
1 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ Д-р Милена Ангелова: В България цената на електроенергията е безпрецедентно най-висока в Европа 
Експертът коментира политиката на доходи и ръста на възнагражденията 
„Нещата следва да се решават в диалог. Ние сме готови да обсъждаме това с най-голямо удоволствие. Ситуацията е трудна 
за всички, но още по-трудна е за бизнеса. Галопиращите цени и на електроенергията, и на газа правят почти невъзможно 
правенето на бизнес”. Това коментира д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, в ефира на предаването „Твоят ден” 
по NOVA NEWS. 
Тя каза, че България е една от трите страни в Европейския съюз с най-висок темп на нарастване на работната заплата, 
заедно с Литва и Румъния. „Нашите доходи са по-ниски, защото нашият жизнен стандарт е по-нисък. Единственият начин 
това да бъде преодоляно, е с по-висок ръст на икономиката, по-висока производителност и по-добра 
конкурентоспособност. Това са икономическите реалности. Протестите на улицата няма да решат това, нито ще го 
променят”. 
„Бизнесът настоява да договаряме по икономически сектори с нашите синдикални партньори възнаграждения, които да 
отговарят на съответните сектори, вместо да се спуска отгоре една минимална работна заплата, която да подпира всички 
работни заплати. Така че всеки във всеки сектор да получава точно това, което изработва и по този начин да се реализира 
растеж на доходите. В България цената на електроенергията е безпрецедентно най-висока в Европа. Най-бързата мярка, 
която може да се направи за повишаване на доходите, е сигурна и стабилна компенсация на цените на електроенергията”, 
каза Ангелова. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Flash News 
 
√ Ангелова, АИКБ:В България цената на тока е безпрецедентно най-висока в Европа 
„Нещата следва да се решават в диалог. Ние сме готови да обсъждаме това с най-голямо удоволствие. Ситуацията е трудна 
за всички, но още по-трудна е за бизнеса. Галопиращите цени и на електроенергията, и на газа правят почти невъзможно 
правенето на бизнес”. 
Това коментира д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ по NOVA NEWS. 
Тя каза, че България е една от трите страни в Европейския съюз с най-висок темп на нарастване на работната заплата, 
заедно с Литва и Румъния. „Нашите доходи са по-ниски, защото нашият жизнен стандарт е по-нисък. Единственият начин 
това да бъде преодоляно, е с по-висок ръст на икономиката, по-висока производителност и по-добра 
конкурентоспособност. Това са икономическите реалности. Протестите на улицата няма да решат това, нито ще го 
променят”. 
„Бизнесът настоява да договаряме по икономически сектори с нашите синдикални партньори възнаграждения, които да 
отговарят на съответните сектори, вместо да се спуска отгоре една минимална работна заплата, която да подпира всички 
работни заплати. Така че всеки във всеки сектор да получава точно това, което изработва и по този начин да се реализира 
растеж на доходите. В България цената на електроенергията е безпрецедентно най-висока в Европа. Най-бързата мярка, 
която може да се направи за повишаване на доходите, е сигурна и стабилна компенсация на цените на електроенергията”, 
каза Ангелова. 
 
В. Стандарт 
 
√ Възможно ли е? Заплатите у нас с най-висок ръст в Евросъюза 
България е една от трите страни в Европейския съюз с най-висок темп на нарастване на работната заплата, заедно с Литва 
и Румъния. Това обяви в интервю за НоваНюз д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). 
„Нашите доходи са по-ниски, защото нашият жизнен стандарт е по-нисък. Единственият начин това да бъде преодоляно е 
с по-висок ръст на икономиката, по-висока производителност и по-добра конкурентоспособност. Това са икономическите 
реалности. Протестите на улицата няма да решат това, нито ще го променят”, каза Ангелова. 
 

 

https://nova.bg/news/view/2022/09/19/383361/%D0%B4-%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/?fbclid=IwAR0TLIMoT1VfogJsCSNfPklRBdtUl7-dyxwAGjtvuo38Bm_I4xt_mUUajZ0
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„Бизнесът настоява да договаряме по икономически сектори с нашите синдикални партньори възнаграждения, които да 
отговарят на съответните сектори, вместо да се спуска отгоре една минимална работна заплата, която да подпира всички 
работни заплати. Така че всеки във всеки сектор да получава точно това, което изработва и по този начин да се реализира 
растеж на доходите. В България цената на електроенергията е безпрецедентно най-висока в Европа. Най-бързата мярка, 
която може да се направи за повишаване на доходите, е сигурна и стабилна компенсация на цените на електроенергията”, 
обясни главният секретар на АИКБ. 
„Нещата следва да се решават в диалог. Ние сме готови да обсъждаме това с най-голямо удоволствие. Ситуацията е трудна 
за всички, но още по-трудна е за бизнеса. Галопиращите цени и на електроенергията, и на газа правят почти невъзможно 
правенето на бизнес”, коментира Милена Ангелова. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Официално: Газовата връзка с Гърция влиза в експлоатация на 1 октомври 
Междусистемната газова връзка Гърция - България ще бъде въведена в експлоатация на 1 октомври с официална 
церемония в София. 
Вече е потвърдено, че президентът на Република Северна Македония Стево Пендаровски ще пристигне у нас за 
откриването на интерконектора, на което са поканени и други президенти и премиери от региона. 
И председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ще посети България за официалната церемония. 
Газовата връзка е с дължина от 140 километра на българска територия. 
Според уверенията на служебното правителството през нея България ще получава договорените количества азерски газ. 
 
√ Илияна Йотова откри учебната година в Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Истанбул 
Вицепрезидентът Илияна Йотова откри новата учебна година в Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в 
град Истанбул, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 
Броят на учениците нараства с всяка година, откакто е създадено училището през 2015 г., и предстои разширяването му с 
нови помещения – стартирало с десетима ученици преди седем години, днес учениците са 62-ма. Повишава се и интересът 
на техните родители да се запишат на курсове, за да усъвършенстват своя български език. 
„Скъпи деца, вие сте наследници на много дълга и славна история на един народ и една държава, които разпространиха 
духовност и култура по целия свят“, посочи в приветствието си Илияна Йотова. Тя подари на училището български 
исторически книги. 
На учителите вицепрезидентът благодари за усърдието и любовта към децата и към всичко българско. „Вие успявате да 
привлечете интереса на децата, да посещават редовно училище и в почивния си ден да се учат да пишат красивите 
кирилски букви и да четат на български език“, изтъкна Йотова. 
„България е много по-голяма от своята географска територия. Духовната България трябва да пазим и да развиваме“, 
призова вицепрезидентът. 
 
√ Премиерът Гълъб Донев откри академичната година в УНСС 
103-ата академична година в УНСС беше открита от премиера Гълъб Донев. 
В словото си той посочи, че повече от век тук се развиват умения за намиране на решение на проблеми във всички сфери, 
като над 95% от завършилите намират професионална изява. 
"Смисълът на лидерството не е най-добрият резултат, а отговорност. Лидерът възприема екипа си като 
съмишленици, а не като подчинени. Той мотивира и вдъхновява. Лидерът е пример. Не се подвеждайте по остарелия 
модел, че лидерът разпорежда", заяви премиерът Гълъб Донев. 
По думите му да си начело има смисъл, когато е в името на обща цел. 
 
√ Министърът на икономиката: Няма проблем да намалим потреблението на ток с 15%, бизнесът ще се справи 
Служебният министър на икономиката Никола Стоянов коментира в "Още от деня", че според него няма да има проблем 
България да спази препоръката на ЕК като намали потреблението на електроенергия с 15%, а бизнесът ще се справи с тази 
ситуация. Той уточни, че става дума за цялостното потребление в държавата, а не за определена компания. 
По отношение на свръхпечалбите в сектора и солидарното им разпределение министър Стоянов заяви: 
"Моето мнение е, че в моменти на криза трябва да си помагаме и секторите помежду си, и свръхпечалбите 
задължително трябва да бъдат обложени по някакъв начин. Не може в момент, в който много сектори страдат, 
други да просперират свръх." 
По думите му България ще инвестира много в индустриални зони и по Плана за възстановяване и устойчивост. 
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"България е една от най-добрите дестинации в ЕС за инвестиции като общи условия - и като данъци, и като човешки 
ресурси.", подчерта той. 
Никола Стоянов отбеляза, че със сигурност политическата нестабилност е фактор, който е негативен за страната. 
Разговори за цените на горивата се водят не само с "Лукойл", а с всички участници на пазара на едро на горива. 
"Както се вижда, важното е, че носи резултати и аз съм убеден, че следващите 2-3 месеца тези резултати ще са още 
по-осезаеми", коментира министър Стоянов политиката на държавата при цените на горивата. 
След 1-2 месеца спира износът на "Лукойл" на преработени продукти за ЕС и страни от третия свят. Според икономическия 
министър това би повлияло много негативно и ще търсят решение по този проблем в правителството. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Зам.-министър Димитър Данчев: За бедствието в Карловско са заделени над 10 млн. лв. за неотложните нужди 
За нас е важно да стигнем до първопричината за бедствието в Карловско, за да не се налага да се инвестират средства във 
възстановяването на последвалите щети и най-вече – да се избегнат човешки жертви. Сезирани са всички органи, които 
имат отношение по темата – МВР, Министерство на земеделието, РИОСВ, прокуратурата. Това коментира в "Денят 
започва" заместник-министърът на икономиката Димитър Данчев. 
Той обясни, че това, което е установено до момента е, че не е имало незаконна сеч. 
„Хората, които са били на място, са видели, че огромната част от дърветата, довлечени по време на бедствието, са 
изкоренени. Което показва, че не са отсечени. Но предвид огромните щети и тежките последствия – ще съберем пълната 
информация от горските стопанства, МВР и другите контролни органи за това дали е имало в миналото незаконна сеч“, 
отбеляза Данчев. 
Уточни, че на заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС е взето решение да 
се отделят повече средства за извършване на превантивни дейности. 
За бедствието в Карловско са заделени над 10 млн. лв., които по предварителни разчети ще покрият най-необходимите и 
неотложни разходи. Само разходите за пълното възстановяване на бедствието са около 80 млн., колкото е приблизително 
целият бюджет на комисията за цяла година. 
От днес започва и изплащането на помощите на хората в пострадалите от наводненията села, размерът на еднократната 
помощ е 375 лева и тя ще бъде изплатена навреме, каза още той. От днес започват работа на място и 100 човека, наети от 
Агенцията по заетостта, както и още 120 военни. Те започват да помагат на населението в трите най-пострадали села – 
Слатина, Богдан и Каравелово. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Скопие няма готовност за промяна в работата на историческата комисия, според съпредседателя ѝ у нас 
След поредната среща в Скопие - има ли напредък по историческите въпроси? 
В дневния ред на заседанието на историческата комисия бяха учебниците по история, които засягат периода на 
Средновековието в България и Република Северна Македония, и евентуалното общо честване на Гоце Делчев.  
"Отново нищо не се случи. Това е интересен и важен сигнал за цялостните нагласи, но преди всичко за атмосферата, 
в която работи нашата комисия на поредната двайста среща. Спокойно мога да кажа, че там няма готовност за 
някаква промяна", каза в "Денят започва" проф. Ангел Димитров – съпредседател на Съвместната комисия по 
историческите въпроси. 
Заседанието е проведено във време, когато опозиционната ВМРО - ДПМНЕ отново е поскала референдум, на който да се 
обсъди или направо отхвърли договорът с България за приятелство и добросъседство, отбеляза проф. Димитров. 
Някои от македонските му колеги съвсем открито са заявили, че са подложени на заплахи, на натиск, ако променят нещо 
в своята позиция. 
"Това не означава, че те са готови да го правят, но говорим за обществената атмосфера и това подсказва ясно какво 
се случва в Република Северна Македония", коментира съпредседателят на Съвместната комисия по историческите 
въпроси. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Байдън предупреди Китай за възможен отлив на инвеститори 
Американският президент Джо Байдън заяви, че е предупредил в телефонен разговор китайския си колега Си Дзинпин за 
възможен отлив на инвеститори, ако Пекин наруши санкциите, наложени на Русия заради инвазията ѝ в Украйна. 
В интервю за телевизия Си Би Ес Байдън все пак уточни, че засега няма данни Китай да е предложил оръжия или други 
неща, от които Москва се нуждае. Той отхвърли също идеята, че съюзът между Китай и Русия означава, че САЩ водят нов 
вид Студена война. В интервюто президентът на САЩ коментира и други теми като COVID-19. 
"Пандемията приключи. Все още имаме проблем с ковид. Все още вършим много работа по този въпрос. Но пандемията 
приключи. Ако забелязвате, никой вече не носи маска. Всички изглеждат в добра форма. Смятам, че нещата се променят", 
заяви Джо Байдън, президент на САЩ. 
 
√ Започва годишната среща на Общото събрание на ООН 
В Ню Йорк се откриват общополитическите дебати на високо равнище на годишната сесия на Общото събрание на ООН. 
От трибуната на световната организация ще говорят президенти, премиери, външни министри. По време на сесията ще се 
проведат двустранни и многостранни срещи, на които ще бъдат обсъдени теми от войната в Украйна до климатичните 
промени. 

https://bntnews.bg/news/ministarat-na-ikonomikata-nyama-problem-da-namalim-potreblenieto-na-tok-s-15-biznesat-shte-se-spravi-1207933news.html
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/zam-ministar-dimitar-danchev-za-bedstvieto-v-karlovsko-sa-zadeleni-nad-10-mln-lv-za-neotlozhnite-nuzhdi-1207864news.html
https://bntnews.bg/news/skopie-nyama-gotovnost-za-promyana-v-rabotata-na-istoricheskata-komisiya-spored-sapredsedatelya-%D1%9D-u-nas-1207967news.html
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По-късно днес ще се проведе среща на високо равнище, посветена на продоволствената криза. 
За първи път на проявата ще присъства и иранският президент, което връща надеждите, че ще бъдат възобновени 
дискусиите по иранската ядрена програма. Украинският президент ще участва дистанционно. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев ще посети Севлиево 
Президентът Румен Радев ще посети Севлиево, където ще участва в церемонията по разширяване на производствената 
база на завода на "Хитачи Енерджи" за модерно оборудване за високо напрежение.  
С церемонията се отбелязват и 60 години от създаването на производствения завод. 
В рамките на посещението президентът ще разгледа производствения процес и ще се срещне с млади специалисти, 
работещи в компанията. 
 
