Въпреки това финансовата предпазливост не е излишна, когато се взима кредит. 
 

 
 
"Кредитът има един фундаментален смисъл - това е заем от вашия бъдещ доход. Дотолкова, доколкото вие сте 
уверен в този бъдещ доход, може спокойно да взимате кредит. Ако не се чувствате достатъчно уверен  или има 
прекалено много относителни променливи, които вие не може да предскажете точно в следващите години, по-добре 
да не взимате кредити или да вземете кредит с по-малък размер.", съветва банкерът Левон Хампарцумян. 
Настоящата икономическа ситуация е различна от миналите кризи, посочват експертите. 
"Ако трябва да сравним със ситуацията през 2008 г., ние тогава тръгнахме от база около 5% лихва. Сега тръгваме от 
база около 2,3%-2,4% има предложения за 2.2%, в зависимост от профила на клиента.", обяснява Мария Петкова, 
председател на Асоциацията на кредитните посредници в България. 
Лихвите по депозитите също ще се насочат нагоре. Причината е в промяната на съотношението между заемите и 
спестяванията през последната половин година. 
"Вече от половин година съотношението кредити към депозити вече е в полза на кредитите над 100%, а ние почти 
10 години имахме съотношение кредити депозити 85-90%, значително под 75%. От тази гледна точка, първо, ще 
видим, че там, където се взимаха такси върху депозитите, ще спрат да се взимат и после ще започнат и разбира се, 
да носят някаква малка лихва. Не очаквайте лихви, подобни на тези, които имаше преди 13-14 години от 8-9% върху 
депозита.", казва Левон Хампарцумян, банкер. 
Решенията на ЕЦБ ще останат ключови за справяне с високата инфлация на континента. 
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"При всички случаи ЕЦБ ще бъде по-внимателна, но ще следва това, което прави ФЕД. В момента са в много деликатно 
положение, тъй като инфлацията е много висока, което означава агресивно и бързо вдигане на лихвеното равнище. 
От друга страна, има много задлъжнели страни в Европа, като Италия.", казва Руслан Стефанов, Център за 
изследване на демокрацията. 
Спрямо други страни в Европа, България не е задлъжняла, казва Хампарцумян. 
"Няма да имаме криза в стил 1997 г. В момента имаме много по-силна икономика, България е член на ЕС, има натрупани 
буфери във финансовата система, тя е относително добре работеща, държавата не е тежко задлъжняла. Нетен 
износител е на енергия.", казва Левон Хампарцумян, банкер. 
Забавяне на икономиката, обаче, е възможно да се случи. 
"Икономическите проекти ще започнат да стават нерентабилни при нивата на лихви. Ако примерно един проект при 
3-4% е бил рентабилен, при 6-7% може да не е.", смята Руслан Стефанов, Център за изследване на демокрацията. 
А през декември централните банкери на Еврозоната ще трябва да решат с колко още ще вдигнат лихвата. Голяма част от 
членовете на ЕЦБ са за агресивен подход, докато се овладее инфлацията, дори и това да е с цената на рецесия. 
 
БНР 
 
√ Бюрата по труда: От началото на 2022 г. са регистрирани 173 900 безработни, намерилите работа - 121 000 
Малко над 173 900 души са регистрирани в дирекциите "Бюро по труда" от началото на годината до момента, а намерилите 
работа са 121 000, сочат най-новите данни от специализираното наблюдение на пазара на труда на Националния 
статистически институт и Агенцията по заетостта заради Covid-19. 
За периода 5 до 11 септември новорегистрираните безработни са 5 110 души, а започналите работа - 3 336. 
За времето от 5 до 11 септември най-много са регистрираните безработни в областите София-столица, Благоевград и 
Пловдив, съответно - 485, 445 и 382-ма. 
В столицата са и най-много започналите работа - 327 души, следвани от област Пловдив - 257. 
От 3 януари до 11 септември е налице тенденцията новорегистрираните безработни да са повече от устроените на работа 
чрез бюрата по труда. 
Единственото изключение е периодът от 27 юни до 3 юли. Тогава намерилите препитание бяха малко над 10 000 души и 
бяха два пъти повече от записаните в бюрата по труда. 
 
√ УНСС открива учебната година, гост е служебният премиер 
Университетът за национално и световно стопанство ще открие днес новата академична учебна година. На церемонията 
ще присъстват служебният премиер Гълъб Донев, както и министрите на електронното управление и на икономиката 
Георги Тодоров и Никола Стоянов. 
Официалната церемония по откриването на новата академична 2022-2023 година ще започне в 10 часа в аула "Максима". 
Церемонията ще се предава на сайта и на Фейсбук страницата на университета. В 11 ч. ще бъдат поднесени венци на 
паметника на проф. Стефан Бобчев - основател и първи ректор на Университета за национално и световно стопанство. В 12 
ч. ще започнат срещите на първокурсниците с ръководствата на факултетите и кадрите. За 16 часа е обявено началото на 
тържествената церемония за връчване на свидетелствата за академичните длъжности професор и доцент в аула 
"Максима". 
Пак там от 19 ч. ще има прожекция на новия български игрален филм "Сърцето на машината" на режисьора Мартин 
Макариев. 
С церемония ще бъде открита новата учебна година днес и във Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров" във 
Варна, на която ще присъства служебният министър на образованието Сашо Пенов. А служебният министър на спорта 
Весела Лечева ще се включи в тържеството във Великотърновския университет. 
 
√ България пое нов дълг за 2,2 млрд. евро 
Нов дълг за 2, 250 млрд. евро бе поет от международните пазари, съобщиха от Министерството на финансите. Емисията 
бе очаквана, тъй като страната ни се нуждае от дългово финансиране за покриване на дефицита и стари задължения.  
Облигациите са в два транша. Единият е за 7-годишни книжа в обем от милиард и половина евро и лихвен купон 4,125%. 
Останалите са със срочност от 12 години, лихвеният купон е 4,625%. Тези стойности отразяват цената, която държавата 
плаща, за да използва дълговия ресурс. Колкото по-високи са тези стойности, толкова по-неблагоприятни са условията за 
България. 
"Резултатът отразява тенденциите на международните пазари за поскъпване на паричния ресурс в условията на глобална 
икономическа и политическа несигурност“, коментира министър Росица Велкова, цитирана от пресцентъра на 
финансовото министерство. Пазарни анализатори отдавна предупреждават, че забавянето на външната дългова емисия 
вреди на страната ни, защото пазарните условия се затягат. 
По закон тази година можем да поемем общ нов дълг до 10,300 млрд. лева. Милиард и 800 милиона лева вече бяха поети 
от вътрешния пазар, а преди дни финансовото министерство изпрати календар за очакваните вътрешни емисии. Ново 
излизане на външните пазари до края на годината няма да има, допълват от ведомството.  
 
√ Нов дълг от 200 млн. лв. ще бъде предложен на вътрешния пазар 
200 милиона лева нов дълг ще бъде предложен на вътрешния пазар, става ясно от обявата за аукциона на сайта на БНБ. 
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Финансовото министерство предлага книжа за 10 години и половина с лихва 2,25 на сто. Обемът е 200 милиона лева, а 
емисията е със същата срочност, както априлската. Тогава бяха предложени книжа за половин милиард лева при лихва от 
1,5 на сто, но министерството отхвърли всички поръчки. 
До момента страната ни е поела 1,8 милиарда лева от вътрешния пазар и 2,25 милиарда евро от външния пазар. 
По закон тази година можем да поемем до 10,3 милиарда лева нов дълг, независимо дали е от вътрешния или външния 
пазар. 
Според публикувания от Министерството на финансите календар - общо от вътрешния пазар заедно с предлаганата днес 
емисия ще изтеглим малко над 2 милиарда лева. Нова емисия на външния пазар тази година не се очаква. 
 
√ Никола Стоянов: Стокооборотът между България и Румъния се е увеличил с близо 40% 
Стокооборотът между България и Румъния се е увеличил с близо 40% спрямо миналата година и се очаква до края на 
годината да надхвърли 7 милиарда евро стокообмен. Това съобщи служебният министър на икономиката и индустрията 
Никола Стоянов при откриването на българо-румънски бизнес форум в Русе. 
В бизнес форума, който е организиран от Българо-румънската търговско-промишлена палата, взеха участие близо 100 
компании от двете държави. Преди срещата си с бизнеса служебният министър на икономиката Никола Стоянов коментира 
двустранните икономически отношения. 
"Това, което мен лично като министър на икономиката много ме радва, е, че има български фирми, които дори вече са 
лидери на пазара. Разбира се, много компании имат осезаемо присъствие, но някои като варива, тестени изделия и т.н. 
вече са лидери. Сериозно присъствие разбрах, че имаме в кредитиране дори, в застраховане. Това, което виждам в 
момента като проблем е, че българските инвестиции в Румъния са в пъти по-големи от румънските в България и ще 
разговаряме по този въпрос и ще разчитаме на съдействие и от палатата". 
Министър Николов допълни, че държавата ще поощрява съвместните инициативи като участие на румънски компании в 
специализирани изложения, по-добро представяне на български продукти на румънския пазар и румънските продукти на 
българския пазар. 
 
√ Малки фирми могат да кандидатстват за 260 милиона лева до 21 септември 
Средствата са от Плана за възстановяване 
Бизнесът може да кандидатства до 21 септември за финансиране по първата отворена процедура по Плана за 
възстановяване и устойчивост - Технологична модернизация. Предвидени са 260 милиона лева. Тя се реализира чрез 
Министерството на иновациите и растежа. 600 милиона ще бъдат осигурени до края на 2022 година. 
Средствата са насочени към малкия и среден бизнес, обясни служебният министър Александър Пулев в Бургас. Има 
възможност фирми от различни браншове да кандидатстват за финансиране. Това ще стане както чрез Плана, така и чрез 
нови европрограми. Пулев уточни: 
"По първата отворена процедура по Плана за възстановяване и устойчивост – Технологична модернизация, имаме 900 
подадени проекта, през три минути пристига нов. 
По линия на Министерството на иновациите и растежа до края на тази година само по Плана за възстановяване и 
устойчивост ще успеем да подкрепим бизнеса с 600 млн. лв. Планът е отворен и работи, въпреки спекулациите по тази 
тема“ 
Министърът подчерта, че до края на годината се отварят още три програми по Плана за възстановяване и устойчивост – за 
киберсигурност и ИКТ решения в размер на 30,6 млн. лв., за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия в 
размер на 200 млн. лв. и за развойни дейности и интелектуална собственост с общ бюджет от 120 млн. лв. 
"Огромен интерес има към мярката за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия – внедряване на соларни 
панели със съпътстваща инфраструктура", каза Пулев и посочи, че предвидените 200 млн. лв. ще бъдат оползотворени 
бързо. 
По линия на структурните фондове на Европейския съюз Пулев обяви, че от следващата година Министерството на 
иновациите и растежа ще разполага със 7 млрд. лв. за подкрепа на микро-, малки и средни, големи, научни центрове, 
иновационни и високотехнологични компании. 
Още за програмите, по които може да се кандидатства, очаквайте в програмата на БНР Бургас. 
 
