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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ НСИ: С над 14% повече харчат работодателите за отработен час спрямо 2021 г. 
С 14,4% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през второто 
тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на 2021 година, сочат предварителните данни на Националния 
статистически институт. В индустрията увеличението е с 15%, в услугите - с 16,8%, и в строителството - с 11,5%, съобщиха от 
НСИ. 
По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори 
„Административни и спомагателни дейности“ - с 22,5%, „Култура, спорт и развлечения“, „Други дейности“ - с по 19,4%, и 
„Търговия - ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 18,2%. 
През второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на 2021 г. разходите за възнаграждение за един отработен 
час се увеличават с 14,6%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 13,5%. По икономически сектори 
изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 22,8% за 
„Административни и спомагателни дейности“ до 1,8% за „Хуманно здравеопазване и социална работа“. 
Целия анализ може да се види ТУК. 
 
√ Румен Радев: Наш дълг е да помним, че Независимостта не е еднократен акт 
"Преди 114 години предците ни отхвърлиха всяка претенция, че България може да бъде подвластна някому. Че 
националното ни развитие, обществен живот и култура могат да бъдат заложник на чужда воля. Наш дълг е да помним, че 
Независимостта не е еднократен акт и всяко поколение трябва да я отстоява срещу външни и вътрешни посегателства", 
заяви във Фейсбук президентът Румен Радев. 
По думите му актът на Независимостта е неизбежен резултат на съзнанието за собственото ни национално достойнство и 
дързостта на този пример ще продължи да вдъхновява бъдещето ни. 
"Големият урок от 1908 година е, че единственият легитимен изразител на народната воля може и трябва да бъде 
българската държава", допълва президентът Румен Радев. 
 
√ Държавите в Европа създават Европейска политическа общност на 6 октомври 
На 6 октомври в Прага ще се проведе първата среща на Европейската политическа общност - ново формирование в Европа. 
Идеята за създаването му е на френския президент Еманюел Макрон. 
Европейската политическа общност ще представлява платформа за политическа координация за европейските страни от 
целия континент. Според тя Макрон ще бъде клуб на демократичните европейски нации. Общността ще има за цел да 
насърчава политическия диалог и сътрудничеството за решаване на въпроси от общ интерес, за да укрепи сигурността, 
стабилността и просперитета на европейския континент. 
Източници от Европейския съвет съобщиха днес, че покани за участие са изпратени до следните държави: Албания, 
Австрия, Армения, Азербайджан, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Република Кипър, Чехия, Дания, 
Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Косово, Латвия, 
Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Република Молдова, Черна гора, Холандия, Северна Македония, Норвегия, 
Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украйна, Обединеното 
кралство. 
Европейската политическа общност няма да замени съществуващите сега организации и структури, какъвто е Европейският 
съюз. Целта е лидерите на страните от клуба да се събират веднъж или два пъти годишно, за да обсъждат важни за 
континента въпроси. 
Все още не е ясно кои от поканените държави ще се съгласят да участват в срещата и в новата общност. 
Очаквано, първите теми на срещата ще са свързани с войната в Украйна и последствията от нея. Планирани са кръгли маси 
по темите мир и сигурност, енергетика и климат, икономическа ситуация, миграция и мобилност. Лидерите ще имат 
възможност да проведат и двустранни срещи. 
От българска страна в срещата се очаква да участва президентът Румен Радев. 
 
√ С чествания и тържествена заря Велико Търново отбеляза 114 години независима България 
България отбеляза 114 години от обявяването на независимостта си. Център на националните чествания бе Велико 
Търново, където през 1908 година Княз Фердинанд прочита манифест, с който обявява страната ни за независимо царство. 
На площада "Цар Иван Асен I" се проведе тържествена заря-проверка, в която се включи и служебният премиер Гълъб 
Донев, който прие почетния строй на Националния военен университет. 
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Група от великотърновски ученици още рано сутринта бе в двора на храма "Свети 40 мъченици" заедно със своя учител 
Йордан Райков. Казва, че ги е довел, за да им разкаже за българската история и за пътя на независимостта, защото е важно 
училището да възпитава патриоти. 
"Най-добрият според мен начин, е да имаме възпитаници, а не ученици. Точно това, че те са тук в този ранен час с нас 
днес, доказва това, тъй като тази традиция вече повече от 100 години е непрекъсната, започнала лично от княз 
Фердинанд", казва Йордан Райков – учител. 
8-годишният Калин от София е потомък на Александър Малинов, министър-председателят, който в нощта срещу 22 
септември 1908 година, във влака от Русе към Велико Търново, заедно с княз Фердинанд пише текста на манифеста. С него 
се отхвърля васалната зависимост на България от Османската империя, наложена ѝ от Берлинския договор от 1878 г. 
"Почувствах се горд. Бил е пет пъти министър-председател, създател на демократическата партия. Ако я нямаше 
независимостта, щяхме да бъдем завинаги зависими от Османската империя", казва малкият Калин. 
И както преди 114 години, манифестът, с който княз Фердинанд обявява независимостта на България и се провъзгласява 
за владетел на българското царство, беше прочетен първо в двора на църквата "Свети 40 мъченици", а след това и на 
историческия хълм Царевец. Там с военен ритуал беше издигнат националният трибагреник. 
В словото си вицепрезидентът Илияна Йотова припомни, че преди 114 години България е имала смели и достойни 
политици и подчерта, че независимостта принадлежи само на силната държава, със силни институции. Йотова призова 
днешните политици да се обединят и да загърбят омразата в името на общата кауза. 
"Трябва да сме по-силни, трябва да не позволим на личните пристрастия и конфликти да изсмукват, да изстискват 
цялата ни национална енергия, защото и днес имаме да решаваме важни дела, важни дела за бъднините на 
собствената ни нация, за държавата. А днес най-важната задача е през следващите месеци е да няма страдащи 
възрастни хора, да няма безработни родители, които едва свързват двата края, да няма деца, които не могат да 
отидат на училище, защото нямат средства за това. Трябва да сме заедно и трябва да сме обединени", заяви 
вицепрезидентът. 
Венци и цветя на признателност бяха поднесени и на Пирамидата на Независимостта на Царевец, а празнично шествие, се 
отправи към паметника "Майка България" в центъра на града. 
В тържествения ден и Симеон Сакскобургготски посети Велико Търново. Той припомни, че Независимостта е била блян за 
всички българи. 
"Мисля, че това е нещо много важно за всички нас да го помним, най-вече като сме обединени, да сме си и ние 
независими, да гледаме интересите на България преди всичко и да не забравяме, че се постигат целите като сме 
обединени", каза той. 
Общественици, юристи и интелектуалци дискутираха на кръгла маса идеята Велико Търново да бъде конституционно 
признат за историческа и духовна столица на България. 
 
√ Илияна Йотова: Независимостта принадлежи само на силната държава 
Независимостта принадлежи само на силната държава, на държавата със силните институции, на хората, които управляват 
тези институции със силата на своята професионалност, на своите знания, на своята решимост и смели решения, за да 
могат да приведат гражданите на страната през най-тежките кризи. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова, която 
присъства на церемонията по издигане на националното знаме на крепостта Царевец във Велико Търново по повод 114 
години от обявяването на Независимостта на България. 
"Днес Европа има не по-малко нужда от всякога да бъде съюз на силни държави. Бъдещето ни е в просветените 
политици и в хората с достойнство и които могат да отстояват своите аргументи, защото за тях е най-важното 
- интересът на България. Българската независимост е за българския народ и е дело на българския народ", каза още 
Илияна Йотова. 
Вижте цялата церемония във видеото. 
 
√ Премиерът Донев: Нека следваме примера на държавниците, които издигнаха независимостта на България в свое 
верую 
Служебният министър-председател Гълъб Донев произнесе реч на тържествената заря-проверка във Велико Търново по 
случай Деня на независимостта на България. 
В словото си премиерът призова да следваме примера на държавниците, благодарение на които страната ни става 
обединена и независима и да не забравяме завета за единение, оставен ни още в началото на първата българска държава: 
Старопрестолният град ни събира отново, за да възродим в общата ни историческа памет деня 22 септември 1908 
г., когато младата българска държава заявява пред великите сили с дързост, чест и достойнство своя избор на 
независимост и право на свободно развитие. 
Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ, е възглас, който сякаш чуваме и днес, макар 
и с огорченията и разочарованията. Освобождение, съединение и независимост са историческият сплит, който 
свързва Третото българско царство с първата българска държава, създадена през 681 г. 
Всички помним най-първия разказ за България - той е завет за сила в единението. Да сме като един - това ни завеща 
хан Кубрат в началото. "Да сме държава, достойна да бъде равноправен член на цивилизованите народи", записаха 
предците ни в манифеста за независимост. Макар да е писан на железопътна спирка по пътя, който води до старата 
столица, манифестът е логично следствие на усилията на тогавашните български политици и дипломати за 
възстановяване на държавността и икономическото преуспяване на България. 
Манифестът е израз на съкровения идеал за обединение на българския народ. Независимостта на българската 
държава е кауза, която преди 114 години събира в един сноп очакванията на народа и действията на народните 
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избраници. След 10 дни ни предстои да направим избор, който ще определя идните дни на България. Избраните от 
народа ще получат - някои за първи път, други за пореден - призванието да сбъднат завета - съединението прави 
силата! Уроците на историята могат да ни спестят историческите грешки, които има риск да допуснем отново. 
Нека следваме примера на българските държавници, които издигнаха в свое верую свободата, независимостта и 
суверенитета на България. Да си подадем ръка над разделителните линии в името на единението. Преуспяването на 
България е споделената ни цел. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!", каза 
премиерът. 
 
√ Удължават концесията на летищата във Варна и Бургас 
Правителството прие отправеното от концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД мотивирано 
предложение за изменение на договора за концесия на летищата в Бургас и Варна, с което срокът на концесията се 
удължава с 5 години - до 10 ноември 2046 година. 
Концесионерът поема задължението за реализиране на допълнителни инвестиции в общ размер на 10 милиона евро в 
обектите на концесията. По този начин инвестициите, които концесионерът ще направи възлизат на 413 млн. евро. 
Отправеното от концесионера мотивирано предложение за изменение на концесионния договор е обосновано с новите 
кризисни икономически условия, породени от продължаващата пандемия от COVID-19 и военния конфликт между Русия и 
Украйна, които са довели до сериозен спад на пътническия трафик. 
Концесионерът посочва, че тези кризисни фактори пряко засягат авиационния сектор и оказват съществен неблагоприятен 
ефект върху дейността му като оператор на двете летища. 
 
√ МВнР: Организираните от Русия т.нар. референдуми в Украйна няма да бъдат признати 
Обявената частична мобилизация и така наречените референдуми в Донецка, Луганска, Херсонска и област Запорожие са 
пореден опит да бъде легитимирана инвазията на Русия в Украйна, коментира заместник-министърът на външните работи 
и бивш посланик на България в Украйна Костадин Коджабашев на редовния брифинг на МВнР. 
По думите му партньорите от ЕС и НАТО трябва да засилят подкрепата за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, 
а т.нар. референдуми и резултатите от тях няма да бъдат признати. 
Заместник-министърът не отговори какво се обсъжда в Седмия пакет санкции на ЕС към Русия. 
Правителството предстои да изготви механизъм за прием на руски граждани, които биха потърсили статут у нас, обясни 
още той. 
След разговори с посланика ни в Москва е станало ясно, че към момента няма българи, които да са потърсили съдействие 
за прибиране към България. 
На редовния седмичен брифинг в МВнР беше отчетена и готовността за провеждане на избори зад граница. Всички 
бюлетини и машини са изпратени към задграничните ни представителства в чужбина. 
В 301 места зад граница ще се гласува с машини, които са 539, или със 100 повече от изборите през ноември миналата 
година. Най-много ще бъдат в Турция, където ще се гласува с 220 машини в 112 секции. 
За разлика от други години, ЦИК вече е взела решение декларациите по чл. 33 да се приемат, независимо къде са 
попълнени. Декларациите се попълват на български език и удостоверяват, че избирателят няма да гласува в две секции. 
Тези декларации предизвикваха проблеми пред секциите в Турция, където някои гласоподаватели се затрудняват да ги 
попълнят собственоръчно на български език. 
 
√ Ивайло Калфин: Заплахата е в реториката на Владимир Путин 
"Заплахата е в реториката на руския президент Владимир Путин, която не е срещу Украйна, а срещу Запада. Не знам докъде 
ще стигне с предупрежденията си. Лесната война в Украйна не се случи. Очевидно Путин няма избор и действа далеч от 
логиката", коментира в "Денят започва" бившият външен министър Ивайло Калфин. 
По думите му инструментите на санкциите започват да се изчерпват. 
"Санкциите нямат незабавен ефект, а дългосрочен. Икономически резултати ще видим след време. Русия с 
действията си обедини допълнително Европа, което няма да доведе обаче до успокояване на обстановката. Очаква 
се трудна зима", допълни Ивайло Калфин. 
Той прогнозира, че Европа ще се освободи от някои зависимости. 
Целият разговор вижте във видеото. 
 
√ След частичната мобилизация: Засилен трафик по границата между Русия и Финландия 
Финландия съобщава за засилен трафик по границата с Русия след обявената от руския президент Владимир Путин 
частична мобилизация. 
Финландските власти уверяват, че ситуацията е под контрол. 
За километрични опашки се съобщава и на пропускателните пунктове между Русия и Грузия. 
За руски граждани в Грузия не се изискват визи. 
Други дестинации, за които се е увеличил броят на пътуващите руснаци след обявената мобилизация са Истанбул, Белград 
и Дубай. 
 