√ След 2 години Covid-пауза Есенният технически панаир бе открит 
Репортаж на Емил Костов 
Секторът Научно-изследователска и развойна дейност расте стабилно и очакваме брутната добавена стойност, 
произведена от него, да доближи 10 милиарда лева. Това каза служебният министър на икономиката Никола Стоянов при 
откриването на 76-я Есенен технически панаир в Пловдив. 
Той отбеляза, че в програмата на изложението са предвидени повече от 15 премиери на иновативни продукти. Никола 
Стоянов отчете, че настоящият период е тежък за всички фирми. По думите му, обаче, времената на криза предоставят и 
големи възможности за компаниите за растеж и въвеждане на нови технологии. Затова Стоянов поздрави и организаторите 
на панаира, че са дали фокус на изложението върху индустрия 4.0 и иновациите. 
Икономическият министър отбеляза и значителният ръст от 24 на сто на износа, който България е отчела за 2021 година, 
работейки на високо конкурентни пазари като Германия, Италия и Австрия. 
Близо 180 фирми от 12 държави участват в изложението. По-значимо участие сред чуждестранните изложители имат 
компании от Полша, Чехия и Индия. 
 
√ Близо 180 фирми от 12 държави и 15 премиери на иновативни продукти на Международния технически панаир в 
Пловдив 
15 премиери на иновативни продукти, сред които дрон - разработка на БАН, ще бъдат представени в рамките на 76-ото 
издание на Международния технически панаир в Пловдив. 
Близо 180 фирми от 12 държави участват в изложението. По-силно участие сред чуждестранните изложители имат 
компании от Полша, Чехия и Индия. 
При откриването на изложението служебният министър на икономиката индустрията Никола Стоянов подчерта, че заради 
нарушените доставки и поскъпването на енергоизточниците българските фирми са изправени пред предизвикателствата 
на кризата. 
Според него обаче именно в кризисни времена са най-големи възможностите на компаниите за растеж и въвеждане на 
нови технологии и иновации: "Затова искам да поздравя и организаторите, че са дали фокус на панаира по отношение на 
индустрия 4.0 и иновациите. Ние като Министерство на икономиката също се стремим да способстваме развитието на 
иновациите в България и съм много щастлив, че секторът на научноизследователска и развойна дейност расте стабилно 
като част от брутния вътрешен продукт на България", отбеляза министърът. 
Очаква се тази година брутната добавена стойност, произведена от този сектор, да доближи 10 милиарда лева, каза още 
Никола Стоянов. 
Той посочи, че данните за износа за 2021 година отчитат увеличение от над 24% спрямо предходната, като водещи пазари 
са Германия, Италия, Австрия и други високоразвити държави от Европейския съюз. "Това показва, че се конкурираме с 
най-добрите", допълни служебният министър на икономиката и индустрията. 
 
√ 2 500 дка лозя са унищожени в Бургаско 
42 заявления за унищожени 2 500 дка лозя са внесли в Областната дирекция "Земеделие и гори" лозарите от Поморие. 
Тяхната продукция беше поразена от бурята извила се в района на Бургас.  
4 комисии с общо 18 представители на различни държавни институции, съвместно със собствениците на лозови масиви 
тръгнаха на обиколка, за да опишат нанесените щети.  
На място се очаква и зам.-министърът на земеделието Тодор Джиков. Пострадалите лозари споделиха:  
"Трябваше в понеделника да започна да бера, не съм скъсал едно зърно. Всичко е унищожено. Проблемът е в това, че 
подпорната конструкция е съборена. Добивът го загубихме. Циментови колове са отрязани все едно с горещ нож - масло. 
Коловете, заедно с тела са на земята, все едно си минал с булдозер си ги подравнил." 
"Телената конструкцията е здрава, но гроздето не става. Но е ударено, половината чепка е само люспа." 
"Имам 100 дка грозде. На половина съм го сварил да го обера, останалата половина - няма да може. Чиста загуба." 
Министерството на земеделието, храните и горите ще компенсира земеделските производители за унищожената 
продукция и още обяснява зам.-министъра Тодор Джиков: 
"Да допълним ставката и с определени финансови средства, с които земеделските производители да отстранят 
изпочупените и опадали клони и части от лозовите насаждения. Държавната помощ е нотифицирана в Брюксел, когато 

https://bnr.bg/plovdiv/post/101707044/sled-2-godini-covid-pauza-esenniat-tehnicheski-panair-be-otkrit
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липсва застраховка на насажденията, се изплащат 40% от стойността на продукцията по технологична карта. Те са 
обновени." 
Междувременно се уточнява дали лозарите ще могат да получат компенсации и за унищожените телени конструкции, тъй 
като загубите там са големи.  
Всъщност от инвестираните европейски средства в размер на 3 600 000 лева  за 3 хил. и 500 дка край Поморие са 
унищожени 80% от насажденията. 
 
√ Президентът Росен Плевнелиев (2012 - 2017) е домакин на конференция за киберсигурността 
Предизвикателствата пред страните от региона на Югоизточна Европа в областта на отбраната и киберсигурността в 
контекста на войната в Украйна се обсъждат на конференция в София, съобщава БТА.  
Организатор на форума е израелската платформа Improvate, даваща достъп до водещи технологии и иновации за нови 
пазари в цял свят. Домакин на срещата е Росен Плевнелиев, президент на България, (2012 - 2017 г.), който е в 
консултативния съвет на платформата. Във форума се включи и бившият световен шампион по шах и експерт по изкуствен 
интелект Гари Каспаров.  
В конференцията участват регионални лидери, експерти, водещи високотехнологични израелски компании в областта на 
отбраната и киберсигурността. 
Росен Плевнелиев заяви на форума, че днес стои въпросът кой пише историята – авторитарните режими, диктаторите, 
Путин или демократичните страни, свободният свят. Като коментира руската агресия в Украйна, той каза, че тази война не 
се води само на бойното поле, тя се води и тук в България. Това е енергийна война, защото „Газпром“ спря енергийните 
доставки за страната и хибридна война, която се води в киберпространството и даже се правят опити за намеса в изборите 
у нас. Това е война на пропагандата и манипулация на съзнанието и умовете на българите, заяви Плевнелиев.  
Във видеообръщение до форума служебният министър на външните работи Николай Милков, който е в Ню Йорк за участие 
в сесията на Общото събрание на ООН, отбеляза, че инвазията на Русия в Украйна беше продължена от серия кибератаки 
към украинското правителство и критичната инфраструктура. Той посочи, че Украйна е обект на постоянна руска агресия в 
киберпространството от 2014 г. с незаконното анексиране на Крим и подкрепата за сепаратистите в Източна Украйна. 
Нашият регион също не е защитен от кибератаки, отбеляза Милков. През годините сме свидетели на нарастващ брой 
зловредни кибер действия, включително през локални проксита създадени да дестабилизират и навредят на 
националната сигурност, както и да нарушат ежедневието на гражданите, каза министърът. Като се очаква кибератаките 
да се увеличат по влияние и честота, ние трябва да осъдим строго подобни действия, да бъдем солидарни със засегнатите 
страни, в важно е да бъдат предприети активни политически действия, допълни Милков. Той отбеляза, че у нас е прието 
законодателство в тази област, както и Национална стратегия за киберсигурност 2023 г.  
Кметът на София Йорданка Фандъкова заяви пред форума, че дигитализацията и сигурността на системите са сред 
стратегическите приоритети на Столичната община. Тя изтъкна, че София е сред първите градове, приели Стратегия за 
дигитална трансформация и план за нейното изпълнение. Кметът припомни, че София бе избрана като един от четирите 
града заедно с Брюксел, Дъблин и Тирана за разработването на Рамката за управление на цифровите права на ЕС. 
Столичната община работи и за създаване на единна, централизирана система за управление на електронната идентичност 
на служители на централната администрация и на районите и достъпа до информационни системи на общината. Това ще 
помогне за повишаване на информационната сигурност, за извършването на електронни услуги за гражданите и фирмите, 
за обмена на данните, каза столичният кмет.  
 
√ Гари Каспаров в София: Войната в Украйна се води онлайн и офлайн 
Световният шампион по шахмат, експерт по изкуствен интелект и критик на Кремъл Гари Каспаров заяви на конференция 
в София по въпросите на отбраната и киберсигурността на страните от Югоизточна Европа, че войната в Украйна се 
превръща в повратна точка в историята, важен урок и трябва да ни напомня за способността на свободните хора да 
посрещат всички предизвикателства. 
Пред регионални лидери, експерти и представители на високотехнологични компании Гари Каспаров подчерта, че в 
началото на военните действия в Украйна Русия е провела масирана атака на всички фронтове - военна офанзива и 
мащабна кибератака. Войната в Украйна се води едновременно онлайн и офлайн, демонстрирайки предимствата на 
свободния свят, посочи още Каспаров. 
 
√ ЕК предлага инструмент, който да ѝ даде извънредни правомощия за веригите за доставки при кризи 
Европейската комисия предлага инструмент в подкрепа на Общия пазар, чрез който базираните в Европа фирми могат да 
бъдат принудени да дадат приоритет на производството на ключови продукти и стоки от резерва в случай на сериозни 
кризи. Ако бъде приет, той би дал на Еврокомисията извънредни пълномощия за справяне с евентуална криза на доставки. 
Предложеният от Комисията инструмент е в отговор на забавянето на доставките, каквито случаи имаше по време на 
пандемията от Covid-19 и в момента на инвазията на Русия в Украйна. 
"Ще правим симулации за управляване на кризи и ще искаме страните членки да ни изпращат ранни предупреждения за 
стоки, които смятат за продукти от критична необходимост. Ако заплахите от криза стават по-ясни, тогава ще активираме 
т.нар. "фаза на бдителност", при която те ще трябва доброволно да споделят информация за техните снабдителни вериги 
със стоки и услуги от стратегическо значение", заяви изпълнителният заместник-председател на Еврокомисията, отговарящ 
за конкуренцията  - Маргрете Вестагер. 
Тя допълни, че при извънредни обстоятелства Комисията може да поиска да създадат стратегически резерв от тях : 
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"Извънредната фаза може да се активира от Съвета, когато неочаквана криза порази нашия Единен пазар и сериозно 
прекъсне свободното движение или наличността на продукти от жизнено важно значение". 
В този случай първата цел на този инструмент ще бъде да гарантира, че страните членки ограничават свободното движение 
на хора, стоки и услуги до това, което е абсолютно необходимо за справяне с кризата. 
Че този инструмент може да бъде задействан само при крайни обстоятелства, каза и еврокомисарят по вътрешния пазар 
Тиери Бретон: 
"В екстремни случаи, при максимално критична обстановка като пандемия и земетресение или случаи, когато ключови 
заводи трябва да прекратят работа по различни причини. Това са много ограничени случаи. Страните членки са тези, които 
трябва да задействат алармения сигнал и да дадат начало на процеса. Сега просто трябва да се подготвим, а не да 
импровизираме като при предишните кризи", заяви Бретон. 
За да бъде прието предложението, то трябва да получи одобрението на Европейския парламент и Съвета на ЕС. Запознати 
обаче прогнозират сериозен отпор от бизнеса и някои страни членки, които виждат свръхконцентрация на власт от страна 
на Комисията. 
 
√ Бундесбанк очаква рецесия в Германия 
Бундесбанк очаква Германия да изпадне в рецесия, която да продължи и през следващата година. В месечния доклад 
германската централна банка предупреждава за "продължителен" период на "широкообхватен и продължителен спад на 
икономическото производство". 
Като причина Бундесбанк посочва нарушените енергийни доставки след руското нахлуване в Украйна. "Високата инфлация 
и несигурността на енергийния пазар се отразяват негативно не само на индустрията, която зависи от газа, но и на износа 
и инвестициите", подчертава банката. 
 
√ Гърците недоволни от търговската политика "запазваме цената, но за по-малък грамаж" 
Гърците се оплакват от опитите на търговските вериги да запазят клиентите като им предлагат на същата цена по-малко 
количество от стока. Опозицията прогнозира социални бунтове. 
Много от стоките в магазините за хранителни продукти се продават в намален грамаж на същата или дори по-висока цена, 
оплакват се потребителите. От Агенцията по защита на потребителите съобщават, че тази пазарна политика се прилага от 
все повече търговци и производители. Това принуждава гърците да пазаруват по-евтина стока, независимо от качеството, 
коментират експерти. 
В същото време въпреки силния туристически сезон, супермаркетите отчитат по-малък оборот с 30% в сравнение с 
миналата година. 
Заведенията също в повечето случаи се опитват да запазят познатите за клиента цени, но намаляват грамажа на порциите. 
Увеличени рязко са покупките по интернет, където обаче рискът да закупиш некачествена стока е много по-голям, 
предупреждават експерти. 
Намаляват се опаковките на много стоки като млечни продукти, колбаси, хартиени изделия. При хлябът дори вече се 
предлага по-малък грамаж на по-висока цена. 
Лидерът на Комунистическата партия Коцумбас на митинг в Солун предупреди, че "Гърция ще бъде обзета от социални 
бунтове тази зима". 
 
√ Украйна е изнесла близо 4 млн. тона зърно и селскостопанска продукция 
3 милиона и 700 хиляди тона селскостопански продукти е успяла да изнесе Украйна през пристанищата си, откакто Русия 
вдигна блокадата в Черно море с посредничеството на Турция, съобщава "Ройтерс", като цитира данни на украинското 
министерство на инфраструктурата. 
Само днес от Одеса и близките Черноморск и Южни са отплавали 8 товарни кораба. Трафикът през трите пристанища 
нараства, но количеството, което украинците са изнесли за близо 2 месеца от Истанбулското споразумение, е доста по-
малко от довоенния потенциал. 
Преди февруари тази година украинският износ на храни достигаше до 6 милиона тона месечно. Подновяването на 
експорта по море през август допринесе за умереното поевтиняване на пшеницата и други селскостопански култури в 
глобален план. 
 