√ България и РСМ не се споразумяха за цената на тока, който ще изнасяме за югозападната ни съседка 
България и Северна Македония не успяха да постигнат споразумение за цената на тока, който страната ни ще изнася за 
югозападната ни съседка. 
Работна група от Скопие беше на посещение у нас. В нея участваха директорите на македонските енергийни компании 
Васко Ковачевски и Орхан Муртезани, както и Виктор Андонов - съветник на премиера Андон Ковачевски. 
Не беше постигнато споразумение за цената и разходите за транспорт на ток. 
Скопие очаква да получи по-ниска цена с най-малко 15 на сто от тази на борсата, съобщават македонските медии. Това 
значи по-малко от 400 евро за мегаватчас.  
Следващата седмица отново ще има среща на работните групи. 
На 5 септември премиерите Гълъб Донев и Димитър Ковачевски се договориха страната ни да помогне с електричество и 
за внос от около 5 гигавата дневно. Ток от България очакват държавните предприятия в Северна Македония, които са 
изправени пред фалит заради високите сметки. 
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√ Росица Матева: ЦИК има достатъчно механизми за контрол на изборния процес 
Интервю на Явор Стаматов с Росица Матева в предаването ''Неделя 150'' 
"Организацията на изборите върви нормално. ЦИК взема своите решения няколко дни преди срока по хронограма, което 
улеснява останалите органи със задължения по организация на изборния процес". 
Това каза пред БНР Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК. 
И поясни отново, че машините, с които се гласува, не са свързани с интернет и ако се направи опит за въздействие върху 
една машина, то то ще е само върху нея и това няма да се отрази върху изборния резултат. 
В предаването "Неделя 150" тя допълни: 
"ЦИК има достатъчно механизми за контрол на процеса". 
Тя подчерта, че не само по желание или по решение на ЦИК организацията на изборите може да мине само в ръцете на 
държавата: 
"Трябва решение и на изпълнителната власт. Служебният кабинет сега ни оказва пълно съдействие, но шест месеца ЦИК 
писа писма до предишното правителство, за да се намери помещение - държавна собственост, за съхраняване на 
машините за гласуване. Машините сега са под охрана и в склада се влиза само с разрешение на ЦИК". 
В страната има над 400 машини за пробно гласуване. Подадени са малко над 50 000 заявления за гласуване в чужбина. 
Като проблем тя отчете постоянното променяне на състава на секционните изборни комисии. 
Интервюто с Росица Матева можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Цветелина Пенкова: Трябва реформа на пазара на електроенергия в Европа 
"Диверсификацията - принцип за определяне на бъдещия енергиен микс" 
"Зеленият преход остава силен и ключов приоритет" 
Интервю на Явор Стаматов с Цветелина Пенкова в предаването ''Неделя 150'' 
"ЕС не налага санкции, които да ограничават вноса на руски газ или износа на хранителни продукти от Руската федерация. 
Всяка членка има различни зависимости по отношение на вноса на руски природен газ. Позицията на ЕС е, че трябва да се 
говори с всички възможни доставчици със стремеж към диверсификация на доставчици и видове суровини. 
Диверсификацията става основен принцип за определяне на бъдещия енергиен микс на Европа". 
Това каза пред БНР Цветелина Пенкова, евродепутат от ПЕС и част от комисията по енергетика в ЕП. 
И подчерта, че ЕС вече е осъзнал като свой недостатък водената досега политика на базата само на икономически 
зависимости без реална дипломация. 
"Има отрезвяване, че това не е правилна политика, когато става въпрос за развитие на сериозни външнополитически 
взаимоотношения. Започва да се прокрадва по-сериозно необходимостта от засилване на дипломатическото влияние на 
Съюза". 
В предаването "Неделя 150" евродепутатът поясни: 
"Има необходимост от реформиране на пазара на електроенергия в Европа. В момента цената на електроенергията се 
определя спрямо най-скъпия енергиен ресурс - природния газ. Предложението е цената на газа да се отдели от тази на 
електроенергията, за да може крайната цена за потребители и индустрия да се понижи. Това означава намеса на 
свободния пазар и логичният въпрос е как ще се компенсира тази разлика. Идеята е тази мярка да действа временно. 
Очаква се регламентът да влезе в действие до края на годината. И има желание решението да бъде взето бързо". 
По думите ѝ 140 млрд. евро, които се очаква да бъдат събрани за справяне с кризата в ЕС, ще бъдат набавени - около 117 
млрд. евро от свръхпечалбите на електроразпределителни дружества, които не ползват газ и въглища, и около 25 млрд. 
евро от допълнителния данък за дружествата, които използват газ и въглища. 
"Не може да се каже коя държава какви средства ще може да осигури". 
Тя подчерта, че зеленият преход остава силен и ключов приоритет, който ще гарантира енергийната автономност на ЕС. 
"Необходимостта от развитие на ядрена енергия става ключова в ЕС... Не мисля, че ще се върнем към зависимостите от 
Русия и от полезни изкопаеми". 
Интервюто с Цветелина Пенкова можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Най-пострадали са лозовите масиви след бурята в Бургаско 
Продължава разчистването на паднали дървета и клони след бурята в събота в Бургас и Поморие. Частичното бедствена 
положение в Поморие ще остане, докато се опишат и остойностят всички нанесени щети. 
Най-пострадали са лозовите масиви. Засегнати са над хиляда декара и е унищожена продукция от над един милион тона. 
Днес три комисии от Областната служба земеделие и гори ще описват състоянието на лозята. 
Ситуацията е много тежка, каза един от засегнатите лозари Младен Върбанов: "За съжаление червените гроздя масово са 
поразени. Някои по-късни бели сортове като Юни блан и Димят основно. Загубите са големи, лошото е, че ураганният вятър 
събори телените конструкции и се налага да се увеличат разходите за възстановяването им". 
Всички пострадали стопани трябва да подадат заявления за нанесените щети, заяви областният управител на Бургас Мария 
Нейкова: 
"Пострадалите стопани следва максимално бързо да подадат заявления пред областната служба "Земеделие и гори". В 
община Поморие е организирана приемна в общината, за да улесни хората. С разпореждане на министър Гечев няколко 
междуведомствени комисия започват да обхождат пораженията на стопаните за да може да се установят щетите. Те са 
огромни, за съжаление, липсват лозови масиви". 
 
 

https://bnr.bg/post/101706629/rosica-mateva
https://bnr.bg/post/101706609/cvetelina-penkova
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√ Гари Каспаров ще участва в конференция по въпросите на киберсигурността в София 
В София пристига бившият световен шампион по шахмат и критик на руския президент Путин Гари Каспаров, за да вземе 
участие в двудневна конференция по въпросите на отбраната и киберсигурността в страните от Югоизточна Европа. 
Участие в нея ще вземат и служебният министър на външните работи Николай Милков, както и началникът на отбраната 
адмирал Емил Евтимов и командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов. 
"Кибервойната във война: нападението е единствената защита" – това е темата, по която ще говори Гари Каспаров. Очаква 
се във форума да участват служебният министър на външните работи Николай Милков, началникът на отбраната адмирал 
Евтим Евтимов, командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов. Бивши министри от предишния 
редовен кабинет. 
В конференцията ще участват политици и експерти в сферата на отбраната от Румъния, Албания, Република Северна 
Македония, Гърция, Босна и Херцеговина, Белгия и Черна гора. Конференцията е организирана от израелска платформа. 
Домакин на срещата ще бъде Росен Плевнелиев, президент на България в периода 2012 - 2017 г. 
На форума ще бъдат представени водещи израелски компании и технологии в областта на отбраната и киберсигурността.  
 
√ ЕК иска замразяване на 7,5 млрд. евро от програми за Унгария 
Европейската комисия предлага на Съвета на ЕС да замрази 65 на сто от средствата по три оперативни програми по 
кохезионната политика за Унгария, което възлиза на около 7,5 млрд. евро, съобщи след днешния колегиум на комисарите 
еврокомисарят по бюджета и администрацията Йоханес Хан. 
Става дума за средства, които възлизат на около 1/3 от предвидените пари за Унгария по политиката за сближаване, уточни 
еврокомисар Хан.  Той каза още, че решението е взето единодушно от неговите колеги и се прилага за първи път от 
приемането на механизма за върховенството на закона от влизането му в сила през 2021-ва година. Причината за 
днешното решение са опасения, свързани с върховенството на закона и риск за бюджета на Общността. 
"Първо, става дума за системни нередности, дефицити и слабости при обществените поръчки. Второ, недостатъци при 
разрешаването на конфликтите на интерес, както и загриженост за общественото доверие. Трето, слабости при 
ефективното разследване на случаи, свързани с европейските фондове. И накрая, недостатъци в антикорупционната 
рамка". 
Съветът разполага с 1 месец да реши дали да приеме предложението, като той може да се удължи с още два. Приемането 
може да стане с квалифицирано мнозинство.  
Еврокомисар Хан уточни, че Унгария е направила някои предложения във връзка с тези опасения и допълни, че Комисията 
оценява положително част от тях. Затова Унгария трябва да я уведоми до 19 ноември за действията си в тази насока, след 
което отново ще бъде направена съответната оценка, която да покаже дали бюджетът на ЕС все още е под риск и дали са 
осъществени съответните реформи. "Има ангажименти за реформи, но предложението ни е предупреждение за това, 
което ще се случи, ако те не бъдат изпълнени", подчерта еврокомисар Хан. 
 
√ Над 500 световни лидери и високопоставени гости са в Лондон за погребението на Елизабет II 
Днес е държавното погребение на британската кралица Елизабет II. В Лондон пристигнаха над 500 държавни глави и 
високопоставени фигури от чужбина, сред които и българския президент Румен Радев. 
След четиридневно поклонение в най-старата зала на парламентарния комплекс, тази сутрин ковчегът с тленните останки 
на кралицата ще бъде преместен в намиращото се срещу парламента Уестминстърско абатство, където в 13.00 часа 
българско време ще започне държавното погребение. Ковчегът ще бъде пренесен на оръдейна платформа, теглена  от 
142- моряци. 
След него ще вървят крал Чарлз III и синовете му принцовете Уилям и Хари. Начело на процесията ще бъдат гайдарите и 
барабанистите на шотландските и ирландски полкове, заедно с членове на Кралските военновъздушни сили и гурките. 
За последен път държавно погребение в страната е имало през 1965 година, когато умира Уинстън Чърчил. 
Държавни глави от цял свят се стичат в Лондон, за да се присъединят към членовете на кралското семейство за отдаване 
на последна почит на Елизабет II. Целият британски политически елит и бивши премиери също ще присъстват. От цяла 
Европа пристигнаха монарси, много от които са кръвни роднини на кралицата. Тук са императорът и императрицата на 
Япония. 
Предполага се, че на погребалната церемония ще присъстват 2000 гости. Службата ще бъде ръководена от главния 
свещеник на Уестминстър Дейвид Хойл, проповед ще направи архиепископът на Кентърбъри Джъстин Уелби, а прeмиерът 
Лиз Тръс ще прочете откъс от Библията. Службата ще завърши с 2-минутно национално мълчание и националния химн. 
След службата с процесия ковчегът ще бъде откаран до арката Уелингтън в Хайд парк. 
Биг Бен ще отмерва всяка минута от процесията. Топовни салюти ще има също на всяка минута от Хайд парк. В 15.00 часа 
след като ковчегът пристигне до арката Уелингтън ще бъде прехвърлен на нова катафалка за последното му пътуване до 
двореца Уиндзор. След още една служба в църквата „Сейнт Джордж“ ковчегът ще бъде спуснат в намиращата се там 
кралската гробница. 
В последното си послание преди мащабното държавно погребение на британската кралица синът ѝ крал Чарлз III 
благодари на обществеността за подкрепата, оказана към скърбящото кралско семейство. 
"Докато всички се подготвяме да кажем последно сбогом, исках да използвам възможността да благодаря на всички тези 
безброй хора, които бяха толкова съпричастни и утеха за семейството ми и за мен в този момент на скръб", казва кралят в 
изявление на Бъкингамския дворец. 
Видеа и снимки можете да видите в специалната ни рубрика Траурът в Кралството. 
 

https://bnr.bg/page/traurat-v-kralstvoto
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√ Зеленски призова украинските сили да не се отпускат след успешната контраофанзива 
Украинският президент Володимир Зеленски обеща, че няма да има отпускане в битките за връщане на територия, 
загубена от Русия, след като високопоставен американски генерал предупреди, че не е ясно как Москва ще реагира на 
неуспехите си на бойното поле в Украйна. 
Генерал Марк Мили, който е председател на комитета на Обединените началник-щабове на САЩ, призова за бдителност, 
като каза, че войната "не върви много добре за Русия в момента". Той вижда рискове от ескалация от страна на Кремъл на 
фона на успешната контраофанзива на Украйна. Русия вероятно е разширила локациите, срещу които е готова да нанесе 
удари, в опит да подкопае духа на украинското правителство и народа, предупреждават и британските военни. Руската 
армия води кампания за набиране на доброволци за т.нар. от Москва "специална военна операция" в Украйна като 
предлага 3000 долара месечно заплащане. 
Украинската армия съобщи вчера, че нейните сили са отблъснали атаките на руските войски в районите на Харковска 
област на изток и Херсон на юг, където Украйна започна контраофанзива този месец, както и в части от Донецк на югоизток. 
В късното си видеообръщение президентът Володимир Зеленски каза, че усещането за затишие в бойните действия след 
украинските успехи в момента е лъжливо: 
"Възможно е сега на някой от вас да се струва, че след редица победи имаме някакво затишие, но това не е така. Това е 
подготовка за следващия ред, следващия ред много важни за нас думи, които на всяка цена трябва да звучат, защото 
Украйна трябва да бъде свободна, цялата. Изюм, Балаклея, Купянск и Харковска област - градове и населени места, които 
сме освободили -  тези думи звучат, звучат навсякъде. Мариупол, Мелитопол и Херсон също се чуват, но ще се чуват по-
често и силно, когато ги освободим". 
 
