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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНТ 
 
√ София е домакин на международен бизнес форум  
"Днес организираме форум заедно с Европейския икономически и социален комитет, с Организацията за промишлено 
развитие на ООН и с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в която България е подала заявление за 
членство. С това мероприятие Асоциацията на индустриалния капитал в България се опитва да сложи настоящите кризи в 
една по-широка рамка, а именно рамката за прехода към устойчиво развитие и как малките и средни предприятия могат 
да ползват зеления преход като възможност, а не като поредната криза", каза в "Денят започва" главният секретар на АИКБ, 
посланик на МСП за България д-р Милена Ангелова. 
Тя поясни, че са поканени колеги от Европейския парламент, тъй като основният източник на неопределеност за 
предприятията е, че няма яснота точно как ще се приложи рамката. 
"В същото време ние като асоциация отдавна подаваме сигнал, че настоящият модел на ценообразуване на пазара на 
електроенергия в Европейския съюз е такъв, който не води до устойчива стабилност на цените", допълни д-р Милена 
Ангелова. 
Според нея трябва да се направят реформи на равнището на Европейския съюз. 
"Днес след обяд имаме шанса в София да дойдат много хора, които могат да ни помогнат с по-доброто определяне на 
политиките", отбеляза д-р Ангелова. 
По думите ѝ малките и средните предприятия твърдят, че разчитат на собствени ресурси, защото мерките за подкрепа са 
доста бавни или са за по-големи предприятия, или изискват твърде много време и ресурси, за да бъдат подготвени 
съответните документи за кандидатстване. 
"Затова наш ключов говорител още при старта на конференцията ще е министър Александър Пулев, който отговаря 
за двете оперативни програми, насочени към малките и средни предприятия", каза още главният секретар на АИКБ.  
Вижте целия разговор във видеото. 
 
Мениджър 
 
√ АИКБ инициира форум за зеления преход на българския бизнес 
Асоциация на индустриалния капитал (АИКБ) и секция„Единен пазар, потребление и производство“ (INT секцията) на 
Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) са домакините на международен форум днес, на който ще бъдат 
обсъдени възможностите и предизвикателствата пред българските предприятията при адаптирането към климатично 
неутрална икономика. 
Събитието „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства 
на зеления преход“ ще протече в три панела в София Хотел Балкан. Първият ще коментира „Международни и европейски 
пътища към успешен зелен преход на МСП“, докато вторият ще се фокусира върху „Предизвикателства пред климатичния 
преход за МСП в настоящата геополитическа криза – добри практики и решения“. Третият панел ще третира въпросите на 
„МСП и новите технологии – поглед от света, Европейския съюз и България“. 
Сред участниците ще бъдат представители на Европейския парламент, Европейската комисия, Организацията за 
икономическото сътрудничество и развитие (ОИСР), бизнес организацията на ООН (UNIDO), Европейската инвестиционна 
банка, Българска банка за развитие, представители на синдикални организации и др. 
Събитието ще се съсредоточи върху актуални въпроси като възможните пътища за подпомагане на малките и средни 
предприятия в прехода към климатична неутралност, съчетавайки го с възможностите, предлагани от цифровизацията и 
обезпечаването на настоящите геополитически рискове. 
 
3е-news.net 
 
√ Европейски експерти ще обсъдят предизвикателствата пред бизнеса при адаптирането към климатично неутрална 
икономика  
Асоциация на индустриалния капитал в България събира днес в София международни експерти, за да обсъдят 
възможностите и предизвикателствата пред българските предприятията при адаптирането към климатично неутрална 
икономика. Събитието ще се проведе днес в София Хотел Балкан, а негов съорганизатор е секция: „Единен пазар, 
потребление и производство“ (INT секцията) на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).  

https://bntnews.bg/news/sofiya-e-domakin-na-mezhdunaroden-biznes-forum-1208538news.html
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Форумът „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства 
на зеления преход“ ще протече в три панела, съобщават организаторите. Това са „Международни и европейски пътища 
към успешен зелен преход на МСП“, „Предизвикателства пред климатичния преход за МСП в настоящата геополитическа 
криза – добри практики и решения“ и „МСП и новите технологии – поглед от света, Европейския съюз и България?“.  
Сред участниците ще бъдат представители на Европейския парламент, Европейската комисия, Организацията за 
икономическото сътрудничество и развитие (ОИСР), бизнес организацията на ООН (UNIDO), Европейската инвестиционна 
банка, Българска банка за развитие, представители на синдикални организации и др.  
Събитието ще се съсредоточи върху актуални въпроси като възможните пътища за подпомагане на малките и средни 
предприятия в прехода към климатична неутралност, съчетавайки го с възможностите, предлагани от цифровизацията и 
обезпечаването на настоящите геополитически рискове. 
Медиен партньор на събитието е 3eNews. 
 
News.bg 
 
√ Мерки за помощ на малките и средни предприятия обсъждат в София на 26 септември  
Предизвикателствата пред малките и средни предприятия (МСП), предприятия на социалната икономика, занаяти и 
свободни професии/Готовност за постигане на целите 55 ще представят на 26 септември 2022 г. в София от секция INT 
на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и АИКБ, съобщиха от работодателската организация. 
(Европейският икономически и социален комитет е структура в рамките на Европейския съюз, която представлява 
организираното гражданско общество в Европа пред другите структури на съюза: Европейски парламент, Съвет на Европа, 
Европейска комисия - б.р.). 
На събитието ще бъдат представени и актуални документи по темата, като се вземат предвид предизвикателствата, пред 
които са изправени МСП, предприятията от социалната икономика, занаятите и свободните професии в световен, 
европейски и български контекст, както и възможностите, които им се предлагат, ако успешно се адаптират към 
климатично неутралния свят. 
Поводът е двойната революция на прехода и възможностите и предизвикателствата, които неутралността на климата и 
свързаните с това нови технологии носят за бизнеса и обществото като. 
Обща приоритетна цел на Секцията за единен пазар, производство и потребление (INT) на Европейския икономически и 
социален комитет и на АИКБ е подготовката на бизнеса за успешна трансформация към неутралност на климата. 
Срещата е продиктувана от нарастващата нестабилност на пазара, по-краткия жизнен цикъл и по-голяма комплексност на 
продуктите, както и на прекъснати глобални вериги за доставки. Целта е да се обсъдят мерки за подкрепа на компаниите, 
за да станат по-гъвкави и да реагират на новите бизнес тенденции. 
Необходими са мерки за подобряване на ефективността и ускоряване на иновациите, включително и разработване на нов 
модел за споделяне, като например споделяне на оборудване или продажба на мощности. Настоящият свят се 
характеризира с голяма доза несигурност и бързи промени, които е изключително трудно да се предвидят и управляват 
качествено. 
В програмата е предвидено обсъждане на подкрепа за микро-, малките и средни предприятия заради високите цени на 
енергията и липса на доставки и материали и продукти заради руското нашествие в Украйна. Поради извънредните 
обстоятелства ЕИСК счита, че следва да се предостави подходяща гъвкавост в графиците на Европейския зелен пакт (ЕЗП) 
във времето до края на кризата, като същевременно се гарантира, че целите няма да бъдат изоставени по каквато и да е 
причина. 
Предвижда се и създаване на "центрове за кръговост" в различни региони - да засили сътрудничеството между 
дружествата в различните сектори и да улесни разработването на нови практики и процеси, включително 
демонстрирането на нови технологии.  
ЕИСК счита, че е важно да се включат представители на ММСП в изготвянето на секторни пътни карти за действия в областта 
на климата на национално равнище, както и в оформянето на пътищата за преход на равнището на ЕС за различни бизнес 
екосистеми, като по този начин се повишат и знанията относно обмена на най-добри практики, правилното разпределение 
на ресурсите и ефективното прилагане. 
От ЕИСК призовават ЕС и държавите членки да ускорят екологосъобразните инвестиции на ММСП, като осигурят 
благоприятна, предвидима и насърчаваща регулаторна среда, включително безпроблемни процедури за издаване на 
разрешения и облекчаване административната тежест. 
 