√ Сепаратистите в Донецк съобщиха за смъртоносна атака на украинските сили 
Украйна заяви, че нейните войски са стигнали по-далеч на изток до територия, наскоро изоставена от Русия, което 
проправя пътя им за потенциално нападение срещу окупационните сили на Москва в района на Донбас. Продължават 
призивите на Киев за повече западни оръжия. 
Тринадесет души са били убити, а няколко други ранени при поредица от експлозии в управлявания от проруските 
сепаратисти град Донецк в Източна Украйна, съобщи подкрепяният от Русия кмет. Алексей Кулемзин обвини за атаката 
украинските сили. Засега няма коментар от украински официални лица. 
Украйна от седмици провежда контраофанзива на юг и на североизток, а най-големият напредък беше постигнат по-рано 
този месец в северния район Харков. В късното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски посочи: 
"В Харковска област - стабилизираме обстановката, задържаме позициите си. Твърдо. Толкова здраво, че окупаторите 
изпадат в осезаема паника. Сега темпото е много важно. Темповете на стабилизиране в освободените райони, на 
движението на нашите войски. Темповете на възстановяване на нормалния живот на освободената територия." 
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Ръководителят на Луганска област Серхий Хайдай заяви, че Украйна вече контролира левия бряг на река Оскил, смятана за 
фронтова линия в Североизточна Украйна. По думите му следващата цел ще бъде освобождаването на град Лиман, който 
беше превзет от руските сили през май. 
Вчера Русия беше обвинена, че е атакувала атомна централа на юг. Украинската държавна ядрена компания "Енергоатом" 
съобщи, че експлозия е избухнала на 300 метра от реакторите и е повредила сгради на електроцентралата, нанесени са 
също така щети и на близката водноелектрическа централа и далекопроводи. Реакторите на централата обаче не са 
повредени и работят нормално. 
Украйна отново призова Запада да активизира военната помощ, за да ѝ помогне да обърне хода на битката срещу Русия. 
 
√ Блинкън събра външните министри на Армения и Азербайджан 
Външните министри на Армения и на Азербайджан се срещнаха за пръв път след пограничните военни сблъсъци от 
миналата седмица. 
Арарат Мирзоян и Джейхун Байрямов седнаха един срещу друг от двете страни на американския държавен секретар 
Антъни Блинкън часове преди началото на общата сесия на ООН в Ню Йорк. 
След разговорите американският първи дипломат заяви, че "окуражен" от липсата на насилие през изминалите дни, както 
и че "силният, устойчив дипломатически ангажимент е най-добрият път за всички". 
След като арменските властите ревизираха броя на жертвите, стана ясно, че в двудневния обстрел през границата са 
загинали 286 души. 
АФП отбелязва, че в момента протича задълбочаване на връзките между САЩ и Армения, която се счита традиционно за 
съюзник на Русия. 
Преди дни в Ереван пристигна и председателят на Долната камара на американския Конгрес Нанси Пелоси и осъди 
"незаконната" атака на Азербайджан. 
Пелоси стана най-високопоставеният представител на Съединените щати, посещавал страната след обявяването на 
независимост от бившия Съветски съюз през 1991 година. 
 
√ Киргизстан и Таджикистан подписаха протокол за стабилизиране на ситуацията по границата 
Ръководителите на Държавните комитети за национална сигурност (ДКНС) на Киргизстан и Таджикистан подписаха 
протокол за стабилизиране на ситуацията по границата и установяване на мир между двете страни. Това съобщи БГНЕС, 
като цитира киргизстанския портал Турмуш и изявление на ръководителя на ДКНС в страната Камчибек Ташиев. 
Съгласно условията на сделката военните и тежките оръжия трябва да бъдат изтеглени от района на общата граница.  
"Подписахме протокол с Таджикистан. Основната същност на протокола е да се стабилизира ситуацията и да се установи 
мир между двете страни, както и да се работи за уреждане на ситуацията. От киргизка страна го подписах аз, а от таджикска 
- Саймумин Ятимов, председател на Държавния комитет за национална сигурност (ДКНС)", каза Ташиев. 
Той също така заяви, че: "Ситуацията на територията на Баткенска област се стабилизира", като добави, че за вторник 
вечерта е насрочена нова среща. 
По-рано днес Държавната служба за гранична охрана на Киргизстан съобщи, че таджикистанската страна е предала 
четирима граничари, пленени по време на конфликта. Съобщава се, че войниците са в добро състояние, един от тях е 
ранен. 
Ситуацията на киргизко-таджикската граница се изостри на 14 септември. Според киргизстанската страна таджикските 
граничари са навлезли в граничния участък в района на Булак-Баши, Баткенска област на Киргизстан, като са "заели бойни 
позиции". В отговор на искането да напуснат района таджикските граничари са открили огън и се стига до престрелка. На 
17 септември Държавната гранична служба на Киргизстан SCNS съобщи за обстрел в Ошка област. 
От 18 септември насам граничната охрана на Киргизстан не е съобщила за нови инциденти. Служителите на 
правоприлагащите органи на двете страни започнаха съвместни патрули по пътния участък, който минава покрай 
границата. 
Киргизките власти са евакуирали около 140 000 граждани. От киргизстанска страна са убити 59 души, а над 160 са ранени. 
На 19 септември Киргизстан обяви национален траур. 
Таджикистан пък съобщи  за 41 жертви от негова страна. 
От разпадането на Съветския съюз двете  съседни държави си оспорват територии по  общата им 1000-километрова 
граница. 
 
√ Заради суша Бразилия не е в състояние да посрещне повишеното търсене на кафе 
В Бразилия – най-големия доставчик на кафе в света, запасите от зърна до пролетта може да достигнат исторически 
минимум заради сушата, съобщи агенция "Блумбърг", позовавайки се на ръководителя на Националния съвет по кафето 
Силас Бразилейру. 
Според неговите оценки до март запасите от кафе в страната може да намалеят до 7 милиона чувала от по 60 кг, докато в 
същото време най-подходящо би било ниво от 9-12 милиона торби. 
„Запасите достигнаха толкова ниско ниво, че даже при добра реколта следващата година Бразилия трудно би успяла да 
удовлетвори търсенето. Просто имаме нужда от дъжд”, убеден е Нелсън Карваляиш, член на управата на групата 
износители Cecafe. 
В същото време световното търсене продължава да нараства. Според изследователския център hEDGEpoint Global Markets 
употребата на кафеени зърна тази година се е увеличила с 1,5% и с 2% миналата година. Успоредно с това нарастват и 
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цените. Агенцията отбелязва, че стойността на фючърсите за сорта арабика в Ню Йорк са се увеличили с 11% на годишна 
база, като анализаторите са на мнение, че тази тенденция ще продължи. 
"Световните цени ще продължат да се покачват и една от причините за това е несигурността относно бразилските 
доставки", обяснява Гилерме Мория, старши икономически анализатор в холандската банка Rabobank. 
Ситуацията едва ли ще се промени в близко бъдеще, смята изданието. В публикацията се посочва, че сушата в Бразилия 
ще се засили през следващите месеци, докато в Колумбия, втората по големина страна производител на кафе, ще има 
прекомерни валежи. 
Неблагоприятни метеорологични условия очаква плантациите за кафе в Гватемала, Хондурас и Никарагуа. 
 
Банкеръ 
 
√ Според служебния кабинет: Мониторинговият механизъм на ЕС върху България е изчерпан 
Служебното правителство счита, че мониторинговият механизъм върху България е изчерпан и не трябва да продължава да 
служи като неформален аргумент срещу по-дълбоката интеграция на страната ни в Европейския съюз. 
Позицията на кабинета "Донев" беше обявена от министъра на правосъдието Крум Зарков на първото заседание на Съвета 
за прилагане на Националния координационен механизъм за върховенство на правото. 
Целта на механизма и на Съвета към него е да се организира вътрешен мониторинг на областите, които продължават да 
са под наблюдението на Европейската комисия - както само върху България и Румъния, така и в рамките на 
общоевропейския хоризонтален механизъм. 
По думите на Зарков работата на Съвета би била много полезна за постигането на националните цели за върховенство на 
правото и качествена съдебна реформа. 
Членове на новият орган са председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд, главният 
прокурор на Република България, главният съдебен инспектор, председателят на Антикорупционната комисия и 
министрите на вътрешните работи, на финансите, на културата и главният секретар на Министерския съвет. 
 
√ Мимолетен интерес за доставки на газ по "Северен поток 1" 
Германски купувачи са резервирали за кратко капацитет за получаване на руски газ по тръбопровода "Северен поток 1" за 
първи път откакто той беше затворен преди три седмици, съобщава агенция "Ройтерс", като се позовава на официални 
статистически данни от Германия. Малко по-късно обаче заявките са били отменени и газови доставки не е имало. Не е 
станало ясно защо са били внесени тези искания след като Москва не е направила каквито и да било индикации, че ще 
възстанови подаването на синьо гориво. 
Русия, която през миналата година е задоволила 40% от потреблението на природен газ на Стария континент, обяви, че 
затваря тръбата до Германия, защото западните санкции пречат на дейността й. Европейските политици пък твърдят, че 
това е просто претекст и обвиняват Кремъл, че използва енергията като оръжие. 
Руският оператор на газопровода е коментирал за "Ройтерс", че не може да потвърди получаването на заявките за газ 
(познати като "номинации") по "Северен поток 1" на 19 септември. Говорител на германския му колега Gascade пък е 
пояснил, че те са били "анулирани до нула", което означава, че по газопровода не е текло никакво синьо гориво. 
Въпросните заявки са били налични на уебсайта на германските тръби, свързващи "Северен поток 1" с крайните 
потребители, но на Интернет-страницата на руския оператор не е имало искания за резервиране на капацитет в утрото на 
19 септември. 
"Северен поток 1", по който могат да се пренасят 59.1 млрд. куб м газ годишно, бе изваден от експлоатация на 29 август, 
първоначално - за непланирана поддръжка, а впоследствие - заради повреда на турбината, която може да отстрани 
единствено "Сименс енерджи". Германският производител не смята проблема за достатъчно сериозен за спиране на 
доставките. Цените на синьото гориво в Европа пък са скочили над два пъти от началото на годината след като "Газпром" 
оряза количествата на подаваната суровина. 
Руският президент Владимир Путин опроверга за пореден път на 16 септември твърденията, че Москва е причина за 
енергийната криза на Стария континент и заяви, че ако Европейският съюз иска повече газ, трябва да вдигне санкциите, 
които спират въвеждането в експлоатация на "Северен поток 2". Тръбата, която върви почти успоредно на "Северен поток 
1", бе положена преди година, но Берлин отказа да даде картбланш дни преди Русия да изпрати войски в Украйна. 
На 19 септември купувачи са внесли заявки за резервиране на 3,652,554 киловатчаса синьо гориво по "Северен поток 1" 
между 8.00 и 9.00 ч. централноевропейско време (9-10 ч. българско време), показва уебсайтът на газопровода OPAL в 
Източна Германия. Други 14,291,845 киловатчаса природен газ са били заявени през същия часови диапазон от крайни 
потребители по германската тръба NEL. 
 
3e-news.net 
 
√ Президентът Радев ще открие официално газовата връзка Гърция - България на 1 октомври 
На 1 октомври президентът Румен Радев ще бъде домакин на церемония за официалното пускане на газовата връзка с 
Гърция, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 
"На 1 октомври, събота, държавният глава Румен Радев ще бъде домакин на церемонията по повод официалното 
въвеждане в експлоатация на междусистемната газова връзка Гърция-България". 
Събитието ще се проведе в зала 3 на Националния дворец на културата в София, става още ясно от съобщението. 
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√ Работодателите разкриват 730 работни места за студенти през учебната 2022/2023 г. 
За учебната 2022/2023 г. 90 работодатели са изразили готовност да наемат студенти в 13 професионални направления и 
да разкрият работни места за 730 студенти. Това съобщи пред медии министърът на икономиката и индустрията Никола 
Стоянов в Университета за национално и световно стопанство. Той бе гост на официалното откриване на новата учебна 
година във висшето учебно заведение. 
Министерството на икономиката и индустрията е предоставило възможност на национално представителните 
работодателски организации да изпратят предложения за специалности за учебната 2022/2023 г., в които работодателите 
изпитват недостиг на квалифицирани кадри и същевременно проявяват интерес към това да инвестират необходимото 
време и средства за обучение чрез практика на своите кадри. Сред най-търсените специалности в професионално 
направление „Икономика“ са: Стопанско управление, Търговия, Логистика и Индустриален мениджмънт, стана ясно от 
неговите думи. 
Университетът обучава кадрите за някои от най-добре платените специалности. Например, най-високата средна месечна 
заплата в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“ стига до 4208 лв. В сектор 
„Финансови и застрахователни дейности“ средното възнаграждение на месец е 2 749 лв. 
Новата учебна година в УНСС бе открита от министър-председателя Гълъб Донев. На тържественото събитие присъстваха 
още министърът на електронното управление Георги Тодоров, представители на академичната общност на университета 
и др. 
 
√ „Булгаргаз“ увеличава обема на резервирания капацитет на LNG терминала в Александруполис до 10 600 000 MWh 
годишно 
„Булгаргаз“ увеличава обема на резервирания капацитет на LNG терминала в Александруполис за период от 10 години, 
съобщиха от дружеството. 
В изпълнение на Решение на Министерски Съвет № 661 от 15.09.2022 г., „Булгаргаз" ЕАД подписа вчера допълнително 
споразумение с ГАЗТРЕЙД С.А. към сключеното на 14 март 2022 г. Споразумение за използване на терминала за втечнен 
природен газ (LNG) Александруполис, с което увеличи размерът на резервирания капацитет на 10 600 000 MWh/година за 
период от 10 години, считано от годината на въвеждането в търговска експлоатация на терминала, се казва в съобщението. 
Увеличаването на капацитета за съхранение и регазификация на терминала за втечнен природен газ до Александруполис 
от страна на „Булгаргаз“ ЕАД осигурява енергийната сигурност на страната, непрекъснатостта на доставките и 
диверсификация на източниците и маршрутите на доставка на природен газ. 
Преди дни правителствената пресслужба съобщи, че „Булгаргаз“ ЕАД ще подаде заявление за резервиране на капацитет 5 
300 000 MWh/година (500 млн. куб. м. на година) за период от 10 години, считано от годината на въвеждането в търговска 
експлоатация на терминала. 
 