√ Байдън: САЩ ще продължат да подкрепят Киев 
Вашингтон ще защити Тайван в случай на китайска агресия, заяви американският президент 
Пандемията от Covid-19 в САЩ е приключила, заяви американският президент Джо Байдън в интервю за телевизия Си Би 
Ес. 
"Все още имаме проблем с Covid-19 и вършим много работа, свързана с това, но пандемията приключи. Ако забелязвате, 
никой не носи маска и всички изглеждат в доста добра форма, така че мисля, че нещата се променят. 
По въпроса за войната в Украйна американският президент каза, че Вашингтон ще продължи да подкрепя Киев, докато той 
се нуждае от това. Байдън отправи и призив към руския си колега Владимир Путин да не използва химическо или ядрено 
оръжие в бойните действия. 
Американските сили ще защитят Тайван в случай на евентуална китайска инвазия, каза още Байдън. По думите му 
Вашингтон ще се придържа към политиката си да смята острова за част от Китай. Според представител на Белия дом 
властите не са променили виждането си. 
А по въпроса за възможността да се кандидатира за втори мандат на президентските избори след две години, Байдън каза, 
че все още не е взел решение. По-рано той обяви, че ще участва в надпреварата. 
 
Икономически живот 
 
√ Доколко са достоверни мистериозните прогнози относно спадането цената на газа 
Реномираната инвестиционна банка Голдман Сакс прогнозира, че цените на газа в Европа ще спаднат наполовина до 
края на годината. Оптимизъм, който контрастира с мрачните сценарии за общо увеличение на цените на енергията 
през тази зима. В очите на някои икономисти анализът изглежда малко опростенчески, се отбелязва в обширен 
репортаж по темата на France 24. 
Слушайте внимателно: цените на газа ще спаднат наполовина в Европа до края на годината, твърди Голдман Сакс. Тази 
меко казано изненадваща прогноза реномираната американска инвестиционна банка развива в анализ, публикуван на 13 
септември. Според него Европа дори „ще разреши пъзела с цената на енергията“. 
Анализаторите на Голдман Сакс предвиждат, че цената на газа на европейския пазар ще спадне от „215 евро/Mwh 
(мегаватчас) в края на това лято до по-малко от 100 евро/Mwh през първото тримесечие на 2023 г.“ 
Голдман Сакс срещу Голдман Сакс 
Тази прогноза подхранва надеждите на европейския бизнес и домакинствата, че сметките за електроенергия през зимата 
няма да бъдат главозамайващи. В Европейския съюз цената на електроенергията се определя според формула, в която 
значителен дял имат разходите за производство на газ. Ако цената на този скъпоценен въглеводород се срине, както 
прогнозира Голдман Сакс, „това означава, че мрачните сценарии за скок на сметките на тока през тази зима просто 
няма да се осъществят“, твърди Лорънс Хаар, специалист по икономика на енергетиката в университета в Брайтън. 
Прогнозата обаче предизвиква множество съмнения. Голдман Сакс е вълк-единак, когато става дума за добри новини в 
областта на енергетиката. „Бях много изненадан. Никой друг в отрасъла не очаква такова развитие на цените“, 
признава Майкъл Брадшоу, специалист по енергийни въпроси в Университета в Уоруик. Дискусиите са по-скоро за това как 
да се защити икономиката срещу неизбежно покачване на цените на енергията в Европа. Загриженост, която дори беше в 
основата на речта от 14 септември на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Във Франция 
например, министър-председателят Елизабет Борн увери, че правителството ще ограничи увеличението на цените през 
2023 г. до 15%. 
В самата Голдман Сакс този анализ е изненадал не един човек. Преди около седмица същата банка публикува друга статия, 
в която прогнозира, че цените в Стария континент ще останат високи. 
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Откъде идва този пълен обрат? „Знаем, че банките са склонни да публикуват предубедени анализи, отговарящи 
на собствената им инвестиционна стратегия. Така че това е възможност, която не бива да се изключва“, признава 
Лорънс Хаар. Той смята обаче, че в този конкретен случай изводите са направени въз основа на „рационален“ анализ на 
ситуацията. 
Газохранилищата са пълни 
Банкерите от Голдман Сакс констатират изненадващо развитие на европейския газов пазар както от гледна точка на 
търсенето, така и на предлагането. От една страна, „европейските газови хранилища ще бъдат запълнени на 90% през 
октомври, което е повече от 80-те%, които Брюксел смята за необходими, за да няма недостиг през зимата“, 
подчертава Кристофър Дент, специалист по въпросите на енергийната политика в университета Edge Хил, Северен 
Ливърпул. 
Тази политика за предотвратяване на опасността от затварянето на крановете на газопроводите „Северен поток 1“ и „Ямал“ 
от страна на Москва с цел лишаване на Европа от газ, се изрази „чрез закупуването на по-големи количества втечнен 
природен газ, отколкото беше планирано“, отбелязва Дент. С други думи, основните страни износителки на втечнен газ 
(Катар, Малайзия, Австралия и Съединените щати) увеличиха доставките си за Европа. 
От друга страна, банкерите от Голдман Сакс „очакват по-голямо намаляване на търсенето на газ от предвижданото“, 
отбелязва Кристофър Дент. Мерките за икономия на енергия и усилията за по-голямо използване на възобновяеми 
енергийни източници би трябвало да доведат до намаляване на зависимостта на европейската икономика от газа. И когато 
има по-голямо от очакваното предлагане и намаляващо търсене, резултатът обикновено е понижаване на цените. 
Но за много наблюдатели това е „опростен и само краткосрочен анализ на ситуацията“, твърди Никълъс Голдбърг, 
енергиен експерт в Колумбийския университет. Вярата на банкерите от Голдман Сакс в ефективността на призивите за 
икономия на енергия „е много оптимистична и нищо не подсказва, че те ще бъдат стриктно спазвани“, уточнява 
Кристофър Дент. 
А какво можем да кажем за метеорологичните прогнози? 
Освен това в анализа не се споменава нито дума за времето, което е „определящ фактор за движението на цените“, 
уверява Николас Голдбърг. Ако е много студено и има слаб или никакъв вятър, например, ще има по-малко енергия от 
вятърни турбини и домакинствата ще са склонни да се отопляват повече. Два фактора, които биха могли да окажат 
значително влияние върху търсенето на газ и следователно върху цената му. 
„Ако Голдман Сакс има надеждна информация, която да им позволи да прогнозират времето от сега до началото на 
следващата година, бих могъл да започна да вярвам в тези прогнози“, казва Николас Голдбърг. 
Но това е много малко вероятно, тъй като „глобалното затопляне направи правенето на метеорологични прогнози още 
по-трудно, което от своя страна прави по-несигурни всички очаквания за промените в цените на газа“, добавя 
Кристофър Дент. 
Дългосрочен проблем 
Да не говорим, че цената на втечнения природен газ може да варира поради фактори, които нямат нищо общо с търсенето 
и предлагането в Европа. „Ако по някаква причина Азия се нуждае от повече втечнен газ, те ще предложат по-висока 
цена, за да осигурят нуждите си, което ще принуди Европа да се съобрази с тези цени“, обяснява Брадшоу. 
„Цената на газа е резултат от много по-сложна алхимия от това, което ни подсказват заключенията в анализа на 
Голдман Сакс “, изтъква експертът. Той обаче не изключва възможността за сбъдването на този сценарий за драстичен 
спад на цените, но оценява „шансовете като твърде малки„. 
Освен това спадането на цените не е задължително панацея за европейската икономика. „Очевидно би било добре за 
потребителя, но не непременно за другите играчи в икономиката“, споделя Майкъл Брадшоу. Първо, ако цените паднат 
драстично, операторите на газови хранилища ще преживеят много тежка зима, защото самите те ще са купили ценния 
въглеводород на високите цени от това лято. 
След това, „факторите, въз основа на които Голдман Сакс прави изводите си за срива в търсенето е учтив начин да се 
каже, че тази част от бизнеса, която се нуждае от газ (той не се използва само за производство на електричество, 
но също така и на торове, в химическата промишленост, в процеса на рафиниране) все едно вече не 
съществува“ подчертава Майкъл Брадшоу. 
Но преди всичко трябва да се спомене, че „може да сме успели да се справим с доставките на газ за тази зима, но какво 
да кажем за следващите няколко години?“, отбелязва Никълъс Голдбърг. Как ще успеем да запълним хранилищата 
следващото лято, ако Русия продължава да не доставя газ за Европа? Всъщност „просто няма достатъчно втечнен 
природен газ на пазара, за да компенсира загубата на руските доставки“, добавя и Майкъл Брадшоу. 
С други думи, Европа може би частично е решила пъзела с цените на енергията за тази година, но със сигурност не и този 
за зависимостта си от Русия. 
 
√ Евродирективата за минималната заплата – много шум за (почти) нищо 
Коментарът на Адриан Николов е от бюлетина на Института за пазарна икономика 
На фона на войната, проблемите в енергетиката и инфлацията е лесно да забравим, че текат и други процеси и се вземат 
други решения. Тази седмица с много висока подкрепа Европейският парламент гласува директивата за минималната 
заплата, която обещава големи промени в начина, по който се регулират пазарите на труда на страните членки. 
Идеята далеч не е нова – тъкмо обратното, корените ѝ са още в периода отпреди пандемията, като още тогава сме 
коментирали потенциалните последствия за българската икономика. Пространен анализ в началото на миналата година 
публикува и Литовският институт за свободен пазар; по тази причина няма да се спираме на основните предпоставки на 
законодателството, а само на новите елементи. 

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-parliament-approves-minimum-wage-directive/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-parliament-approves-minimum-wage-directive/
https://www.investor.bg/a/333-byudzhet-i-finansi/282446-ipi-kak-bi-se-otrazila-na-balgariya-evropeyska-minimalna-zaplata
https://www.investor.bg/a/333-byudzhet-i-finansi/282446-ipi-kak-bi-se-otrazila-na-balgariya-evropeyska-minimalna-zaplata
https://ime.bg/bg/articles/evropeiska-minimalna-zaplata-obsht-pogled/
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Интересно нововъведение е двойният минимален стандарт за изчисление на МРЗ. Досега дебатът на европейско ниво се 
въртеше почти изключително около изчисляването на минималното заплащане като дял от медианната заплата, но 
приетият тази седмица текст допуска и ползване на средната заплата за същите цели. Отношението обаче е друго – докато 
делът от медианната заплата е 60%, то при средната той би бил 50%. 
На пръв поглед употребата на средната заплата изглежда повече от странно – тя е много по-динамична от медианната, а 
и е много по-чувствителна на крайните ниски и високи стойности. Това е от особено значение в икономики като 
българската, където има много големи неравенства в заплащането между отделните икономически дейности и съответно 
подем или срив в някой отрасъл може да тласне средната заплата в една или друга посока. 
За да си обясним това наглед странно решение, обаче, трябва да разгледаме цялостния подход на регулацията на МРЗ на 
европейско ниво. Показателно е, например, че страните, които понастоящем нямат национална минимална заплата, няма 
да бъдат принуждавани да въвеждат такава. В този смисъл, приравняването на минималната заплата с дял или от 
медианната, или от средната заплата може да се изтълкува като даване на повече избор на страните членки да подберат 
подход, който по-близо отговаря на структурата на пазарите им на труда. 
В случая на България обаче, използването на брутната средна заплата за изчисляване на МРЗ би означавало нейното доста 
агресивно покачване. Ако би ни се наложило да я приравним с 50% от средната, това би означавало равнището ѝ да 
достигне приблизително 850 лева, много над настоящите 710. Остава отворен въпросът дали изчисленията ще се правят 
въз основа на актуални данни за средната заплата или със задна дата, както при линията на бедност, която изостава с 
година назад. Разбира се, ако страната избере да ползва медианата, скокът няма да е толкова значителен. 
Грешно е да се мисли и че директивата ще донесе със себе си спешни промени в практиката на страните членки. След 
приемането ѝ от Съвета европейските държава ще имат две години, за да въведат новия подход в националното си 
законодателство. По всичко личи, че дори и тогава поставянето на ограниченията ще имат най-вече козметичен ефект 
върху подхода към определяне на МРЗ. 
Редно е да се замислим в такъв случай защо ЕС изобщо се занимава с регулиране на сфера, която от една страна е много 
далеч от обичайните му компетенции, а избраният подход е достатъчно беззъб, за да не доведе до почти никакви промени. 
Отговорът се крие най-вероятно в политическата потребност да се демонстрира интерес и грижа за доходите на 
работниците с най-ниски заплати, а не от реално желание за решаване на съществуващи икономически проблеми. 
Въвеждането на директивата обаче може да доведе до отказ от реформа на национално ниво. Както нееднократно сме 
посочвали , ако приемаме за нужно да се прилага минимална работна заплата, то най-подходящият начин за нейното 
определяне е обвързването ѝ с набор от обективни макроикономически индикатори, които да описват състоянието на 
икономиката като цяло и на пазара на труда в частност. Подходът на ЕС на обвързване само с динамиката на средната или 
медианната заплата най-вероятно ще доведе до отказ от въвеждане на далеч по-прецизен МРЗ механизъм, който 
включително да може и да спре ръста ѝ в ситуации на по-тежка икономическа криза. 
Накрая, сред заложените цели на директивата е и разширяването на колективното договаряне до заложена цел от 80% от 
работниците. Това е и всъщност изискването, което може да нанесе най-много щети на пазара на труда по линия на 
ограничаването на свободата на договаряне и затваряне на голяма част от работниците в колективни договори, които са 
далеч от най-добрите възможни условия. Доколкото не е ясно точно какви ще са инструментите, с които ще бъде 
преследвана тази цел, обаче, можем само да се надяваме, че ще си остане в сферата на пожеланията. 
 