√ Антикризисни мерки във Великобритания: Финансовият министър обещава нова ера за страната 
Във Великобритания новият финансов министър обещава "нова ера" за страната с план за икономически растеж, който ще 
бъде представен след няколко часа. 

https://bntnews.bg/news/ivailo-kalfin-zaplahata-e-v-retorikata-na-vladimir-putin-1208275news.html
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Очаква се министърът да предложи намаляване на данъците и да бъде определен таван от 2500 паунда годишно за 
енергийните сметки. 
Ще бъде отпусната и допълнителна помощ за най-уязвимите. Ще отпадне и увеличението на осигуровките, което беше 
направено от правителството на Борис Джонсън. 
Великобритания преживява най-тежката си криза от десетилетия с постоянно покачваща се инфлация и растящи лихвени 
проценти. 
 
√ Препоръка на ЕК: От 2025 година профилактични прегледи за рак за 90 процента от населението 
Европейската комисия представи днес нови препоръка за подобряване на скрининга за рак в страните в от ЕС. Целта е 
разширяване на профилактичните прегледи, така че до 2025 година те да обхванат 90% от населението на ЕС, което 
отговаря на условията за скринингът за рак на гърдата, маточната шийка и на дебелото черво и ректума. Препоръчва се 
целевият скрининг да обхване и други видове рак, по-специално рака на простатата, белите дробове и стомаха. 
За въвеждането на новите препоръки Брюксел е предвидил финансова подкрепа за страните — 38,5 милиона евро в 
рамките на програма „ЕС в подкрепа на здравето“, „Хоризонт Европа“ и 60 милиона евро по линия на „Хоризонт Европа“. 
Комисията ще предложи и допълнително финансиране за скрининг за рак в рамките на програмата „ЕС в подкрепа на 
здравето“ за 2023 г. Освен това може да се предостави подпомагане от европейските регионални, кохезионни и социални 
фондове. 
За да се улесни скринингът, се препоръчва да се разшири целевата група за скрининг за рак на гърдата, която вече ще 
включва жени на възраст между 45 и 74 години (засега възрастовата група е от 50 до 69 години). За откриване на рак на 
маточната шийка се предлага да се извършва изследване за човешки папиломавирус (HPV) при жени на възраст от 30 до 
65 години най-малко на всеки 5 години, като се вземе предвид ваксинационният статус във връзка с HPV. Препоръчват се 
тестове за рак на дебелото черво и ректума при лица на възраст 50-74 години под формата на фекален имунохимичен тест 
с цел профилиране и разпределение, за да може пациентите евентуално да бъдат насочвани към последваща 
ендоскопия/колоноскопия. 
ЕК препоръчва разширяване на обхвата на организирания скрининг, така че да включва още три вида рак: изследване за 
рак на белите дробове за настоящите силни пушачи и бившите пушачи на възраст 50-75 години; изследване за рак на 
простатата при мъжете до 70 години въз основа на специфичен за простатата антигенен тест и магнитно-резонансна 
томография като последващо изследване; в регионите с висока заболеваемост и смъртност от рак на стомаха - скрининг за 
Helicobacter pylori и наблюдение на предраковите стомашни лезии. 
След като бъде приета от Съвета, препоръката ще замени настоящата препоръка относно скрининг за рак, която е от от 
2003 г. Борбата с рака е приоритет в областта на здравеопазването за комисията фон дер Лайен. 
През 2020 г. приблизително 2,7 милиона души в Съюза са били диагностицирани с рак. Според оценките всеки втори 
граждани на ЕС развива рак през живота си, което има дълготрайни последици за качеството на живот. Само половината 
от всички ракови пациенти оцеляват. 
 
БНР 
 
√ Кабинетът прие методика за индексация по договори заради инфлацията, в т.ч. в строителството 
Служебното правителство прие Методика за изменения в цените по договори за обществени поръчки заради инфлацията. 
С документа се регламентира редът и условията за индексация на договорите и споразуменията за строителство. 
Целта е да се отчете инфлационният риск чрез обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и 
предстоящи дейности.  
 
√ Правителството пита Конституционния съд за правомощията на главния прокурор 
Служебното правителство сезира Конституционния съд за правомощията на главния прокурор с искане за отмяна на 
правомощия, регламентирани в Закона за съдебната власт. Това заяви правосъдният министър Крум Зарков след 
редовното заседание на кабинета. 
Въпросът, който правителството е изпратило до Конституционния съд е: 
"Допустимо ли е главният прокурор, осъществявайки надзор за законност на прокурорите, да им възлага проверки на 
спазване на законността във всички сфери на управление и на всички административни нива?". 
Министър Зарков заяви, че служебното правителство смята това за недопустимо и обясни: 
"Искането до конституционния съд сме илюстрирали с ред примери от практиката, например разпоредените проверки за 
притежателите на разрешителни на оръжия без значение дали са за лов, за спорт, за охрана, проверки за пътната настилка, 
за пътната сигнализация, проверки за изплатените субсидии на политическите партии и други. Все важни въпроси, но за 
които има ред контролни органи в държавата, чиито преки задължения са свързани именно с цитираните дейности". 
Крум Зарков съобщи още, че служебното правителство е приело промени в Наказателния кодекс в изпълнение на 
ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост. Става въпрос за престъпленията обида и клевета. 
България многократно е осъждана от Европейския съд по правата на човека заради това, че публичните личности и 
органите на власт трябва да търпят критика в по широки граници, обясни служебният министър Зарков. 
 
√ Докъде се простират правомощията на прокуратурата и главния прокурор? 
Интервю на Силвия Великова с доц. Наталия Киселова 
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Част от текстовете в Закона за съдебната власт са пренесени от отменено вече законодателство, действало по време на 
старата Конституция от 1971 г. и затова често се казва, че прокуратурата надхвърля правомощията, които Конституцията от 
1991 г. ѝ е дала. 
Това обясни пред БНР преподавателят по конституционно право доц. Наталия Киселова. 
"Голяма част от наследеното, да кажем, движение по инерция в областта на съдебната власт, бяха тези разпоредби, приети 
в Закона за съдебната власт. И оттук – връщането в други рамки, различни от онези, които са действали при предишна 
конституционна разпоредба, става трудно." 
В Конституцията е записано, че прокуратурата може да иска отмяна на незаконосъобразни актове, а в Закона за съдебната 
власт се говори и за действия, а в практиката и бездействията се считат като основание за проверка, уточни преподавателят. 
"В искането, което отправя Министерският съвет към Конституционния съд, има две искания – първото е за тълкуване 
докъде се простира правомощието на прокуратурата да иска отмяна на незаконосъобразни актове, второто искане, вече 
въз основа на тълкуването на двете конституционни разпоредби относно правомощията на главния прокурор и на 
прокуратурата – докъде се разпростират и дали не излизат отвъд онова, което е вложено в конституционния текст", 
коментира конституционалистът в предаването "Преди всички". 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Проф. Димитър Александров: Близо сме до чистата и достъпна енергия 
България може да стане вход в Европа за разработването на нов енергиен източник 
В търсене на чиста и достъпна енергия за човечеството – какви са възможните прототипи на електроцентрала и 
топлоцентрала в бъдещето? Какви са научните открития и разработки в енергийния сектор и съдбата им с днешна дата? 
“Посветил съм живота си и моята научна кариера точно на реализацията на нова технология, която е абсолютно чиста и е 
свързана със студен ядрен синтез. Имах щастието при научните ми изследвания да извърша успешни експерименти на 
студен ядрен синтез“, казва в “Нашият ден“ проф. Димитър Александров, ръководител на научна лаборатория в Lakehead 
University в Канада. 
Близо ли сме до чистата и достъпна енергия? 
“Да, смея да твърдя, че се намираме точно до този праг. Експериментите бяха извършени в моята 
лаборатория, претендирам, че това са първите успешни експерименти в областта на студен ядрен синтез, водещи до 
значително отделяне на енергия за сравнително кратък период, говорим за секунди. Експериментите са повторяеми, което 
означава, че може да се мисли за разработването на нов енергиен източник, първоначално във вариант на прототип“, каза 
още проф. Александров и допълни: 
“Експериментите могат да се считат за необходимата база за непосредствено развитие на нова технология за добиване на 
енергия, независима от изкопаеми горива. Няма въглеродни емисии, независима е и от времето. Ядрена енергия е, но не 
е свързана с излъчването на радиация и с натрупването на радиоактивни отпадъци, а е и евтина. 
Има интерес към получените резултати, но трябва да се отчете и факторът конкуренция. Има много въпроси, които се 
отправят към мен по отношение на самия процес. Това е процес, който дава енергия и същите продукти, както процесите 
в слънцето и тези при водородната бомба, но без външна радиация. Той е абсолютно контролируем.“ 
Приложенията... 
“Самото откритие и технология могат да се използват за разработката на енергийни източници по отношение на 
производството на електричество, като говорим за малки енергийни източници, които да захранват едно домакинство, 
което не е най-ефективният модел. По-скоро захранване на изолирано селище, което в момента използва дизелови 
генератори, които са неекологични. Технологията може да бъде приложена и в изграждането на големи енергийни 
мощности, които да бъдат включени към национална електропреносна мрежа“, каза още проф. Александров в интервю за 
БНР и информира: 
“В момента говорим за начало на един европейски проект, където откритието ще бъде материализирано по отношение на 
изграждането на нов енергиен източник, като желанието ми е България да бъде входна точка към Европа в това 
отношение. България може да стане входна точка в Европа по отношение на разработването на нов енергиен източник“. 
Чуйте пълния разговор в звуковия файл. 
 
√ Стартира петата въздушна обиколка на България 
На летището на ВВВУ "Георги Бенковски" дават старт на петата въздушна обиколка на България. Тя ще продължи три дни 
и в нея  ще се включат 20 самолета, 2 автожира и  един учебен ЗЛИН. 
За петата въздушна обиколка на България разказва Валя Минкова, експерт във ВВВУ: 
"През настоящата година се навършват 110 години от създаването на българската военна авиация и това е един от 
сакралните поводи фондация "Български Военновъздушни сили" съвместно с Асоциацията на собствениците на 
въздухоплавателни средства и пилотите в България и Асоциацията на свръхлеката авиация в България да организират 
петата въздушна обиколка над родината. 
Тази обиколка ще стартира от "родното" за всички тях ВВВУ "Георги Бенковски" и 12-а авиационна база. Нейният старт ще 
даде бригаден генерал Юлиян Радойски – началник на ВВВУ" 
Въздушната обиколка ще продължи три дни. 
 
√ Кипър инвестира 100 млн. евро в иновационен бизнес център 
Над 100 млн. евро ще бъдат инвестирани в изграждането на иновационен, изследователски и бизнес център в кипърската 
столица Никозия, реши правителството. Предстои обявяването на тръжна процедура за избор на стратегически инвеститор 
за изпълнението на мащабния проект. 

https://bnr.bg/post/101709068/kiselova
https://bnr.bg/post/101708105/chista-energia


6 

 

Бъдещата зона за иновации и предприемачество ще бъде разположена на около 80 000 кв. метра в централната част на 
Никозия, на територията на бившия Държавен панаир. 
На почти 75% от площта ще бъдат изградени офиси и други споделени работни пространства, изследователски, 
иновационен и бизнес център. 
Проектът предвижда също така модерни изложбени и конферентни зали. 
В определената територия влизат още хотел, заведения за хранене, магазини, спортни съоръжения. 
Зелени площи и парк ще заемат други 45 000 кв. метра. 
Целта е да се създаде обща среда, която насърчава иновациите, научните изследвания, трансфера на знания и технологии, 
подпомага сътрудничеството между предприемачите и учените, посочиха от Министерството на финансите. 
Очаква се до май 2024 г. да приключи целият процес по избор на стратегически инвеститор за изграждане на необходимата 
инфраструктура. 
На него и на организациите, бъдещи потребители, правителството предоставя финансови стимули, данъчни облекчения и 
други преференции. 
 
√ ЕК ще обяви мерки срещу енергийната криза другата седмица 
Европейската комисия се очаква да представи документ на 28 септември, който ще определи стъпките за борба с 
енергийната криза. Това съобщи агенция "Блумбърг". По информация на агенцията Комисията планира да овладее кризата 
чрез намаляване на пазарните колебания, увеличаване на ликвидността на енергийните пазари и понижаване на цените 
на природния газ.  
Борбата с енергийната криза и по-специално ограничаването на цените на природния газ може да стане една от 
централните теми на неформалната среща на лидерите на ЕС в Прага на 7 октомври и на срещата на върха на ЕС в Брюксел, 
която ще се проведе на 20 и 21 октомври, пише още "Блумбърг". 
 