√ Повишение с 31.9%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 720.29 лв. за MWh с ден за доставка 20 
септември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 720.29 лв. за MWh с ден за доставка 20 септември 2022 г. и обем от 76 751.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
скок с 31.9 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 770.18 лв. за MWh, при количество от 39 385.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (37 366.20 MWh) е на цена от 670.40 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 511.98  лв. за MWh и количество от 3106.9 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 02 и 05 часа – 508.71 лв. за MWh (3194.8 и 3314.6 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1190.49 лв. за 
MWh при количество от 2597.5 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 21 часа – 1043.44 лв. за MWh (2689.7 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 694.05 лв. за MWh при обем от 2987.2 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 546.08 лв. (279.21 евро) за MWh за 19 септември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 20 септември 2022 г. се повишава до 720.29 лв. за MWh ( повишение с 31.9 %) по данни на БНЕБ или 368.28 евро 
за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 19 септември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 670.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 572.64 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     35,81%    1973.44 
Кондензационни ТЕЦ   41,34%    2278.02 
Топлофикационни ТЕЦ   3,63%    199.83 
Заводски ТЕЦ    1,41%    77.83 
ВЕЦ     0,89%    48.96 
Малки ВЕЦ    1,34%    73.66 
ВяЕЦ     1,12%    61.95 

https://ibex.bg/
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ФЕЦ     14,11%    777.51 
Био ЕЦ      0,35%     19.38 
Товар на РБ         3522.4 
Интензитетът на СО2 е 381g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината към 18 септември нараства с 
19.40 % 
Участието на ВЕЦ спада с 25.72 на сто, но на ВЕИ в преносната мрежа се увеличава с 25.56 процента 
Производството на електроенергия остава положително, но потреблението на електроенергия намалява. Салдото (износ-
внос) все още държи добър дял в процентно отношение. На плюс остава  участието на базовите централи, а също и 
на  възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи.  Няма съществено изменение 
по отношение на водноелектрическите централи (ВЕЦ), делът на които от достатъчно дълго време е не минус. В същото 
време спрямо по-ранни сравнявани периоди вече се наблюдава по-съществена промяна в резултатите. Това става ясно от 
оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 18 септември тази година 
(01.01.2022 г. – 18.09.2022 г.) спрямо аналогичния период за предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия за времето от началото на настоящата година до осемнадесети септември расте с 13.75 
% или до обем от 37 210 466 MWh (плюс 14.39 % отчетени седмица по-рано за сравняваното време до 11 септември). За 
сравнение, през аналогичния период на миналата година производството на електроенергия е било в обем от порядъка 
на 32 711 225 MWh. 
Потреблението на електроенергия за посочения период от първия ден на януари почти до края на второто десетдневие на 
месец септември намалява (минус) с 0.13 % до 27 373 383 MWh (минус 0.04 % според отчета от предишната седмица). 
Година по-рано за същото сравнявано време потреблението на електроенергия е възлизало на 27 409 957 MWh. 
Салдото (износ-внос) все още държи висок дял и в процентно отношение за сравнявания период от настоящата година 
расте (плюс) с 85.56 % до обем от 9 837 083 MWh (плюс 91.69 % отчетени седмица по-рано). За посоченото време от 
началото на миналата 2021 г. до осемнадесетия ден на септември салдото (износ-внос) е достигало до обем от 5 301 268 
MWh. 
Положителен остава дела на базовите централи. Така според данните на системния оператор, участието им от началото 
на годината до осемнадесетия ден на месец септември се  увеличава с 19.40 % с  и достига до обем от 31 353 307 MWh 
(плюс 20.40 % за сравнявания период преди една седмица). За сравнение, през аналогичния период, но година по-рано 
делът на базовите централи е бил от порядъка на 26 257 964 MWh. 
Доста добър положителен дял запазват ВЕИ и в преносната, и в разпределителната мрежи. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от началото на настоящата 2022 г. почти до края на второто 
десетдневие на септември нараства  (плюс) с 25.56 % и достига до 1 162 588 MWh (плюс 24.29 % отчетени седмица по-
рано). През аналогичния период на миналата година този дял е възлизал на 925 958 MWh. По-добрите данни в частност се 
дължат на по-добрите резултати от вятърните (плюс 15.84 %) и фотоволтаични (плюс 47.89 %) централи, както и от 
биомасата (плюс 1.08 %). 
Положителен е и дела ва ВЕИ в разпределителната мрежа, който за сравнявания период от настоящата година се покачва 
(плюс) с 14.73 % до обем от порядъка на 1 670 364 MWh (плюс 14.35 % според отчета отпреди седмица). Година по-рано за 
посоченото време от 1.01 до 18.09, дела на ВЕИ в разпределителната мрежа е изчислен на 1 455 931  MWh. Според данните 
на системния оператор, по-добрите данни за посочения период от настоящата година в частност се дължат на 
положителния дял на вятърните (плюс 18.47 %) и фотоволтаични (плюс 17.37 %) централи и въпреки спада при биомасата 
(минус 19.54 %). 
Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остава на минус и за посочения период от първия ден на януари 
до осемнадесетия ден на месец септември 2022 г. намалява (минус ) с 25.72 % или до  обем от 3 024 207 MWh (минус 25.75 
% за отчетния период преди седмица). За сравнение, през аналогичния период на миналата година ВЕЦ са участвали с 
обем от порядъка на 4 071 372 MWh.   
 