БТА 
 
√ АИКБ събира днес в София международни експерти, за да обсъдят възможностите и предизвикателствата пред 
бизнеса при адаптирането към климатично неутрална икономика 
Асоциация на индустриалния капитал в България събира днес в София международни експерти, за да обсъдят 
възможностите и предизвикателствата пред българските предприятията при адаптирането към климатично неутрална 
икономика. Събитието на високо равнище ще се проведе на 26 септември в София Хотел Балкан, а негов съорганизатор е 
секция: „Единен пазар, потребление и производство“ (INT секцията) на Европейския икономически и социален комитет 
(ЕИСК). 
Форумът „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства 
на зеления преход“ ще протече в три панела. Това са „Международни и европейски пътища към успешен зелен преход на 
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МСП“, „Предизвикателства пред климатичния преход за МСП в настоящата геополитическа криза – добри практики и 
решения“ и „МСП и новите технологии – поглед от света, Европейския съюз и България?“.  
Сред участниците ще бъдат представители на Европейския парламент, Европейската комисия, Организацията за 
икономическото сътрудничество и развитие (ОИСР), бизнес организацията на ООН (UNIDO), Европейската инвестиционна 
банка, Българска банка за развитие, представители на синдикални организации и др.  
Събитието ще се съсредоточи върху актуални въпроси като възможните пътища за подпомагане на малките и средни 
предприятия в прехода към климатична неутралност, съчетавайки го с възможностите, предлагани от цифровизацията и 
обезпечаването на настоящите геополитически рискове. 
Програма на събитието 
Становище на секция  „Единен пазар, потребление и производство“ (INT секцията) на Европейския икономически и 
социален комитет на тема: „МСП, предприятия от социалната икономика, занаяти и свободни професии / „Подготвени за 
цел 55“. 
 

  

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Атанас Пеканов: Зелената сделка остава релевантна и тя трябва да се постигне 
Зелената сделка остава релевантна и тя трябва да се постигне, в дългосрочен план ще ни направи енергийно независими, 
но в краткосрочен план някои от мерките изглеждат по-трудни за изпълнение. Това заяви в "Говори сега" вицепремиерът 
по управление на европейските средства Атанас Пеканов. 
По думите му няма страна, която да предоговаря План за възстановяване и устойчивост, но през тази зима някои от 
решенията ще се преосмислят. 
В момента се работи и по второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Парите по първото плащане се 
очакват тази есен, каза Пеканов. 
"Идват времена, в които фискалната и паричната политика ще трябва да се затегнат, за да се успокои инфлацията. При 
забавяне на икономиката е правилният момент, в който публичните инвестиции трябва да се засилят, защото частните не 
са толкова високи", каза Пеканов. 
Цялото интервю вижте във видеото. 
 
√ Земеделският министър: Всеки кмет в България ще получава цялата информация за сечите по места 
"Всеки кмет в България ще получава в рамките на три дни след разрешителното на каквато и да е сеч в държавата пълната 
информация за сечището. Това заяви в Калофер служебният министър на земеделието Явор Гечев. 
Това ще бъде уредено с подписано споразумение между Министерството на земеделието с Националното сдружение на 
кметовете на кметства, уточни още Гечев. 
"В момента при дърводобив кметовете на населени места не знаят къде се извършват сечите и дали са законни. Сега 
на практика осигуряваме пълна прозрачност какво се сече, колко е законно, с каква интензивност и се гарантира 
запазването на българската природа", допълни Явор Гечев. 
Кметът на Калофер Румен Стоянов и председател на Националното сдружение на кметовете на кметства в България 
потвърди, че в момента кметовете не получават информация за определените терени за сеч и количествата дървесина, 
както и че тази промяна е чакана от години. 
 
√ Започна годиншият планов ремонт на Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" 
В събота започна годишният планов ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй". Дейностите ще продължат до края на 
октомври. 
По време на престоя ще бъдат изпълнени ремонтни дейности, свързани с обезпечаването на работоспособността на 
оборудването и с осигуряването на безопасната и надеждна работа на ядрения блок по време на дългосрочната му 
експлоатация, съобщават от ръководството на централата. 
Реакторът на шести енергоблок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за предстоящата 28-ма горивна кампания. 
Всички мероприятия се провеждат в съответствие с лицензионните задължения и изискванията на технологичните 
регламенти за безопасна експлоатация. 
Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" работи съгласно планирания график за електропроизводство. 
 
√ От нашите пратеници: Какво означава победата на Джорджа Мелони? 
Какво означава победата на Мелони във вътрешно и външнополитически план - коментар на преподавателя по 
политически науки Винченцо Емануеле пред специалните пратеници на БНТ в Рим. 
"Италиански братя" е партията, която събира най-много гласове. Свидетели сме на важна промяна в италианската 
политика, на пренареждане, при което постфашистката "Италиански братя" измества партията "Лига" на Матео 

https://bta.bg/upload/673834/Programme+Sofia-+26.09.2022-BG.pdf
https://bta.bg/upload/673833/EESC-2022-01049-00-00-AS-TRA-BG_BG.docx
https://bta.bg/upload/673833/EESC-2022-01049-00-00-AS-TRA-BG_BG.docx
https://bta.bg/upload/673833/EESC-2022-01049-00-00-AS-TRA-BG_BG.docx
https://bntnews.bg/news/atanas-pekanov-zelenata-sdelka-ostava-relevantna-i-tya-tryabva-da-se-postigne-1208430news.html
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Салвини като водеща партия в дясноцентристкия блок", заяви Винченцо Емануеле, преподавател по политически 
науки от университета "Луис-Гуидо Карли" в Рим. 
По думите му Мелони няма международен опит и в миналото е защитавала евроскептични позиции. 
"Тя беше противник на еврото. Сега омекоти значително своята реторика и нещо повече - през последния месец 
твърдо зае проатлантически, проамерикански и проукраински позиции относно войната в Украйна и това беше много 
важно за утвърждаването ѝ на международната сцена. Относно отношенията ни с нашите основни партньори - 
Франция, Германия, Испания - те могат да бъдат проблематични в началото, но позициите на Италия в Европейския 
съюз и в Европа няма да се променят из основи", допълни Винченцо Емануеле. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев: Решението на Путин за мобилизацията ще ескалира конфликта 
Решението на руския президент за частична мобилизация ще ескалира конфликта и е заплаха за сигурността с трудно 
предвидими последици. Недопустимо е три десетилетия след края на Студената война да се разиграва ядрена заплаха. 
Колкото и абсурдна да е тя, не може да бъде пренебрегната. България няма да признае референдумите. 
Това заяви президентът Румен Радев след свиканата от него по-рано в петък консултативна среща, на която бяха обсъдени 
последиците от ескалацията на войната в Украйна. 
В дискусията на "Дондуков" 2  участваха служебният премиер, част от заместниците му, както и представители на службите. 
Въпреки че няма пряка заплаха за националната сигурност, България работи за укрепване на своя отбранителен капацитет 
и ще продължи да бъде активен член на колективната отбрана в рамките на НАТО, каза Радев. 
"Разумът отстъпва на оръжията. Решенията на президента на Руската федерация за частична мобилизация ще повиши 
интензитета на бойните действия, ще ескалира конфликта и е заплаха за сигурността с трудно предвидими последици". 
Той посочи, че рисковете от войната в Украйна не се изчерпват само с военната сигурност. 
Ескалацията на конфликта може да засегне не само доставките на газ, но и доставките на петрол и производството на 
горива у нас, каза още президентът. 
Провеждащите се референдуми в източна Украйна са правен абсурд, заяви още Румен Радев: 
"Референдуми в зона на бойни действия, където до урните падат снаряди, са правен абсурд и България няма да ги 
признае". 
"Като отговорен член на ЕС България подкрепя санкционната политика“, заяви държавният глава.  
Според него Европа трябва да търси ефективни механизми за минимизирането на последиците от санкциите за 
собствената си икономика и граждани. 
"България е част от общата външна политика и подкрепя санкционния режим на Съюза. Но Европа е длъжна паралелно с 
налагането на санкции да търси активни механизми за минимизиране на риска от тези санкции, защото тя сама застрашава 
своя индустриален капацитет и конкурентоспособност. България е сред най-засегнатите. Ескалацията на конфликта може 
да засегне не само доставките на газ, но и доставките на петрол и производството на горива в България. Служебното 
правителство полага всички усилия, за да смекчи ефектите от тези кризи поради липса на работещ парламент. Затова е 
критично важно България да има парламент и устойчиво редовно правителство". 
"Расте нестабилността. Цената ще се плати от гражданите, които все повече изразяват своето недоволство от непосилните 
цени“, заяви Радев. 
Радев призова партиите, които се борят за доверието на гласоподавателите на вота на 2 октомври, да мотивират 
българските граждани да отидат до урните и повтори, че на страната ни е нужно редовно управление и работещ 
парламент. 
 