√ Външните министри на ЕС съгласуваха нови санкции срещу Русия 
На извънредна среща в Ню Йорк външните министри на страните от Европейския съюз се споразумяха за нов пакет санкции 
срещу Русия и доставянето на още оръжия за Киев. Окончателно решение за това ще бъде взето на официална сесия, 
уточни ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел. 
"Чрез заплахата от използване на ядрени оръжия руският президент Путин се опитва да сплаши Украйна и всички страни, 
които подкрепят Украйна", заяви Жозеп Борел и нарече "неприемлива" заплахата, че Русия ще използва всички оръжейни 
източници, с които разполага. Борел каза още: 
"Целият свят страда. Украйна е бомбардирана от ракети, а останалият свят е бомбардиран от високи цени на 
електроенергията, горивата и храните. Това създава инфлация, която кара централната банка да реагира с повишаване на 
лихвите, което създава финансови проблеми, което води до нисък растеж, което създава безработица. И това е порочен 
кръг. Целият свят плаща последствията от тази война." 
Обявената от президента Путин частична мобилизация отразява затрудненията на Кремъл на бойното поле, се казва в 
изявление на държавния секретар на САЩ Антъни Блинкън. Президентът Путин не действа от позицията на силата. Това 
по-скоро е поредният признак за неговия провал, изтъква Блинкън. 
По-рано американският президент Джо Байдън заяви, че войната в Украйна е на един-единствен човек - Владимир Путин. 
В изказване на Общото събрание на ООН Байдън подчерта, че никой не е заплашвал Русия и Москва едностранно е 
започнала конфликта в нарушение на всички международни конвенции. 
Великобритания ще продължи да доставя военна помощ на Украйна до победата ѝ срещу Русия.  Британският премиер 
Лиз Тръс Тръс заяви, че руският президент Владимир Путин се "опитва да оправдае катастрофалния си провал" в Украйна. 
"Канада осъжда безотговорната ескалация на войната от Путин, неговата частична военна мобилизация, ядрените заплахи, 
както и прибързаните референдуми на Русия в опит да анексира части от Украйна са неприемливи... Поведението на Путин 
само показва, че неговата инвазия ще се провали", заяви канадският премиер Джъстин Трюдо пред журналисти в Ню Йорк. 
Турция също осъди референдумите на Русия за анексиране, планирани в четири района под неин контрол в Украйна, заяви 
турското външно министерство. 
"Подобен нелегитимен свършен факт няма да бъде признат от международната общност", предупреди в съобщение 
министерството. 
Австралия и Нова Зеландия окачествиха заплахите на Путин като немислими и безотговорни. 
 
√ Великобритания плаща рекордни лихви по външния си дълг 
Във Великобритания растящата инфлация е довела до нов рекорд през август на лихвените плащания по държавния дълг. 
А след указа на руския президент Владимир Путин за частична военна мобилизация, паундът стигна ново дъно спрямо 
американския долар. 
Още преди изявлението на Путин тази сутрин икономическите новини не бяха добри. Официалната статистика показа, че 
лихвите по плащанията по дълга са достигнали 8,2 милиарда паунда през август, което е с 1,5 милиарда повече от миналата 
година. 
Междувременно бе отчетено, че заемите на правителството, които представляват разликата между разходите и приходите 
от данъци, възлиза на 11,8 милиарда паунда или два пъти повече от прогнозата за август. Инвеститорите са обезпокоени 
от съдържанието на мини-бюджета, който трябва да бъде представен в петък, тъй като има сведения, че в него става дума 
за 30 милиарда паунда от съкращаване на данъци. 
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Това идва след като "Даунинг стрийт" направи заеми от милиарди паунда за осигуряване на таван за енергийните сметки 
на домакинствата и бизнесите в допълнение към вече натрупаните огромни заеми. Новините от Русия пък незабавно се 
отразиха на валутните пазари и в един момент паундът падна до 1,13 долар- най-високото ниво от 1985 година насам. 
 
√ Английската централна банка повиши лихвите до 2,25% 
Английската централна банка повиши основния ли лихвен процент от 1,75 на 2,25 на сто - най-високо ниво за последните 
14 години, като предупреди, че страната вероятно вече е в рецесия. 
Английската централна банка беше прогнозирала, че икономиката ще отбележи ръст през сегашното тримесечие, но вече 
смята, че на практика икономиката се е свила с 0,1%. Това е седмо поредно повишение на основния лихвен процент в 
опита на банката да обуздае растящите цени. Разходите по заемите са най-високите от 2008 година насам, когато банковата 
система на Обединеното кралство бе пред колапс. 
Инфлацията, или темповете с които се покачват цените, в момента е 9,9% - най-високата от близо 40 години, като много 
хора изпитват сериозни затруднения. Очакванията са, че цените ще продължават да растат и през октомври, въпреки плана 
на правителството да наложи таван за сметките за ток и газ за домакинствата и бизнеса. 
Повишаването на лихвените проценти прави по-скъпо вземането на заеми, което теоретично би трябвало да насърчи 
хората да харчат по-малко. Финансови експерти прогнозират, че основният лихвен процент може да достигне 4% 
следващата година, преди да започне да спада през 2024 година. Паундът отново се сгромоляса спрямо американския 
долар след съобщението от банката. 
Банката взе също така решение да намали запасите си от британски държавни облигации с 80 млрд. паунда (90 млрд. 
долара) през следващите 12 месеца до общо 758 млрд. паунда, предава АФП. 
Тя заяви, че несигурността около перспективите за цените на дребно на енергията в Обединеното кралство е намаляла, 
след като правителството обяви мерки за подкрепа, включително гаранция за цените на енергията. 
"Като се има предвид гаранцията за цените на енергията, пикът на измерената инфлация на потребителските цени сега 
вероятно ще бъде по-нисък от прогнозирания в доклада от август - малко под 11% през октомври", се казва в изявление 
на банката. 
"Въпреки това сметките за енергия все още ще се повишават и в съчетание с косвените ефекти от по-високите енергийни 
разходи се очаква инфлацията да остане над 10% през следващите няколко месеца, преди да започне да спада." 
Британската централна банка заяви, че ще предприеме необходимите действия за устойчиво понижаване на инфлацията 
до "целевото равнище от 2% в средносрочен план". 
Годишната инфлация в Обединеното кралство неочаквано се понижи до 9,9% през август от 10,1% през юли, което беше 
най-високото показание от 1982 г. насам. 
 
√ Британският финансов министър ще представи мерките за справяне с кризата 
Във Великобритания министърът на финансите Куази Куартенг трябва да представи така наречения „спешен мини-бюджет“ 
на новото правителство, с който се цели справяне с кризата с поскъпването на живота. Съкращаване на данъците и 
допълнителни правителствени заеми се очаква да бъдат в основата на мерките.  
Някои неща от плановете на правителството вече са ясни. Става дума за определяне на таван от 2 500 паунда годишно за 
енергийните сметки и допълнителна помощ за най-уязвимите. Увеличението на националните осигурителни вноски, 
въведено от предишния финансов министър Риши Сунак през април, за финансиране на здравеопазването и социалните 
грижи, ще отпадне от 6 ноември.  
Това, което британците ще научат днес засяга най-вече икономиката. Посланието на Куартенг е, че Великобритания може 
расте с по-бързи темпове, ако частният сектор бъде освободен от данъчното бреме и регулации.  
Финансовият министър каза тази седмица, че е възможно да се повиши ръстът на брутния вътрешен продукт до 2,5%, ако 
плановете му бъдат изпълнени.  
През последните 12 години на управление на консерваторите, ръстът на националния доход обаче е бил средно с 1,5%, а 
заплатите на повечето работници са в застой. Институтът за фискални изследвания коментира, че има малко доказателства, 
че намаляването на данъците и дерегулацията предлагат „чудотворен лек“ за стимулиране на растежа. От института 
смятат, че идеята за намаляване на данъците за постигане на устойчив растеж е доста хазартна. 
 
√ Шефът на Фед: Ще продължим политиката за озаптяване на инфлацията 
Централната банка в Съединените щати обяви трето поред увеличение на основните лихви със 75 базисни пункта. 
Председателят на Федералния резерв Джеф Пауъл се зарече тази политика да продължи, докато не бъде озаптена 
инфлацията и призна, че шансовете да бъде избегната рецесия стават все по-малки. 
Големи лихвени увеличения обявиха днес и централните банки във Великобритания, Швейцария и Норвегия. 
Федералният резерв на САЩ (FRS), който действа като централна банка на страната, повиши основния лихвен процент с 
0,75 процентни пункта, до 3-3,25% за трети пореден път, гласи съобщение на уебсайта на американски регулатор. Очаква 
се и по-нататъшно вдигане на лихвения процент – от 4,25-4,5% до края на 2022 година. 
Доларът се повиши до почти 20-годишен връх спрямо еврото в сряда, след като Федералният резерв прие ново агресивно 
увеличение на лихвените проценти в отговор на необузданата инфлация, съобщава "Франс прес". Съотношението 
евро/долар достигна 0,9814 за първи път от октомври 2002 г., само месеци след като еврото стана единственото законно 
платежно средство на 12 държави от Европейския съюз. 
Фед понижи прогнозата си за растеж на БВП на САЩ през 2022 г. до 0,2% от 1,7%. Прогнозата за 2023 г. също е влошена - 
до 1,2% от 1,7%, за 2024 г. - до 1,7% от 1,9%. За 2025 г. Фед прогнозира растеж на БВП на страната от 1,8%. 
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√ Лек ръст в цената на бензина в САЩ 
Петролът и природният газ поскъпнаха след събитията от сряда, свързани с решението на Кремъл за военна мобилизация 
в Русия, действия за анексиране на части от украинската територия и заплахата за използването на ядрено оръжие. 
Цената на бензина в САЩ отново тръгна нагоре, след като в продължение на 99 дни стойността му колебливо слизаше по-
малко. 
Според Американската автомобилна асоциация средната цена за галон в цялата страна в сряда се е повишила с по-малко 
от едно пени - до 3,68 долара за галон. Това изглежда незначително, сравнено с рекордните $5,02, които бяха достигнати 
през юни. Въпросът сега обаче е дали покачването ще продължи ли, или ще бъде за кратко. 
Ценообразуването  на бензина  се влияе от цените на  световните пазари, от промените в икономическата обстановка, от 
войната в Украйна и дори от прогнозите за ураганите. Твърде вероятно е през следващите месеци  цените да тръгнат 
отново нагоре. 
Фил Флин, анализатор от Price Futures Group, казва, че горивата в САЩ отново ще се повишат, защото тази есен 
приключват  шестте месеца  в които имаше освобождаване и изтегляне от стратегическия петролен резерв по милион 
барела на ден. Най-вероятно през зимата, когато  спре евтиният петрол от резерва, отново ще има значителен скок на 
цените на петрола в Америка, смята Флин. 
 
√ САЩ: Безумните ядрени заплахи трябва да спрат незабавно 
"Безумните ядрени заплахи трябва да спрат незабавно", заяви държавният секретар на Съединените щати Антъни Блинкън 
пред Съвета за сигурност на ООН. 
В извънредното заседание за войната в Украйна участваха първите дипломати на 15-те членки на съвета. 
Блинкън заяви, че не бива да се позволява на Путин да му се размине това, че разбива световния ред, който страните 
членки на ООН се опитват да спасят: 
Руският външен министър Сергей Лавров отхвърли обвиненията на Запада, обвини Украйна, че застрашава сигурността на 
Русия и че тъпче правата на руснаците на нейна територия. " 
Русия вече не разчита на международните институции за справедливост", декларира Лавров - защото колективният Запад, 
който подклаждал войната с доставките си на оръжия за Киев, оставал ненаказан. 
Първите дипломати на Китай и на Индия се обявиха за спазване на международното право и териториалната цялост на 
държавите и за безусловно връщане към диалога между Киев и Москва. 
 
√ Турската централна банка намали лихвите въпреки инфлацията от 80% 
Централната банка на Турция намали вчера основния си лихвен процент за втори пореден месец, въпреки годишната 
инфлация, която достигна 80% и продължава да се покачва, предава АФП. 
Централната банка съобщи, че намалява едноседмичната си репо лихва от 13% на 12%, и отдаде рязкото покачване на 
потребителските цени на външни фактори като глобалния скок на цените на енергията и храните, причинен от нахлуването 
на Русия в Украйна. 
Решението подчертава силния фокус на турските политици върху икономическия растеж девет месеца преди 
парламентарните избори, които, според социологическите проучвания, президентът Реджеп Тайип Ердоган е на път да 
загуби. 
Официалните данни показват, че промишленото производство и продажбите на дребно в Турция започват да се забавят. 
Ердоган открито се застъпва за икономически растеж на всяка цена. Той отхвърля конвенционалната икономика и смята, 
че инфлацията може да бъде овладяна чрез намаляване на лихвените проценти. 
"Аз съм икономист. Инфлацията не е икономическа опасност, която не може да бъде преодоляна", заяви тази седмица 
Ердоган пред американска телевизия. 
"В момента има държави, които се чувстват застрашени от инфлация дори от 8 или 9 %. Ние имаме 80 %", каза той. 
"И в моята страна рафтовете по магазините не са празни." 
 