√ Ново рязко покачване на цените по енергийните борси из цяла Европа 
Румънската OPCOM затвори при цена от 368,28 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 400,02 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 368,28 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 20 септември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 393,79 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 342,77 евро/мвтч. Най-високата цена от 608,69 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и в 5 ч тя ще 
бъде 260,10 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 62 469,8 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 20 септември ще бъде 400,02 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 131,83 гвтч. Максималната цена ще бъде 608,69 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 5 ч и тя ще бъде 307,94 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 20 септември е 367,25 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 392,44 евро/мвтч. Най-високата цена от 597,85 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 2 ч и в 5 ч тя ще бъде 260,10 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 73 159,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 20 септември на Словашката енергийна борса е 366,42 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 20 ч и тя ще е 590,95 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и в 5 ч тя ще бъде 260,10 евро/мвтч. 
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Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 365,42 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 583,64 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и в 5 ч тя ще бъде 260,10 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 20 септември е 364,98 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 389,88 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 36 522,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 20 ч и тя ще достигне 549,64 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и в 5 ч тя ще бъде 260,10 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 363,43 евро/мвтч на 20 септември. Пиковата цена ще бъде 
386,43 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 465 981,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 580,61 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и в 5 ч тя ще бъде 260,10 евро/мвтч.. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 20 септември ще се продава за 393,13 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Силен спад върна цените на европейските електроенергийни борси към нивата до 300 евро за MWh, но това не е краят 
на кризата 
Европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ изглежда успяха да се преборят с ценовите нива от над 
400 евро за MWh. Поне през изминалата седмица. Дали тази тенденция ще се запази до реформата, обещана от 
европейските високи политици и след нея е трудно да се каже.  Принос за по-ниските ценови нива има свиването на дела 
на газа за производството на електроенергия и то драстично особено през почивните дни. Както и завръщането на вятъра 
и повишението на производството на електроенергия от ядрени централи. Задължително трябва да се отбележи и спада 
на ценовите нива на синьото гориво на спот пазара. Това не означава, че цените на електроенергията в сегмента „ден 
напред“ са ниски. Напротив. Все още са много високи и притеснителни за бизнеса,  битовите потребители и крехките 
държавни бюджети. 
Сезонът е преходен и предполага по-ниско потребление заради края на жегите и отпадането на необходимостта от 
охлаждане на домовете. Също така  и по-различно поведение на потребителите не само заради ранната есен, а заради 
необходимостта за справяне с високите смети. Домакинствата изпитват допълнително затруднение и заради високата 
инфлация. 
Трудно е да се каже  доколко политическия и в частност административния натиск през миналата седмица са изиграли 
някаква роля за спада на ценовите нива с около 100 евро. По-скоро водещото в случая е поведението на потребителите. 
Не трябва да се забравя и спада на промишленото производство, затварянето на големи заводи. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 37-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на 44 199.49 GWh във 
вечерни часове на 18 септември 2022 г. преди окончателния отчет (47 312.16 GWh след коригиране на данните за 
предходната 36 седмица). 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от ЕС  за 37-та седмица, то достига до обем от 
40 176.69 GWh (42 866.08 GWh след корекцията в края на 36-та седмица), според данните на energy charts, базирани на 
ENTSO-E към момента на публикуване. 
От това общо производство на фосилните горива се пада дял от 15 315.21 GWh или 38.12 % преди корекция (17 798.00 GWh 
или 41.52 % окончателните допълнени данни за седмицата по-рано) . От тях - на кафявите въглища – 3608.87 GWh или 8.98 
%, както и на каменните – 8.50 % (3413.61 GWh). Газът държи дял от 18.03 на сто или 7243.54 GWh (19.27 % за 36-та седмица 
или 8258.34 GWh). 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 9076.00 GWh или 22.47 %. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 15 943.57 GWh или 39.48 % (според уточнените 
коригирани данни за 36-та седмица – 15 383.34 GWh или 35.89 %). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 5919.47 GWh (14.66 %), а офшорните – 1179.60 GWh или 2.92 %. 
Делът на електроенергията от слънчеви електроцентрали достига до 2900.54 GWh или 7.18 %. Що се отнася до 
хидроенергията, то делът й е от порядъка на 5.18 %, а от помпени станции – 5.05 %. Редно е да се отбележи и делът на 
биомасата – 3.62 %. 
Цените 
Ценовите нива в сегмента „ден напред“ през изминалата седмица стартираха от високи нива, грубо казано от около 400 
евро за MWh. В рамките на търговията в първия ден от седмицата нямаше ефективни сигнали за спад. Все пак още на 12 
септември, въпреки високите нива някъде се прокрадна и понижението. С разнопосочност стартираха европейските 
електроенергийни борси в сегмента ден напред с ден за доставка 13 септември. Спадът, отчетен на осем от пазарите 
варираше от незначителен (0.0% или 450.11 евро за MWh) в Сърбия и 1.2% (420.84 евро за MWh) в Швейцария и 3.8 % 
(392.37 евро за MWh) в Германия до 26.7 % (128.75 евро за MWh) в Испания и Португалия. 
На останалите електроенергийни борси повишението не бе високо – от 03. % (421.18  евро за MWh) в Австрия и 3.0 % 
(448.89 евро за MWh) в България и Румъния. 
Най-висока, въпреки движението в посока надолу с 2.1 % остана постигнатата цена в Гърция – 457.00, следвана от Италия 
– 456.94 евро за MWh (увеличение с 1.2 %). 
Слабата разнопосочност се запази и с ден за доставка 14 септември като на шест от европейските електроенергийни борси 
отново бе наблюдаван слаб спад – от 1.1 % (443.86 евро за MWh) в България и Румъния и 1.3 % в Гърция (451.13 евро за 
MWh) до 15.3 % (136.20 евро за MWh). 
Покачването – между 1.7 % (464.84 евро за MWh) в Италия и 2.2 % (458.49 евро за MWh) в Унгария и 3.9 % (461.38 евро за 
MWh) във Франция, както и 16.2 % (455.81 евро за MWh) в Германия. 
Що се отнася до Иберийския пазара (Испания и Португалия ) при ръст с 3.8 % - 133.61 евро за MWh. 
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С ден за доставка 15 септември  ценовите нива масово тръгнаха в посока към понижение с изключение на  Иберийския 
пазар, Полша и борсите извън континента – Ирландия и Северна Ирландия. Спадът варираше от 0.2 % (452.17 евро за MWh) 
в Швейцария и 2.8 % (424.29 евро за MWh) в Сърбия и 5.4 % (436.56 евро за MWh ) във Франция и 17.0% (368.54 евро за 
MWh) в Румъния и България до 19.0 % (369.37 евро за MWh) в Германия. 
Силният спад се запази и с ден за доставка 16 септември, но отново с изключение на 4 от европейските електроенергийни 
борси, сред които отново в Ирландия и Северна Ирландия (плюс 1.6 % ) до 358.61 евро за MWh. Ръст бе отчетен на двете 
борси с най-високи стойности напоследък – на гръцката HENEX с 10.2 % (465.99 евро за MWh) и италианската GME – плюс 
8.3 % до 484.80 евро за MWh. 
Понижението варираше от слабо за БНЕБ и румънската OPCOM (спад с 1.3 % ) до 363.58 евро за MWhи 8.6 % (399.00 евро 
за MWh) във Франция до 30.9 % в Чехия (262.91 евро за MWh) и 45.5 % в Германия (201.20 евро за MWh). 
С ден за доставка 17 септември цените продължиха да вървят надолу и то  с много по-силен темп – понижение от 19.5 % 
(294.04 евро за MWh) бе отчетено в Австрия и 28.5 % (260.13 евро за MWh) в България и Румъния, стигайки  до 43.4 % 
(225.86 евро за MWh) във Франция и 65.8 % (68.77 евро за MWh) в германия. 
Спадът от 62.5 % доведе до цена от 64.29 евро за MWh в Португалия, а в Испания при минус  64.29  % - до 61.68 евро за 
MWh. 
На обратната страна остана Полша – при ръст с 39.8 % цената се покачи до 142.24 евро за MWh. 
За последния ден от седмицата 18 септември понижението продължи отново с малки изключния.  Стойността на 
белгийската борса ( с ден за доставка 17 септември се понижи с 60.2 %  ) при ръст от 41.6 % се върна на по-високото ниво 
от 138.24 евро за MWh, а ръстът от 13.3% доведе до цена от 77.93 евро за MWh. С 23 .9 % до 124.83 евро за MWh се покачи 
цената в Нидерландия, а за Португалия и Испания при ръст от 104.7 %  и 113.4 % съответно, стойността се установи до 
131.61 евро за MWh. 
Спадът варираше между 11.5 % ( 199.95 евро за MWh) във Франция и 15.0 % ( 305.22 евро за MWh) в Италия, както и  40.2 
%  (175.92 евро за MWh) в Австрия и 48.3 % ( 134.41 евро за MWh) в България и Румъния. 
Доста по-висока остана цената на съседната гръцка борса – при спад със 17.5 % се установи на 297.78 евро за MWh. 
Новата седмица стартира с доста различен в процентно отношение ръст – с 21.9 % до 370.81 евро за MWh в Италия и 57.9 
% до 315.65 евро за MWh във Франция. 
Скокът от 107.7 % - до 279.21 евро за MWh в България и Румъния. При скок със 173.7 % стойността в Чехия – 268.72 евро за 
MWh , в Германия – при ръст с 235.8 % - до 261.68 евро за MWh. 
Средна месечна и средна годишна цена към 18 септември 
Средната месечна цена на европейските електроенергийни борси остава висока. Движението в посока надолу, отново се 
дължи на наблюдавания спад основно през последните дни от предходната седмица. 
На БНЕБ към  средната месечна стойност е на ниво от 382.53 евро за MWh, а на румънската OPCOM – 386.94 евро за MWh. 
За другите европейските електроенергийни борси се движи от 438.19 евро за MWh в Гърция и 456.52 евро за MWh в 
Италия, както и 411.37 евро за MWh във Франция. 
Доста по-ниска остава цената за Испания – 152.7 евро за MWh (също 152.84 евро за MWh в съседна Португалия). В 
Германия, средната месечна стойност е на ниво от 346.38 евро за MWh, а в Австрия – 404.08 евро за MWh. В Унгария 
изчисленията сочат за ниво от 405.16 евро за MWh, а за Полша – 164.51 евро за MWh. 
Средната годишна цена върви в посока към повишение, макар че тук също се наблюдава спад на темпа на ръст, като на 
някои от електроенергийните борси е изключително слаб и към 18 септември на БНЕБ е 258.7 евро за MWh и все още е по-
ниска, както от тази в Румъния (275.11 евро за MWh), Унгария (283.68 евро за MWh), така и от тази в Гърция (287.63 евро 
за MWh) и съседна Сърбия (288.28 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 321.72 евро 
за MWh в Италия и 188.55 евро за MWh в Испания и Португалия (189.13 евро за MWh) до 253.53 евро за MWh в 
Нидерландия и 245.8 евро за MWh в Германия, както и 293.8 евро за MWh във Франция и 168.07 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Петролът се оказа отново под натиск в резултат на негативните данни за инфлацията. Свиването на прогнозата на 
Международната агенция по енергетика (МАЕ) също се отрази. Цените на петрола сорт Brent през миналата седмица 
продължиха да спадат и след повишението до 94 долара на 14 септември завършиха на ниво от 91.57 долара за барел. 
Пазарът е в очакване на поредното заседание на Федералния резерв, на което се очаква решението за ключовата лихва и 
ориентирите за последващата монетарна политика. Както отбелязват някои от наблюдателите, мечите настроения остават, 
а  прогнозата за цената на петрола и очакванията са за средно ниво  под и около 90 долара за барел. Това обаче е само 
краткосрочната прогноза. Анализаторите не са се отказали от очакването си за 125 – 130 долара за барел в по-дългосрочно 
бъдеще. Инвеститорите все още се ориентират в обстановката и очакват по-ясни сигнали в каква посока ще тръгнат 
реакциите при наближаване на датата 5 декември, когато влиза в сила европейското ембарго върху руския петрол. Няма 
и яснота за рисковете при обявяване на плана на Г7 за таван на цените. 
Страховете на страните от ЕС не са успокоени. Германия например, продължава преговорите с Полша и Казахстан по 
условията по доставките на петрол. Именно с цел поемане на контрол на пазара през изминалата седмица немските активи 
на дъщерните компании на „Роснефт“ бяха предадени под управление на Федералната мрежова агенция на страната. 
Притесненията са за последствията от това действие. Между другото пазарът трябва да се готви не толкова за ембаргото 
върху суровия петрол, а за забраната за вноса на петролни продукти. 
На този фон газовият пазар преживя за пръв път през изминалата седмица еуфорията на спада на ценовите нива до 187.79 
евро за MWh. Като цяло обаче газа е друга история. Търговията със синьо гориво е под натиск и не е наясно каква точно 
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ще е предлаганата от ЕК реформа. „Северен поток“ е спрян, а доставките през украинското трасе са според заявките на 
купувачите. 
Спад бе отчетен и на цената на СО2 макар и много слаб – до 73.26 евро за тон. Спрямо началото на месеца, когато цените 
на EUA спаднаха (9.09 ) до 66.08 евро за тон, покачването няма как да не се отбележи, което означава всъщност, че 
емисиите си върнаха част от спада от 33 % отчетени от август до септември. Както отбелязват наблюдателите и тук се отчита 
ролята на политиката. Те припомнят призивите за намеса на пазара на въглеродни емисии на фона на енергийната криза 
и  различните предложения за намалено търсене на електроенергия, таван на цените на въглеродните емисии, спиране 
на пазара на EUA и продажба на разрешителни за резерви за набиране на средства, първоначално пуснати като част от 
плана RePowerEU. Този план има за цел да събере 20 милиарда евро, по текущи цени от около 330 милиона разрешителни, 
в сравнение с пазарния баланс от 1,45 милиарда квоти към края на 2021 г. Трябваше вече да са намалени около 350 млн. 
от разрешителните. Сега участниците на пазара са съсредоточени върху европейската интервенция. 
Тенденции 
Планът за намеса на пазара с опит за облекчаване на енергийната криза беше заявен. Категорично. Има разлика обаче 
между това да се заяви дадено намерение и да се изпълни. Още повече, че става въпрос за необходимостта от ефективни 
действия, които ще засегнат живота на близо 450 млн. души. 
На жителите на Европа, включително и на бизнеса бе обещано:   
таван на цената на газа на едро, макар и по заобиколен начин – чрез реформиране на TTF. 
тавани на цените на електроенергията за някои технологии за производство (напр. на вятърна, слънчева и ядрена енергия) 
мерки за намаляване на търсенето 
подкрепа за ликвидността за енергийните компании чрез даване на гаранции от страна на държавата за кредитни линии 
изземване на свръхприходите от енергийните компании и насочването им към населението 
Помощта е важна. От нея се нуждаят редица предприятия и битови потребители в Европа. Защитата на уязвимите 
потребители и спасяването от фалит на компаниите на прага на зимата е основна задача и на националните правителство. 
Така че свеждането на рисковете остава на първо място. Проблемът е, че прекрояването на пазара по административен по 
начина изказан от европейските политици може да влоши енергийната криза. Затова и експертите сякаш все повече се 
обединяват около идеята за "ограничени във времето мерки". 
За всички е известно, че ограничаването на цените води до недостиг на количествата газ, а  също и на електричество, което 
ще влоши енергийната криза. Затова заявеното намерение според експертите е погрешна политическа намеса. 
Европейските политици се отказаха от пряката намеса с таван на цената на газа, заради основателните опасения за спиране 
на потоците и на LNG, но обещаха да реформират TTF. Това също е рисков момент, който ще удари по сигналите за 
пазарната цена, определяна от предлагането и търсенето. Нарушаването на този крехък баланс ще бъде само сигнал за 
влошаване на кризата. 
Благородното на пръв поглед предложение за изземване на свръхприходите на компаниите, както и ограничаването на 
някои производства от своя страна е спирка за инвеститорите. Обмисляният таван на цената от 200 евро за MWh за някои 
производства също носи непредвидими последици и може да доведе до дисбаланс, както и изкривяване на цените 
особено в сегмента „ден напред“. 
Що се отнася до намаляване на търсенето и тук има капан. Опитът за отвързване на цените на газа от електричеството 
може да имат точно противоположен ефект. Според някои изследвания за това говори практиката в Испания и Португалия, 
където ефектът за намаляване на потреблението е нулев, но резултатът за пазарните играчи е лош. 
Европейската електроенергийна и газова система е изключително сложна мрежа от взаимосвързани пазари. Прилагането 
на ефективни спешни интервенции през зимния сезон са много голямо  предизвикателство. Всеки опит за структурна 
реформа в същото време ще доведе до непредвидени последици.  
Енергийните пазари в Европа далеч не са идеални. Има редица по-дългосрочни структурни проблеми с дизайна на 
енергийния пазар, които трябва да бъдат основно обсъдени, за да се стигне ефективен енергиен преход. Проблем е, че 
енергийният преход започна много преди решаването им. Преструктурирането в началото на зимата е грешен подход. 
Освен това няма как да се предвидят ходовете на руската страна, действията на която доведоха до ескалирането на цените. 
Днешният интегриран енергиен пазар е резултат от тридесетгодишна работа. Премахването му с един политически замах 
може по-скоро да увеличи щетите, ще задълбочи енергийната криза и тя може да се проточи далеч във времето.   
 
√ Борсовите цени на газа се понижават с 2.81 % до 182.50 евро за MWh 
Цените на газа в Европа след силния спад през миналата седмица продължават да вървят в посока надолу и в понеделник, 
19 септември, сочат данните от търговията. 
Октомврийските фючърси за газа по индекса TTF на борсата ICE Futures стартираха от нивото от 180 евро за MWh и през 
първия час успяха да спаднат до 171.33 – 173.99 евро за MWh. Въпреки силните колебания, газовите фючърси се върнаха 
към ръст и така в рамките на сутрешната търговия успяха да се покачат за кратко до 186.39 – 184.54 евро за MWh. 
Към момента на публикуване газовите фючърси отново вървят в посока надолу, макар че темпът на спад се понижава до 
минус 2.98 % или 182.19 евро за MWh и са малко по-високо от стойността от 25 юли  (179.9 евро за MWh). 
Все пак до края на затварянето на търговията има достатъчно време и не се знае в каква посока ще поемат газовите 
фючърси. 
Междувременно трябва да се отчете и увеличението на производството на електроенергия от вятър в Европа, което през 
миналата седмица по данни на Wind Europe достига 17.34 %. 
Доставките на руски газ за Европа остават ограничени. През „Северен поток“ не се осъществяват доставки, а през 
украинското трасе газовият поток е от порядъка на 42.4 млн. куб м. 
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Запасите от газ в европейските подземни газохранилища се увеличават и към 17 септември средното ниво на запълване е 
85.64 % или 953.5557 TWh. 
Понижението до най-ниското ниво, наблюдавано за пръв път от два месеца е в резултат от активирането на енергийната 
криза, отбелязват наблюдателите. Междувременно данните сочат за силен спад на потреблението на синьо гориво и за 
свиване на дела му в енергийния баланс на отделните страни. Така например, в Германия дела на газа продължава 
тенденцията от предходните дни и се свива до 3.36 %, а във Франция до 7.12 %. По-различна е ситуацията в другите страни 
като Белгия – 17.31 %,  Унгария с над 10 %, а в Румъния – 18.96 на сто и др. 
Обсъждането на предложенията на Европейската комисия за ограничаване на въздействието на кризата продължават, а 
приемането на окончателните мерки предстои. Планът включва привличане на 140 млрд. евро за сметка на приходите на 
енергийните компании и намерение за ограничаване на пиковото потребление на електроенергия и увеличаване на 
ликвидността на компаниите. 
Експертите обаче сигнализират и за практики, които по един или друг начин се смятат за спорни. В частност става въпрос 
за преговорите, които правителството на Германия води за национализиране на най-големите вносители на синьо гориво 
в Германия, сред които Uniper SE и VNG AG. Недостигът по отношение на Uniper се изчислява на над 25 млн. евро. По един 
или друг начин обаче тези пари ще трябва да бъдат платени от потребителите, макар и не веднага. По този начин 
анализаторите оценяват и ангажимента на британското правителство - планът, изчислен на сумата от 150 млрд. евро ще 
се прехвърли на следващите поколения. 
Въпреки наблюдаваното понижение ценовите нива на TTF продължават да са в пъти по-високи в сравнение с смятащите 
се за обезпокоителни нива на 20 септември 2020 г. от 32.99 евро за MWh. 
 
√ Германия ще подпише допълнителен договор за доставка на LNG газ от ОАЕ 
Очаква се германският канцлер Олаф Шолц да подпише договори доставка на втечнен природен газ при посещението си 
в ОАЕ в неделя, каза вицеканцлерът и министър на икономиката Роберт Хабек, цитиран от Ройтерс. Германия търси нови 
партньори, за да замести вноса на газ от Русия, отбелязва агенцията. По време на визитата си на Арабския полуостров 
Шолц ще посети още Саудитска Aрабия и Катар. 
"Предлагането на газ бавно се увеличава. Правителството постоянно води преговори с много страни", каза Хабек, 
подчертавайки своето пътуване до Катар и ОАЕ през март, припомня БТА. 
През май източници съобщиха пред Ройтерс, че преговорите са изпълнени с разногласия по ключови условия включително 
и продължителността на всеки договор. 
Германия се сдобива с терминали за втечнен природен газ като част от усилията си да се диверсифицира от руския газ. 
Днес Хабек говори в Лубмин, където се изгражда инфраструктура за доставки на втечнен природен газ, като заяви, че се 
надява наетата от държавата плаваща единица за съхранение и регазификация (FSRU) да може да влезе в експлоатация 
най-рано до края на 2023 година. 
"Трябва да покажем, че във времена като тези, можем да планираме, издаваме разрешителни и строим по-бързо, 
отколкото обикновено се случва в Германия", заяви Хабек, добавяйки, че проектите за втечнен природен газ във 
Вилхлемсхавен и Брунсбютел са примери за това. 
"Има добър, реален шанс, терминалите в двата града да захранват германската газова мрежа от началото на годината", 
отбеляза германският икономически министър. 
Междувременно германската енергийна компания "Дойче РеГаз" (Deutsche ReGas) обяви, че планира да започне работа 
по изграждането на терминал за втечнен природен газ (LNG) в град Лубмин, който се намира в североизточната част на 
страната. Дейностите ще стартират във вторник, съобщи компанията, цитирана от ДПА 
Лубмин е едно от няколкото крайбрежни точки в Германия, където се предвиждат терминали за регазификация на втечнен 
природен газ(ВПГ), доставян с кораби, имащи за цел да заменят спрените в момента доставки от Русия. 
Строителството ще има за цел да обнови индустриалното пристанище, което досега се е използвало само от по-малки 
кораби, и да създаде сигурна корабна стоянка, казаха от компанията. 
Първият газ трябва да бъде доставен през терминала, изграден с частни средства, още през декември, посочиха от 
енергийната компания. 
ВПГ ще бъде доставян от големи танкери, закотвени край Лубмин, до пристанището с по-малки спомагателни кораби-
совалки и след това ще бъде подаван в съществуващата газова мрежа. 
Лубмин е и мястото, където газопроводите Северен поток 1 и Северен поток 2 в Балтийско море „акостират“ на германския 
бряг идвайки от Русия, но в момента по тях не тече руски газ. 
Намаляването на доставките на по-евтиния руски газ доведе до далеч по-високи цени на енергията в Германия и 
предизвика рекордна инфлация, пише ДПА 
Германската енергийна компания "Ер Ве Е" (RWE) и норвежката компания "Стена-Пауър"(Stena-Powe)r също планират да 
изградят плаващ газов терминал в Лубмин. 
Наетият от правителството терминал трябва да бъде готов за експлоатация до края на 2023 г. 
Министърът на икономиката Робърт Хабек, се очаква да посети посети Лубмин в понеделник. 
 