√ България далеч от средните нива в ЕС за риска от бедност 
През 2021 г. 95,4 милиона души в ЕС, представляващи 21,7% от населението, са били изложени на риск от бедност или 
социално изключване, т.е. са живели в домакинства, изпитващи поне един от трите риска от бедност и социално 
изключване (риск от бедност, тежки материални и социални лишения и/или живот в домакинство с много нисък интензитет 
на работа). Това е леко увеличение в сравнение с 2020 г. (94,8 милиона; 21,6% от населението). 
България (31,7%), заедно с Румъния (34), отново са с най-лоши показатели в ЕС. Леко успокояващо е, че спрямо 2020 година 
(33,6%) в страната ни има спад на тази рискова група. 
 

https://ime.bg/bg/articles/mrz-pak-raste-a-mehanizym-na-horizonta-nyama/
https://ime.bg/bg/articles/mrz-pak-raste-a-mehanizym-na-horizonta-nyama/
https://ime.bg/bg/articles/mrz-pak-raste-a-mehanizym-na-horizonta-nyama/
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За разлика от Румъния и България, най-нисък дял на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, е 
регистриран в Чехия (11%), Словения (13%) и Финландия (14%). 
Анализиран по пол, рискът от бедност или социално изключване в ЕС е бил по-висок за жените през 2021 г., отколкото за 
мъжете (22,7 % в сравнение с 20,7 %). За България съотношението е подобно, но с доста по-високи нива – 29.4% при мъжете 
и 33.9 при жените. 
В ЕС като цяло рискът от бедност или социално изключване за домакинства с деца е малко по-висок, отколкото за тези без. 
България обаче е с най-висок процент (33,8 %) при домакинствата в риск без деца. За сравнение Словакия и Чехия са 
съответно с 13,9 и 10,8. 
 

 
 
Сред 95,4 милиона души в ЕС, които са изправени пред риск от бедност или социално изключване, около 5,9 милиона (1,3% 
от общото население) са живели в домакинства, изпитващи едновременно и трите риска от бедност и социално 
изключване. 
През 2021 г. 73,7 милиона души в ЕС са били изложени на риск от бедност, докато 27 милиона са били в тежки материални 
и социални лишения, а 29,3 милиона са живели в домакинство с нисък интензитет на работа. 
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√ МРРБ: Акт 16 за газовата връзка с Гърция се очаква другата седмица 
Министър Шишков: Спряхме лошите практики в строителството, но не и големите инфраструктурни обекти 
Следващата седмица ще бъде издаден Акт 16 на Междусистемната газова връзка Гърция – България. За нея вече има Акт 
15, който е необходим за въвеждане в експлоатация. Очаква се утре надзорът и строителят да внесат в ДНСК окончателен 
доклад за въвеждане в експлоатация. Взели сме предварително съгласие от общините, през които минава газовата връзка, 
както и документи от дружествата, от които е необходимо. Обектът ще бъде въведен в експлоатация за няколко дни, ако 
надзорът е представил всичко, което трябва. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. 
Иван Шишков в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.  Той обясни, че инвеститорът е заявил пред него, 
че интерконекторът може да поеме по-голямо количество газ от договореното от държавата. 
В миналия служебен кабинет се опитахме да спрем лошата практика, а не големите инфраструктурни обекти. За 
съжаление, след седем месеца намерихме не категорично спрени лоши практики, а спрени обекти. Политиците използват 
магистралите повече за „сцена“, на която да се снимат, но накрая строителите бяха изгонени от нея. „Искаме да върнем на 
„сцената“ на магистралите и строителите, а не политиците”, подчерта регионалният министър. Той е категоричен, че 
политиците оттук нататък ще трябва да се захванат с големия проблем да планират всички магистрали и да направят много 
ясен алгоритъм кога и как ще се строят те. 
Министър Шишков коментира проблемите, свързани с участъците на АМ „Хемус“, и припомни също, че няма планиран 
възел между нея и обявената за национален обект магистрала от Русе до Велико Търново. Основен проблем при АМ 
„Хемус“ по отношение на първи до трети участък е, че вторият е възложен най-късно като строителство. Правят се срещи с 
всички строители, за да се направи ускорен график и магистралата да бъде построена в тези участъци. 
Подложили сме на обществено обсъждане текстове за търпимост, за да може отговарящите на нормите инфраструктурни 
обекти, които държавата е възложила и допуснала да се строят незаконно, да бъдат обявени за търпими и така да 
продължи строителството им. Сред тях освен 4 и 5 участък на АМ „Хемус“ има и язовири, посочи арх. Шишков. В редовния 
кабинет никой не обърна внимание на същността на този текст, така че ние ще го внесем в Народното събрание. 
Участъците по „Хемус” между Велико Търново и Търговище обаче още продължават да са строителна илюзия. Той се 
съгласи напълно с добавеното от водещия Георги Любенов определение „фантазия” и обясни, че там наистина няма нищо. 
Оказва се, че трасето не може да бъде потвърдено и всъщност строим аутобан до определена точка и нататък нямаме ясна 
категоричност как ще я продължим и откъде ще мине. Това е целият проблем и този огромен строителен хаос ще трябва 
да се оправи. Министър Шишков отново посочи, че за съжаление хаосът след седем месеца редовно управление не е бил 
оправен. Затова сега е време да се върнат строителите на обектите, които бяха по някакъв начин „изгонени” оттам от 
политиците. 
Работи се активно с Министерството на околната среда и водите, за да може да бъде решен проблемът с АМ „Струма” през 
Кресненското дефиле. Държавата беше поставена по недържавнически подход в много тежка ситуация. Министърът 
припомни, че има готов идеен проект за укрепване на свлачището преди тунел „Железница“, но за съжаление, това е 
единственото. Всъщност точно проблемът с това свлачище е най-големият абсурд, посочи той. И обясни, че тунелът ще 
бъде готов до месец, но лошото е, че не можем да го ползваме, защото за свлачището, което е открито още през октомври 
2020 г., не се е правило нищо дълго време. Още през септември миналата година по време на предишния служебен 
кабинет, когато арх. Шишков беше заместник-министър, бе възложил да се направи проект за укрепването му. Сега за 
година време оттогава поне има идеен проект. Той поясни, че преди няколко дни е имал среща със строителя, за да уточнят 
по какъв най-бърз начин може да бъде пуснато движението поне в едната тръба на „Железница”, но това не може да стане 
с магическа пръчка. 
До края на 2023 г. трябва да бъде завършена АМ „Европа“. Проблемният участък там е от Сливница до София. Учудващо е, 
че по време на редовния кабинет не се е случило нищо. Бях оставил на министър Гроздан Караджов писмо за съгласуване, 
за да може да се одобри подробния устройствен план на лота. Но това не стана. До десет дни ПУП на участъка от Сливница 
до София ще бъде гледан на върховен експертен съвет, който ще бъде свикан. „Имаше проблеми с кмета на Костинброд, 
вече се срещнах с него и подписахме споразумение”, отбеляза той. 
Инфраструктурните обекти бяха спрени не само като строителство, а и като проектиране и процедури, което е най лошото. 
А колкото повече се бавим, толкова повече няма да има какво да строим. Строим малко, защото нямаме планиране за 
повече, обобщи регионалният министър. 
Другата седмица изтича срокът на общественото обсъждане на Проекта на Методика за изменение на цената на договор 
за обществена поръчка при инфлация. С Постановление на Министерския съвет се очаква да се реши въпросът с 
индексацията на цените, съобщи арх. Шишков. 
 
√ Росен Христов: Електрозахранването в повечето засегнати места е възстановено 
Навременната намеса на институциите спаси рибна продукция за над 5 млн. лв. 
“Електрозахранването е възстановено в повечето точки, засеганати от бурята, като на много места се ползват временни 
трасета”. Това заяви министърът на енергетиката Росен Христов пред медии в Бургас. По думите му големите поражения 
са по 110-киловолтовата мрежа, като 12 електрически стълба са паднали. 
“Предварителната оценка е, че за възстановяването им ще са необходими около 2 месеца. Изискал съм още утре да ни 
бъде представен график и заедно с кризисния щаб да намерим вариант за по-бързо решение”, допълни Христов. Според 
него проблемът е сериозен и не може да се разчита на алтернативните трасета, предвид наближаването на отоплителния 
сезон. 
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“Екипите показаха способност бързо да се организират, през нощта бяхме във връзка с кризисния център на EVN, за което 
им благодаря, както и на кмета на Бургас г-н Николов и областния управител г-жа Нейкова”, каза още министърът. Заедно 
с тях той посети рибно тържище в Бургас, чиято продукция е била застрашена заради прекъсването на тока в резултат на 
бурята. “Температурата за замразените продукти беше критична. В момента електрозахранването е възстановено. Поради 
тази причина искам да изкажа благодарност в лицето на държавата - министъра на енергетиката Росен Христов, кмета 
Димитър Николов и областният управител проф. Мария Нейкова за намесата и бързата им реакция. В залите има 
продукция за общо около 5 млн. лева”, каза собственикът на борсата Ивайло Русинов. 
 