√ Започнаха референдумите в 4 области на Украйна за присъединяване към Русия 
Започна гласуването в контролираните от руските сили Донецка и Луганска област, и части от Запорожка и Херсонска 
област в Украйна в обявените от Москва референдуми за присъединяването им към Руската федерация. 
То ще продължи до 27 септември. 
Въпросите, на които хората трябва да отговарят, леко се различават в отделните региони, а в Донецка област те ще бъдат 
представени само на руски език. 
"За излизане ли сте на Запорожка област от състава на Украйна, превръщането ѝ в самостоятелна държава и влизането ѝ 
в състава на Руската федерация с правата на неин субект" – така например е формулиран въпросът, на който трябва да 
дадат отговор жителите на тази област. 
Провеждането на референдумите ще бъде наблюдавано от руската Централна избирателна комисия. 
Руските планове бяха осъдени както от Украйна, така и от западните държави. Европейският съюз заяви, че няма да 
признае резултатите и подготвя нов пакет санкции. 
По повод гласуването президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че решенията на руското ръководство не 
променят нищо за Украйна. Той заяви, че Русия планира да мобилизира до един милион души, но за това все още се мълчи. 
Той призова руските граждани да се противопоставят на намеренията на властите. 
"Сега е време за избор. За руските мъже това е избор дали да загинат, или да живеят, да бъдат осакатени или да запазят 
здравето си. За жените изборът е да загубят завинаги мъжете, синовете, внуците си или някак да се опитат да ги защитят 
от гибел, от войната, от един-единствен човек. 55 хиляди руски войници загинаха в тази война за половин година, а десетки 
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хиляди са ранени и осакатени. Искате още? Не? Тогава протестирайте, борете се, бягайте или се предайте в украински 
плен. Това са вариантите за вас да оцелеете." 
През изминалата нощ украинският град Запорожие е бил подложен на руски обстрел, като са изстреляни най-малко 10 
ракети и са били нанесени материални щети, съобщи ръководителят на местната администрация Олександър Старух. 
Обстрелван е и град Николаев. 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш и висши дипломати заявиха на специалното заседание на Съвета за 
сигурност, че войната в Украйна носи "неописуеми страдания и опустошения", предадоха световните агенции. 
По повод обявеното намерение за провеждане от днес до 27 септември в самообявилите се Донецка и Луганска "народни 
републики", както и в Херсонската област и Запорожката област на референдуми за присъединяването на тези украински 
територии към Руската федерация, германският външен министър Аналена Бербок настоя за отменяне на допитването и 
отново призова руския президент да спре войната в Украйна. 
Бербок и други дипломати отправиха критики към първия руски дипломат Сергей Лавров за това, че е напуснал 
заседанието веднага след своето изказване. 
В него той обвини Запада, че пряко се намесва във войната, като снабдява с оръжие Киев и обучава украински войници. 
По думите му това се прави в опит "боевете да продължат възможно най-дълго независимо от жертвите и разрушенията 
и с цел сломяване и отслабване на Русия". 
Държавният секретар на Съединените щати Антъни Блинкън призова света да потърси отговорност от руския президент 
Владимир Путин за инвазията в Украйна. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Енергийната криза дава сила на популистите, които се възползват от гнева на хората 
Енергийната криза в Европа струва на 27-те държави-членки на ЕС и на Обединеното кралство почти 500 млрд. евро 
Тълпата от около 5000 протестиращи беше от крайната десница и левица и беше обединена в гнева си. Развявайки 
словашки знамена, те поискаха да се сложи край на управлението на "клоуни" и "предатели", които обвиняваха, че са ги 
натоварили с разходите за подкрепа на Украйна в борбата ѝ срещу Русия. 
Събирането във вторник вечерта в Братислава беше първата съвместна демонстрация на опозиционните партии в 
Словакия от две години насам, макар че това не беше просто изолирано събитие в малката европейска държава, съседна 
на войната. Навсякъде на континента твърдолинейните групировки печелят политически капитал от икономическото 
въздействие на конфликта, тъй като цените на храните и енергията се покачват. 
Вече има ранни, но тревожни отзвуци от последиците от световната финансова криза - период, който в крайна сметка 
доведе до президентството на Доналд Тръмп в САЩ, гласуването на Великобритания за излизане от Европейския съюз и 
популистки лидери от Бразилия до Полша и Унгария. 
Седем месеца след като Русия нападна Украйна, тревогата от инфлацията и срива на жизнения стандарт доведе до възход 
на някои познати политически сили. Крайнодясната партия "Шведски демократи" зае второ място на изборите този месец 
и за първи път ще влезе в правителството. В Италия на изборите в неделя се очаква победа за Джорджия Мелони, която 
изпревари съперниците си вдясно, като се застъпи за "защита на италианската национална идентичност". В Германия се 
засилва вълната на отпор срещу икономическата цена на усилията за противопоставяне на Путин. Междувременно във 
Франция се наблюдава спад в подкрепата за настоящите санкции срещу Русия. 
Недоволството от последиците от войната се проявява особено в бившия комунистически изток на Европа, където някои 
нации са по-разделени по отношение на връзките с Русия. В Чешката република имаше масови протести, а в Словакия 
опозиционните партии призовават страната да подражава на унгарския лидер Виктор Орбан, най-близкия съюзник на 
Путин в ЕС и откровен критик на санкциите. 
"Тази епоха е в полза на враговете на демокрацията", казва Григорий Месезников, председател на Института за 
обществени въпроси, базиран в Братислава мозъчен тръст. "За някои словаци Русия е блестящ пример за ефективна 
държава, управлявана с твърда ръка, а не някаква либерална демокрация, която те смятат за пропита от корупция 
и неефективна. Това намира отклик тук." 
Словакия, която е член на ЕС и НАТО, се отличава в региона с ниската си подкрепа за военния алианс и високото си доверие 
в Русия и нейното ръководство. Тук само половината граждани вярват, че Русия действително е нападнала Украйна, а 
повече словаци се доверяват на руснаците, отколкото на американците - наследство от това, че през XIX в. страната е 
очаквала от Москва да защити малките славянски народи, според изследване на Института за обществени дела. 
Словашкото правителство активно подкрепя Украйна с антируски санкции, доставка на оръжие и помощ за около 88 000 
бежанци, които са поискали да останат в страната. В отговор лидерът на опозицията Роберт Фицо и неговите съмишленици 
използват антиевропейския наратив в стил Орбан, за да увеличат популярността си. 
Партията на Фицо се възстанови от рекордно ниската подкрепа от 9,1 % през януари 2021 г. след корупционен скандал до 
14 % в момента, задвижвана от проруската и популистката реторика. Това я поставя на второ място в разпокъсания 
политически пейзаж на Словакия, което подготвя трикратния бивш министър-председател за нов опит за власт срещу 
администрацията на малцинството. 
"Правителството и президентът до голяма степен са отговорни за повишаването на цените, защото въвлякоха 
Словакия във война, с която тя няма нищо общо", заяви Фицо пред свои поддръжници във вторник в словашката 
столица Братислава. "Предсрочните избори са начинът да се излезе от тази криза." 
Опасността е, че предвид правилата на ЕС за вето, Словакия ще се присъедини към Унгария като потенциална спирачка на 
решимостта на блока да се противопостави на Путин с енергийни санкции, каза Месезников. Фицо може да се превърне в 
по-мека версия на Орбан, каза той, и да действа като "нарушител на сделката". 
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В съседната Чехия крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" за първи път зае второ място в социологическо 
проучване този месец, изпреварвайки всички управляващи партии. Това се дължи на нейния "протестен характер" предвид 
несигурността сред гражданите, заяви базираната в Прага социологическа агенция STEM. 
Томио Окамура, син на майка чехкиня и баща японец, се превърна в лицето на чешкия национализъм като лидер на 
партията. В парламента този месец той разкритикува правителството като група от "подстрекатели към война", които 
действат от името на Украйна. 
Членове на партията му говориха на протест в Прага по-рано този месец, на който се събраха около 70 000 протестиращи, 
призоваващи за повече държавна помощ, като някои обвиняваха правителството в преференциално третиране на 
украинците пред своите. 
"От самото начало казвам, че налагането на икономически санкции срещу Русия е пълна глупост", заяви Окамура на 
уебсайта на партията. Европа, след като започне да замръзва през зимата, в крайна сметка ще се окаже, че "пълзим 
към Русия на колене" за помощ, каза той. 
Енергийната криза в Европа струва на 27-те държави-членки на ЕС и на Обединеното кралство почти 500 млрд. евро, тъй 
като правителствата се опитват да смекчат удара от покачващите се цени, изчисли тази седмица мозъчният тръст Bruegel. 
Както отбелязаха опозиционните лидери в Братислава във вторник, тяхното мнение, че разходите са непосилни, се споделя 
и от протестиращите в Западна Европа. Дипломат от ЕС заяви, че Франция и Германия са наясно, че тежката и 
продължителна зима, белязана от прекъсвания на електрозахранването и високи сметки, може да затрудни овладяването 
на недоволството. 
 

 
 
В Германия това се отнася най-вече за бившия комунистически изток, където мнозина все още изпитват по-големи 
симпатии към Русия, отколкото към САЩ. Германското правителство се опасява, че комбинацията от рязко покачващи се 
цени на енергията, надвиснала рецесия и ускоряваща се инфлация може да доведе до социални вълнения през зимата. 
Страната национализира най-големия си вносител на газ, за да предотврати срива на енергийната индустрия. 
Според проучване на Forsa 42% от източногерманците подкрепят санкциите срещу Русия в сравнение с 66% в западната 
част на страната. Канцлерът Олаф Шолц неотдавна обвини опозицията, че се възползва от енергийната криза, по време на 
рядко избухване в парламента. 
Както и в Словакия, крайните политически сили се обединиха в протест в Германия миналата седмица. Радикалната левица 
Die Linke организира демонстрация в източногерманския град Лайпциг срещу енергийната и социалната политика на 
правителството. Транспарантите, държани от техните поддръжници, показваха сходни искания - намаляване на цените на 
енергията и сключване на мир с Путин. 
Във Франция безусловната подкрепа за санкциите срещу Русия сега е 40% в сравнение с 46% през март, според проучване 
на Elabe за BFMTV. Това се случва в момент, когато инфлацията в еврорегиона наближава двуцифрени стойности. 
Лидерът на крайната десница Марин Льо Пен, която зае второ място на президентските избори през април, разкритикува 
правителството за 15% увеличение на цените на електроенергията и газа и прогнозира, че ще се наложи да се увеличат 
данъците, за да се платят механизмите за защита на бизнеса и потребителите от по-голямо увеличение на цените. 
По време на протеста в Братислава беше ясно накъде е насочен гневът. Подкрепяйки изявлението на Путин, че е нахлул в 
Украйна, за да се бори с "фашисткото" ръководство в Киев, 55-годишната Юлия Лачковичова държеше саморъчно 
направен плакат, деклариращ подкрепа за неговия разказ.  
ЕС, НАТО и САЩ са "убийци на народи по икономически, а също и по физически начин", каза тя. "Путин отдавна предупреди 
света. Фашизмът в целия ЕС се надига и всички си затварят очите за това". 
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√ Русия определи с колко ще намали притока на газ до 2025 г. 
Русия очаква износът на суров петрол да се увеличи леко, въпреки че Европа спря повечето покупки 
Русия посочи точно колко ще спаднат нейните газови потоци към световния пазар през следващите три години – и числата 
подчертават мащаба на предизвикателството, пред което са изправени европейските потребители на енергия. 
Годишният износ на газ по тръбопроводи се очаква да спадне с почти 40% до 125,2 милиарда кубически метра за периода 
2023-2025 г., според тригодишния проект на националния план, видян от Bloomberg. Износът на газ по тръбопроводи се 
оценява на 142 милиарда кубически метра за тази година, показва проектът. 
От месеци руският газов гигант "Газпром" намалява потоците към Европа - исторически най-големият му пазар - на фона 
на санкциите на региона заради нахлуването в Украйна. Доставките за някои европейски клиенти бяха прекъснати, след 
като те отказаха да изпълнят искането на Кремъл да се плаща в рубли - първите пострадали бяха България и Полша. Освен 
това Русия намали доставките за региона чрез големи тръбопроводи, позовавайки се на западни санкции и технически 
причини. Така доставките за блока през Украйна намаляха и количествата през втората тръба на Турски поток останаха 
последните маршрути за снабдяване на континента. 
Проектобюджетът не дава разбивка на експортните пазари. Въпреки това, въз основа на исторически данни и текущи 
потоци, Турция може да стане най-големият клиент на "Газпром" на континента. Миналата година руският производител 
на газ е изнесъл почти 27 милиарда кубически метра за Турция. 
Китай може да се превърне във втория по големина купувач на руски тръбопроводен газ през следващата година. Сделката 
между "Газпром" и Китайската национална петролна корпорация предвижда постепенно увеличаване на доставките чрез 
тръбопровода "Силата на Сибир" до около 21 милиарда кубически метра през 2023 г. от около 15-16 милиарда, 
предвидени за тази година. 
Въз основа на предположенията по-горе и предвид годишните доставки от около 30 милиарда кубически метра за страните 
от бившия Съветски съюз, около 45 милиарда кубически метра газ могат да бъдат доставени на европейския пазар. Това 
се равнява на около 123 милиона кубически метра на ден. В момента Русия изнася за Европа около 80 милиона кубически 
метра на ден. 
Тези цифри подлежат на промяна, тъй като "Газпром" взема окончателното решение за доставки въз основа на пазарните 
условия, исканията на клиентите и потенциално по-нататъшно изостряне на противопоставянето на Русия със Запада. 
Петрол 
Русия очаква износът на суров петрол да се увеличи леко, въпреки че Европа спря повечето покупки от нацията. 
Тригодишният проектобюджет предвижда 250 милиона тона суров петрол да бъдат изнесени през следващата година, 
спрямо 243 милиона тона, доставени тази година, като 255 милиона тона и 260 милиона тона ще бъдат изнесени съответно 
през 2024 и 2025 г. 
Доставките на петролни продукти обаче се очаква да намалеят до 113 милиона тона през 2023 г., от прогнозираните 130 
милиона тона тази година, според проекта. 
 