√ Гълъб Донев: Действията на Русия са недопустими и пряко нарушават Устава на ООН 
"Нямам информация "Газпром" да участва в търга за втечнен газ, заяви служебният премиер 
Интервю на Явор Стаматов с Гълъб Донев в предаването ''Неделя 150'' 
Ще свикам Съвета за сигурност към министър-председателя следващата седмица, предполагам в четвъртък, за да вземем 
конкретни решения и мерки и да сме готови за реакция. 
Това заяви пред БНР служебният премиер Гълъб Донев. 
"Обявената частична мобилизация от президент на Руската федерация води до ескалация на напрежението и до това 
държавите в Европа и тези, които са близо до конфликта между Русия и Украйна, да нямат сигурност за това доколко 
военните действия ще продължат и с какъв интензитет ще са. Едно такова действие на Русия е недопустимо, още повече, 
че тя е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН и би трябвало да спазва стриктно Устава на ООН и да не сплашва с 
военна сила, която и да било друга държава, което е пряко нарушаване на Устава на Организацията", каза той и подчерта 
отново, че риск за националната сигурност на България има, но "няма пряка военна заплаха до този момент" за страната 
ни. 
По думите му несигурността идва и от нарушаването на веригите на доставки на енергоресурси за Европа от Русия: 
"Газовата тема е една от водещите в ЕС и поставя много въпросителни пред това как Европа и нейните граждани ще 
посрещнат идващите зимни месеци". 
В предаването "Неделя 150" служебният министър-председател подчерта категорично, че България няма да признае 
резултатите от референдумите, които се провеждат в четирите региона на Украйна: 
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"Тези референдуми нарушават международното право, нарушават и Конституцията на Украйна. Ние в никакъв случай не 
можем да приемем едни резултати, които са постигнати в региони, където се водят военни действия. Изцяло против се и 
сплашването с използване на ядрено оръжие, колкото и то да има възпираща сила". 
Гълъб Донев заяви, че страната ни подкрепя санкциите на ЕС срещу Русия да продължат, но: 
"ЕС трябва да направи своя анализ за това санкциите да нямат обратна сила за страните от Европейския съюз. Всички 
санкции, които тепърва ЕС ще обсъжда, за да наложи, ще настояваме да преминат през задълбочен анализ, за да се видят 
всички плюсове и минуси от тях".  
Според него служебното правителство не се е забавило с позицията си по отношение на Русия: 
"Прибързани действия не трябва да има, когато сме в условия на военни действия, които се водят в непосредствена 
близост до границите на България". 
Позициите ни са в синхрон с нашите партньори в ЕС и НАТО, категорично изтъкна той и уточни: 
"Ние твърдо заявяваме, че не подкрепяме военните действия на Русия в Украйна. Ние сме за това да се запази 
териториалната цялост и суверенитет на Украйна, тя да има право на свободно развитие, демократично развитие, каквото 
са избрали украинските граждани. Ние сме твърдо против войната и винаги сме настоявали да се търсят решения по пътя 
на дипломацията". 
По повод вълната от напускащи Русия граждани Донев заяви: 
"Това е по-скоро една хипотеза за България, отколкото реален факт. Трябва да има единен отговор на ЕС при една засилена 
бежанска вълна от Русия. Никоя страна не би могла сама да се справи с такъв проблем". 
Няма отказ от преговори с "Газпром", каза служебният премиер: 
"Не бих казал, че има отказ, тъй като имаме действащ договор, на оперативно ниво няма промяна в ситуацията. Между 
"Булгаргаз" и "Газпром" няма развитие в ситуацията". 
По думите му искането на неустойки за нарушаване на договора за доставки на газ са търговски отношения и трябва да 
бъдат решени между двете компании - между "Булгаргаз" и "Газпромекспорт". 
Голям е интересът към обявените търгове за доставка на втечнен газ, съобщи служебният премиер и добави: 
"Нямам към момента информация "Газпром" да участва в търга. Фирмите, които имат интерес, са доста. В началото на 
октомври ще приключи търгът за доставката за ноември".  
България ще участва през октомври в търга за терминал на остров Ревитуса, за да си осигури слотове и капацитети за 
регазификация и съхранение на газ, подчерта още Гълъб Донев и обяви, че Интерконекторът с Гърция от 1 октомври ще 
влезе в търговска експлоатация. 
"Булгаргаз" ще обяви и договор на газов хъб "Балкан" и за доставка на тръбен газ. Търсим пълната диверсификация, за да 
осигурим конкурентни цени на бизнеса и гражданите. През март ще приключи търгът и сключването на дългосрочен 
договор ще бъде от редовно правителство", каза служебният премиер.  
Енергоносителите са големият виновник за високата инфлация, подчерта той. 
Интервюто на Явор Стаматов с Гълъб Донев в предаването "Неделя 150" можете да чуете от звуковия файл. Вижте на същия 
линк и видеото от участието му. 
 
√ 2 500 фирми искат технологична модернизация 
Пари има и ще стигнат навреме до гръбнака на българската икономика – микро-, малките и средни предприятия, 
заяви  служебният министърът на иновациите и растежа Александър Пулев в Смолян, където запозна местния бизнес с 
възможностите за финансиране по европейски програми. 
Ще дадем на редовния кабинет четири отворени процедури по Плана за възстановяване и устойчивост и одобрен 
ресурс по структурните фондове в размер на 5 милиарда лева, каза Пулев. 
Той уточни, че по първата отворена процедура за технологична модернизация по Плана за устойчивост са постъпили близо 
2 500 проектни предложения за близо 634 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ, а бюджетът на процедурата е в 
размер на 260 млн. лв.  
В следващите седмици предстои да се отвори и втора процедура с финансова рамка от над 30 млн. лева - за внедряване 
на IT решения. 
Пулев увери бизнеса, че ще се направи всичко възможно до края на годината да се отворят още две процедури по плана - 
трета и четвърта. Предстои отваряне за кандидатстване и по третата мярка за бизнеса - за изграждане на ВЕИ за собствено 
производство и съхранение на енергия (фотоволтаици и батерии). Бюджетът е в размер на 200 млн. лв., а четвъртата е за 
развойни дейности и интелектуална собственост с общ бюджет от 120 млн. лв.  
Само по линия на Министерството на иновациите и растежа по Плана за възстановяване и устойчивост до края на годината 
за микро-, малките и средните компании има предвидени 600 млн. лв. 
Пред представителите на смолянския бизнес Пулев посочи, че се работи по одобрението на 2 програми от структурните 
фондове с общ бюджет 5 милиарда лева. 
 
√ България осъди пред Общото събрание на ООН референдумите в Украйна 
"Преминаваме през период, белязан от много предизвикателства", заяви по време на 77-ата сесия на Общото събрание на 
ООН в Ню Йорк служебният министър на външните работи Николай Милков. 
Той изрази и българската позиция за руската агресия  в Украйна и референдумите, които се провеждат в окупирани 
територии: 
"Тази незаконна военна агресия, която се води от страна постоянна членка на Съвета за сигурност, не само подронва 
глобалната сигурност, но и създава опасност за целия международен ред, основан на правила. 

https://bnr.bg/post/101709853/galab-donev-deistviata-na-rusia-sa-nedopustimi-i-prako-narushavat-ustava-na-oon
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България е сериозно обезпокоена от настоящата ескалация на конфликта и от частичната мобилизация, обявена в Руската 
федерация. Ние също така осъждаме референдумите, които се провеждат в окупираните украински територии. Считаме, 
че те не са свободни и справедливи, и че те нямат обвързваща сила". 
 
√ Министърът на отбраната е на посещение в Босна и Херцеговина 
Служебният министърът на отбраната Димитър Стоянов ще е на еднодневно посещение в Босна и Херцеговина. 
Стоянов ще посети база "Бутмир", където е българският контингент, участващ в операцията на ЕС "Алтеа". 
Димитър Стоянов ще има и срещи с министри от кабинета на Босна и Херцеговина. 
 