√ Задават се тежки времена за индустрията на прага на петролното ембарго и обещанието за реформа на газовия пазар 
Тенденцията за поевтиняване на бензина и дизела се запазва, докато цената на метана продължава да расте и вече 
достига почти 6 лв. за кг 
Тенденцията за поевтиняване на горивата и в частност на бензина и дизела, без метана се запазва вече цял месец в 
резултат на понижението на петрола. Така за последния месец бензин А95 е поевтинял с 0,19 лв. за литър или с 5,88 %, или 
ако на 19 август е струвал 3,23 лв. за литър, то на 18 септември вече е 3,04 лв. за литър. В годишно изражение обаче 
поскъпването се запазва като спрямо 18 септември 2021 г. цената на базовия А95 се е увеличила с 0,77 лв. за литър или с 
33,92 %. 
При дизела също се наблюдава поевтиняване за последния месец, но значително по-малко отколкото при бензин А95 - с 
0,07 лв. за литър или с 2.08 % - от 3,37 лв. за литър на 19 август до 3,30 лв. за литър на 18 септември. 
Както и при бензина, така и при дизела в годишно изражение картината е по-различна. Спрямо 18 септември 2021 г. 
поскъпването при дизела, при отчитане на вече посочения спад, съставлява 46,02 % или с 1,04 лв. за литър. 
При пропан-бутана поевтиняването за последния месец е с 0,09 лв. за литър или със 7,26 % като според данните на Fuelo.bg 
през август той е струвал 1,24 лв., а през септември вече спада до 1,15 лв. за литър. За разлика от бензина и дизела обаче 
тук понижението, макар и незначително е и на годишна база - с 1,71 % или с 0,02 лв. за литър. Пропан-бутанът е бил най-
скъп в периода 6 -14 май, когато е струвал 1,61 лв. за литър. 
Напълно противоположна е ситуацията при метана, при който тенденцията за поскъпване остава в сила. При този тип 
гориво за последния месец поскъпването е от порядъка на 8,91 % или с нови 0,48 лв. за килограм. Тоест, ако на 19 август 
метана е струвал 5,39 лв. за килограм (кг), то на 18 септември цената му вече расте до почти 6 лв. - 5,87 лв. за кг. 
В годишно изражение скокът е стряскащ - плюс 210,58 % или с 3,98 лв. за кг. - от 1,89 лв. за кг. На 18 септември 2021 г. до 
вече посочените 5,87 лв. за кг. 
Безспорно цените на петрола и газа на световните пазари са в основата на движението на ценовите нива и по родните 
бензиностанции. Намесата на правителството с подкрепата за отстъпка от 25 стотинки за литър се прие радушно и това на 
практика донякъде успокои потребителите на дребно. Преди изборите не се очаква особена промяна, напротив, ако 
тенденцията за поевтиняване се запази, заедно с подкрепата от 25 ст. за литър поне до края на ноември - средата на 
декември се очаква спокойствие. Още повече, че отмина и сезонът на летните пътувания. До известна степен спокойствие 
се очаква и след разговорите на президента и правителството с ръководството на рафинерията в Бургас - "Лукойл Нефтохим 
Бургас". 
Тази ситуация обаче не може да се очаква в дългосрочен план. Причината не е в ситуацията на родна почва, а е напълно 
зависима от външни фактори. Както е известно на 5 декември влиза в сила ембаргото на ЕС върху вноса на руски петрол, 
а на 5 февруари и върху вноса на нефтопродукти. Едновременно с това се очаква въвеждането на таван на цената на руския 
петрол. С много малки изключения анализаторите предупреждават, че цената на петрола сорт Brent ще се повиши в 
диапазона 125 - 130 долара за барел. За сравнение, цената на Brent на лондонската борса ICE се движи през последния 
месец (18.08 - 16.09) в диапазона 95.76 - 91.35 долара за барел. 
Очаквани промени на петролния пазар 
Пренасочването на товарите с руски петрол е в пълна сила още от пролетта на тази година, но окончателното установяване 
на новата ситуация ще може да е ясно не по-рано от година. Все пък към днешна дата могат да бъдат направени някои 
изводи. 
Русия може да намери нови пазари за половината от суровия петрол, който ще бъде забранен от Европейския съюз от 
декември, според анализаторите от енергийната компания Kpler, която се базира на ежедневното проследяване на 
движението на товарите. В свое проучване компанията посочва, че през предстоящата зима Индонезия, Пакистан, 
Бразилия, Южна Африка, Шри Ланка и някои страни от Близкия Изток може да купуват от Русия до 1 млн. барела суров 
петрол на ден. 
Руската петролна индустрия има дял от около 10 % от световното производство и се приема като ключов източник на 
приходи за страната, която вече се сблъсква със сериозни санкции слез нахлуването на руски войски на територията на 
Украйна. Припомняме, че петролните приходи на руската страна са в пъти над тези от природен газ. Страните-членки на 
ЕС, както и преди купуват руски петрол, но през декември влиза в сила забраната за голяма част от суровия петрол от сорт 
Urals, а през февруари и за нефтопродукти. Това означава спиране на вноса на руски суров петрол от 1,3 млн. барела на 
ден от 5 декември , както и та 900 барела на ден нефтопродукти. 
В публикувания по-рано през седмицата доклад на МАЕ експертите очакват, че това може да доведе до спад на добива на 
петрол в Русия почти с 2 млн. барела на ден в сравнение с времето преди войната в Украйна, освен ако този обем не бъде 
пренасочен към други региони и страни. 
Руските компании вече пренасочиха своите доставки към Азия и основно към Индия и Китай, след отказа на някои от 
европейските купувачи. Всички тези проблеми водят до това, че петролът сорт Urals се продава с все по-значителна 
отстъпка по отношение на еталона Brent. Отстъпката по последни данни вече варира до 40 на сто от цената на сорт Brent. 
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Преразпределянето на световните потоци от суров петрол може да доведе до изместване и на част от експорта на други 
страни членки на ОПЕК+. Според мнението на анализаторите от Kpler, Нигерия може да загуби дял от пазара си в 
Индонезия, а Саудитска Арабия - в Пакистан. 
Близкият Изток, който през тази зима може да поеме до 500 хил. барела руски петрол на ден може да пренасочи за експорт 
петрола, използван преди на вътрешния пазар, предполагат наблюдателите. Ситуацията се усложнява допълнително от 
предложението за "таван" на цената на руския петрол. 
Прекъсванията в доставките на петрол в Европа ще се появи през зимата, ако ЕС спре да купува руски петрол, а след това 
и нефтопродукти. Независимо дали има ограничения, или не за покупки цените ща скочат. Освен това се допуска, че 
повишението на ценовите нива може да се случи по време на междинните избори в САЩ, а също така и случайно да 
съвпадне с остър недостиг на газ в Европа. 
Проблемът с доставките може и да мине без огромни щети за световната и европейската икономика. Все пак рисковете 
остават, въпреки възможността за запълване на недостига пренасочването на товарите и от друга заради запазване и 
засилване на тенденцията за прехвърляне на петрол от един друг танкер в морето. Опасността за екощети ще се засили, 
но тук няма да се спираме на това. Отражението върху цените като цяло предстои. 
Газов пазар 
При газа, който е критичната линия по отношение на продължаващата енергийна война в Европа ситуацията е различна. 
Експертите са категорични, че през зимата руският тръбопроводен газ няма да намери достатъчно добър пазар. Причините 
са няколко - липса на геополитическа подкрепа, разрушеното търсене в Европа от една страна и от друга заради 
възобновяемите енергийни източници и рецесията. Експертите са категорични, че политиката, която европейските власти 
предприемат не само може, но ще бъзе опасна като цяло за западната икономика. 
Както сочат предварителните очаквания, Русия може да манипулира така ситуацията, че спирането на вноса на руски 
петрол да съвпадне със стопирането на газовите потоци и то напълно. Подобно положение ще се отрази най-съществено 
на Германия, но не по-малко ще е влиянието и върху други страни, което ще доведе до преразпределяне на газа от други 
източници на внос, а и до ново затваряне на заводи. Съвпадението с високите цени на петрола не трябва да се изключва, 
още повече и заради тенденцията за пренасочване на някои производства от газ към петрол. 
Пазарът на газ е доста по-малък от тази с петрол, транспортирането му е по-скъпо и не така гъвкаво. Това прави 
международните газови пазара по-крехки и трудно възстановими след силното сътресение през лятото на таза година. В 
момента европейският газов пазар практически е разбит , което се отразява и международния газов пазар, а руската страна 
със сигурност е наясно, че вече няма какво да губи. Разбира се, има подробности, които не бива да се подминават, но които 
са важни предвид стъпката на реформата на газовия пазар, за който се готви Европа. Казват, че Русия не е надежден 
доставчик, но ако се върнем малко назад в изказванията и действията на европейските политици ще видим, че заявките 
за пълен отказ от руския газ през 2025 г. са предшестващи. Връщането назад в годините, по времето на разследването 
срещу "Газпром" вади още една от стъпките - промяната на формулата по газовите договори - от обвързване към цената 
на петрола, с обвързване към цената на газа на спот пазара. 
Сега Европейската комисия иска да реформира TTF, но това ще отнеме време и няма как да стане с магическа пръчка. Целта 
е отвързване от цената на електрическата енергия, но въпросите са изключително много, а експертите са категорични: 
намеренията са добри, но политическата намеса ще разруши пазара напълно. Всъщност с подсказването беше направено 
- реформата като цяло ще отнеме десет години. След като няма тръбопроводен газ, заради отказа на Европа, а 
доставчиците на LNG настояват за дългосрочни договори е нормално на масата да стои въпроса какво следва. Големият  
въпрос, който остава е какво означа всичко това за икономиката. Прогнозата за трудни времена може да се разшири 
минимум до средата на десетилетието, а може би и след това? 
Текстът е публикуван първо в Dir.bg 
 