3e-news.net 
 
√ Над 775 млн. лева са прехвърлени между пенсионните фондове през първото полугодие на 2022 г. 
Общо 187 870 осигурени лица са сменилите фонда си за втора пенсия, техният брой се увеличава с 27.47% от общо 147 
374 души през същия период на миналата година, сочат обобщените данни на КФН 
Общият размер на прехвърлените средства през първите шест месеца на годината от един в друг пенсионен фонд е 775 
638 424 лв., в т. ч. 698 487 096 лв. в Универсалните пенсионни фондове (УПФ), 59 080 215 лв. в Професионалните (ППФ) и 
18 071 114 лв. в Доброволните (ДПФ). В сравнение със същия период на миналата година, прехвърлените средства са се 
увеличили значително, със 33.76% от 579 876 453 лв. през 2021 г., сочат обобщените данни на Комисията за финансов 
надзор (КФН) за първото полугодие на настоящата година на база представените от пенсионноосигурителните дружества 
отчети. 
Нарастването при универсалните фондове е с 34.15% от 520 657 270 лева през 2021 година, в професионалните 
увеличението е с 10.74% от 54 974 694 лева и в доброволните е най-голямо като процент, с 325.75% от 4 244 489 лева година 
по-рано. 
Относителният дял на прехвърлените средства през периода януари-юни 2022 година, спрямо средния размер на нетните 
активи на УПФ е 4.29 на сто, на ППФ – 4.30 на сто и на ДПФ – 1.36 на сто. 
Колко са парите в пенсионните фондове? 
Според обобщените данни, към 30 юни 2022 година средният размер на нетните активи на пенсионните фондове възлизат 
на 19 000 243 728 лева, като най-много са на универсалните фондове (16 294 852 729 лева), следвани от професионалните 
(1 373 509 093 лева) и доброволните (1 331 881 914 лева). 
Общият размер на прехвърлените средства е 775 638 424 лева или само 4.08% от всички активи. Най-много пари са 
прехвърлени в УПФ (698 487 096 лева при среден размер на едно осигурено лице от 4 094.56 лева), следвани от ППФ 
(59 080 215 лева при среден размер на едно осигурено лице от 4 554.44 лева) и в ДПФ (18 071 114 лева при среден размер 
на едно осигурено лице от 4 193.81 лева). 
Колко осигурени са сменили фонда си? 
В същото време осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от 
индивидуалните партиди в друг пенсионен фонд през полугодието на 2022 г. са общо 187 870 души. Техният брой  се 
увеличава с 27.50% от общо 147 374 осигурени лица през същия период на миналата година. 
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Относителният дял на лицата, променили участието си през януари-юни 2022 г., спрямо средния брой осигурени лица в 
универсалните пенсионни фондове е 4.38 на сто (при 3.51% през 2021 г.), в професионалните – 4.08 на сто (при 3.50% 
година по-рано) и в доброволните – 0.67 на сто (при 0.14% през 2021 г.). 
През първото полугодие на настоящата година са подадени общо 112 654 заявления за променя на участие в трите вида 
пенсионни фондове. Разпределени по фондове: в УПФ са подадени 101 621 броя, като откази са получили 16 573 или 
16.31% от всички подадени  за промяна заявления в УПФ; в ППФ са подадени 8 552 броя, като откази са получили 1 710 или 
20.00% от всички подадени в ППФ; в ДПФ са подадени 2 481 броя, като откази са получили 1 670 или 67.31% от всички 
подадени в ДПФ. 
Колко са всички осигурени лица за втора пенсия? 
Равносметката показва, че досега 4 858 686 души са се осигурили в пенсионен фонд за втора пенсия, от които 3 894 448 
души в УПФ, 318 272 в ППФ и 645 966 в ДПФ. От тях 187 870 души или 3.87% от всички осигурени за втора пенсия са сменили 
фонда си, сочат още данните на КФН. По видове фондове разпределението е следното: 170 580 души (4.38% от всички 
осигурени в УПФ), 12 972 души (4.08% от всички осигурени в ППФ) и 4 309 души (0.67% от всички осигурени в ДПФ). 
Равносметката за второто тримесечие на 2022 г. 
През второто тримесечие на 2022 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 112 654 заявления за 
промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. Общо 91 949 осигурени лица от подалите 
заявления през второто тримесечие на 2022 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно 
осигуряване. 
През отчетния период (април-юни 2021 г.) броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове 
е 83 113 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове – 6 622 лица. Най-малко осигурени лица 
са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 2 214 броя. Относителният дял на лицата, променили 
участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 2,13 на сто, в професионалните 
– 2,08 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,34 на сто. 
Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през второто 
тримесечие на годината, е 387 101 979 лв., в т. ч. 346 443 039 лв. в универсалните фондове, 31 640 127 лв. в 
професионалните и 9 018 812 лв. в доброволните фондове. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния 
размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 2,14 на сто, на професионалните – 2,33 на сто и на 
доброволните пенсионни фондове – 0,68 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, 
променило участието си през второто тримесечие на 2022 г., е 4 209,96 лв. 
Пенсионните фондове през първата половина на 2022 година                           
Универсалните пенсионни фондове (УПФ) 
Нетните активи на УПФ нарастват в края на юни тази година до 15 846 393 хил. лв., спрямо 15 800 166 хил. лева към 30 юни 
2021 година, а на постъпления от осигурителни вноски достигат 931 283 хил. лв. от 852 279 хил. лв. година по-рано, като 
средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в УПФ е 82.64 лева в 
сравнение със 74.55 лева в края на юни 2021 година. В УПФ се осигуряват общо 3 912 250 души в сравнение с 3 858 342 
лица към 30 юни 2021 година. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице във всички УПФ през 
януари-юни 2022 година е 4 050.46 лева в сравнение с 4 095.07 лева година по-рано или спад с 1.09 на сто. 
Професионалните пенсионни фондове (ППФ) 
Нетните активи на ППФ намаляват в края на юни тази година – до 1 334 102 хил. лв., спрямо 1 357 005 хил. лева към 30 юни 
2021 година, а постъпленията от осигурителни вноски се увеличават до 71 245 хил. лв. от 67 899 хил. лв., като средният 
размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в ППФ е 129.40 лева в сравнение със 
122.79 лева в края на юни 2021 година. В ППФ се осигуряват общо 319 494 души в сравнение с 314 665 лица в края на юни 
2021 година. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице във всички ППФ през първите шест месеца 
на 2022 година е 4 466.68 лева. 
Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) 
Нетните активи на ДПФ спадат в края на юни тази година до 1 281 415 хил. лв., спрямо 1 293 813 хил. лева към 30 юни 2021 
година, а постъпленията от осигурителни вноски спадат до 74 240 хил. лв. от 74 946 хил. лв. година по-рано, като средният 
размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в ДПФ е 104.77 лева. В ДПФ се 
осигуряват общо 645 904 души в сравнение с 645 037 лица в края на юни 2021 година. Средният размер на натрупаните 
средства на едно осигурено лице във всички ДПФ през първите шест месеца на 2022 година е 1 983.91 лева. 
Класация на УПФ по привлечени осигурени лица и средства за януари-юни 2022 година 
1. УПФ "ДСК - Родина" - привлечени общо 26 591 осигурени и 104 267 978 лева, напусналите фонда са 12 528 осигурени и 
52 676 637 лева, но нетната разлика е положителна – 14 063 повече привлечени осигурени и 51 591 лева, най-много са се 
прехвърлили от УПФ „Доверие“ - 8 051 осигурени и 32 880 371 лева; 
2. УПФ "Доверие" – привлечени общо 23 670 осигурени и 100 448 135 лева, напусналите фонда са 17 832 осигурени и 
76 687 279 лева, но нетната разлика е положителна – 5 838 повече привлечени и 23 760 856 лева, а най-много са се 
прехвърлили от ЗУПФ "Алианц България" - 6 145 лица и 26 144 684 лева; 
3. ЗУПФ "Алианц България" – привлечени общо 11 311 осигурени и 40 833 512 лева, напусналите фонда са 17 233 
осигурени и 73 234 965 лева, но нетната разлика е отрицателна – 5 922 по-малко осигурени и 32 401 453 лева по-малко 
привлечени средства, най-много са се прехвърлили от УПФ „Доверие“ - 3 344 осигурени и 12 103 329 лева; 
4. "УПФ ОББ" - привлечени общо 9 677 осигурени и 52 020 814 лева, напусналите фонда са 8 953 осигурени и 43 309 823 
лева, но нетната разлика е положителна – 724 повече привлечени осигурени и 8 710 991 лева повече привлечени средства, 
най-много са се прехвърлили от УПФ „Доверие“ - 3 256 осигурени и 18 544 129 лева; 
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5. УПФ "ЦКБ - Сила" - привлечени общо 3 505 осигурени и 16 621 051 лева, напусналите фонда са 6 788 осигурени и 32 321 
436 лева, но нетната разлика е отрицателна – 3 283 по-малко осигурени и 15 700 385 лева по-малко привлечени средства, 
най-много са се прехвърлили от УПФ „Доверие“ – 980 осигурени и 4 442 632 лева; 
6. "УПФ - Бъдеще" - привлечени общо 2 811 осигурени и 11 606 478 лева, напусналите фонда са 6 069 осигурени и 17 433 
820 лева, но нетната разлика е отрицателна – 3 258 по-малко осигурени и 5 827 342 лева по-малко привлечени средства, 
най-много са се прехвърлили от УПФ „Доверие“ – 718 осигурени и 2 878 385 лева; 
7. УПФ „Съгласие“ – привлечени общо 2 333 лица и 9 901 699 лева, напусналите фонда са 8 669 осигурени и 36 836 378 
лева, но нетната разлика е отрицателна – 6 336 повече са напусналите фонда 26 934 680 лева по-малко привлечени 
средства, най много са се прехвърлили от УПФ „Доверие“ – 718 лица и 3 197 094 лева; 
8. УПФ "Топлина" - привлечени общо 1 972 осигурени и 4 672 516 лева, напусналите фонда са 2 959 осигурени и 7 676 434 
лева, но нетната разлика е отрицателна – 987 по-малко осигурени и 3 003 911 лева по-малко привлечени средства, най-
много са се прехвърлили от ЗУПФ "Алианц България" – 537 осигурени и 1 160 769 лева; 
9. УПФ "Пенсионно-осигурителен институт" (ПОИ) – привлечени общо 685 осигурени и 3 175 865 лева, напусналите фонда 
са 2 082 осигурени и 6 266 268 лева, но нетната разлика е отрицателна – 1 397 по-малко осигурени и 3 090 403 лева по-
малко привлечени средства, най-много са се прехвърлили от УПФ „Доверие“ – 137 осигурени и 549 581 лева; 
10. УПФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" – привлечени общо 558 осигурени и 2 894 992 лева, няма данни за напуснали, а нетната 
разлика е положителна 558 осигурени повече и 2 894 992 лева повече привлечени средства, най-много са се прехвърлили 
от УПФ „Доверие“ – 145 осигурени и 734 665 лева. 
Класация на ППФ по привлечени осигурени лица и средства за януари-юни 2022 година 
1. ППФ "ДСК-Родина" - привлечени общо 4 225 осигурени и 18 145 227 лева, напусналите фонда са 1 867 осигурени и 
8 737 786 лева, но нетната разлика е положителна - 2 358 осигурени и 9 407 441 лева повече, най-много са се прехвърлили 
от ППФ „Доверие“ - 1 045 осигурени и 4 378 519 лева; 
2. ППФ "Доверие" - привлечени общо 4 193 осигурени и 17 693 288 лева, напусналите фонда са 2 102 осигурени и 9 564 143 
лева, но нетната разлика е положителна – 2 091 осигурени и 8 129 145 лева повече, най-много са се прехвърлили от ППФ 
"ДСК-Родина" – 917 осигурени и 3 944 690 лева; 
3. "ППФ ОББ" – привлечени общо 690 осигурени и 3 549 227 лева, напусналите фонда са 1 273 осигурени и 6 000 563 лева, 
но нетната разлика е отрицателна - 583    осигурени лира и 2 451 336 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ППФ 
„ДСК-Родина“ – 155 осигурени и 725 955 лева; 
4. ЗППФ "Алианц България" - привлечени общо 1 920 осигурени и 8 400 612 лева, напусналите фонда са 2 201 осигурени и 
11 083 429 лева, но нетната разлика е отрицателна – 281 осигурени и 2 682 819 лева по-малко, най-много са се прехвърлили 
от ППФ „Доверие“ – 480 осигурени и 2 067 550 лева; 
5. ППФ "Съгласие" – привлечени общо 513 осигурени и 2 621 959 лева, напусналите фонда са 1 684 осигурени и 8 882 310 
лева, но нетната разлика е отрицателна – 1 171 осигурени и 6 260 351 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ППФ 
„Доверие“ – 130 осигурени и 635 475 лева; 
6. "ППФ - Бъдеще" – привлечени общо 458 осигурени и 4 088 313 лева, напусналите фонда са 833 осигурени и 3 304 520 
лева, но нетната разлика е отрицателна - 375 осигурени и 783 793 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ЗППФ 
„Алианц България“ – 118 осигурени и 1 329 783 лева; 
7. ППФ "ЦКБ - Сила" – привлечени общо 394 осигурени и 1 914 377 лева, напусналите фонда са 1 471 осигурени и 6 826 032 
лева, но нетната разлика е отрицателна - 1 077 осигурени и 4 911 654 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ППФ 
„Доверие“ – 95 осигурени и 514 082 лева; 
8. ППФ "Топлина" – привлечени общо 334 осигурени и 1 018 216 лева, напусналите фонда са 1 016 осигурени и 2 872 919 
лева, но нетната разлика е отрицателна - 682 осигурени и 1 854 703 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ЗППФ 
„Алианц България“ – 74 осигурени и 239 199 лева; 
9. ППФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" – привлечени общо 161 осигурени и 1 144 801 лева, няма данни за напуснали, а нетната 
разлика е положителна – 161   осигурени и 1 144 801 лева повече, най-много са се прехвърлили от ППФ „ДСК-Родина“ – 32 
осигурени и 217 458 лева; 
10. ППФ "Пенсионно осигурителен институт (ПОИ)" – привлечени общо 84 осигурени и 504 195 лева, напусналите фонда са 
525 осигурени и 1 808 515 лева, но нетната разлика е отрицателна – 441 осигурени 1 304 320 лева по-малко, най-много са 
се прехвърлили от ППФ „Топлина“ – 26 осигурени и 250 343 лева. 
Класация на ДПФ по привлечени осигурени лица и средства за януари-юни 2022 година 
1. "ДПФ - Бъдеще" – привлечени общо 1 103 осигурени и 5 714 159 лева, напусналите фонда са 19 осигурени и 37 445 лева, 
но нетната равносметка е положителна - 1 084 осигурени и 5 676 715 лева повече, най-много са се прехвърлили от ДПФ 
„Алианц България“ - 1 099 осигурени и 5 710 820 лева; 
2. ДПФ „Доверие“ - привлечени общо 710 осигурени и 1 898 971 лева, напусналите фонда са 253 осигурени и 824 571 лева, 
но нетната разлика е положителна – 457 осигурени и 1 074 400 повече, най-много са се прехвърлили от „ДПФ ОББ“ – 546 
осигурени и 1 462 843 лева; 
3. "ДПФ ОББ" – привлечени общо 254  осигурени и 881 104 лева, напусналите фонда са 575 осигурени и 1 637 277 лева, но 
нетната разлика е 321 осигурени и 756 173 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ДПФ „Доверие“ – 220 осигурени 
и 761 150 лева; 
4. ДПФ "Алианц България" – привлечени общо 78 осигурени и 314 563 лева, напусналите фонда са 1 199 осигурени и 6 
086 833 лева, но нетната разлика е отрицателна - 1 121 осигурени и 5 772 270 лева по-малко, най-много са се прехвърлили 
от ДПФ „Съгласие“ - 40 осигурени и 113 311 лева; 
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5. ДПФ "Съгласие" – привлечени общо 35 осигурени и 76 381 лева, напусналите фонда са 79 осигурени и 213 417 лева, но 
нетната разлика е отрицателна - 44 осигурени и 137 036 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ДПФ „Алианц 
България“ - 16  осигурени и 44 542 лева; 
6. ДПФ "ДСК-Родина" – привлечени общо 22 осигурени и 92 759 лева, напусналите фонда са 31 осигурени и 43 537 лева, но 
нетната разлика е отрицателна – 9 осигурени и 49 222 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ДПФ „Алианц 
България“ – 7 осигурени и 40 544 лева по-малко; 
7. ДПФ "ЦКБ - Сила" -  привлечени общо 8 осигурени и 19 464 лева, напусналите фонда са 48 осигурени и 142 901 лева, но 
нетната разлика е отрицателна - 40 осигурени и 123 437 лева по-малко, най-много са се прехвърлили от ДПФ „Доверие“ – 
5 осигурени и 5 305 лева; 
8. ДПФ „Пенсионно осигурителен институт (ПОИ)“ – привлечени общо 3 осигурени и 19 880 лева, напуснал фонда е един 
осигурен, но нетната разлика е положителна – 2 осигурени и 19 880 лева повече; 
9. ДПФ "ДаллБогг:Живот и Здраве" – привлечен един осигурен и 1 529 лева и нетната разлика е положителна – 1 осигурен 
и 1 529 лева повече. 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg 
 