√ На 26 септември МУ-София открива учебната година 
Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, министърът на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов и 
зам.-кметът на Столична община г-н Дончо Барбалов ще присъстват на официалната церемония по отриването на новата 
учебна година на МУ -София. Тържеството започва в 10 часа на 26 септември в Медико-биологичен комплекс (вътрешен 
двор), ул. „Здраве“ 2. 
Гости на събитието са и председателите на ресорните професионални съюзи и членовете на настоятелството на МУ-София.   
Новоприетите студенти ще имат възможност да се включат и в „Ден на първокурсника“, за да се запознаят с учебната база, 
структурата на съответния факултет, катедрите и изучаваните дисциплини. 
 
√ Ивайло Калфин: Международната общност да е подготвена, че Путин може да използва ядрен арсенал 
"България получава около 4 пъти повече средства от ЕС, отколкото внася" 
Интервю на Явор Стаматов с Ивайло Калфин в предаването ''Неделя 150'' 
"Няма съмнение, че международната общност няма да приеме резултатите от референдумите, които се провеждат в 
Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие. То не е и нормално - референдуми, които са в условията на окупация, излизат 
сигнали, че се ограничава движението на хората, принуждават се да гласуват и т.н. Те се правят не за да ги признае някой, 
а за да има оправдание руският президент, когато тези части от Украйна бъдат обявени за руска територия. Тънка е 
разликата дали да блъфира, или наистина да използва ядрения си арсенал, както подчерта, че не блъфира". 
Коментара направи пред БНР Ивайло Калфин, бивш външен министър, бивш вицепремиер и социален министър, 
изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд.  
"Никой, логично мислещ, не предполага, че Русия би могла да използва ядрено оръжие, но виждаме, че войната минава в 
една фаза, в която Путин няма какво да губи и ще използва всичко, което има на разположение. Не знам дали ще прибегне 
до тази последна мярка, но ще бъде много зле, ако след това международната общност е изненадана, че се е случило. 
Така че трябва да има готовност и за такъв вариант", каза още той.  
Бившият външен министър на България изтъкна, че да се говори за неутралитет на страната ни не е сериозно: 
"Ние не сме част от конфликта Русия-Украйна. Путин, след като видя, че не може лесно да се справи с Украйна, вече каза, 
че воюва с НАТО, със Запада. Русия постави НАТО като имагинерен враг в Украйна, което не е така. Международната 
общност помага на Украйна да защити територията си. Няма война Русия - НАТО, България не е част от война". 
Според него има настроение и в България, и в други страни - да спрем с помощта за Украйна, за да приключи бързо войната, 
но "това означава Русия бързо да постигне целите си": 
"Очевидно идеите на Путин са да разширява територията на Русия. Не мисля, че има вариант, в който това да бъде 
прието. И тук вече България не би трябвало да бъде неутрална. Когато се говори за запазване на териториална цялост, не 
би трябвало да поставяме под въпрос въобще дали България приема този принцип на международните отношения". 
Калфин подчерта, че Русия е загубила огромна част от влиянието си в международните отношения: 
"Един от проблемите е, че Русия е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН. Това е най-авторитетната организация, 
която би трябвало да се изказва по такива проблеми, включително запазването на териториалната цялост. С поведението 
си Русия ликвидира тази функция на Съвета за сигурност, той вече не може да работи ефективно". 
По думите на Калфин позицията на служебното правителство на България е ясна и е заявена от външния министър Николай 
Милков от най-високата трибуна - ООН, заклеймявайки агресията на Русия срещу Украйна.  
В предаването "Неделя 150" бившият вицепремиер и социален министър коментира казуса със спрения руски газ за 
България и призивите за преговори с "Газпром": 
"Тези призиви са несериозни. "Газпром" не държи евтин газ, който да достави на България, това не е опция и няма да бъде 
алтернатива. "Газпром" ще използва газа за политическо оръжие и с това някои партии у нас с удоволствие ще се заиграят. 
Общо взето - ако слушате Кремъл, можете да получите някоя троха, което е обидно за България и не би трябвало да се 
допуска. Не очаквам преговори с "Газпром" да доведат до резултат и до алтернативен евтин газ за страната ни".   
Ивайло Калфин обясни, че в Европа руският газ не може да бъде изцяло заменен, тъй като няма световно производство, 
което да може да компенсира газа от Русия: 
"Тя обаче не може да пренасочи доставките си от Европа към Китай и Индия, примерно. По логистични причини Русия не 
може да го продава там в такива количества".  
ЕС е все по-обединен и пропагандата, твърдящо обратното, не се основава на факти, категоричен беше изпълнителният 
директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд: 
"България без ЕС щеше да е много по-бедна и изостанала държава. Ако някой си поставя, че Русия е алтернатива и близки 
връзки с нея, ще трябва да го разочаровам - няма пример за такава държава освен ако не искаме да живеем като Беларус. 
България няма друга алтернатива, а самостоятелно развитие, без да участваме в ЕС, за нас би било фактор за още по-
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голямо изоставане. Сега поне имаме всички инструменти, за да се избутаме от последното място, но на най-напредналата 
общност. Иначе изпадаме в абсолютно друга орбита". 
Калфин категорично посочи, че България получава около 4 пъти повече средства от ЕС, отколкото внася, освен това тя 
получава и влияние в световен мащаб. 
Интервюто на Явор Стаматов с Ивайло Калфин в предаването "Неделя 150" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Докъде стигна дигитализaцията на земеделския бранш 
В следващите години цифровизацията на земеделието ще бъде все по-необходима на фермерите, за да подобрят бизнеса 
си. Това коментира за Радио Варна Светлана Боянова - председател на Института за агростратегии и иновации и създател 
на първият български аграрен хъб. 
Agrohub.bg е място - реално и виртуално, в което земеделците могат да се срещат, да обсъждат решения на общите си 
проблеми, да разберат какъв е достъпът до финансиране за тях, а разработчици да предлагат технологии, така че 
фермерите да могат да ги тестват. Крайната цел е да увеличим броя на земеделците с т.нар. "прецизно земеделие", но и 
да има възможно най-много дигитализация и цифровизация в селското стопанство, пояснява Боянова. 
Инстититутът за агростратегии и иновации е единствената българска организация, част от европейския консорциум 
„Support Facility for Innovation and Knowledge exchange”, който действа като посредник в рамките на мрежата 
за  Европейско партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост. От средата на юли с участието 
на Светлана Боянова започна поредицата на "Академия Умно земеделие", организирана от Сдружение Бизнес Агенция - 
Варна. 
Светлана Боянова разказва докъде стигна цифровизацията на българските фермери и какво предстои в периода 2023-2027 
г. и защо употребата на технологиите в земеделието изостава не само в България. 
За подкрепа в дигитализирането на българското земеделие ще може да се кандидатства от началото на 2023 г., 
посочва още Светлана Боянова. 
 