√ Губеща седмица за пазарите на акции от двете страни на Атлантика 
На БФБ най-голям спад отчита широкият индекс BG BX40 (-0.55%), следван от равно претегления BG TR30 (-0.033%), 
измерителят на българските „сини чипове“ SOFIX (-0.24%) и секторния BT REIT (-0.03%) 
Масови загуби по пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан, вкл. и в България регистрират фондовите 
борси през третата седмица на септември (12-16). Еднаквият низходящ тренд се дължи на нарасналите притеснения, че 
централните банки не могат да се справят с галопиращата инфлация, която през отминаващата седмица след ревизия в 
някои страни регистрира нови обезпокояващи повишения за САЩ (8.3%), Франция (5.8%), Великобритания (9.9%) и 
България (17.7%) на годишна база за август, въпреки забавения ръст в някои от големите икономики. Това притеснява 
инвеститорите, повечето от които смятат, че повишаването на лихвите от централните банки като противодействие на 
поскъпващите потребителски стоки и услуги не дава резултати. 
Страховете на инвеститорите допълнително се подклаждат от страховете за икономическия растеж, очакванията за по-
нататъшни повишения на лихвите и продължаващата волатилност на енергийния пазар, които натежават върху цената на 
акциите, смятат анализатори, анкетирани от „Ройтерс“. Световната банка предупреди в четвъртък, че рисковете от рецесия 
до края на 2022 година и с по-голяма сигурност през 2023 г. нарастват, заради едновременното повишаване на лихвените 
проценти от централните банки и нарастващата енергийна криза в Европа. 
Седмичната равносметка за БФБ 
През третата седмица на септември (12-16) Българската фондова борса (БФБ) приключва търговията с понижения и за 
четирите индекса, какъвто е трендът и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк и на борсите във Франкфурт, Милано, Париж и Лондон и 
Рим, при това за втора поредна седмица. Най-голям спад отчете широкият индекс BG BX40 (-0.55%), следван от равно 
претегления BG TR30 (-0.033%), измерителя на българските „сини чипове“ SOFIX (-0.24%) и секторния BT REIT (-0.03%). 
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Предишната седмица (5-9 септември) също и четирите индекса затвориха в червената зона. Най-голям спад регистрира 
SOFIX (-1.43%), следван от BG BX40 и BG TR30 (и двата със спад от 0.07%) и секторния BT REIT (-0.03%). 
През първите две седмици на август трендът беше възходящ. В периода 8 -12 август три от индексите на БФБ завършиха с 
повишения: SOFIX (+1.77%), BG TR30 (+1.07%), BG BX40 (+0.96%) и само BT REIT със спад (-0.40%). В първата седмица на 
август (1-5) и четирите борсови индикатора отметоха повишения, като най-голямо беше нарастването при SOFIX (+1.45%), 
следван от BG BX40 (+1.08%), BT REIT (+1.07%) и BG TR30 (+0.93%). Така август засега се очертава да е печеливш месец, тъй 
като от началото на осмия месец до 26 август три от четирите индекса са с повишения: с най-висок ръст е SOFIX (+1.34%), 
следван от BG BX40 (+1.01%), BG  BX30 (+0.98%) и само BG REIT e с понижение (-0.34%). 
Месечни равносметки от началото на годината 
Август е вторият месец на 2022 година, който е печеливш. Първият беше март, който засега е най-печеливш: BG TR30 
(+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%). През миналия месец с най-висок ръст завърши SOFIX (+2.10%), 
следван от BG BX40 (+0.74%) и BG TR30 (+0.73%), единствен регистрира спад BG REIT (-0.25%).   
Юли е вторият месец от началото на годината, след февруари, в който БФБ регистрира преобладаващи загуби на индексите. 
През седмия месец на 2022 година с най-силен спад завърши BG BX40 (-2.74%), следван от SOFIX (-2.20%) и BG TR30 (-1.47%), 
с повишение беше само BG REIT (+1.45%). Засега февруари е най-губещият месец за 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 
(-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%). 
През юни беше регистриран четвъртият месечен паритет – два от измерителите в зелено и два в червено: със спад 
приключиха SOFIX (-0.77%) и BGBX (-0.23%), а с повишения BG REIT (+0.12%) и BGTR 30 (+0.10%). През май на БФБ с ръст 
завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 (-0.69%) и SOFIX (-0.17%). 
Април, който беше вторият с паритет: с нарастване завършиха BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), а с понижения за SOFIX 
(-1.23%) и BG TR30 (-0.46%). Същото беше и съотношението през януари: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с ръст BG TR30 
(+2.03%) и BG REIT (+1.65%). 
На годишна база, спрямо 16 септември 2021 година, и четирите индекса са със стабилен ръст: най-голямо повишение е 
регистрирано от SOFIX (+14.76%), следван от BGTR 30 (+14.14%), BG REIT (+12.62%) и BGBX 40 (+7.87%). 
БФБ отчете по-висок седмичен оборот 
спрямо предходната седмица (5 -9 септември). Осъществени са 2 213 сделки с 8 234 978 лота за 9 742 686 лева, спрямо 
1 466 сделки с 12 688 352 лота за 8 788 515 лева или с 478 сделки и 954 171 лева повече, но с 4 453 374 лота по-малко. 
С най-голям седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 15 дружества. Най-голям седмичен оборот отчете германската 
Siemens AG (SIE) с 84 сделки за 458 522 евро (896 777 лева), следвана от германската Volkswagen AG (VOW3) с 20 сделки за 
447 506 евро (875 232 лева), НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 38 сделки за 779 450 лева; Еврохолд България 
АД (EUBG) с 13 сделки за 737 08 лева; НДФ Динамик (DYN) с 18 сделки за 720 110 лева; американската Nvidia Corporation 
(NVD) с 20 сделки за 264 720 евро (517 739 лева); Ексклузив Пропърти АДСИЦ (EXPR) с 8 сделки за 392 755 лева; Доверие 
Обединен Холдинг АД (DUH) със 139 сделки за 358 701 лева; Монбат АД (MONB) с 54 сделки за 322 578 лева; Софарма 
Трейдинг АД (SFT) с 58 сделки за 278 182 лева; Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) със 143 сделки за 261 545 
лева; Телематик Интерактив България АД (TIB) с 54 сделки за 259 727 лева; Химимпорт АД (CHIM) с 84 сделки за 248 662 
лева; Неохим АД (NEOH) с 37 сделки за 228 050 лева; Софарма имоти АДСИЦ (SFI) с 25 сделки за 213 168 лева. 
Петнадесетте дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 7 089 764 лева, формират 72.77% 
от седмичния оборот на БФБ. 
След като и четирите индекса регистрират седмични понижения, 
губещите акции са повече от печелившите 
при съотношение 88% за губещите към 10% за печелившите и 2 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията 
също е по-голямо при губещите: при емисиите (56% за губещите към 31% за печелившите и 13 на сто без промяна), при 
обемите обороти в лева (54% за губещите към 27% за печелившите и 19 на сто без промяна), и при сделките (59% за 
губещите към 36% за печелившите и 5 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ* 
Седмичният преглед (12-16 септември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба: 
- при SOFIX е регистрирано седмично понижение с 0.24% спрямо спад с 0.96% в предходната седмица. През отминалите 
пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 1 131 149 лота за 2 772 686 лева 
спрямо 5 406 502 лева седмица по-рано; 
- при BGBX 40 е отчетен спад с 0.55% спрямо понижение с 0.69% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 550 307 лота за 3 782 866 лева 
спрямо 6 286 577 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 е регистрирано понижение с 0.33% спрямо спад с 0.53% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 198 273 
лота за 3 493 624 лева спрямо 6 450 404 лева седмица по-рано; 
- секторният BG REIT е със спад от 0.03% при понижение от 0.35% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 134 039 лота за 320 193 лева спрямо 244 027 
лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
- Син Карс Индъстри АД (SIN) е начело в групата на най-печелившите акции със седмичен ръст от 20.44% и оборот от 53 778 
лева, при последна цена от 1.090 лв./акция и пазарна капитализация от 22 392 599 лева; 
- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е с повишение от 8.12% и седмичен оборот от 102 618 лева, при последна 
цена от 1.730 лв./акция и пазарна капитализация от 219 934 848 лева; 
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- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е с нарастване от 4.96% и седмичен оборот от 358 701 лева, при последна цена от 
7.620 лв./акция и пазарна капитализация от 163 828 895 лева; 
- БГ Агро АД (BGAG) е с печалба от 4.05% и седмичен оборот от 21 984 лева, при последна цена от 1.540 лв./акция и пазарна 
капитализация от 62 150 458 лева; 
- Ексклузив Пропърти АДСИЦ (EXPR) е с ръст от 3.45% и седмичен оборот от 392 755 лева, при последна цена от 1.500 
лв./акция и пазарна капитализация от 14 178 510 лева. 
Най-губещите акции 
- американската Nvidia Corporation (NVD) е начело в групата на най-губещите акции, с понижение от 22.87% и седмичен 
оборот от 264 720 евро (517 739 лева), при последна цена от 132.240 евро/акция; 
- американската Intel Corporation (INL) е със загуба от 11.21% и седмичен оборот от 209 553 евро (409 843 лева), при 
последна цена от 28.680 евро/акция; 
- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е със спад от 7.75% и седмичен оборот от 25 317 лева, при последна цена от 2.380 лв./акция и 
пазарна капитализация от 7 229 805 лева; 
- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е с понижение от 6.90% и седмичен оборот от 40 454 лева, при последна цена от 27.000 
лева/акция и пазарна капитализация от 
- американската фармацевтична компания Pfizer Inc. (PFE) е с понижение от 3.56% и седмичен оборот от 107 304 евро 
(209 865 лева). 
Енергийните компании на БФБ 
Акциите на Електроразпределителни мрежи Запад АД (CEZD) и Електрохолд Продажби АД (CEZE) вече не се търгуват на 
БФБ, тъй като от Енергийният холдинг Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), част от Еврохолд България АД, придоби 
на 100% от капитала на двете дружества. Придобиването на всички акции в двете компании е резултат от последните 
отправени търгови предложения за изкупуване на акциите на миноритарните акционери, които мажоритарният акционер 
преди това не притежаваше. Процедурата започна на 29 август и приключи на 7 септември. EEEC придоби допълнителни 
14 416 акции на ЕРМ Запад за близо 4.376 млн. лв. (2.237 млн. евро) или 303.55 лв. (155.2 евро) на акция, както и 117 акции 
на „Електрохолд Продажби” за 3.412 млн. лв. (1.744 млн. евро) или 29 161.02 лв. (14 909.79 евро) на акция, съобщи на сайта 
си Еврохолд. 
От там уточниха, че компаниите от групата на Електрохолд остават достъпни за инвеститорите на борсата през крайния 
собственик - Еврохолд, чийто акции се търгуват на борсите в София и Варшава, и в чийто отчети се консолидират 
резултатите на всички подразделения на енергийната група. „С тази стъпка подобряваме и лихвените условия по 
синдикирания заем, отпуснат за придобиването на енергийния бизнес”, коментира Кирил Бошов, председател на 
Управителния съвет на „Еврохолд България”. 
Другите енергийни компании на БФБ през отминалите пет работни дни (12-16 септември): 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 1 000 акции за 870 лева на 16 септември, след което цената им се 
е повишила с 6.10%, при последна цена от 0.870 лв./акция и пазарна капитализация от 15 972 199 лева; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август сък 150 акции за 210 
лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.400 лв./акция и пазарна капитализация от 18 670 218 
лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 8 септември със 158 акции за 111 лева, след 
което цената им се е повишила с 9.38%, при последна цена от 0.700 лв./акция и пазарна капитализация от 17 575 887 лева; 
- Атоменергоремонт АД (ATOM) се са реализирани сделки, като последната е била на 31 август с 80 000 акции за 416 000 
лева, след което цената им се е повишила с 4.00%, при последна цена от 5.200 лв./акция и пазарна капитализация от 79 
846 728 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана сделка на 14 септември, с 10 акции за 36 лева, което цената им се е 
повишила с 2.86%, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват 
и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата работна седмица не са реализирани сделки, като 
последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, 
оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 29 август с 2 акции за 40 лева, след което 
цената ми не се е променила, при последна цена от 20.000 лв./акция и пазарна капитализация от 174 100 800 лева; на БФБ 
се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но през отминалата седмица не са реализирани сделки, като 
последната е била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е 
променила. 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 26 август с 10 000 акции за 16 000 
лева, след което цената им се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 46 268 781 
лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации 
за 286 000 лева при номинална стойност от 1000 лева номинал/брой, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000 лева номинал/брой; 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg. 
* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни 
и същи емисии са включени в два и повече индекса. 
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Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света. 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg 
 