√ Пълен обрат на пазарите на акции в Западна Европа в понеделник 
След като започнаха деня с масирани загуби, фондовите борси в региона преобладаващо затвориха на зелена 
територия, с най-голям дневен спад завърши френският САС 40, а с най-високо повишение приключи германският DAX 
До обед вчера акциите в Западна Европа се понижиха в първия ден на новата септемврийска седмица, следвайки 
възходящия тренд от Азия и търговията на „Уолстрийт“ в Ню Йорк от миналия петък, а инвеститорите се подготвяха за 
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натоварена седмица от срещи на централните банки, които със сигурност ще доведат до повишаване на разходите за заеми 
по целия свят, и с известен риск от свръхголямо увеличение на лихвите в Съединените щати. Търговията беше намалена в 
понеделник, тъй като британските пазари бяха затворени заради държавното погребение на кралица Елизабет. 
Пазарите залагат на силно повишаване на лихвените проценти със 75 базисни пункта наведнъж от Федералния резерв на 
САЩ (Фед) на срещата си на 20-21 септември, а основата лихва да достигне 4.5%, тъй като Фед е принуден да насочи 
икономиката към рецесия, за да намали инфлацията, смятат много анализатори. 
Очакванията за по-високите лихвени проценти доведоха до разпродажба на държавни облигации, като доходността на 10-
годишните държавни дългови книжа на САЩ достигна 3.508% в ранния следобед, което е най-високото ниво от април 2011 
г. Доходността на 2-годишните облигации се покачи до нов 12-годишен връх от 3.961%. 
Доходността на европейските държавни облигации също се повиши. 
„Обикновено Федералният резерв задейства меката си парична политика (намаляване на лихвите), когато икономиката 
процъфтява и повечето активи се представят добре. Този път, обаче, повечето активи са пострадали, може би поради скока 
на инфлацията и рязката промяна на политиката“, каза за „Ройтерс“ Дейвид Чао, глобален пазарен стратег в Invesco. Точно 
това, според него, не се харесва на участниците на пазарите на акции. 
Не само в Съединените щати ще има повишаване на лихвените проценти. На повечето от срещите на централните банки 
тази седмица - от Швейцария до Южна Африка - се очаква да бъдат повишени лихвите, като пазарите са разделени относно 
решението на Банката на Англия (BoE) да повиши лихвите с 50 или 75 базисни пункта. 
Китайската народна банка (КНБ), обаче, пое по свой път и намали репо лихвата с 10 базисни пункта, за да подкрепи болната 
си икономика. Във вторник се очаква КНБ ще обяви лихвата по заемите за първокласни кредитополучатели (LPR) за една 
година и пет години. В резултат китайските сини чипове останаха относително стабилни, като се понижиха само с 0.1%. 
Другото изключение е Централната банка на Япония, която също трябва да има среща тази седмица и която не е показала 
никакви признаци да се откаже от изключително меката си политика на кривата на доходност въпреки драстичния спад на 
йената. 
Според някои анализатори, следобед е настъпило „отрезвяване“ в Западна Европа и повечето европейските пазари 
затвориха с повишение в понеделник, възстановявайки се от трудната седмица, която доведе до спад на акциите 
навсякъде по света. Други свързват обрата с новината, че предстоят "добри и конструктивни разговори" на Германия с 
Катар относно доставките на втечнен природен газ LNG преди планираното посещение на канцлера Олаф Шолц в 
Персийския залив. 
Това е „лъч на надеждата в тунела“ за инвеститорите, защото диверсификацията на доставките на природен ще освободи 
Западна Европа и най-вече най-голямата икономика на Европа от зависимостта на руския природен газ. Резкият спад на 
доставките от Русия, която преди това покриваше около 40% от нуждите на Европейския съюз от газ, накара правителствата 
да се борят да намерят алтернативни енергийни ресурси и предизвика страхове от възможни прекъсвания на 
електрозахранването и рецесия. Затова днешната новина за преговорите в Катар са „лъч на надеждата“, според „Ройтерс“. 
До обед общият индекс на най-големите публични компании в Западна Европа Stoxx Europe 600 се понижи с 1.0%. Сред 
националните измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше френският CAC 40 (-0.9%), следван от италианския 
FTSE MIB (-0.7%), германския DAX (-0.4%) и испанския IBEX 35 (-0.2%). Фондовата борса в Лондон е затворена заради 
държавното погребение на кралица Елизабет. Следобед трендът на някои борси се обърна и те затвориха в зелената зона, 
но в крайна сметка общият европейски индикатор на „сините чипове“ остана на червено. 
Общият европейски индекс Stoxx 600 удари 10-седмично дъно до обед, повлечен надолу от чувствителните към лихвите 
технологични акции, както и на френските акции, които бяха засегнати от пропадането на планираното сливане между две 
телевизионни компании. Следобед, както посочихме настъпи обрат в региона и започна постепенно компенсиране на 
загубите, но времето на беше достатъчно, за бъдат изтрити напълно натрупаните загуби до обед от Stoxx 600. 
 

 
Източник: MarketWatcxh 

*Данните на FTSE 100 са от петък, тъй като фондовата борса в Лондон днес не работеше, заради държавното 
погребение на кралица Елизабет. 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори френският САС 40, а с най-високо повишение приключи 
германският DAX. 
Начело по загуба от включените в общия европейски индекс емисии са на норвежкия производител на слънчева енергия 
Scatec ASA (-4.18%) и на шведската Orron Energy AB (-6.65%), работеща в областта на възобновяемата енергия, която слезе 
на дъното на Stoxx 600. 
Сред поскъпващите емисии бяха акциите на полския разработчик на видеоигри CD Projekt S.A. (+0.16%) и на германския 
производител на военно оборудване Rheinmetall AG (+3,67%) след новината, че е спечелил поръчка за специални 
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превозни средства за германските въоръжени сили. Бундесверът е сключил договор с Rheinmetall за закупуване на общо 
48 камиона с гориво за използване в много летища на германската армия и военновъздушните сили. 
След новината за преговорите между Германия и страните от Персийския залив за доставки на втечнен газ поскъпнаха и 
акциите на най-голямата германска енергийна компания RWE (+0.49%). 
За отбелязване е, че котировките на акциите на автомобилния концерн Volkswagen AG поскъпнаха с 1.06%, след като 
компанията обяви, че може да набере до 9.39 милиарда евро чрез листване на преференциални акции в производителя 
на луксозни спортни автомобили Porsche. Преди това книжата на VW бяха с лек спад. 
Освен това, VW подписа споразумение с Porsche Automobil Holding SE за прехвърляне на 25% от обикновените акции (с 
право на глас). 
Във Франция начело по ръст от включените в САС 40 излязоха акциите на европейския производител на самолети Airbus, 
които поскъпнаха с 1.85%, следвани от Hermes International, създадената преди 185 години (1837 г.) луксозна дизайнерска 
къща, която е специализирана в кожени изделия, лайфстайл аксесоари, домашно обзавеждане, парфюмерия, бижута, 
часовници. Книжата й се повишиха с 1.26%. 
 
√ Изследване: Бъдещето на пазара на зелен водород се отличава с висока несигурност 
Зеленият водород и неговите производни като метанола и зеления амоняк трябва да заменят изкопаемите горива в 
случаите, когато електрификацията е невъзможна и е от критично значение за постигане на климатична неутралност. 
Бързото увеличаване на обемите на доставка на водород е трудна задача. Дори ако капацитетът за електролиза расте така 
бързо, както и слънчевата е вятърна енергетика, обемът на предложенията от зелен водород ще останат недостатъчни в 
краткосрочно бъдеще. Що се касае до дългосрочната перспектива, то тя се характеризира с голяма несигурност. До този 
извод стигат учените от Потсдамския институт за въздействието на климата (Potsdam Institute for Climate Impact Research), 
както и други институти в своя разработка за перспективите за широкото разпространение на зеления водород. 
Резултатите от изследването са публикувани в списанието Nature Energy. 
Независимо от значителните съобщения за водородни проекти, зеленият водород с вероятност от ≥75% ще осигурява по-
малко от 1% от крайното потребление на енергия до 2030 година в Европейския съюз и до 2035 г. в световен мащаб. 
Планираните инвестиции и усилия за разширяването на пазара на зелен водород ще са недостатъчни, така че горивото да 
заема важна роля в енергийния сектор. През 2040 г. се очаква увеличение на дела, но има голяма несигурност по 
отношение на определянето на конкретни стойности. Така в Европа дела на водорода може да е от 3,2% до 11,2 % от 
крайното потребление на енергия, а в глобален план – между 0,7 % до 3,3 %. 
Краткосрочният недостиг и дългосрочната несигурност пречат на инвестициите в крайното потребление на водород и 
инфраструктура, „намалявайки потенциала за зелен водород и поставяйки под заплаха целите в областта на климата“. 
С разпространението на вятърната и фотоволтаична енергетика вече е натрупан значителен опит, показващ как ефектът от 
мащаба може да бъдат ускорени за сметка на държавните инвестиции. „Исторически аналогии показват, че политики 
подобни на извънредни ситуации могат да доведат до много по-високи темпове на ръст, по-бързи пробиви и повишена 
вероятност за наличност на водорода в бъдещето“. 
В същото време мащабът на такава задача е грандиозен. Според изследването на авторите, за осъществяването на 
сценария за климатична неутралност, отговарящ на Парижкото споразумение, в периода 2021 г. – 2050 г. се изисква 
увеличение на капацитета от електролизери от 6000 до 8000 пъти. За това са необходими „екстремни мерки“ и политики. 
Авторите на изследването сравняват това с други ситуации, когато развитието на едни или други сектори се ускоряват 
значително благодарение на намесата на държавата. Те напомнят например, развитието на атомната енергетика във 
Франция или пускането на високоскоростните влакове в Китай. 
Независимо от определена еуфория по повод вложенията на значителни средства във водородната индустрия, авторите 
не подминават и опасността от преоценката на потенциала за зелен водород. Хората, които са призвани да вземат 
политически решения трябва да гарантират използването на зеленото гориво само там, където пряката електрификация е 
невъзможна. 
Пълният доклад може да прочетете на: https://www.nature.com/articles/s41560-022-01097-4 
 
Мениджър 
 
√ Положителна е текущата и капиталова сметка на страната за юли 
Текущата и капиталова сметка на страната за юли е положителна и възлиза на 287,4 млн. евро при излишък от 359 млн. 
евро за юли 2021 г., съобщава Българската народна банка. 
За януари-юли 2022 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 606,5 млн. евро (0,8 на сто от прогнозния 
брутен вътрешен продукт - БВП) при положително салдо от 811,3 млн. евро (1,2 на сто от БВП) за януари-юли 2021 г. 
За юли 2022 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 95,8 млн. евро при положително салдо от 271,3 
млн. евро за юли 2021 г. За януари-юли 2022 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 803,7 млн. евро (1 на сто от 
БВП) при положително салдо от 278,7 млн. евро (0,4 на сто от БВП) за януари-юли 2021 г. 
Търговският баланс за седмия месец от годината е отрицателен в размер на 652,5 млн. евро при дефицит от 145 млн. евро 
за юли 2021 г. За януари-юли 2022 г. търговският баланс е отрицателен в размер на близо 2,2 млрд. евро (2,8 на сто от БВП) 
при дефицит от 1,143 млрд. евро (1,7 на сто от БВП) за същия период на 2021 г. 
Износът на стоки за юли е над 4,1 млрд. евро, като нараства с почти 1,2 млрд. евро (40,5 на сто) в сравнение с този за юли 
2021 г.  За януари-юли 2022 г. износът е над 27 млрд. евро (34,2 на сто от БВП), като нараства с над 7,8 млрд. евро (40,8 на 
сто) в сравнение с този за същия период на 2021 г.  

https://www.nature.com/articles/s41560-022-01097-4
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Вносът е близо 4,8 млрд. евро, като нараства с 1,7 млрд. евро (55,1 на сто) на годишна база. За януари-юли 2022 г. вносът 
е над 29,2 млрд. евро (37 на сто от БВП), като нараства с почти 8,9 млрд. лева спрямо същия период на миналата година. 
 