√ Понижение с 1.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 766.24 лв. за MWh с ден за доставка 23 
септември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 766.24 лв. за MWh с ден за доставка 23 септември 2022 г. и обем от 71 403.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
спад с 1.8 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 790.75 лв. за MWh, при количество от 37 153.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (34 250.60 MWh) е на цена от 741.73 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 689.55  лв. за MWh и количество от 3943.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 587.69 лв. за MWh (3160.2 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1193.04 лв. за 
MWh при количество от 2512 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 738.64 лв. за MWh при обем от 2557 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 779.99 лв. (398.80 евро) за MWh за 22 септември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 23 септември 2022 г. се понижава до 766.24 лв. за MWh ( спад с 1.8 %) по данни на БНЕБ или 391.77 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 22 септември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 448.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 802.53 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     34,81%    1957.8 
Кондензационни ТЕЦ   41,78%    2349.88 
Топлофикационни ТЕЦ   3,11%    175.01 
Заводски ТЕЦ    1,50%    84.29 
ВЕЦ     2,92%    164.17 
Малки ВЕЦ    0,98%    55.27 
ВяЕЦ     4,86%    273.57 
ФЕЦ     9,61%    540.36 
Био ЕЦ      0,43%     24.22 
Товар на РБ         3466.47 
Интензитетът на СО2 е 369g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо понижение на цените по електроенергийните борси на Европа за 23 септември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 391,77 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 409,26 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 391,77 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 23 септември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 404,30 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 379,24 евро/мвтч. Най-високата цена от 609,99 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 
300,48 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 63 835,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 23 септември ще бъде 409,26 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 126,29 гвтч. Максималната цена ще бъде 609,99 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 13 ч и тя ще бъде 341,48 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 23 септември е 385,68 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 395,43 евро/мвтч. Най-високата цена от 577,35 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч тя ще бъде 300,48 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 73 699,0 мвтч. 

https://business.dir.bg/banki-i-finansi/nad-775-mln-leva-sa-prehvarleni-mezhdu-pensionnite-fondove-za-parvite-6-mesetsa
https://ibex.bg/
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Базовата цена на електроенергията за 23 септември на Словашката енергийна борса е 378,80 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 20 ч и тя ще е 508,46 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 300,48 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 369,95 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 8 ч и тя 
ще е 463,20 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 300,48 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 23 септември е 362,04 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 367,04 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 36 599,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 19 ч и тя ще достигне 460,13 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 300,48 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 368,33 евро/мвтч на 23 септември. Пиковата цена ще бъде 
373,88 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 469 121,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 473,02 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч тя ще бъде 295,30 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 23 септември ще се продава за 424,69 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще e и най-високата цени в този пазарен сегмент в цяла Европа. 
 
√ Румънският енергиен министър: Искаме да имаме зелен енергиен коридор между Каспийско и Черно море 
Енергийните министри от региона се събраха на газов форум в Букурещ, за да обсъдят доставките на синьо гориво през 
зимата. Парвиз Шахбазов, министър на енергетиката на Азербайджан, Андрей Спину, вицепремиер, министър на 
инфраструктурата и регионалното развитие на Република Молдова, Росен Христов, министър на енергетиката на България, 
Костас Скрекас, министър на околната среда и енергетиката на Гърция, Микола Колисник , заместник-министър на 
енергетиката на Украйна, Петер Щарай, държавен секретар на Министерството на външните работи и търговията на 
Унгария, Алпарслан Байрактар, заместник-министър, Министерство на енергетиката и природните ресурси на Турция и 
Джордж Чиковани, генерален директор на JSC – Грузинската петролна и газова корпорация дойдоха в Букурещ, за да 
обсъдят доставките на синьо гориво. 
„Днес проведохме дискусия в присъствието на министър-председателя Николае Чука, обсъдихме сигурността на 
доставките на газ и енергия, в краткосрочен и дългосрочен план“, сподели румънският министърът на енергетиката 
Вирджил Попеску. Мисля, че най-важният извод днес беше, че всички ние имаме желание да си сътрудничим, да намерим 
решения за добро снабдяване в краткосрочен план, тази зима, но също и в средносрочен до дългосрочен план. Всички в 
региона искаме да бъдем добре снабдени, да имаме приемливи цени и да се върнем към нормалните условия, сподели 
още Попеску. 
Говорихме и за бъдещи проекти, за увеличаване на междусистемните връзки. Има много проекти за взаимно свързване, 
например с Молдова и Украйна. Искаме сътрудничество с Азербайджан, Грузия и Румъния. Искаме да свържем Каспийско 
море с Черно море, искаме да имаме зелен енергиен коридор, който да доставя електроенергия на цяла Европа. И 
Румъния има своя принос за това, сподели още Попеску. 
Друга важна тема бе добивът на природен газ в Черно море. Искаме да си сътрудничим за преодоляване на енергийната 
кризата в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план и да сме сигурни, че няма да имаме този проблем отново в 
бъдеще", сподели още министърът. 
Той увери, че Румъния има достатъчно природен газ за предстоящата зима. „Имаме 82,6% запълняемост на 
газохранилищата и тази стойност се увеличава“, сподели той. 
Припомняме, че Румъния разчита да получава природен газ по новият газови интерконектор между Гърция и България. 
Търговски количества природен газ по газопровода ще могат да се осъществяват след 1 октомври. Към момента 
българският енергиен  министър не е правил изказване от форума в Букурещ. 
 
√ Румънското правителство желае да ускори двата големи проекта за добив на природен газ 
Министърът на енергетиката на Румъния Вирджил Попеску даде сигнал, че правителството ще направи всичко възможно, 
за да ускори двата най-големи проекта за природен газ – единият на сушата, а другият в морето. И двата газови проекта се 
управляват изцяло (наземният) или частично (проектът в морето) от държавата чрез компанията Romgaz. 
Както проектът Neptun Deep, така и крайбрежното подземно газово находище Caragele, което ще покрие потреблението 
на газ в Румъния за до десет години, бяха забавени сериозно, а крайните срокове за изпълнението бяха многократно 
отлагани, коментира румънското издание Intellinews. 
Първо, Попеску изрази надежда, че OMV Petrom и Romgaz ще обявят тази година инвестиционното решение, свързано с 
фазата на добив на находището на природен газ Neptun Deep в Черно море, „като се има предвид текущият контекст на 
газовия пазар“. „Очаквам и желая решението на Romgaz и Petrom да бъде взето възможно най-скоро … включително до 
края на тази година. Иска ми се това, защото има специална ситуация на пазара. [Още] природният газ е необходим на 
пазарите и Румъния може да играе роля на тях. Мисля, че Законът за офшорките е достатъчно ясен. Вярвам, че до края на 
тази година ще бъде взето решение“, сподели мнението си енергийният министър. 
Румъния смекчи офшорния закон за добив на природен газ по-рано тази година. В този период Romgaz пое 50-процентния 
дял на Exxon Mobile в проекта Neptun Deep. Само газохранилище се прогнозира, че има газови запаси межди 48-84 млрд. 
кубически метра. 
Отделно Попеску сподели, че се очаква Romgaz ще започне да добива газ от дълбокото подземно находище Caragele през 
2024 г. Открито през 2016 г. на около 100 км от Букурещ, находището първоначално трябваше да бъде пуснато в 
експлоатация през 2019 г. Две години по-късно, през 2018 г., срокът вече беше отложен за 2021-2022 г. Находището има 
прогнозни залежи от приблизително 25-27 млрд. кубически метра синьо гориво, което се равнява на цялото потребление 
на страната за период до три години. Преди години залежите се оценяваха на 4 млрд. долара, но междувременно цената 
на природния газ се утрои. Romgaz притежава 100% от концесионния договор за периметъра, разположен в окръг Бузеу. 
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√ До 5 г. Азербайджан смята да удвои доставките на природен газ за европейския пазар 
Азербайджан възнамерява да удвои доставките на газ за европейския пазар през следващите пет години. Това заяви вчера 
министърът на енергетиката на страната Парвиз Шахбазов на Петата румънска международна газова конференция, 
предаде ТАСС. "Водим сериозни дискусии с всички наши партньори, включително с Европейската комисия, по повод 
разширяване на Южния газов коридор. Тук можем да говорим за средносрочни цели - искаме през следващите пет години 
да удвоим доставките на природен газ за Европа. Става сума какво за увеличаване на доставките до партньорите, които 
вече получават наш газ, така и за географско разширяване на доставките", уточни министърът. 
Той подчерта, че за постигането на тази цел ще бъдат необходими "междуправителствени консултации и инвестиционни 
решения". 
Само за текущата година Азербайджан възнамерява да увеличи износа на газ за европейския пазар с 40 процента до 11,5 
млрд. куб метра, като по този начин Южният газов коридор ще достигне пълна мощност, допълни Шахбазов. 
Азербайджан започна търговски доставки на газ за Европа на 31 декември 2020 г. по Трансадриатическия газопровод, 
който е част от Южния газов коридор. Доставките, планирани за 25 години, предвиждат износ на над 10 млрд. куб метра 
синьо гориво годишно за европейския пазар. От тези количества 8 млрд. куб метра са за Италия, а по 1 млрд. куб метра - 
за Гърция и България. 
Интегрираната система от тръбопроводи Южен газов коридор е с дължина 3500 км и преминава от Баку до Южна Италия 
през Грузия, Турция, Гърция и Албания. Капацитетът на системата е 16 млрд. куб метра, а основен източник на суровината 
е находището "Шах Дениз", чиито запаси се оценяват на 1,2 трлн. куб метра. 
 
√ Турция е готова да помогне в доставянето на LNG газ за балканските страни 
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Турция желае да купува повече втечнен природен газ от САЩ и е 
готова да сътрудничи в доставките му за страните от региона. Това съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА. Ердоган 
говори в сряда вечерта в Ню Йорк на заседание на Турско-американския бизнес съвет. 
„Бих искаме да купуваме повече газ от САЩ и при по-благоприятни условия. Благодарение на модерната инфраструктура, 
която имаме, ние сме готови да си сътрудничим в доставката на американски втечнен природен газ за страните от 
региона", каза той. 
Ердоган изтъкна, че Турция е станала шестият по големина в света вносител на втечнен природен газ от САЩ и играе 
ключова роля по отношение на енергийната сигурност, маршрутите за доставка и диверсификацията на източниците. 
Предвид настоящата международна ситуация в енергийния сектор пред нас се откриват съществени възможности за 
сътрудничество, каза Ердоган. Той добави, че благодарение на турските инвестиции в газова инфраструктура, включително 
изграждането на терминали за втечнен природен газ, САЩ са станали вторият най-голям доставчик на газ в страната. 
Турският президент също така призова Вашингтон да премахне митата за внос на турска стомана и алуминий, както и да 
даде квоти на Турция за други стоки. Ердоган каза още, че "търговският оборот между двете страни скоро ще достигне 100 
милиарда долара". Той уточни, че през първите осем месеца на годината търговията между САЩ и Турция се увеличила с 
близо 30 на сто спрямо същия период миналата година и е достигнала 27 милиарда долара. 
 