√ "Братя на Италия" на Джорджа Мелони триумфират на парламентарния вот 
Репортаж на Елена Шаханова в предаването ''Преди всички'' 
Продължава преброяването на гласовете от парламентарния вот в Италия. До момента победител в него ясно се очертава, 
както сочеха сондажите, крайнодясната партия "Братя на Италия" с лидер Джорджа Мелони. 
"Братя на Италия" води до момента убедително с над 26% пред основната лява Демократическа партия с 19%. 
Изненадващо запазва добрите си позиции в сравнения с предишния вот движението "Пет звезди" с 15%, а изненада е 
сривът на крайнодясната "Лига" до 9%. 
"Форца Италия" на експремиера Силвио Берлускони е с 8%, а новият политически полюс на центристкия съюз "Ационе - 
Италия вива" е с над 7%. 
Джорджа Мелони гласува в последните минути на изборния ден, като избегна шумна изява и фотографи, повече от 400 от 
които я очакваха в специално подготвения щаб на партията в престижния хотел "Dei Principi"  в Рим, където тя каза: 
"Ако бъдем призовани да управляваме тази нация, ще го направим за всички италианци. Ще имаме за цел да обединим 
хората”.  
Вероятната първа жена италиански премиер вече получи поздравления от Унгария и Полша - две други десни правителства 
в Европейския съюз. 
Според програмата на нейната партия Мелони ще се стреми да постигне "водеща роля в енергийния сектор, насърчавайки 
устойчивостта на околната среда и в същото време намалявайки разходите за енергия за бизнеса, местните власти и 
семействата". 
Освен това тя иска "да играе активна и проактивна роля през следващите месеци в Европа с цел защита на интересите на 
националната индустриална и производствена система“. 
От страна на Демократическата партия нейният вицепрезидент Дебора Серакяни смята, че "Това е една тъжна вечер за 
страната, тъй като вярваме, че победата на Джорджа Мелони не е добро нещо за страната ни." 
В парламента място ще имат още +Европа и Зелени+Левица, които са от лявоцентристката коалиция с демократическата 
партия. Мнозинството в парламента се очертава ясно за дясноцентристката коалиция. 
Точното разпределение на всички места в него зависи от резултатите в едномандатните и многомандатни избирателни 
райони – смесица между мажоритарния и пропорционален механизъм на изборния закон. Според правилата, новият 
парламент трябва да се събере на 13 октомври, след което са наред процедури за установяване на председатели на двете 
камари. Средно са нужни 65 дни за създаването на кабинет. 
Избирателната активност е най-ниската досега - 63,95%. 
 
√ Екзитпол: Крайнодесните "Братя на Италия" печелят изборите 
Крайнодясната партия "Братя на Италия" на Джорджа Мелони е победител в парламентарния вот в Италия. Това показват 
екзит-пол проучванията, анонсирани след края на изборния ден.  
Според проучване на РАИ - партията на Мелони ще спечели с подкрепата на между 22 и 26 на сто от гласувалите.  
Общият резултат на дясно-центристката коалиция, включваща още "Форца Италия" на Силвио Берлускони и "Лига" на 
Матео Салвини - е между 41 и 45 процента в зависимост от различните проучвания.  
Ляво-центристкото обединение около Демократическата партия на Енрико Лета получава между 25 и 30 процента 
подкрепа. 
Избирателната активност, изчислявана на 64,7 процента от имащите право на глас - е рекордно ниска за Италия.  

https://bnr.bg/post/101709880/ivailo-kalfin
https://agrohub.bg/
https://www.facebook.com/events/617474853345366/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/617474853345366/?ref=newsfeed
https://bnr.bg/post/101710038/brata-na-italia-na-djordja-meloni-triumfirat-na-parlamentarnia-vot
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Предстои официалното преброяване на гласовете от над 61 500 секции. 
Пред урните бяха призовани над 46 милиона италианци, а повече от 4 милиона пребиваващи в чужбина вече направиха 
своя избор преди това. Гласуването бе затруднено заради лошото време и наводнения в областите Кампания и Тоскана. В 
избирателните секции се получиха опашки, защото бе поставян според изборния закон специален талон срещу подмяна 
на бюлетини. 
Mатео Салвини наруши изборното мълчание като прогнозира пред журналисти, че ще бъде на подиума на победителите. 
Джорджа Мелони използва социалните  мрежи за изборни послания, които не нарушават разпоредбите. В 
неформалнo обкръжение oт съпартийци в кафене, Силвио Берлускони  заявил, че с "Форца Италия" ще имат решаваща 
роля за следващото правителство.  
"Тъжна вечер" или "управление на всички италианци" 
Ляво-центристката коалиция в Италия призна изборното си поражение. Пред журналисти депутатът от Демократическата 
партия Дебора Серачияни заяви - цитирам - "десните имат мнозинство в парламента, но не и в страната": 
"Това е една тъжна вечер за страната, тъй като вярваме, че победата на Джорджа Мелони не е добро нещо за страната 
ни", каза Серачияни. 
На другия полюс беше атмосферата в централата на "Братя на Италия", откъдето в ранните сутрешни часове говори самата 
Мелони. Тя изрази очакване да ръководи следващото дясно-центристко правителство. 
"Ако бъдем призовани да управляваме тази нация, ще го направим за всички италианци. Ще имаме за цел да обединим 
хората", заяви Джорджа Мелони. 
 
√ Срив на британската лира до рекордно дъно от 1,0350 долара 
Британската лира поевтиня рязко по време на азиатска търговия в понеделник към рекордно историческо дъно от 1,0350 
щатски долара, след като финансовият министър на Обединеното кралство Куази Куартенг обеща да намали допълнително 
данъците, което би обтегнало държавните финанси до краен предел. 
В петък Куартенг представи дългово-финансиран пакет на стойност 45 млрд. паунда, съдържащ най-големия набор от 
данъчни облекчения за последните 50 години. Планът включва отмяна на планираното увеличение на корпоративния 
данък до 25%, запазването му на 19% и отказ от неотдавнашното увеличение с 1,25% на вноските за национално 
осигуряване. Правителството изчислява, че намаляването на данъците ще достигне размер от общо 45 млрд. паунда до 
2026/2027 г., но инвеститорите се притесняват, че нивата на публичния дълг ще скочат в момент, когато икономиката вече 
е под голям натиск надолу. 
Представеният от финансови министър план причини агресивни разпродажби на британските държавни облигации и ръст 
на тяхната доходност. 
Данъчните намаления идват в момент, когато се очаква Обединеното кралство се да похарчи 150 млрд. британски лири за 
субсидиране на разходите за енергия за потребителите и бизнеса на острова. Голяма част от този заем се очаква да бъде 
финансиран от емитирането на нови държавни облигации. 
За разлика от големите намаления на данъците през 80-те години на миналия век,  Куази Куартенг ще вземе заеми за 
десетки милиарди лири (най-голямо увеличение на заемите от далечната 1972 г.), за да финансира плановете си на етап, 
когато Английската централна банка повишава лихвените проценти в опит да постави инфлацията под контрол. През 
миналата седмица Централната банка на Англия повиши лихвените проценти с нови 0,5 процентни пункта. 
Всичко това провокира драматично обезценяване на британската валута, като по време на днешната азиатска търговия 
паундът падна за кратко с близо 5% към 1,0327 долара след петъчно поевтиняване с 3%, достигайки историческо дъно. 
Последва известна стабилизация на британската лира около 1,0600 американски долара - точно около бившите рекордни 
дъна към 1,0550 долара. 
Междувременно индексът на щатски долар спрямо кошницата от останали водещи валути, включително британската лира, 
еврото и йената, достигна 114,58 пункта за първи път от май 2002 г. насам, преди да върне леко назад към 114, 00 пункта 
или с 0,78% по-високо от края на миналата работна седмица. 
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Графика британска лира / щатски долар 

 
 

 
√ Британското разузнаване: Мобилизираните руснаци са започнали да пристигат във военните бази 
Министерството на отбраната на Обединеното кралство сподели в понеделник в последния си разузнавателен доклад, че 
"първоначалните траншове" от руснаци, повикани в армията след заповедта на Путин за частична мобилизация в Русия, 
вече са започнали да пристигат във военните бази. 
"Вече има издадени много десетки хиляди повиквателни", посочиха от британското военно министерство и добавиха, че 
"сега Русия ще се изправи пред административно и логистично предизвикателство да осигури обучение на войските". 
За разлика от повечето западни армии, руската армия предоставя първоначално обучение на ниско ниво на войниците в 
рамките на техните определени оперативни звена, а не в специални учебни заведения, допълват от британското 
разузнаване и отбелязват, че обикновено един батальон във всяка руска бригада остава в гарнизон, ако други два 
батальона се разполагат на мястото на бойните действия. Русия обаче е разположила много от тези трети батальони в 
Украйна. 
Според Министерството на отбраната на Великобритания много от мобилизираните руски войници не са имали никакъв 
военен опит от няколко години, като липсата на военни инструктори и бързината, с която Русия започна мобилизацията, 
предполагат, че много от мобилизираните войнски ще бъдат разположени на фронтовата линия с минимална съответна 
подготовка. Тези новосформирани военни части вероятно ще пострадат от висок процент на "износване". 
 