 
 
Салдото по услугите е положително в размер на 596,7 млн. евро при положително салдо от 571,5 млн. евро за юли 2021 г. 
За януари-юли 2022 г. салдото е положително в размер на над 2,755 млрд. евро (3,5 на сто от БВП) при положително салдо 
от почти 2,2 млн. евро (3,2 на сто от БВП) за януари-юли 2021 година. 
Капиталовата сметка на страната за юли е положителна и възлиза на 191,6 млн. евро при положителна стойност от 87,7 
млн. евро за юли 2021 г. За януари-юли 2022 г. капиталовата сметка е отрицателна - 197,2 млн. евро (0,2 на сто от БВП), при 
положителна стойност от 532,6 млн. евро (0,8 на сто от БВП) за първите седем месеца на 2021 г. 
Финансовата сметка също е на плюс в размер на 1,2 млрд. евро при положителна стойност от 943,3 млн. евро за юли 2021 
г. За януари-юли 2022 г. финансовата сметка е положителна - близо 2,1 млрд. евро (2,6 на сто от БВП), при положителна 
стойност от почти 3 млрд. евро (4,4 на сто от БВП) за същия период на 2021 г. 
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√ Смениха ненадейно шефката на Института по метрология 
Председателят на Българския институт по метрология (БИМ) Снежана Спасова е била освободена от длъжност с решение 
на кабинета в петък, съобщи Нова телевизия. Проверка в правната информационна система на Министерския съвет 
потвърждава информацията. 
Институтът отговаря за сертифицирането на машините за гласуване и удостоверяването на тяхната изправност, а 
освобождаването на Спасова става само две седмици преди провеждането на предсрочните парламентарни избори на 2 
октомври. Тя беше назначена на поста като ръководител на БИМ през март, 2021 г. по времето на третото правителство на 
Бойко Борисов. 
Решението за уволнението ѝ е взето ден, след като беше направена демонстрация за сигурността на машините за 
предстоящия вот. 
За временен шеф на нейно място е определен Паун Илчев, който ще изпълнява и длъжността на зам.-председател. Той 
заемаше този пост в продължение на 6 години по време на последните две правителства на Бойко Борисов, след което 
стана и един от тримата директори на създадената от последното правителство на ГЕРБ "Държавна петролна компания". 
Тя беше закрита от правителството на Кирил Петков в последния му работен ден. 
 
√ ЕК ни отпуска още средства за възстановяването на икономиката и за уязвимите 
България е сред страните, които ще получат допълнителни средства от Европейския социален фонд, съобщи вчера 
Европейската комисия.  
Предвижда се 18,6 милиона евро да бъдат насочени към покриването на основните нужди на уязвимите групи. Ще бъдат 
раздадени и ваучери на украински бежанци, с възможност да бъдат заменени за храна и всекидневни принадлежности, 
например дрехи и училищни пособия. 
Още 36,4 милиона евро ще бъдат отпуснати за мерки за икономическо възстановяване - за запазване на работните места 
и подобряване на услугите за грижи за хора с увреждания. От тях 23,8 милиона евро ще подкрепят 9000 украински бежанци 
да се включат в българския трудов пазар. 
За миналата година за подобни цели в ЕС бяха осигурени 40 милиарда евро, включително в помощ на украинските 
бежанци, отбелязват от Еврокомисията.  
 
√ Германия започва изграждането на нов терминал за втечнен природен газ 
Германската енергийна компания Deutsche ReGas планира да започне работа по изграждането на терминал за втечнен 
природен газ (LNG) в град Лубмин, който се намира в североизточната част на страната. Дейностите ще стартират във 
вторник, съобщи компанията, цитирана от ДПА и БТА.  
Лубмин е едно от няколкото крайбрежни точки в Германия, където се предвиждат терминали за регазификация на втечнен 
природен газ, доставян с кораби, имащи за цел да заменят спрените в момента доставки от Русия. 
Строителството ще има за цел да обнови индустриалното пристанище, което досега се е използвало само от по-малки 
кораби, и да създаде сигурна корабна стоянка. Първият газ трябва да бъде доставен през терминала, изграден с частни 
средства, още през декември, посочиха от енергийната компания. 
Втечненият природен газ ще бъде доставян от големи танкери, закотвени край Лубмин, до пристанището с по-малки 
спомагателни кораби-совалки и след това ще бъде подаван в съществуващата газова мрежа. 
Лубмин е и мястото, където газопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2" в Балтийско море „акостират“ на 
германския бряг идвайки от Русия, но в момента по тях не тече руски газ. 
Намаляването на доставките на по-евтиния руски газ доведе до далеч по-високи цени на енергията в Германия и 
предизвика рекордна инфлация, пише ДПА 
Германската енергийна компания RWE и норвежката компания Stena-Power също планират да изградят плаващ газов 
терминал в Лубмин. Наетият от правителството терминал трябва да бъде готов за експлоатация до края на 2023 г.  
 
√ Близо 600 000 работни места може да бъдат съкратени в Италия заради високите цени на енергията 
Около 582 000 работни места в Италия може да бъдат съкратени, ако цените на енергията останат високи през 2023 г. Това 
сочи проучване на аналитичния център към асоциацията на италианските индустриалци Confindustria. 
„Рекордната инфлация подкопава доходите на домакинствата и застрашава потреблението, което е частично и не за 
дълго  защитено от натрупаните спестявания“, се казва в документа. 
Два са възможните сценарии, според доклада на асоциацията.  В първия страната ще бъде изправена пред свиване на БВП 
с 2,2% и намаляване на броя на заетите с 383 хиляди души. Според втория БВП ще падне с 3,2% до края на 2023 г. и това 
ще доведе до съкращаване на 582 хиляди работни места. 
 
√ Полша, Естония, Латвия и Литва затвориха границите си за руснаци 
От вчера Естония, Полша, Литва и Латвия не допускат руски граждани, включително тези с шенгенски визи, издадени от 
трети страни. Това стана ясно от съобщение на официалния сайт на естонското правителство. 
„Заедно с Латвия, Литва и Полша решихме да въведем общи ограничения върху туризма за руски граждани, за да защитим 
обществения ред и сигурност“, казва министър-председателят Кай Калас  в публикуваното официално комюнике. 
„Като гранични държави на ЕС ние трябва да гарантираме сигурността на Европа“, добавя премиерът. 
Забраната е влязла в 00:00 часа на 19 септември и според нея руски пътници няма да бъдат допускани в четирите 
европейски страни с цел туризъм. Ще се допускат обаче някои изключения. 

https://kriis.ee/en/news/estonia-latvia-lithuania-and-poland-stop-entry-russian-tourists-through-external-borders
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Издаването на шенгенски визи на руски граждани спря в редица европейски държави след беше премахнат опростения 
визов режим със страните от Европейския съюз. 
На 9 септември Европейската комисия препоръча на ЕС да не издава дългосрочни многократни шенгенски визи на руснаци, 
както и да увеличи времето за издаване на визи на руски граждани до 45 дни за щателни проверки. 
 
√ ЕЦБ отново призовава банките да се подготвят за криза 
Банковият сектор в еврозоната е солиден, но в момент, когато се очертава рецесия, Европейската централна банка (ЕЦБ) 
настоява кредитните институции да проверят очакванията си за собствен капитал преди очакваната тежка зима. Това заяви 
Андреа Енриа, председател на банковия надзорен орган в ЕЦБ, цитиран от Ройтерс и БТА. 
Банките са натрупали големи резерви през последните години и се очаква да се възползват от покачването на лихвите, но 
очертаващото се свиване на икономиката и скока на цените на енергията могат да навредят на някои от дейностите им. 
"Приканваме банките наистина да се съсредоточат върху концентрацията на експозиции към сектори, особено зависими 
от енергията и податливи на енергийни шокове. Затова призоваваме банките да преразгледат прогнозите си за собствения 
си капитал в случай на мрачни и неблагоприятни сценарии, като ще започнем диалог с тях", изтъкна Енриа на колоквиум в 
Брюксел.  
ЕЦБ повиши основните си лихви общо със 125 базисни пункта в разстояние на по-малко от два месеца и се очаква да ги 
увеличи отново на два пъти до края на годината. Така този цикъл на втвърдяване на паричната политика ще бъде най-
бързият от създаването на единната валута. 
Андреа Енриа отбеляза, че банките, участващи във финансирането на търговски и жилищни недвижими имоти, както и в 
сферата на потребителското кредитиране, са особено изложени на нарастващите разходи по заемите, което според него 
оправдава по-специално внимание от тяхна страна. 
"Освен това съществува и проблемът с експозицията към компенсацията на енергийни деривати, който установихме в 
последно време", допълни той. 
 
√ Лек ръст на строителството през юли отчита Евростат 
Строителството отбелязва лек ръст – с 0,3% в еврозоната и с 0,2 на сто – в ЕС, през юли спрямо юни тази година, когато то 
регистрира намаление съответно с 1,2 и 1,3 на сто. Това показват сезонно изгладените данни на Европейската 
статистическа служба 
На годишна база – юли 2022 спрямо юли 2021, производството в сектора се свива съответно с 1,2% в еврозоната и с 1,3 на 
сто – в ЕС. 
На фона на общите данни сградното строителство нараства с 0,3% в еврозоната през юни спрямо юли, докато инженерната 
инфраструктура намалява с 0,6 на сто. Тези два показателя в ЕС бележат съответно ръст с 0,2% и намаление – с 0,9 на сто. 
 

 
 
Строителният сектор отбелязва най-голям ръст в Испания (+6,7%), Унгария (+5,7%) и Словакия (+3,1%) сред държавите 
членки, за които има данни, и се свива най-значително в Австрия и Словения (и двете -4,2%), Чехия (-2,9%) и Швеция (-
1,3%). 
Индустрията регистрира най-голям ръст на годишна база в Словения (+28,5%), Румъния (+8,3%) и Австрия (+7,6%). Най-
големи са намаленията регистрирани в Швеция (-8,7%), Испания (-5,2%) и Чехия (-2,7%). 
 
√ Борсовата седмица стартира на червено в очакване на ново заседание на Фед 
Европейските пазари стартираха вчера борсовата седмица с понижения, продължавайки тренда от трудната минала 
седмица, в която акциите паднаха повсеместно, предаде CNBC. 
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Общоевропейският Stoxx 600 се понижи с 2,89% миналата седмица, под влияние на настроенията на инвеститорите за 
здравето на икономиката, горещите данни за инфлацията и предстоящата среща тази сряда на Федералния резерв на САЩ 
за паричната политика. 
Червената вълна продължаваше да доминира и вчера. 
Германският индекс DAX спадна с 61,69 пункта или 0,48 на сто до 12 679,57 пункта към 10:55 бълг. време. 
Парижкият CAC 40 намаля със 74,26 пункта или 1,22 на сто до 6003,04 пункта. 
Италианският FTSE MIB загуби 206,35 пункта или 0,93 на сто до 21 904,54 пункта, а испанският IBEX 35 се търгуваше с 0,2% 
по-ниско. 
Тъй като всички сектори и наблюдавани борси останаха на негативна територия общоевропейският Stoxx 600 логично 
регистрира пореден спад от 0,6 на сто. 
Лондонската борса остана затворена в знак на почит към паметта на Елизабет II, чиято погребална церемония бе вчера. 
На червено започнаха седмицата и повечето борси в азиатско-тихоокеанския регион също под влияние на очакванията за 
нови стъпки тази седмица по отношение на лихвените проценти от страна няколко големи централни банки, и най-вече на 
Фед. 
Индексите Hang Seng и Hang Seng Tech в Хонконг загубиха съответно 1,1 на сто и 2,04 на сто. Южнокорейските Kospi и 
Kosdaq паднаха по 1,24 на сто и 2,14 на сто, съобщи АП, цитирана от БТА. 
В Китай Shanghai Composite се понижи с 0,6 на сто, а Shenzhen Component - с 0,258 на сто. 
В опит да подкрепи икономиката Китайската народна банка намали 14-дневните си обратни репо лихви. 
Японските фондови пазари бяха затворени заради Деня за почит към възрастните хора. 
 
√ Цените на петрола се стабилизираха преди очакваното увеличение на лихвите на Фед 
Цените на петрола се стабилизираха в ранната търговия във вторник, след като предходната сесия нараснаха поради 
опасения, че по-нататъшното повишаване на лихвените проценти в САЩ тази седмица с цел укротяване на инфлацията ще 
ограничи икономическия растеж и търсенето в най-големия потребител на петрол в света, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,09 долара, или 0,10%, до 92,09 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,03 долара, или 0,03%, до 85,76 долара за барел. 
Доларът остана стабилен на ниво малко под 20-годишния си връх спрямо водещите валути преди поредицата от срещи на 
централните банки през тази седмица, включително на Федералния резерв на САЩ, който се очаква да повиши лихвите с 
още 75 базисни пункта, за да овладее инфлацията. 
По-силните зелени пари правят петрола, деноминиран в долари, по-скъп за купувачи, използващи други валути, а 
очакваните увеличения на лихвените проценти увеличиха опасенията, че затягането на паричната политика може да 
предизвика глобална рецесия. 
„Цените на петрола се движат в низходяща тенденция от средата на юни, а страховете от рецесията и забавянето на 
растежа в Китай като цяло все още са основните мечи фактори“, каза Тина Тенг, анализатор в CMC Markets. 
Докато други големи икономики въвеждат затягане, Китай - вторият по големина потребител на петрол в света, остави 
своите референтни лихвени проценти непроменени във вторник. 
„Страховете от агресивно затягане на централните банки все още предизвикват опасения за „бързо отслабваща глобална 
икономика“ и оказват натиск върху цените на суровия петрол, каза Едуард Моя, старши пазарен анализатор в OANDA, в 
бележка. 
Запасите от суров петрол в САЩ са се повишили миналата седмица с около 2 милиона барела през седмицата до 16 
септември, показа предварително проучване на Ройтерс в понеделник. 
Министерството на енергетиката на САЩ ще продаде до 10 милиона барела петрол от стратегическия си резерв през 
ноември, удължавайки срока на плана за продажба на 180 милиона барела от запасите, чиято цел е да укроти цените на 
горивата. 
Признаците, че големите производители не са в състояние да изпълнят своите производствени квоти, оказаха известна 
подкрепа на цените. 
Вътрешен документ на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, начело с Русия, 
известни като формата ОПЕК+, показа, че групата не е постигнала целта си за производство на петрол с 3,583 милиона 
барела на ден през август. 
Безизходицата около възобновяването на ядрената сделка с Иран също продължава да пречи на износа на тази страна да 
се върне напълно на пазара. 
Русия заяви в понеделник, че остават нерешени въпроси в преговорите, докато външният министър на Франция каза, че 
зависи от Техеран да вземе решение, тъй като прозорецът за намиране на решение се затваря. 
 