√ Украйна и САЩ обсъждат варианти за налагане на санкции върху "Росатом" 
Украинският министър на енергетиката Херман Халушченко обсъжда с американския министър на енергетиката Дженифър 
Гранхолм възможността за санкции, които да бъдат наложени на руската ядрена корпорация "Росатом". Това съобщава 
агенция "Ройтерс", позовавайки се на украинското министерство на енергетиката. 
"Херман Халушченко подчерта, че руската държавна корпорация "Росатом" има директно участие в агресията срещу 
Украйна и че тя прикрива действия на ядрен тероризъм", е написало украинското министерство на енергетиката на своята 
интернет страница. 
През миналия месец украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не е нормално западните страни още да не са 
наложили санкции на "Росатом", припомня агенцията. 
До момента руската корпорация остава встрани от санкциите по ред причини. Дружеството е ключов доставчик на свежо 
ядрено гориво и компоненти за АЕЦ из целия свят. В САЩ десетки ядрени реактори също разчитат на "Росатом" за 
поддръжка на системите и доставка на гориво. Това вероятно е и една от причините дейността на корпорацията да не бъде 
засегната от военните действия в Украйна, коментират запознати. 
 
 
√ МАЕ: Правителствата не си сътрудничат достатъчно в подкрепа на прехода към зелена икономика 
Необходими са спешни действия за внедряване на чисти технологии и избягване на десетилетно забавяне при 
достигане на пълната декарбонизация 
Необходимо е много по-голямо международно сътрудничество, за да се ускори преходът към нисковъглеродни 
технологии и да се поддържа светът на път за постигане на беземисионна икономика в съответствие с целите за климата. 
Това е основното заключение от съвместен доклад на Международната агенция по енергетика (MAE), Международната 
агенция за възобновяема енергия (IRENA) и високопоставените лидери на ООН по изменението на климата. Неуспехът да 
се преодолее „пропастта в сътрудничеството“ между международни правителства и компании може да забави прехода 
към декарбонизация с десетилетия, твърдят трите организации в своя доклад. Работата по доклада беше стартирана от 45 
световни лидери на преговорите за климата COP26 през ноември. 
„Намираме се в разгара на първата наистина глобална енергийна криза с опустошителни последици за световната 
икономика, особено в развиващите се страни. Само чрез ускоряване на прехода към чиста устойчива енергия можем да 
постигнем трайна енергийна сигурност“, обяснява изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол. „Чрез международно 

https://www.irena.org/publications/2022/Sep/Breakthrough-Agenda-Report-2022
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сътрудничество можем да направим прехода по-бърз, по-евтин и по-лесен за всички – на фона на по-бързи иновации, по-
големи икономии от мащаба, по-големи стимули за инвестиране, равни условия и ползи, които се споделят във всички 
части на обществото,“ добавя той. 
Докладът определя 25 спешни „съвместни действия“, които да помогнат за превръщането на чистата енергия, 
електрическите превозни средства, нисковъглеродната стомана, водорода и устойчивото земеделие в най-достъпните 
опции в съответните сектори възможно най-скоро. Тези действия включват създаването на нови трансгранични 
„супермрежи“ през това десетилетие за увеличаване на търговията с нисковъглеродна енергия, намаляване на емисиите, 
подобряване на енергийната сигурност и повишаване на гъвкавостта на системата. 
Необходимо е също така спешно сътрудничество по отношение на правителствените политики и ангажиментите за 
изкупуване при частния сектор, за да се стимулира търсенето и внедряването на нисковъглероден и възобновяем водород, 
както и общи стандарти, които да позволят глобалната му търговия. Очаква се производството на водород с ниско 
съдържание на въглерод трябва да се увеличи до около 140-155 милиона тона на година до 2030 г. от около 1 милион тона 
на година през 2020 г., се посочва още в доклада. 
Необходими са по-силни международни действия в тази посока по отношение на водородния сектор. Държавите и 
компаниите трябва да координират мерките за отдалечаване от производство, базирано на неизчерпани изкопаеми 
горива в сектори, където водородът вече се използва, и да споделят най-добрите практики за внедряване в нови 
приложения като стомана, корабоплаване и съхранение на енергия, се казва в доклада. 
Необходими са също публични и частни ангажименти за закупуване на стомана с почти нулеви емисии и действия за 
изравняване на условията на конкуренция между страните производители на стомана, продължава анализът. Необходимо 
е също така повече сътрудничество за повишаване на рециклируемостта на батериите, докато правителствата трябва да 
увеличат изследванията на алтернативни химикали на батериите, за да намалят зависимостта от благородни метали, като 
кобалт и литий. 
Нова глобална енергийна икономика 
Добавяйки съображения за сигурност към уравнението, руската инвазия в Украйна в началото на тази година ускори хода 
на прехода, обяснява Фатих Бирол, добавяйки как това може да послужи като „повратна точка в историята на енергийната 
политика“. „Гледайки всички числа ден след ден по света, виждам, че се появява нова глобална енергийна икономика“, 
каза той в интервю, цитирано от в. Times. „Това е вятър, това е ефективност, това са термопомпи, това е ядрена енергия, 
това е водород и други.“ 
Доказателствата за ускоряващия се преход към нова енергийна икономика са навсякъде по света, тъй като политиците 
реагират на натиска на много фронтове. Бирол цитира Закона за намаляване на инфлацията на стойност 369 милиарда 
долара в САЩ, програмата RePowerEU на стойност 210 милиарда долара в Европейския съюз и програмата за зелена 
трансформация на стойност 146 милиарда долара в Япония. И трите разчитат на правителствените разходи за насърчаване 
на нисковъглеродни енергийни източници за сметка на изкопаемите горива и за изпълнение на обещанията на страните 
за намаляване на емисиите. „Последицата от тази световна енергийна криза може да се окаже, че ще бъде как 
изкопаемите горива, всички те, имат по-малко оптимистична перспектива, отколкото беше преди“, уточнява Бирол. Отвъд 
техните последици за климата и сигурността, тези масивни правителствени програми имат конкурентен фокус, тъй като 
страните настояват за създаване на местно производство на чиста енергия. 
Доклад на МАЕ, публикуван миналата година, установи, че глобалните инвестиции в чиста енергия могат да възлизат на 4 
трилиона долара годишно до 2030 г., ако страните се стремят към бърза декарбонизация – и държавите искат да завладеят 
възможно най-голяма част от този пазар. „Това състезание наистина помага [за справяне] с изменението на климата“, казва 
Бирол. „Не знаем кой ще бъде водещ, тази или онази технология и кои страни – Европа ли е?, Китай ли?, Съединените щати 
ли? Но в крайна сметка ще видим, че глобалната борба срещу изменението на климата ще бъде от полза.“ 
Борбата за предимство обаче ще отнеме години, за да се разиграе, а междувременно страните трябва да се борят с 
краткосрочни проблеми, тъй като цените на енергията скочат до небето, особено в Европа. В основата на проблема са 
цените на природния газ, които се повишиха с почти 500% в Европа от дните точно преди инвазията до средата на лятото, 
тъй като Русия намали доставките си на гориво по тръбопроводи за Стария континент. Цените паднаха в отговор на плана 
на ЕС да премине през зимата, но наблюдателите остават загрижени, че една сурова зима ще доведе до икономически и 
политически проблеми. 
Бирол каза, че енергийната криза, предизвикана от спирането на доставките на природен газ за Европа от Русия, създава 
„голямо предизвикателство“ с вероятни енергийни прекъсвания на снабдяването и отрицателни ефекти върху 
икономическия растеж. Все пак той каза, че е най-загрижен за политическите последици от енергийната криза. Ако 
страните в Европейския съюз се подкрепят взаимно със споразумения за търговия с газ и електроенергия, те ще излязат с 
„минимални натъртвания“. От друга страна, държавите може да действат само в техен личен интерес, което не само ще 
влоши енергийната криза, но и ще навреди на доверието в ЕС в по-широк план. „Европейският съюз сега е на кръстопът по 
отношение на това как ще отговорим на тази криза“, споделя в интервюто си Бирол. 
 
Мениджър 
 
√ Германски частни банки очакват икономиката на страната да се свие до лятото на 2023 г. 
Главните икономисти на германски частни банки очакват икономиката на страната да се свие за четири поредни 
тримесечия до лятото на 2023 г., информира ДПА, цитирана от БТА.   
Прогнозите показват, че високите цени на енергията, нарастващите разходи на компаниите и значителната загуба на 
покупателна способност сред потребителите в резултат от изключително високата инфлация ще тласнат най-голямата 
европейска икономика към рецесия през зимата. 
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"Определено имам положителни очаквания за това, какво е възможно след кризата. Първо обаче ще бъдем изправени 
пред рецесия, която вероятно ще бъде по-остра в Германия отколкото в повечето други страни в Европа", заяви главният 
икономист на банка "Беренберг" (Berenberg Bank) Холгер Шмидинг. Според него все пак има вероятност икономиката на 
Германия да се стабилизира отново още през пролетта на 2023 година. "След това отново очакваме растеж", допълни той. 
Според икономистите на частните банки пазарът на труда "няма да бъде силно засегнат" от свиването на икономиката 
отчасти благодарение на държавната помощ. 
След като брутният вътрешен продукт на Германия нарасна с 1,4%през настоящата година, 15-те икономисти, които са 
взели участие в изготвянето на прогнозата, заявиха, че очакват спад от 1,3% през 2023 г. Евентуалното съживяване на 
икономическия растеж ще зависи "в решаваща степен от по-нататъшната динамика на цените", прогнозират те. 
"Инфлацията скоро ще достигне своя връх. Но този връх все още не е достигнат. Вероятно няма да успеем да се върнем 
към нива на инфлация около 2% преди 2024 г.", каза Шмидинг.  
 
√ Еврото се оттласна от 20-годишния си минимум спрямо долара 
Курсът на еврото тази сутрин се отдалечи от 20-годишния минимум спрямо щатския долара, който бе отбелязан вчера, 
съобщават германски сайтове за финансова информация, цитирани от БТА.  
Единната валута се разменяше за 0,9830 долара в междубанковата търговия във Франкфурт днес, след като вчера потъна 
до 0,9809 долара.  
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 0,9884 долара за едно евро.  
 
√ Петролът поскъпва заради притесненията за доставките 
Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия днес. Причината за скока са притесненията, че липсата на напредък 
по ядреното споразумение с Иран и мобилизацията, обявена от Москва ще ограничат още повече доставките за световния 
пазар, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 
Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, прибавиха 16 цента или 0,2 на сто до 90,62 долара за барел. 
Американският лек суров петрол повиши цената си с 22 цента до 83,71 долара за барел.  
Котировките тръгнаха нагоре, след като високопоставен представител на Държавния департамент на САЩ каза в кулоарите 
на Общото събрание на ООН, че усилията за съживяване на ядрената сделка с Иран от 2015 г. са в безизходица заради 
настояването на Техеран да бъдат приключени разследвания на Международната организация за атомна енергия (МААЕ).   
 
√ Световната банка отпусна първите 200 млн. долара за инвестиции в Украйна 
Световната банка отпусна първия транш от обещаната подкрепа за инвестиции в Украйна. 200 млн. долара ще преминат 
през доверителен фонд, управляван американско-украинска инвестиционна компания от Horizon Capital. Средствата ще 
бъдат инвестирани в бързоразвиващи се технологии, както и в експортно ориентирани компании, опериращи основно в 
Украйна и Молдова. Това е бъде първата инвестиция на Международната финансова корпорация (IFC), която е член на 
групата на Световната банка, в Украйна след пълномащабната война, която започна през февруари 2022 г. 
„Бих искала да поздравя ръководството на Horizon Capital, представлявано от Олена Кошарна, главен изпълнителен 
директор. Това е значимо събитие – въпреки войната IFC решава да отпусне средства за инвестиции в Украйна. Това трябва 
да бъде положителен сигнал за други потенциални инвеститори -  възможно е и е необходимо да започнете да 
инвестирате пари в украинската икономика точно сега“, подчерта Юлия Свириденко, първи вицепремиер и министър на 
икономиката на Украйна. 
Спецификата на работата на Horizon Capital е, че компанията обикновено инвестира приблизително 10-30 млн. долара в 
компании, оценени на 50 млн. до 150 млн. долара, съобщиха от Правителствената пресслужба на Украйна. 
Инвестиционният фонд се фокусира върху компании в секторите на информационните технологии (ИТ), електронната 
търговия, иновативните потребителски стоки и финтех. 
Украинските власти се надяват, че освен IFC и други потенциални инвеститори, като Европейска банка за възстановяване 
и развитие (ЕБВР), Германска корпорация за инвестиции и развитие (DEG), Швейцарски инвестиционен фонд за Emerging 
Markets (SIFEM), Холандска финансова компания за развитие (FMO), Western NIS Enterprise Fund и Rockefeller Foundation, 
ще се присъединят скоро към възстановяването на страната. 
 
Cross.bg 
 
√ МВР открива денонощна линия за нарушения в изборния ден 
Министерството на вътрешните работи открива денонощна линия за подаване на сигнали в изборния ден. Тя ще бъде 
отворена от 9 часа на 2 септември до 10 часа на 3 октомври. 
Подаваните сигнали на телефон 02/9011298 и имейл izbori2022@mvr.bg трябва да са относими към дейността на МВР. На 
последния парламентарен вот до изборния ден на 21 ноември са били подадени 1176 сигнала за изборни нарушения. 
 