√ Руските референдуми в Украйна продължават в условията на "тежки сражения" 
Зеленски: Русия използва мобилизацията и за етническо прочистване 
Днес е четвъртият ден на непризнатите референдуми за присъединяване към Русия в окупираните от нея украински 
територии.  
Снощи ТАСС съобщи, че в т.нар. Луганска народна република допитването може да се смята за легитимно, след като 
активността е надхвърлила 50 процента. В  окупираните територии се гласува и от домовете, между които обикалят 
представители на проруските местни власти.  
Вотовете в Донбас, Херсонска и Запорожка област са нелегитимни според Киев и международните му партньори, 
включително България. 
Те се провеждат и в рамките на активни бойни действия в същите области.   
"Тежки сражения има на много от фронтовите райони, които обхващат над 2000 километра. Това включва Донецк, нашия 
Харковски регион, Херсонския регион, също Николаевския и Запорожки региони. Имаме позитивни резултати в няколко 
посоки", каза украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение. 
Според Зеленски, чрез обявената от руския лидер Владимир Путин частична мобилизация, Москва цели и етническо 
прочистване в райони като Кавказ, Сибир и анексирания полуостров Крим. 
"Престъпната мобилизация се използва от Русия не само за да удължи страданията на украинския нарадо и допълнително 
да дестабилизира света, но също за да елиминира физически представители на коренното население в територии, които 
поне засега се контролират от Руската федерация", заяви украинският държавен глава. 
 
√ Сърбия няма да признае референдумите в украинските региони 
Министърът на външните работи на Сърбия Никола Селакович заяви, че Белград не може да приеме резултатите от 
провежданите референдуми в украинските области, контролирани от Русия, защото, посочи той, това би било "напълно 
против нашите държавни и национални интереси", предаде Танюг. Селакович каза, че в съответствие с Устава на ООН и 
общоприетите принципи и норми на международното публично право Сърбия не може да приеме тези резултати. 
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На територията на самопровъзгласилите се Донецка народна република и Луганска народна и в областите Запорожие и 
Херсон в Украйна се провеждат плебисцити за това дали териториите да се присъединят към Русия. 
"Република Сърбия, в съответствие с Устава на ООН, както и в съответствие с общоприетите принципи и норми на 
международното право, не може да приеме резултатите от референдума в украинските региони", заяви министърът, 
отговаряйки на въпрос на агенция Танюг: 
"От една страна, ние сме фундаментално ангажирани с принципите и правилата на международното право и Устава на 
ООН, от друга страна, това (признаването на резултатите от референдумите) би било в пълно противоречие с нашите 
държавни и национални интереси, напълно противоположно на нашата национална политика за поддържане на 
териториалната цялост и суверенитет и ангажимент към принципа на неприкосновеност на границите", допълни 
Селакович. 
 
√ Казахстан няма да признае референдумите в Източна Украйна 
Казахстан, един от най-близките партньори на Русия, заяви, че няма да признае резултатите от референдумите в 
окупираните украински територии, съобщи Ройтерс като цитира изявление на външното министерство. 
"Казахстан зачита принципите на териториалната цялост на държавите и суверенитет", се казва в изявлението. 
Президентът на Казахстан Касъм Жомарт-Токаев многократно призовава за мирното решение на конфликта, съгласно 
хартата на ООН. 
 
√ САЩ ще отговорят "решително", ако Русия използва ядрено оръжие в Украйна 
Съединените щати ще отговорят "решително", ако Русия прибегне до ядрено оръжие в Украйна, и последиците за Руската 
федерация ще са "катастрофални", заяви съветникът по националната сигурност Джейк Съливан. 
В изявлението си пред Ен Би Си Съливан не посочи конкретно какъв ще бъде отговорът на Вашингтон, но отбеляза, че в 
Москва са били уведомени в по-големи детайли какви ще бъдат последствията от една ядрена ескалация. 
Съединените щати са убедени, че руският президент Владимир Путин иска да "заличи" украинския народ и по тази причина 
Вашингтон ще продължи да осигурява на украинските лидери оръжие, боеприпаси, разузнавателни данни и всякаква друга 
помощ, каза Джейк Съливан. 
Американският държавен секретар Антъни Блинкън също заяви, че страната му има ясен план за действие, ако Русия 
прибегне до употреба на ядрено оръжие в Украйна. Блинкън не разкри подробности за плана, но подчерта, че Вашингтон 
е дал ясно да се разбере на Москва, че последствията от този ход ще бъдат "ужасни".  
Блинкън също така посочи, че Вашингтон е в комуникация с Москва относно риска конфликтът в Украйна да прерасне в 
ядрена война. Той каза пред CBS News, че САЩ дават ясно да се разбере, че "последиците биха били ужасяващи". 
Антъни Блинкън смята, че руският президент Владимир Путин вече е загубил войната в Украйна "по отношение на това, 
което се е опитвал да постигне", като се има предвид, че първоначалната му цел е била "да изтрие идентичността на 
Украйна като независима държава". 
Той отбеляза, че Русия "не е демонстрирала никаква готовност в този момент да участва в смислени дискусии" и че в 
момента няма мирни преговори със САЩ. 
Тази седмица Европейската комисия ще представи предложенията си за допълнителни санкции срещу Руската федерация. 
Освен забрана за внос на руски диаманти, в Брюксел се обсъждат допълнителни ограничения върху търговията с нефт и 
високи технологии. 
По-рано в изявлението си пред Общото събрание на ООН руският първи дипломат Сергей Лавров обвини Запада в 
"гротескна русофобия" и в желание да "разцепи и унищожи" Русия. По думите на Лавров Съединените щати искат да 
превърнат целия свят в свой "заден двор", а Европейският съюз се е превърнал в "авторитарно, диктаторско образувание". 
На пресконференция по-късно Лавров потвърди намерението на Москва да присъедини окупираните територии, където 
се провеждат плебисцити за включване в състава на Руската федерация. Попитан дали Кремъл ще използва ядрено 
оръжие, за да отбранява тези земи, руският външен министър отговори: 
"Цялата територия на Руската федерация, която е определена или може да бъде допълнително определена в 
Конституцията на Руската федерация, без всякакво съмнение и под пълната защита от държавата. Това е абсолютно 
естествено и всички закони, доктрини, концепции и стратегии на Руската федерация се прилагат върху всички нейни 
територии". 
Двете държави с най-голямо население - Китай и Индия, се обявиха по време на дебатите в Общото събрание на ООН за 
по-бързо дипломатическо решение на украинската криза. Китайският външен министър Ван И се обърна както към 
Украйна, така и към Русия, да не допускат кризата да се разпространи и да засегне и развиващия се свят. 
"Китай подкрепя всички усилия за мирно уреждане на украинската криза. Неотложният приоритет ни диктува да свикаме 
преговори за мир, решението е в това да отговорим на законните притеснения на всички страни за сигурността им и да 
изградим балансирана, ефективна и устойчива структура за сигурност". 
Без да подкрепи гласно Русия или Украйна, индийският външен министър Субраманям Джаишанкар се присъедини към 
призива за дипломация: 
"Докато конфликтът в Украйна продължава да вилнее, често ни питат на чия страна сме. Индия е на страната на Мира и ще 
остане твърдо на тази позиция. Ние сме на страната, която зачита Хартата на ООН и основните и принципи. Ние сме на 
страната, която зове за диалог и дипломация като единствен изход от кризата. На страната сме на онези, които се опитват 
да свържа двата края, докато цените на храната и горивото растат. Затова е в наш колективен интерес да работим 
съзидателно както в Обединените нации, така и извън техните рамки, за да постигнем по-скоро решение на този 
конфликт". 
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√ Хиляди в Молдова поискаха оставките на президент и правителство, цените на газа скочиха с 27% 
Хиляди демонстрираха вчера пред сградата на президентската администрация в столицата на Молдова Кишинев, съобщи 
Ройтерс. 
Протестиращите поискаха оставките на президента Мая Санду и на правителството два дни след като енергийният 
регулатор увеличи цените на природния газ за домакинствата с 27 процента. 
Опозицията е недоволна от Санду, тъй като не е постигнала по-изгодна сделка с руския доставчик "Газпром". 
Молдовският президент критикува многократно Русия заради нахлуването в Украйна и държи на присъединяване на 
Молдова към Европейския съюз. 
И по-рано този месец също имаше мащабни протести в Кишинев с искане на оставките на правителството и президента 
Санду. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Силно начало на седмицата за долара, но слабо за акциите 
Тази седмица ще излязат множество икономически доклади за еврозоната и САЩ 
Доларът започна седмицата на зелена територия, доходността по облигациите се увеличи, а азиатските акции поевтиняха 
на фона на нестихващия натиск върху чувствителните към риск активи, докато страховете от по-висока инфлация и 
глобална рецесия продължават да нарастват, пише Брет Милър за Bloomberg. 
Британският паунд е с най-голям спад в началото на седмицата и се срина с 4,7% до рекордно ниско ниво, след като 
финансовият министър на страната обеща да продължи с намаляването на данъците, което заплашва да разпали 
инфлацията. Еврото също поевтиня, тъй като инвеститорите преценяваха перспективите пред Италия при управлението на 
най-дясното правителство след Втората световна война. 
Акциите поевтиняха в Япония, Австралия и Южна Корея, а индексът на световните акции се търгуваше близо до най-
ниското си ниво от 2020 г. насам. Фючърсите на американските и европейските акции се понижиха. Акциите в Хонконг се 
колебаеха. 
 