√ Какво е енергийна бедност и кога този термин ще има дефиниция у нас? 
Защо да знаем кои са енергийно бедните у нас е толкова важно? Според двете основни дефиниции това ще са поне 30-
35% от домакинствата 
Дефиницията за енергийна бедност е на път да получи зелена светлина в Комисията за енергийна ефективност и енергийна 
бедност към Консултативния съвет по Европейската зелена сделка, научи 3еNews и Dir.bg.  Срещите все още продължават. 
Оказва се обаче, че на по-голяма част от събиранията не са присъствали представители на Министерството на труда и 
социалната политика. Това е ключово министерство по отношение на политиките към домакинствата хората в социален 
риск. 
Основната концепция: от дохода на семейство да се извадят разходите за енергия за постигане на комфорт от 20 
градуса в дома 
Двете основни дефиниции, които се обсъждат в момента са на Българската академия на науките (БАН) и на Центъра за 
енергийна ефективност ЕнЕфект. Съществува и трето, по-старо предложение, представено от Министерството на 
енергетиката. Няма разминавания в основната концепция – дефинициите предлагат определяне на енергийно бедните 
домакинства чрез изчисление на разполагаемия доход след покриване на разходите за енергия. Това става, като от 
доходите на домакинствата се извадят разходите за енергия за постигане на нормален комфорт за живот в жилището от 
20 градуса по Целзий през зимата. Ако оставащият разполагаем доход е под официалната линия на бедност, която сега е 
413 лева, то домакинството е енергийно бедно. 
Предложението на БАН е много по-детайлно и по–прецизно, като включва по-голяма конкретика. Според ЕнЕфект обаче 
би могъл да се направи компромис с прецизността за сметка на това да бъде по-разбираема и опростена формулата за 
изчисляване на енергийната бедност и да не се налага държавната администрация да проверява по домовете данни, 
декларирани от домакинствата, защото няма капацитет за това. Ако не могат да се съберат и проверят всички данни, е по-
добре да се приеме, че отделни домакинства ще получат помощ без да имат реална необходимост, но програмите ще 
бъдат изпълнявани по-лесно и политиките ще бъдат реализирани. 
Ще бъде създаден калкулатор за енергийната бедност 
Съществува идея е да се създаде калкулатор, който да изчислява енергийната бедност. Според БАН е важно да се включат 
и другите разходи на домакинството не само за отоплението, но разходи за осветление, уреди, топла вода и за охлаждане, 
както и методики за максимална отопляема площ според броя членове на домакинство, разположение на апартамента, 
вече приложени мерки за енергийна ефективност и др.. Но няма официална методика за изчисление на необходимата 
енергия за охлаждане, а методиката за топла вода е неприложима, коментира Драгомир Цанев, изпълнителен директор 
на ЕнЕфект. Уредите и осветлението пък зависят от навиците на домакинството. 
Въпреки че разходите за охлаждане постепенно се увеличават, основният разход остава за отопление, а отоплителният 
сезон е много по-дълъг, затова може той да се вземе за отправна точка. „С фокус групите и дискусиите с уязвими граждани, 
които направихме по проект „Fair Energy Transition for All“ (FETA), за пореден път потвърдихме, че отоплението е най-
големият проблем за бедните, то е над 70% от разходите за енергия и по статистика. Добрата новина е, че хората вече 
осъзнават, че мерките за енергийна ефективност действително намаляват разходите им“, допълни Драгомир Цанев. 
Всъщност в опростената дефиниция ще са необходими единствено данни за разхода на единица площ на квадратен метър, 
квадратурата на жилището, основен метод на отопление- топлофицирано жилище в град или нетоплофицирано жилище 
и източник на отопление, информация за дохода. Ако имаме тези данни, можем лесно да изчислим дали средствата, с 
които домакинствата ще разполагат след разходите за отопление, са повече или по-малко от линията за бедност за 
домакинство, изчислена по официалната методика на ОИСР, както предлага и БАН. 
Какви са основните спорове и отворени въпроси все още 
Енергийната бедност е важен показател по програмата за обновяване на сградния фонд. До края на годината България 
трябва да въведе дефиницията за енергийна бедност, което да стане с промени в Закона за енергийна ефективност. Това 
е една от основните реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост. Но заради различни все още отворени 
въпроси колко детайлна да е дефиницията, явно приемането й ще бъде оставено за след изборите. Важно е също кой ще 
администрира процеса - дали това ще е Министерство на труда и социалната политика, Министерство на енергетиката или 
Министерство на регионалното развитие. Но предвид липсата на консенсус до момента, явно и този въпрос няма 
окончателно решение. 
Определението е важно, за да знаем кои са приоритетните домакинства по програмите за обновяване на сградите 
От март 2023 г. програмите ще изискват съфинансиране от гражданите в размер на 20%, но енергийно бедните трябва да 
са освободени от това задължение. Кои са те, ще покаже дефиницията. Също така показателят за енергийна бедност е 
основен елемент в процеса по пълна либерализация на пазара и защитата на уязвимите потребители. По план България 
поетапно ще премахва регулираните цени на електрическа енергия до края на 2024 година. 
Пазарът на електрическа енергия в България е частично либерализиран, като регулираният дял е 40%. От 2007 г. всички 
крайни клиенти, в това число и битовите потребители, имат право да купуват електрическа енергия по договорени цени, 
като свободно избират своя доставчик на електрическа енергия. Поетапното премахване на регулираните цени за крайните 
потребители ще доведе до увеличаване на конкуренцията между доставчиците на електрическа енергия, но в също време 
това излага потребителите на по-голямо ценово непостоянство. За да се гарантира защитата на енергийно уязвимите 
клиенти, държавата ще въведе мерки за подпомагане, заради което основна роля играе именно дефиницията за 
енергийна бедност. 
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Освен това според европейското законодателство при проектирането на мерките за енергийна ефективност държавите 
членки трябва да вземат предвид необходимостта от облекчаване на енергийната бедност. А ефективните дейности за 
намаляването на енергийната бедност трябва да включват мерки за подобряване на енергийната ефективност в сградния 
фонд едновременно с мерки, свързани със социалната политика – например прогресивни тарифи в зависимост от 
използваното количество енергия, включващи базови количества, покриващи основните нужди, на защитени достъпни 
цени. Това при нас няма как да се случи все още при положение, че нямаме общовалидна приета дефиниция. 
Механизмът за защита на уязвимите от бедност групи население ще включва критерии за идентифициране, финансови и 
нефинансови мерки за тяхната защита. Този механизъм за подпомагане на уязвимите потребители на електрическа 
енергия е предназначен да осигури през цялата година минималните необходими количества електрическа енергия за 
тези потребители извън техните нужди за отопление, за които се предоставя социална помощ. Мерките предлагат 
възможности за разходно ефективната трансформация на съществуващите сгради в сгради с близко до нулево нетно 
потребление на енергия (nZEB). 
Сградите в ЕС използват 40% от произведената енергия и на сградите се падат 36% от произведените въглеродни емисии. 
За постигане предложената от Комисията цел  за намаляване на емисиите с най-малко 55% до 2030, Европейския съюз 
трябва да намали емисиите на парникови газове от сградите с 60%, изразходването на енергия с 14% и разходът на енергия 
за отопление и охлаждане с 18%. Това е изключително предизвикателство за всички страни, защото всички мерки, които 
трябва да се вземат зависят от хората и от тяхната способност и възможност да спестяват енергия и/или да инвестират в 
мерки за енергийна ефективност. 
В България само 4% от многофамилни жилища са обновени, което означава, че изразходват много енергия. 
Според двете  основни дефиниции вероятно около 30-35% ще бъдат енергийно бедните у нас 
Според данни на един от проектите STEP по Хоризонт 2020, който прави анализ за енергийна бедност в ЕС, включително и 
в България, 40% от хората не могат да поддържат адекватно отопление в дома и повече от 10% от месечния им доход отива 
за разходи за електричество. Но това означава ли, че всички, които отговарят на този критерий са енергийно бедни? Вярно 
е, че при 10%-овото правило много повече от половината домакинства ще са бедни. Според двете  основни дефиниции 
вероятно около 30-35% ще бъдат. Цените на енергоносителите обаче се вдигат, каза Цанев. 
Според доклада липсата на дефиниция за енергийна бедност се дължи на това, че пазарът на електроенергия в България 
не е либерализиран. Правителството държи ниски цени за домакинствата и разликата се заплаща от индустрията – така се 
получава кръстосано субсидиране на домакинствата. Но тази политика повлиява негативно върху цялостната енергийна 
система в страната. В момента се подпомагат ограничен брой домакинства само през зимния период чрез помощите за 
отопление, които стимулират основно неефективното използване на дърва и въглища. Не се отчитат увеличаващите се 
разходи за енергия за охлаждане през лятото и много други важни показатели. Според анализаторите в момента 
политиката ни решава последствията вместо да се пребори с причините за енергийната бедност. 
Дефиниция липсва и в много други страни, не само в България 
Какъв е опитът на други страни страни за справяне с проблема? 
Всъщност все още много страни в Европа нямат дефиниция за енергийна бедност. Определянето на уязвимите семейства 
си остава един много труден и ключов въпрос за всички икономики. 
В Латвия уязвими са хората с ниски доходи от 128 до 360 евро 
В Латвия също няма дефиниция за енергийна бедност, но според нивата на доходите в различните общини се определят 
хората с ниски доходи от 128 до 360 евро. Съществува и определение за общинска схема за подпомагане с материална 
подкрепа за уязвими семейства с ниски доходи за задоволяване на техните основни нужди.  Процентът на риск от бедност 
или социално изключване за възрастните хора е 49% през 2018 г.  при средно за Европейския съюз 18,2% през 2017 година, 
за хората с увреждания е 40,7% през 2017 г. при 29,3% средно за ЕС. 
В Полша също няма законово определение за енергийна бедност. Съществува обаче механизъм за финансова намеса за 
най-уязвимите потребители. Потребител, който е обявен за уязвим от системата за социално подпомагане и има право на 
жилищна помощ, може също да кандидатства за енергийна добавка. Интересното е, че според проучване от 2019 г. 59,5% 
от поляците посочват, че имотът, в който живеят, е ремонтиран. 20% от анкетираните нямат познания по тази тема. 19,5% 
казват, че имотът не е ремонтиран. Почти две трети от анкетираните се опитват да използват електричество и отопление, 
за да спестят от сметки (64,7%). Но също така относително голям процент от анкетираните (35,3%) не го правят. 
Повече от 12% от хората в Полша живеят в енергийна бедност 
Проблемът, пред който са изправени уязвимите граждани в Полша, е, от една страна, липсата на подходящи жилища и 
топлоизолация, а от друга необходимостта от отопление на отделни помещения. Разпределението на енергийната бедност 
сред поляците зависи главно от характеристиките на домакинството и от характеристики на обитаемите сгради. Наличните 
данни за енергийната бедност от Института за структурни изследвания показват, че през 2016 г. 12,2% от хората в Полша 
са живели в енергийна бедност, което в абсолютно изражение означава 4,6 милиона души или  1,3 милиона домакинства. 
В Чехия също няма дефиниция, но се доближаваме много с тяхното разбиране 
В Чехия също няма официална дефиниция. Но едно от признатите определения е, че домакинството се счита за енергийно 
бедно, ако харчи повече от 10% от своите доходи за енергия и в същото време, ако домакинството има доход по-малък от 
1,5 пъти от екзистенциалния минимум (минимална работна заплата, която е уредена със закон) след заплащане на всички 
жилищни разходи. В Чехия 22% от домакинствата спестяват други разходи, за да имате достатъчно пари за отопление. 39% 
от домакинствата не използват необходимата енергия за постигане на адекватно ниво на отопление. Освен това анализът 
на проекта STEP показва интересен факт, че потребителите в Чехия предпочитат по-висока температура в сравнение с 
останалите от страните от ЕС – където адекватното ниво на отопление е 22 градуса. 
В други страни към има малко по-конкретна дефиниция или дефиниции за енергийна бедност 
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В Кипър дефиницията е за многодетни семейства с доход до 51 258 евро годишно 
В Кипър дефиницията обхваща многодетни семейства, които се определят като семейство, което получава детски 
надбавки. Службата за администриране на обезщетенията към Министерството на труда, социалните грижи и социалното 
осигуряване определя, че енергийни помощи получават семейства с три или повече деца на издръжка и с общ годишен 
семеен доход до 51 258 евро. Критерият за годишен общ семеен доход се увеличава с 5126 евро за всяко допълнително 
дете за семейство над четири човека. Общият брой на хората, които попадат в настоящото определение за енергийна 
бедност в Кипър е 27 000, което представлява приблизително 3,1% от общото население. 
В Англия вече не използват остарялата дефиниция за „10%“ 
Всяка от областите в Обединеното кралство е приела отделна правна дефиниция за енергийна бедност, наричана в 
Обединеното кралство „горивна бедност“. Различните определения затрудняват сравненията на степента на горивна 
бедност в Обединеното кралство. Горивната бедност в Англия в момента се измерва според индикатора за ниски доходи 
и високи разходи (LIHC). Съгласно индикатора LIHC едно домакинство се счита за бедно на гориво, ако: 
• има необходими разходи за гориво, които са над средните (националното средно ниво) 
• ако похарчат тази сума, ще останат с остатъчен доход под официалния линия на бедност (тези, които получават доходи 
под 60% от средния доход след разходите за жилище). 
Уелс и Северна Ирландия все още използват старото „10% определение“, което се използва и в Англия до 2014 година. То 
гласи, че едно домакинство е в горивна бедност, ако трябва да харчи повече от 10% от доходите си за гориво, за да 
поддържа задоволително отопление и задоволява другите си енергийни нужди. Ако това определение важи и за нас почти 
половината население на България ще влезе в тази графа, коментират експертите. На ход от следващия месец ще бъде 
следващото редовно правителство , което спешно трябва да определи дефиницията за бедност и как точно ще бъде 
въведена тя в България. 
 
√ Висок ръст от 107.7 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 546.08 лв. за MWh с ден за доставка 
19 септември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 546.08 лв. за MWh с ден за доставка 19 септември 2022 г. и обем от 73 473.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
ръст от 107.7 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 597.53 лв. за MWh, при количество от 39 051.40 MWh. 
Извънпиковата енергия (34 422.20 MWh) е на цена от 494.64 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 266.09  лв. за MWh и количество от 2927.5 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 02 часа – 205.89 лв. за MWh (2783 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 864.57 лв. за 
MWh при количество от 2771.6 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 09 часа – 823.78 лв. за MWh (3254.3) 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 580.28 лв. за MWh при обем от 2897.5 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 262.88 лв. (134.41 евро) за MWh за 18 септември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 19 септември 2022 г. се повишава до 546.08 лв. за MWh ( скок със 107.7%) по данни на БНЕБ или 279.21 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 18 септември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 623.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 205.39 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     36,58%   1978.78 
Кондензационни ТЕЦ   33,15%   1793.53 
Топлофикационни ТЕЦ   3,66%   198.04 
Заводски ТЕЦ    1,70%   91.98 
ВЕЦ     0,18%   9.68 
Малки ВЕЦ    1,21%   65.35 
ВяЕЦ     8,35%   451.68 
ФЕЦ     14,75%   798.04 
Био ЕЦ      0,43%    23.01 
Товар на РБ        3300.13 
Интензитетът на СО2 е 319g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Сериозен скок в цените по електроенергийните борси в Европа за първия ден на работната седмица 
Румънската OPCOM затвори при цена от 279,21 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 376,71 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 279,21 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 19 септември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 305,51 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 

https://ibex.bg/
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е 252,90 евро/мвтч. Най-високата цена от 442,05 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 
105,27 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 58 924,9 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 19 септември ще бъде 376,71 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 129,91 гвтч. Максималната цена ще бъде 470,50 евро/мвтч и тя ще бъде в 7 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 299,99 евро/мвтч. Това ще е и най-високата цена в този пазарен сегмент в 
цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 19 септември е 276,76 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 302,89 евро/мвтч. Най-високата цена от 442,05 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 2 ч тя ще бъде 103,04 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 72 414,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 19 септември на Словашката енергийна борса е 274,85 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 20 ч и тя ще е 442,05 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 98,62 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 268,72 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 442,05 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 89,00 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 19 септември е 284,16 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 305,38 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 46 766,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 20 ч и тя ще достигне 442,05 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 2 ч и тя ще бъде 132,74 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 261,68 евро/мвтч на 19 септември. Пиковата цена ще бъде 
290,36 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 468 085,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 442,05 евро/мвтч. В 1 ч се очаква и най-ниската цена от 83,82 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 19 септември ще се продава за 370,81 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
 
Мениджър 
 
√ Природният газ в Европа поевтиня с над 4% тази сутрин 
Природният газ в Европа поевтиня с 4,15% към 9:00 часа българско време днес. Това показват данните от Лондонската 
борса ICE при започването на търговията тази сутрин, предава БТА. Към момента фючърсите за октомври на хъба TTF в 
Нидерландия се търгуват при 180 евро за мегаватчас - около 1800 долара за 1000 куб. метра. 
Борсата затвори на цена от 187,80 евро за мегаватчас в петък вечерта или около 1870 долара за 1000 куб. метра. 
На "Газов хъб Балкан" в сегмента "Ден напред" природният газ с ден за доставка за днес, 19 септември, е с 2 на сто по-
евтин (343 лева за мегаватчас) спрямо цената с ден за доставка за вчера - 350 лева за мегаватчас. 
В сегмента "В рамките на деня" до момента все още не са реализирани сделки. 
 