√ Доставени са първите електрически микробуси за София 
Два от общо пет микробуси са доставени в София по проект InnoAir. Те са първите електрически микробуси, които ще 
започнат да се движат в кварталите в началото на 2023 година. 
Това съобщават от Столичната община. Предвижда се електробусите да се движат от следващата година в кварталите 
„Манастирски ливади" - изток и запад. 



19 

 

До края на тази година те ще бъдат оборудвани, тествани и ще се проведат разговори с гражданите в кварталите, където 
ще се движат. На 22-ри септември ще заработят и първите две камери за преброяване на велосипедистите в София, 
изработени от Техническите университети в Габрово и София също по проект "INNOAIR". 
 
√ Фондът за развитие на летище Пловдив се разраства 
Среща на Фонда за развитие на летище Пловдив събра на едно място представители от няколко общини във Велинград с 
една цел - разширението на членовете, участващи във фонда. 
Целта на срещата е цялостната посока на развитие на Фонда. Представихме и презентация пред новите членове на 
дигитализацията на сайта на Фонда и цялостната платформа, която дава голяма възможност да рекламират всичко, с което 
разполагат като културни календари, събития, исторически места и всичко, което би могло да привлича посетители в 
съответната община", коментира председателят на Съвета на директорите на Летище Пловдив Дойчин Ангелов. 
Той сподели, че дигитализацията на тази платформа дава възможност на общините да имат много добър поглед над 
местата за посещаване и оптимизация на туристическия данък, който получават. Огромен плюс е и това, че посетителите, 
които идват с полети в Пловдив, биха могли да видят какво си заслужава да посетят в съответната община, а и съответната 
община се възползва от преките си ползи, чрез по-голямо наблюдение и събираемост на туристическия данък. 
"Посоката, в която вървим, е разширението на Фонда, преговори с нови авиокомпании, чрез които да се осъществяват 
полети до нови дестинации. На финал са разговорите и за две линии до Турция", заяви Ангелов. 
Той допълни, че с екипа му се стремят максимално да развият пътникопотока към летището и че вече има разменена 
комуникация с изпълнителния директор Красимир Пешев, за евентуално базиране на бизнес самолет, който да предоставя 
такава услуга за българските потребители. За изминалите дванайсет години летище Пловдив е успяло да създаде първите 
редовни полети от и до самото летище с Ryanair, както и с Wizz Air. 
"В момента имаме най-много работа за всички години от съществуването на летище Пловдив. Седмично то обработва 14 
полета, като всичко това е благодарение на Фонда за развитие на летището. Събрахме се на тази среща, за да приобщим 
още общини към сдружението, за да станат членове, да могат да прегърнат идеята и заедно ръка за ръка да развиваме 
благоприятна среда, икономическа и туристическа в южен и централен регион", заяви юрисконсултът на летището 
Михаил Богомилов. 
Членове на Фонда към този момент са осем общини, като в управителния съвет са община Пловдив, община Родопи и 
община Чепеларе. На срещата във Велинград са присъствали членове от община Асеновград, община Чирпан, община 
Златоград и община Мъглиж. 
"Това е второто подобно събитие. Интерес се проявява и от много други общини. Изчакваме Пазарджик и Велинград, като 
активно разговаряме с Кърджали, Карлово и Стара Загора, за да могат да внесат и те решение в общински съвет", сподели 
председателят на Съвета на директорите на летище Пловдив Дойчин Ангелов. От сдружението са таргетирали и други 
общини, като на 29 септември предстои гласуване за участието на Община Велинград в сдружението. 
От Фонда съобщиха, че има силен тласък за развитието и приобщаването на нови общини в него, като за първи път от 
началото на създаването на Фонда за развитие на летище Пловдив, се наблюдава толкова голямо разширяване. 
 
√ Протестите в Русия срещу мобилизацията станаха водеща тема в световния печат 
Над 1000 руснаци бяха арестувани на протестите срещу мобилизацията, обявена от руския президент Владимир Путин, 
пише в. "Ню Йорк таймс", като отбелязва, че протестите са на практика криминализирани в Русия. 
Недоволството в страната се подхранва не само от мобилизацията, а и от извършената размяна на военнопленници, която 
вбеси поддръжниците на войната в Украйна, отбелязва в. "Вашингтон пост". 
Протестите срещу мобилизацията вчера и завчера, на които бяха арестувани на 1300 души, станаха най-голямата проява 
на общественото недоволство от началото на руското нашествие на 24 февруари. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков 
обаче заяви, че съобщенията за препълнени полети и опашки за напускане на Русия са "преувеличени". 
Признак на недоволството беше подпалването на административна сграда в Толиати, отбелязва американското издание. 
В комбинация с недоволството на крайнодесните привърженици на военните действия, които осъждат освобождаването 
на командири на украинския батальон "Азов" при извършената размяна на пленници, Путин е изправен пред най-тежката 
криза от началото на нашествието. 
Притиснат от икономическите санкции и военните неуспехи, Путин взема все по-опасни решения, които може да настроят 
руската общественост срещу военните действия. 
Русия отдавна определя членовете на батальона Азов като "нацисти", но те бяха разменени за десетки задържани руснаци, 
включително близкия до Путин Виктор Медведчук. Твърдолинейните националисти определиха размяната като 
"предателство", отбелязва в. "Вашингтон пост". 
Украинският президент Володимир Зеленски призова руснаците да протестират срещу мобилизацията и изпращането на 
фронта в неговата страна. Според Москва 10 000 доброволци вече са поискали да бъдат мобилизирани, пише френският 
в. "Монд". 
"55 000 руски войници бяха убити в тази война през последните месеци", заяви Зеленски в обръщението си към руснаците, 
произнесено на руски. "Искате ли още? Не? Тогава протестирайте! Борете се! Избягайте! Или се предайте" на украинската 
армия, призова той. "Това са вариантите ви за оцеляване", добави украинският президент, като обвини руснаците за 
мълчанието им пред лицето на извършваните от руската армия престъпления, чиито жертви са украинците. 
Зеленски предупреди също, че Москва ще иска да свика под знамената "до един милион души", въпреки че властите 
говорят за мобилизацията на 300 000 резервисти. 
Дългоочакваната лична среща в Съвета за сигурност на ООН премина като диалог между глухи, отбелязва френският в. 
"Паризиен". 
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Ръководителите на западната и руската дипломация си размениха обвинения във връзка с действията си в Украйна, без 
наистина да се изслушват. Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен призова международната общност да потърси 
отговорност от руския президент Владимир Путин. Руският външен министър Сергей Лавров не седна на една маса с 
другите министри, за да изслуша изказванията им, отхвърли западните обвинения и осъди "безнаказаността" на Киев, "под 
опеката" на Лондон, Париж и Вашингтон. 
Търпението към Путин може да се изчерпва и сред приятелски настроените страни, отбелязва британският в. "Гардиън". 
Турция, Индия и Китай реагираха хладно на обявените референдуми в окупираните от Русия украински територии. 
Анкара порица едностранното организиране на референдумите, заявявайки, че те "няма да бъдат признати от 
международната общност" и изрази подкрепа за териториалната цялост на Украйна. Индия предприе малки стъпки в 
посока отдръпване от неутралната си позиция. Китай може би все още смята, че съюзът с Москва е необходим срещу 
Вашингтон, но изявленията на китайското външно министерство не показваха подкрепа за действията на Кремъл, пише 
британското издание. 
В същото време подготвяният от ЕС нов пакет от санкции срещу Москва може да включва ограничения в сферата на 
информационните технологии, киберсигурността и цените на петрола, пише британският "Файненшъл таймс". 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Управлението, кризите и възможните решения - какво ни разделя и обединява? Гост: проф. Огнян Герджиков; 
- Европа - между енергийната криза и събитията в Русия след обявената частична мобилизация. Анализът е на 

бившия външен министър Ивайло Калфин; 
- Съветите на експертите за предстоящия отоплителен сезон - има ли ефективен начин да спестим от сметките за 

ток и отопление?; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Мобилизацията: Има ли рискове за националната ни сигурност след обявената от руските власти мобилизация за 
войната в Украйна?; 

- Политиката отвътре - бившият министър председател Иван Костов за книгата си, посветена на прехода; 
- Без помощ? Мъж почина пред вратите на "Спешна помощ" в Самоков. Кой е отговорен? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Колективи ще жалят без пари всяка услуга, която ги гневи; 
в. Труд - България спада с 410 души на ден; 
в. Телеграф - 551 БГ джигити изгоряха с глоби от чужбина; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 52 нови електробуса ще возят софиянци до ключови спирки; 
в. 24 часа - България трета в света по износ на олио, но евтин слънчоглед от Украйна притесни министър; 
в. Труд - ГЕРБ води със 7 процента пред ПП; 
в. Труд - Съдим по-лесно нелоялни търговци; 
в. Телеграф - Над 540 искат да наблюдават вота; 
в. Телеграф - Сметката за парно наполовина, ако плащаме на вноски; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет: Ако при един развод по взаимно съгласие 
няма спор, съдът става излишен; 
в. Труд - Деляна Иванова, водач на листата на ИТН в Габрово и част от листата на ИТН в Стара Загора, пред "Труд news": 
От ИТН сме против увеличение на данъците; 
в. Телеграф - Димитрина Горанова, председател на асоциацията на Българските туроператори и туристически агенции: 
Пловдив е Номер 1 по туристи; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Погребението на кралицата: какво ни показаха, какво (не) разбрахме; 
в. Труд - Щом ви е скъп хлябът, яжте пасти, европейци!; 
в. Телеграф - КАТ, моля, открийте най-после топлата вода. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 23 септември 
София 

- От 10.00 часа в галерия "Средец" на Министерството на културата ще се състои официална церемония по 
награждаването на ефрейтор Иван Димитров с грамота на Министерството на културата за принос в опазването 
на културното наследство на Република България. Отличието - специална грамота и парична награда, ще бъде 
връчено на ефрейтор Димитров от министъра на културата проф. Велислав Минеков и в присъствието на 
министъра на отбраната Димитър Стоянов, генерал-лейтенант Димитър Илиев, заместник-началник на отбраната 
на Република България. 

Враца. 
- От 19.00 часа в градска концертна зала ще се състои концерт на Симфониета Враца "Да помним маестро Валери 

Вачев". Диригент: Малкълм Юен. 
Добрич. 
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- На пл. "Свобода" ще бъде открита изложба на открито "Улици и спомени. 140 години от преименуването на град 
Добрич" 

- Днес в сайта на Регионална библиотека "Дора Габе", ще се състои представяне Дигитална колекция от 
микрофишове на добруджански вестници, излизали в периода 1901-1944 г. по повод 25 септември - Ден на град 
Добрич и 82 години от възвръщането на Южна Добруджа към България. Проявата е посветена на Европейската 
година на културното наследство 2022. 

Казанлък. 
- От 16.00 часа в Исторически музей "Искра", гр. Казанлък , ще бъде отбелязана 120-годишнината от освещаването 

на храм-паметник "Рождество Христово" - Шипченски манастир. 
- От 18.00 часа, ще бъде открита изложба. 

Карлово. 
- От 10.00 часа в Малка зала на Културен дом - Карлово, ще бъде открита Конференцията на Центъра за стопанско-

исторически изследвания. В събитието ще участва проф. Шевкет Памук, London School of Economics and Political 
Science 

Малко Търново. 
- От 10.00 часа при Граничен контролно-пропускателен пункт Малко Търново, заместник-министър председателят 

по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на 
земеделието Явор Гечев ще направят съвместна проверка на състоянието на горските пътища, както и на сечи в 
района на Малко Търново. 

Плевен. 
- От 10.30 часа в Регионалния център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен (адрес: град Плевен, ул. 

"Дойран" №81), ще се проведе пресконференция по проект "Продължаване дейността на Регионален център за 
ранна интервенция на уврежданията - гр. Плевен". 

Пловдив. 
- От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция, в рамките на която Ашим Хаджиасан ще даде 

подробности около казуса с къщата му и ще разкаже за негови разкрития за престъпления, извършени от 
служебни лица. 

Русе. 
- От 17.00 часа в Лапидариумa на Регионален исторически музей - Русе ще се проведе Международен ден на 

лешояда в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Събитието е част от проект "Нова 
надежда за египетския лешояд" и проект "ПрилеПтици - нашите летящи приятели" на Сдружение "Приятели на 
музея" по Програма "Култура" на Община Русе, направление "Творчески проекти в областта на изкуствата и 
културата". 

Свищов. 
- От 11.00 часа пред храм "Св. Троица" Община Свищов ще раздаде храна на възрастни хора и на лица в 

неравностойно физическо и социално положение. От прясно приготвената храна могат да се възползват всички 
желаещи, отговарящи на посочените критерии, без да е необходимо предварително записване. Желателно е 
гражданите да си носят лични съдове за съхранение и пренасяне на храна, която в случая ще включва супа, 
основно ястие, десерт и хляб. 

- От 17.30 часа в художествена галерия "Николай Павлович" в Свищов ще бъде открита поредната 45-та сборна 
изложба на свищовски художници. Мероприятието е традиционно за празниците "Свищовски лозници", като 
ежегодно в него се включват десетки творци от общината. Тази година в изложбата ще вземат участие 25 творци. 

Стара Загора. 
- От 18.00 часа в с. Ракитница, ще започне Фестивал на виното и културното наследство „Августиада - 2022 г.“; 
- От 19.00 часа пред РИМ - Стара Загора, ще бъде открита инициативата Нощ на изкуствата. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

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