 
 
"Намираме се в период на глобален мрак, като песимизмът обхваща различни страни по различни причини", заяви Ед 
Ярдени, президент на едноименната изследователска компания, който предупреди за нарастващи буреносни облаци за 
икономиката на САЩ. "Последните данни съвпадат с нашия сценарий за рецесия на растежа, но рисковете от 
пълномащабна рецесия очевидно се увеличават", написа той в бележка в понеделник. 
Измерител на долара се повиши до рекордно високо ниво. Йената отслабна до над 144 йени за долар, като същевременно 
остана близо до равнището от миналата седмица, която предизвика намесата на японските власти. 
Юанът се доближи до ниския край на търговския си диапазон, въпреки че Китай върна инструмент за оскъпяване на 
залозите срещу валутата чрез деривати на континенталния пазар. 
Южнокорейският вон се търгуваше на най-слабото ниво от 2009 г. насам, което накара централната банка да предупреди 
за въздействието му върху засилването на инфлационния натиск. 
"Това е ефектът на долара- наблюдаваме, че валутите в цяла Азия са подложени на натиск", заяви Сиан Фенър, старши 
икономист за Азия в Oxford Economics, в ефира на телевизия Bloomberg. "Това засилва инфлационния натиск и централните 
банки повишават лихвените проценти повече, отколкото сме виждали в миналото". 
Държавните ценни книжа се разпродаваха, удължавайки най-сериозния спад на облигациите от десетилетия насам. 
Австралийските облигации се понижиха, водени от чувствителните към промени в паричната политика тригодишни 
облигации, фючърсите на германските облигации също се понижиха. 
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Японската централна банка увеличи сумите при редовната си операция по изкупуване на облигации, тъй като доходността 
на 10-годишните дългови книжа се доближи към горната граница на допустимия от централната банка търговски диапазон. 
Тази седмица търговията ще бъде белязана от редица икономически доклади, включително първоначалните молби за 
помощи при безработица в САЩ и данните за брутния вътрешен продукт, както и данните за PMI от Китай. Много е 
вероятно да има ценова нестабилност поради постоянния поток от изказвания на представители на Федералния резерв 
през седмицата. 
В петък, индексът на волатилността Cboe, който служи като "измерител на страха" за Уолстрийт, скочи до тримесечен връх, 
което подчертава загрижеността на пазарите. Към мрачните перспективи се прибави и фактът, че в края на миналата 
седмица Goldman Sachs Group Inc. намали целевата си стойност за американските акции, предупреждавайки, че драстична 
промяна в перспективите за лихвените проценти ще се отрази негативно на оценките. 
Петролът отново поевтиня, тъй като нарастващите опасения за рецесия застрашиха световното търсене. West Texas 
Intermediate потъна към 78 долара за барел, като мината седмица загуби 7%.  
Златото спадна към най-ниската си стойност от април 2020 г. насам заради покачващия се долар, докато биткойнът остана 
под 19 000 долара. 
 
√ ЕС хаби 153 млн. тона храна годишно - много повече, отколкото внася 
Европейският съюз трябва да намали наполовина разхищението на храна до 2030 
ЕС губи повече храна, отколкото внася, и би могъл да пресече инфлацията на цените на храните, като просто ограничи 
разхищението им, сочи доклад на Feedback EU. Според изчисленията на проучването всяка година в ЕС се изхвърлят около 
153 млн. тона храна, което е двойно повече от предишните оценки и с 15 млн. тона повече, отколкото се внася, пише 
Guardian. 
Количеството пшеница, което се прахосва само в ЕС, се равнява на около половината от износа на пшеница от Украйна и 
на една четвърт от износа на други зърнени култури от ЕС, се казва в доклада. 
"Във време на високи цени на храните и криза в издръжката на живота е скандално, че ЕС постоянно изхвърля повече 
храна, отколкото внася. Сега ЕС има огромна възможност да определи правно обвързващи цели за намаляване 
наполовина на хранителните отпадъци по пътя от фермата до трапезата до 2030 г., за да се справи с изменението 
на климата и да подобри продоволствената сигурност," заявява Франк Мехилсен, директор на Feedback EU. 
По данни на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (FAO) цените на храните в световен мащаб през миналия 
месец са били с 8% по-високи в сравнение с предходната година, което отчасти се дължи на войната в Украйна. 
Тази година цените на пшеницата, царевицата и соята дори надхвърлиха рекордите, поставени в разгара на световната 
финансова криза през 2008 г. 
Абдолреза Абасян, анализатор на зърнения пазар и бивш старши икономист на FAO, заяви, че ерата на евтините храни е 
приключила и цените вероятно ще останат високи дори след края на руско-украинската война. 
"Заради ситуацията в енергетиката, ситуацията с торовете, несигурността в света, включително в транспорта и 
доставките, да не говорим за изменението на климата, трябва да приемем, че няма да видим цените на храните на 
нивата отпреди десетилетие, с които бяхме свикнали", каза той. 
Оливие де Шутер, съпредседател на Международната експертна група по устойчиви хранителни системи и специален 
докладчик на ООН по въпросите на крайната бедност и правата на човека, заяви, че проблемът се състои в това, че 
хранително-вкусовата промишленост в миналото е смятала, че разхищението е по-изгодно от ефективността. 
"И в двата края на хранителната верига е скъпо да се намалят отпадъците и е изгодно да се продава на хората повече 
храна, отколкото им е необходима", каза той. "Срокът на годност също е определен по начин, който задължава 
хората да купуват повече, отколкото действително могат да консумират." 
Очаква се по-късно тази година Брюксел да внесе предложение за първите в света правно приложими цели за 
ограничаване на разхищението на храни - 43 зелени нестопански организации подкрепиха призива на ЕС за намаляване 
на разхищението с 50 % до 2030 г. 
Пьотр Барчак, старши експерт по политиките на Европейското бюро за околна среда (EEB), заяви: "Всички страни от ЕС се 
ангажираха да намалят наполовина разхищението на храна в рамките на целите за устойчиво развитие на ООН. Почти 10 
години по-късно обаче те не са постигнали много и нашите икономики все още генерират невероятно големи количества 
хранителни отпадъци." 
ЕЕБ иска да види законови мерки за намаляване на отпадъците по цялата верига за доставка на храни, включително 
производство, преработка и хранителни услуги. 
Все още не са публикувани официални изходни данни на ЕС за хранителните отпадъци в стопанствата през 2020 г., но в 
новото проучване са използвани изчисления от индекса на Програмата на ООН за околната среда за хранителните 
отпадъци и метапроучване на WWF, и двете от 2021 г. 
В доклада се посочват източници на около 90 млн. тона хранителни отпадъци за първичното производство - три пъти 
повече от битовите отпадъци. По-голямата част от тях вероятно не са регистрирани, тъй като измерванията на отпадъците 
в ЕС обикновено изключват храната, останала неприбрана, неизползвана или непродадена в стопанствата. 
Според оценки 20% от произведената в ЕС храна се разхищава всяка година, което струва на предприятията и 
домакинствата в ЕС 143 млрд. евро годишно. Хранителните отпадъци са причина за поне 6% от общите емисии на 
парникови газове в блока. 
Отделно проучване, публикувано в понеделник в Nature Food, установи, че чрез търговията с пшеница и царевица само 
частично ще се облекчи недостигът на храна в световен мащаб, причинен от войната в Украйна, и то с цената на 
увеличаване на въглеродните емисии. 
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В доклада се прогнозира вероятно увеличение на цените на царевицата и пшеницата съответно с 4,6 % и 7,2 % през 
следващата година. 
 