√ Защо Китай е мълчалив за Украйна 
Срещата в Самарканд на Шанхайската организация за сътрудничество показа сериозни пукнатини между Русия и двата й 
ключови съюзника в сегашната криза: Китай и Индия. И докато индийският премиер Нарендра Моди беше директен с 
предупреждение, че проблемите в днешно време не се решават с война, а с дипломация и диалог, то Си Дзинпин запази 
многозначително мълчание. 
Как да го тълкуваме? 
Малко история. 
Китай през вековете винаги е водил международна политика на изключителност. Китайският император се е смятал за 
връзка на човешкия род с божествата, оттам той е бил лицето на “поднебесната империя”. 
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Всички други народи са смятани под китайския, а техните владетели са били по-добре или по-зле третирани от императора 
според засвидетелстваното преклонение пред него. 
Китай в общия случай не е водил войни за експанзия като европейците и русите. Предпочитали са да постигат подчинение 
чрез дипломация, която днес наричаме “корупция”. Известна е тяхната стратегия на “петте капана”. Според нея на чуждите 
владетели се предлагали дарове да заслепят очите, храна да усетят вкуса, забавления да заглушат ушите, удоволствия с 
плът да задоволят сетивата и накрая да получат лично признание за величие от поднебесния император - за да пленят ума. 
Така китайците придобивали влияние над чуждите владетели. А единствените, които са побеждавали с оръжие Китай - 
монголите и манчусите, всъщност са били културно претопявани от тях. 
Британците също правят много опити да приобщят Китай като икономическа колония - няколко пъти техните дипломати 
са били прогонвани като пратеници на крал, който не може да е на нивото на китайския император, но в крайна сметка 
успяват да разклатят империята, която загива през 1911 г. Оттогава започват революциите в Китай, завършили с 
основаването на КНР през 1949 г. Но след това следва една по-съществена революция - Културната на Мао, която е 
трябвало да изкорени древната китайска култура на пасивност и навици, заради които според Мао Китай изостанал от 
великите сили. Но е трябвало това наваксване да се случи отвътре, със собствени сили. Забележително е, че дори чак до 
20 век Китай е поддържал дипломатически отношения едва с няколко страни - другите просто не са били достойни. 
След катастрофата, Дън Сяо Пин прозира пръв, че Китай може да си върне величието само като приеме международния 
ред и се вгради в международните институции. В рамките на 20 години това е факт с венец - приемането в Световната 
търговска организация, което позволява на Китай да залее света със своите стоки. И така тихо, спокойно, без шум и тупане 
в гърдите, а напротив - с прокламирано желание за сътрудничество и дори величаене на либералния световен ред и 
свободната търговия Китай става световна сила.  
Една от най-известните вътрешни критики към новия лидер Си е, че е заявил публично плановете на ККП Китай да стане 
номер 1 сила в света, с което е предизвикал САЩ. Дали заради това или повече заради шума около преврата в Хонконг и 
другите агресивни намерения Китай се сдоби с доста съпротива по света, която явно не работи в негова полза. 
И сега - и проблемът с Украйна и техния съюзник Русия. Трудно положение, защото, както стана ясно от традициите, Китай 
никога не се конфронтира шумно, още по-малко на толкова много фронтове. 
Затова Путин е сериозен проблем пред тяхната тиха експанзия. Конфронтация със Запада, оборотът който е десетки по-
голям от този със съюзниците може само да навреди на плановете на Си да остане запомнен като велик лидер. 
Защото конфликтът с Украйна от една страна пречи много на стратегията на Си за сближаване с Европа за сметка на САЩ - 
когато е ясно, че Европа ще реши геополитическата битка между двете свръхсили. А Путин тласна Европа много близо до 
САЩ. 
От друга страна, ако Русия загуби войната, то следващото руско управление най-вероятно ще иска да възстанови връзките 
с Европа - пак за сметка на Китай. 
Затова Китай бърза сега без шум да заеме максимално дълги позиции в руската икономика и да замести Запада колкото е 
възможно. За Китай е важно войната да спре и Путин да остане на власт. Загуба на Путин сериозно ще попречи и на 
плановете на Китай за Тайван. 
Но загубите на Русия в Украйна сериозно напрягат Си. Затова тайно натиска и ще работи за замразяване на конфликта, така 
че да няма явен победител. Затова и в ООН Китай гласува “въздържал се” при всички гласувания срещу Русия. А Украйна е 
табу за публични изяви. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За ръста на доходите и инфлацията – как се справят домакинствата? Гости: Икономистите Петър Ганев и Георги 
Вулджев. И още за ефекта от очаквания растеж на лихвите 

- Има ли напредък след последната среща на съвместната комисия по исторически въпроси между България и 
Северна Македония? Гост: Съпредседателят проф. Ангел Димитров 

- На живо от с. Богдан: Колко са къщите в засегнатите от наводненията райони в Карловско, които предстои да бъдат 
обследвани и как ще бъдат възстановени щетите 

НТВ, „Здравей, България“ 
- „България избира - въпрос на парламент”? Гост:  На финалната права преди вота гостува Тошко Йорданов от „Има 

такъв народ”. 
- Лекар от спешно отделение във Варна преглежда пациенти с 1,9 промила алкохол. Как ще бъде санкциониран? 
- Ново поскъпване при млечните продукти, яйцата и зеленчуците. Ще растат ли още цените на храните през зимата? 

Прогнозите – в „На твоя страна” 
 
√ Предстоящи събития в страната на 20 септември 
Севлиево. 

- От 11.00 часа президентът Румен Радев ще посети Севлиево, където ще участва в церемонията по разширяване на 
производствения капацитет на завода на "Хитачи Енерджи“ за модерно оборудване за високо напрежение 

*** 
София. 
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- От 09.30 часа в BAU Academy, бул. Цариградско шосе № 319 ще се проведе  семинар на тема: Състояние и 
предизвикателства пред пътната инфраструктура в България, организиран от  Българска браншова камара 
"Пътища". 

- От 10.00 часа в Гранд Хотел София ще бъде представен проект "SHEERenov – Интегрирани услуги за жилищно 
обновяване“ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Столична община, Клийнтех 
България, Българо-австрийска консултантска компания, Българска фасилити мениджмънт асоциация, естонската 
компания EKYL и унгарската фирма GESB работиха активно по проект, свързан с разработването и представянето 
на интегрирани услуги за жилищно енергийно ефективно обновяване. 

- От 11.00 часа зам.-кметът на Столичната община с ресор "Екология“ Десислава Билева ще провери дейностите по 
подмяна на отоплителни тела по проекта  "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столичната община 
чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по ОП "Околна 
среда 2014-2020“. 

- От 11.00 часа в клуб "Перото“ ще бъде представена нова платформа за комуникация между родители и деца под 
общото име "Нинджиро“. 

- От 11.00 часа в хотел "Витоша" ще се проведе пресконференция на Национална Волейболна Лига (НВЛ) по повод 
партньорството й със спортната телевизия b1b.box.  От новия сезон първенствата "Ефбет Супер Волей", "Купа на 
България" и "Суперкупа на България" ще бъдат още по-достъпни за феновете на мъжкия волейбол у нас. 

- От 11.00 часа в Антракт127 ,ул. "Г.С. Раковски“ № 127 ще се проведе пресконфернция   за представяне на 
резултатите от дейностите по проект "Дуално обучение в България“. 

- От 12.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на бившето ръководство на ВМЗ – Сопот, което 
категорично отхвърля изнесеното от служебния министър Никола Стоянов. Какви са фактите и реалното състояние 
на най-голямото държавно предприятие у нас. 

- От 14.00 часа в сградата на МРРБ, министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков 
ще даде пресконференция с министъра на икономиката Никола Стоянов на тема незаконното строителство на 
язовири. 

- От 14.00 часа в конферентна зала "Едно“, хотел "Рила“, ул. "Цар Калоян“ №6, Сдружение "Ретина България“, 
Центърът за защита на правата в здравеопазването (ЦЗПЗ) и Фондацията за реформа в местното самоуправление 
(ФРМС)  организират  Кръгла маса с представителите на основните заинтересовани страни, формиращи и 
осъществяващи политиките за хората с редки болести в България или имащи отношение към тяхното състояние. 

- От 14.00 часа в пресклуба на БТА "Съюз на пенсионерите – 2004 обединени“ организира пресконференция и 
дискусия на тема "Актуални проблеми на пенсионерите в България". 

- От 17.00 часа в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий“  ще се състои  представянето на две книги, 
свързани с делото на Георги Стойков Раковски. Премиерата на фототипните издания "Прозрения за българите. 
Историография“ на Георги Раковски и "Раковски и балканските народи“ на проф. Веселин Трайков. 

*** 
Благоевград. 

- От 18.00 часа в Градска Художествена галерия – Благоевград, ще бъде открита юбилейна обща изложба с творби, 
дело на благоевградските художници Ангелина Станчева и Румен Дешев ще бъде открита. 

*** 
Бургас. 

- От 09.30 часа в детска градина "Радост“, Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас се включва 
в Европейската седмица на мобилността, съвместно с Областна дирекция на МВР - Бургас с посещение, беседа, 
игри с детски градини за пътната безопасност. 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в Пресклуба на БТА във Варна, на улица "Плиска“ 13 ще се проведе пресконфереция, която ще бъде 
представена идеята за създаване на Фестивална академия, като ще могат да се задават въпроси и на инициатора 
Любомир Кутин. 

*** 
Видин. 

- От 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Видин, ще се проведе заседание на Общинския съвет 
- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на Лайънс клуб Видин. Те ще представят 

резултатите от приключилия двегодишен проект "България срещу диабета". 
- От 10.00 часа на брега на река "Дунав“ в близост до Пристанище "Видин“ и спортен комплекс "Колодрум“  ще 

бъдат проведени дейности по спасяване на хора – пасажери в обърнал се кораб в Българския участък на реката. 
- От 11.00 часа на главен път Е-79 в близост до "Химремонт“ в Южна промишлена зона на гр. Видин  ще се проведат 

дейности по установяване, локализиране, обезопасяване и транспортиране на незаконно превозвани 
радиоактивни вещества. 

*** 
Враца. 

- От 17.30 часа обща читалня на РБ "Христо Ботев" ще се състои шпредставяне книгата "Магията на говора в 
с.Зверино, Врачанско" на Ивана Захариева.  

- От 19.00 часа в камерна зала на ДКТ ще се състои инициатиата "Гостилничарката" от Карло Голдони. 
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*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев ще открие обновеното и разширено Спешно 
отделение на МБАЛ – Добрич. 

- От 18.00 часа в Регионална библиотека "Дора Габе“ ще се проведе  концерт на Колегиум "Осанна“ по проект на 
Младежко сдружение България. "Невидими пространства и форми“, реализиран с финансовата подкрепа на 
Министерство на културата. 

*** 
Ловеч. 

- От 17.30 часа в Художествена галерия “Проф. Теофан Сокеров " - Ловеч, ул. "Доктор Васил Каракановски" 1, кв. 
"Вароша“, Ловеч,  ще бъде открита изложбата “Магията на българския килим“. 

- От 18.00 часа пред Ловчанско читалище "Наука – 1870“, Община Ловеч и федерация "Зелени Балкани“ организират 
провеждането на "Нощ на прилепите“. 

*** 
Плевен. 

- От 16.00 часа в Пресклуба на БТА в Плевен ще се проведе пресконференция с участието на Ивайло Атанасов – 
председател на НЧ "Съгласие 1869", Христо Павлов – директор на Симфониета Враца, проф. д-р Момчил Георгиев 
– преподавател в НМА "Панчо Владигеров", главен секретар на БАРОК, Стоян Буюклиев – студент. Поводът е 
началото на съвместен културен проект на НЧ "Съгласие 1869" и Симфониета Враца, подкрепен от НМА "Панчо 
Владигеров" и Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК), с който да се дава 
възможност за изява на млади таланти с бъдеще на голямата сцена. Част от проекта ще е концертът "Гласовете на 
бъдещето". 

*** 
Пловдив. 

- От 18.00 часа в галерия "Капана", Пловдив (ул. "Райко Даскалов"№29) ще бъде открита изложбата "Различни 
пространства/ Different Spaces". 

*** 
Русе. 

- От 11.00 часа в зала "Свети Георги“ на Областна администрация – Русе ще се проведе извънредно присъствено 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация. То ще бъде водено от 
областния управител Анатоли Станев, а на него ще бъде разгледан  препоръчителният размер на вноската на 
държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2023 година. Очакваната сума е от 25 000 лева, което 
представлява 35% от общия бюджет на организацията. През последните две години вноската е била в размер на 
20 000 лева. Последното покачване на вноската бе от 15 000 на 20 000 лева през 2020-а. Евентуалното увеличение 
на бюджета ще подпомогне за изпълнението на дейностите на Асоциацията по ВиК спрямо закона за водите. 

*** 
Сливен. 

- От 11.15 часа в Пресклубът на БТА ще се проведе пресконференция на Районна избирателна комисия - Сливен. 
*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в  зала "Славейков“ , Община Стара Загора ще се проведе Национална научна конференция 
"Културно – просветна  и благотворителна дейност на Българската православна църква в периода от 
Освобождението до средата на XX в.“ 

- От 18.00 часа във фоайе първи етаж, РБ "Захарий Княжески“, ще бъде открита изложба живопис на Десислава 
Борисова. С участието на квартет класическа музика. 

- От 19.00 часа в Оперен театър  ще се играе постановката "Суматоха“  от Йордан Радичков. Втора премиера. 
*** 
Хасково. 

- От 11.30 часа в Областна администрация-Хасково ще бъде извършена доставка на печатите за СИК/ПСИК за 
предстоящие избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

*** 
Ямбол. 

- От 11:50 ч., деца от ОУ "Любен Каравелов“ в Ямбол ще демонстрират как да се предпазим от пътни травми чрез 
приложно колоездене и оказване на първа помощ. Демонстрацията ще се проведе на велоплощадката в кв. 
"Хале“. Събитието се провежда в рамките на Дните на безопасността на ROADPOL и Европейския ден без загинали 
на пътя. По-рано, от 10:30 ч. в зала ПДП на БЧК-Ямбол, под мотото "Остани жив! Пази живота!“, е предвидена 
среща, в която ще участват представители на Община Ямбол, СБА, ЦСМП, ОД на МВР, сектор "Пътна полиция“, 
ОДК-Ямбол, РУО, РЗИ, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните, корпоративни партньори и др. 

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