√ Еврото почти без промяна под паритета с долара 
Курсът на еврото спрямо долара днес се задържа без особена промяна под прага на паритета с долара, съобщиха 
германски финансови издания, цитирани от БТА. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 0,9983 долара. 
Европейската централна банка определи в петък следобед референтен курс на еврото от 0,9954 долара. 
 
√ Цената на петрола пое нагоре поради опасения за проблеми с доставките 
Цените на петрола се покачиха в ранната търговия в Азия днес заради отслабването на долара и поради опасения в 
проблеми с доставките с оглед на влизането в сила през декември на обявеното от ЕС ембарго върху вноса на руски петрол 
на територията на съюза, макар и с известни изключения, съобщи Си Ен Би Си, цитирана от БТА 
Фючърсите на сорта Брент от Северно море, референтен за Европа, поскъпнаха с 1,15 долара, или 1,3 на сто до 92,50 долара 
за барел. 
Американският лек суров петрол добави 1,05 долара или 1,2 на сто до 86,16 долара за барел. 
И двата сорта загубиха миналата седмица по около 1 на сто цената си поради страхове, че очакваното поредно повишение 
на лихвите от страна на Управлението за федерален резерв на САЩ тази седмица ще забави още повече ръста на 
световната икономика. 
Известна надежда за нов ръст на търсенето дава облекчаването на ковид ограниченията в 21-милионния югозападен 
китайски град Чънду. 
Въпреки опасенията за бъдещето на световната икономика главният изпълнителен директор на Кувейтската петролна 
корпорация съобщи вчера, че засега няма спад на заявките и Кувейт продължава да добива и продава петрол в 
съответствие с квотата си от 2,8 милиона барела дневно. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - 201 222 софийски семейства ще получат от топлофикацията обратно 3 млн. лв. 
в. Телеграф  - Родители отвлякоха 13 деца от българия 
в. Труд  - Иде седмица със студ, по планините и сняг 
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Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - След урагана в Бургас и Поморие искат спешно спасителен хеликоптер 
в. 24 часа  - С пестене и свиване на компенсации ще пълнят бюджета 
в. 24 часа - Завръща ли се Станишев след ПЕС и два рекорда? 
в. Телеграф - Партиите забравиха червените лиини 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Тодоров, министър на електронното управление: Гласуването с машини е абсолютно честно и сигурно, 
никой не може да пипа тях или софтуера 
в. Телеграф - Полярник №1 на българия проф. Христо Пимпирев: За първи път български кораб ще прекоси Световния океан 
в. Труд  - Председателят на ЦИК Камелия Нейкова, пред "Труд": Две флашки от машините тръгват по различен път  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Още един индекс ни прати в Третия свят 
в. Телеграф - Стига с помощи на калпак 
в. Труд  - Тинята на примитивизма 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Златните момичета от ансамбъла по художествена гимнастика и пътят им към успеха 
- След мощната буря в Бургаско - какви са щетите и започна ли възстановяването? 
- Как Великобритания ще изпрати любимата си кралица? 

бТВ, „Тази сутрин“ 
- Има ли все още места без ток след ураганния вятър в Бургаско? 
- Политически сблъсък. Гости: Иван Ченчев – „БСП за България“; Бонка Василева – „Демократична 

България“; Цончо Ганев – „Възраждане“; Георги Самандов – „Български възход“ 
- Светът се събира в Лондон за погребението на Елизабет ІІ 
- Новите златни момичета в художествената гимнастика 

 Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- България избира. Гост: Стефан Янев – „Български възход“ 
- Бедствие след бурята в Бургаско 
- По пътя на златните момичета 

 
√ Предстоящи събития в страната на 19 септември 
Лондон. 

- Държавният глава Румен Радев ще участва в траурната церемония по повод погребението на кралица 
Елизабет II, която ще се проведе в Лондон. 

***  
София.  

- От 10.00 часа, в аула "Максима“ на УНСС, Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов ще 
участва в официалната церемония за откриване на новата учебна 2022/2023 г. в Университета за 
национално и световно стопанство (УНСС).  

- От 10.00 часа в аула "Максима“, Академичното ръководство на УНСС ще проведе тържественото 
откриване на новата академична учебна година 2022/2023. Церемонията ще бъде открита от ректора 
проф. д-р Димитър Димитров и ще се предава онлайн на сайта и във Фейсбук профила на университета. 

- От 11.00 часа в Градската градина към Народния театър "Иван Вазов“ – Галерия на открито, където ще 
бъде открита изложба "Българският жестов език – пълноценно общуване за всички“. Тя е организирана 
от Столична община с подкрепата на организациите за и на глухата общност, по случай Международната 
седмица на глухите хора -19-25 септември 2022 г. и ще бъде позиционирана до 04.10.2022г.  

- От 11.00 часа в панорамната зала на Национална художествена галерия/Квадрат 500 –входът е откъм бул. 
"Васил Левски“, ще се проведе пресконференция по повод Международния кино-литературен фестивал 
Синелибри. 

- От 12.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на проф. Николай Овчаров, в рамките 
на която ще бъдат представени на най-интересните находки от току-що завършилите разкопки на 
Перперикон.  

- От 13.00 часа в  т.нар. Триъгълник на властта - пространството между сградите на Министерския съвет, 
Народното събрание и Президентството, Конфедерацията на независимите синдикати в България започва 
национална протестна кампания "Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!“  

- От 13.30 часа в Зала "Триадица 2“, ет. 1, Гранд Хотел София, ул. "Ген. Гурко“ No 1, ще се проведе Кръгла 
маса за подобряване качеството на административно обслужване за глухи и сляпо- глухи лица чрез 
провеждане на кампания за правилното и навременно прилагане на Закона. 

- От 15.00 часа в градина "Кристал“,ще се състои официалното откриване на юбилейната изложба "140 
години застраховане в България“. Изложбата е организирана от Асоциация на българските застрахователи  

- От 15.30 часа в Посолството на Република Полша в София, ул. "Хан Крум“ 46 (вход откъм ул. "Любен 
Каравелов“), ще се състои церемония по удостояване на  Тошко Маринов Сашов, кмет на Tлачене, с 
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полското почетно отличие "Бене Мерито“.  Тошко Маринов Сашов ще бъде удостоен с отличието за 
неговите заслуги за  увековечаване паметта на жертвите от самолетната катастрофа от 16 март 1978 г. 
край  с. Тлачене. В катастрофата загиват 72 души. 39 от тях са полски граждани, в т.ч. членовете на полска 
правителствена делегация, ръководена от и. д. министър на културата, полският национален отбор по 
колоездене на писта и юношеският отбор по баскетбол. Сред жертвите са и  български 
граждани:  Жулиета Шишманова, треньор на националния отбор по художествена гимнастика, нейните 
възпитанички, юношеският отбор по футбол на България и др. 

- От 16.00 часа в Конферентна зала на хотел КООП в гр.София, ще стартира публична дискусия на тема 
"Заплати за достоен живот". В събитието ще участват Лейла Шайби (евродепутат от Франция), Марио 
Ивекович (председател на Нови синдикат, Хърватия), Бояна Таминджия (Център за политическа 
еманципация, Сърбия), Росица Маринова (председател на Федерация "Лека промишленост“ към КТ 
Подкрепа), Ваня Григорова (икономически експерт към КТ Подкрепа), Петър Витанов, Страхил Делийски, 
както и други синдикати от България, Сърбия и Хърватия, политици, работници, представители на 
неправителствения сектор, активисти и други.  

- От 17.00 часа в Изложбена зала "Архиви“, на ул. "Московска“ 5 ще бъде открита изложбата на Държавен 
архив – София "Рекламата е душата на търговията“. Изложбата проследява печатната реклама в България 
между 1910 и 1943 г. Представени са около 900 реклами и печатни материали, които днес звучат весело 
и симпатично, зареждат с настроение, будят учудване и изненада. Събрани заедно в 37 тематични табла, 
представляват своеобразен разрез на обществото ни тогава. 

***  
Бяла.  

- От 10.00 часа в Конферентна зала на Общински културен институт /Музей/ град Бяла, ет. 3 Ул. "Андрей 
Премянов“14А, площад "Европа“, ще се състои пресконференция по повод официалната закриваща 
церемония на проект "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията 
на Община Бяла, област Варна“. Проектът е финансиран от "Оперативна програма Околна среда“ с 
административен договор Д-37-74/23.07.2020 година. 

 *** 
Варна. 

- От 09.30 часа във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ ще бъде открита Новата учебна 2022/2023 година. Началото на 
официалната церемония е в 10:00 часа на малък плац в училището. 

- От 10.30 часа на бул. “Цар Освободител" 86 А (Зад Здравна каса), ще се проведе церемония по откриване 
на новата сграда на Карин дом. 

- От 15.00 часа в Административен съд - Варна ще се проведе открито съдебно заседание   по делото, 
образувано по жалба на Областния управител срещу решения за продажба на 16 недвижими имоти на 
Общински съвет - Варна. С жалбата на Областния управител се атакуват решения на Общински съвет – 
Варна,  на основание на които Община Варна трябва да осъществи продажби на 16 недвижими имоти в 
гр. Варна, частна общинска собственост. 

*** 
Видин. 

- От 16.00 часа в "Зала за изяви“ към отдел "Заемна за възрастни“ ще бъде достъпна изложбата 
"Гастродипломация“.  

*** 
Добрич. 

- От 16.00 часа в Община град Добрич – Голяма заседателна зала – етаж 2. Община град Добрич, ще се 
състои  публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на 
Община град Добрич за 2022 г. 

- От 17.30 часа в Регионална библиотека "Дора Габе“, ще стартират  Национални културни празници 
"Албена 2022“. Предвиждат се литературна среща с Боян Ангелов, Стоян Райчевски, Атанас Звездинов, 
Петър Андасаров, Иван Гранитски, Христо Славов, Ники Комедвенска, Валентина Радинска, Надя Попова. 

- От  19.00 часа в Драматичен театър "Йордан Йовков“ ще се състои премиера на спектакъла "Примадони“ 
на Драматичен театър "Йордан Йовков“. 

- От  19.00 часа в Младежки център – Добрич,  Театър "Мелпомена“ ще представи спектакъла "Вражалец“ 
*** 
Пловдив. 

- От 11.30 часа, пред Палата 7 на панаирния град в Пловдив, министърът на икономиката и индустрията 
Никола Стоянов ще открие 76-ото издание на Международния технически панаир 

*** 
Плиска. 

- От 15.00 часа в Двор на Кирилицата - Плиска, ще се състои церемония по тържествено откриване на бюст-
паметника на българските писатели Димитър и Константин Миладинови. Автор на бюста е проф. Димитър 
Рашков. 

***  
Русе. 
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- От 14.00 часа в Кръгла зала на Община Русе ще се състои пресконференция, по време на която ще получите 
повече информация за провеждането на Международния шосеен пробег "Пробег на свободния дух Русе 
– Гюргево“, който ще се състои на 25 септември /неделя/. На нея ще присъства зам. – кметът Енчо Енчев, 
представители на ръководството на Община Гюргево, председателят на СКЛ "Дунав“ Евгени Игнатов, 
както и изпълнителният директор на Еврорегион "Данубиус“ Лили Ганчева. 

*** 
Свиленград. 

- От 10.00 часа във фоайето на Общинска администрация Свиленград, ще се проведе пресконфефренция 
по повод Балканска експертна работна среща за белошипата ветрушка в Свиленград. Събитието се 
провежда от 18 до 21 септември, а организатори са елени Балкани и проект "Живот за белошипата 
ветрушка“.  В инициативата участват над 34 участника от почти всички балкански страни – България, 
Гърция, Северна Македония, Сърбия, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, представители на 
неправителствени организации, държавни администрации и независими експерти, както и гост – лектори 
от Франция, Испания и Италия. 

*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 часа в Културен център "Стара Загора“ ще се играе спектакъла на  Сатиричен театър  "Алеко 
Константинов“ – София "Криворазбраната цивилизация“. 

- От 20.00 часа в  Летен театър ще започне концертът Рок легендите "Тангра“ и "Сигнал“ на една сцена. 
*** 
Ямбол. 

- От 16.00 часа община Ямбол организира празник на ямболския Безистен под надслов "Безистенът – място 
за срещи“. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2022 г. 

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