√ Новият британски бюджет: Данъчни облекчения за 45 млрд. лири включително за най-богатите 
Британският финансов министър понижи основния данък до 19%, а правителството ще тегли значителни заеми 
Британският финансов министър Куази Куартенг пое огромен политически риск с извънреден бюджет, който трябва да 
вдъхне живот на британската икономика. Той представи пакет от данъчни облекчения в размер на 45 млрд. лири, 
включително допълнителният данък „45%“ върху тези с най-големи доходи. Той се прилагаше върху лица, които печелят 
над 150 000 лири годишно. Мерките със сигурност ще зарадват много заможни хора, както и работещите в Лондонското 
сити – финансовия център на страната, предава Financial Times. 
Куартенг потвърди, че премахва и ограничението върху бонусите на банкерите. Извънредният бюджет рязко увеличи 
цената на британските облигации, а лирата потъна до ниво от 1,11 лири за долар, което ново 37-годишно дъно за валутата. 
Куартенг заяви, че неговият минибюджет ще стимулира растежа, но призна, че много от мерките му ще бъдат непопулярни; 
решението му да увеличи заемите в огромни мащаби поставя под риск претенциите на партията му за фискална 
отговорност. Министерството на финансите съобщи, че ще поиска от Службата за управление на дълга да набере 
допълнителни 72 млрд. лири през текущата финансова година, с което общата сума се увеличава от 161 млрд. лири през 
април на 234 млрд. лири през септември. 
Допълнителните заеми са много по-скъпи за правителството, отколкото преди, като двугодишната цена на заемите 
нарасна от 0,4% през миналата година до 3,9%. Канцлерът залага на политическата съдба на консерваторите, като вярва, 
че радикалното намаляване на данъците и дерегулацията могат да върнат бавния растеж на Великобритания до средните 
2,5% отпреди финансовата криза. 
"Това е нов подход за нова епоха, насочена към растежа", заяви Куартенг пред депутатите под хор от радостни възгласи 
на торите и дюдюкания от лейбъристките скамейки. Съкращенията на данъците бяха сравнени с бюджета на Найджъл 
Лоусън от 1988 г. Основната ставка на данъка върху доходите ще бъде намалена от 20 пенса за паунд на 19 пенса през 
следващия април, националната застраховка беше намалена, гербовият налог беше намален, за да се подпомогнат 
купувачите на първо жилище, а планираното увеличение на корпоративния данък беше отменено. 
За разлика от финансовия министър на Маргарет Тачър, Куартенг ще вземе назаем десетки милиарди лири, за да 
финансира плановете си, което ще увеличи търсенето в момент, когато Английската централна банка повишава лихвените 
проценти, за да овладее инфлацията. Общите разходи за намаляване на данъците до 2026-27 г. ще възлязат на почти 45 
млрд. паунда. В изказване пред депутатите в Камарата на общините Куартенг заяви, че целта му е да превърне "порочния 
кръг на стагнацията в благоприятен цикъл на растеж". 
Пакетът на министъра съчетава намаляване на данъците с редица реформи в сферата на предлагането, за които той 
призна, че може да се окажат непопулярни в краткосрочен план; той настоя, че ще бъдат насочени преди всичко в подкрепа 
на растежа. Въпреки това той призна, че промяната на перспективите за растеж на Великобритания "няма да се случи за 
една нощ". За новото правителство на Лиз Тръс времето е от съществено значение, тъй като през 2024 г. се очакват избори. 
В очакване на критики, че оказва неправомерна помощ на богатите, Куартенг напомни на депутатите, че правителството 
се намесва, за да задържи сметките за енергия на домакинствата и предприятията; той заяви, че разходите за първите шест 
месеца ще бъдат 60 млрд. паунда. 
Решението на Куартенг да премахне ограничението за бонусите на банкерите има за цел да направи лондонското Сити по-
конкурентоспособно, но оставя консерваторите отворени за твърденията на лейбъристите, че все още са "партията на 
богатите". 
В същото време отмяната на забраната за фракинг на шистов газ и обещаното преразглеждане на екологичното 
законодателство с цел ускоряване на инфраструктурните проекти разгневиха зеленото лоби. 
Лидерът на лейбъристите сър Кийр Стармър счита, че вземането на заеми от негова страна - в момент, когато разходите за 
обслужване на държавния дълг рязко нарастват - е важен момент: Стармър желае да претендира за мантията на 
фискалната отговорност на следващите избори. 
Сред другите мерки, обявени от Куартенг, ставките на корпоративния данък ще останат на 19%, но той ще запази 8-
процентния налог върху банковите печалби, който трябваше да бъде намален през следващата година. 
Ще бъдат преразгледани фискалните правила на правителството, според които дългът трябва да намалява като дял от 
брутния вътрешен продукт в рамките на три години. "Своевременно ще публикуваме средносрочен фискален план", каза 
Куартенг. 
 
√ Руснаците се сблъскват челно с новата реалност - мобилизация и гласуване под натиск 
Едва 29% от руснаците притежават задгранични паспорти, много от тях нямат пари или къде да отидат и пътуват 
в рамките на Русия, за да избегнат призоваване 
Руснаците се приспособяват към реалността на мащабната мобилизация на президента Владимир Путин, докато властите 
в четири окупирани украински региона продължават гласуването за анексиране, сочено от Киев и неговите съюзници като 
измама.  
За милионите хора, които до голяма степен са защитени от реалността на кървавата седеммесечна война на Кремъл, речта 
на Путин в сряда - обявяването на "частична мобилизация", насочена към 300 000 човека - беше шок.  
Някои мъже, които се страхуват от наборна служба, бягат от страната със самолет или с автомобили, а други се укриват от 
потенциалните известия за призоваване. Останалите обаче нямат друг избор, освен да приемат новата реалност.   
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Страните, граничещи с Русия, от Финландия и балтийските държави до Грузия и Казахстан, съобщават за увеличен трафик 
на автомобили. Самолетните билети са напълно разпродадени за дни на рекордни цени.   
"Когато човек види билети до Истанбул за 1 милион рубли (17 200 долара), това е умопомрачително. Видях го със 
собствените си очи. Това е лудост", казва 33-годишният Григорий, мениджър, който работи във финансовия сектор в 
Москва. "Беше почти невъзможно да се намерят билети преди 27 септември на нормална цена. Тази дата е 
психологически важна за мнозина, защото на този ден приключват референдумите в Донбас", каза той.  
Някои страни, включително Полша и балтийските държави, заявиха, че няма да предлагат убежище или хуманитарни визи 
на руснаците, които се опитват да избягат от скорошната мобилизация на Путин, а само на тези, които последователно са 
демонстрирали позиция срещу войната.   
Коментарът на Григорий показва, че руснаците са наясно с гласуванията, които се провеждат в Донецк и Луганск, както и в 
окупираните Херсон и Запорожие. Референдумите бележат нова ескалация на войната.  
Григорий е избрал да остане засега и да се опита да излети през октомври, след като работодателят му е предложил 
преместване в Източна Европа. Преди това той планира да ограничи пътуванията извън дома си и да избягва обществения 
транспорт, за да не получи мобилизационно известие. Той и другите интервюирани отказват да посочат пълните си имена 
от съображения за сигурност.  
Референдумите, осъдени от ООН, Г-7 и други съюзници на Украйна, започнаха в петък и се очаква да продължат до вторник. 
Съобщава се, че въоръжени войници стоят на стража близо до служителите в окупираните територии, докато те обикалят 
от врата на врата, за да събират бюлетините. Войници от Чеченската република осигуряват охраната на някои избирателни 
секции в Енергодар, по думите на техния лидер Рамзан Кадиров.  
Мнозина се опасяват от ескалация на военните действия скоро след гласуването. В речта си Путин заяви, че е готов да 
използва целия военен арсенал на Русия, включително ядрени оръжия, за да защити "териториалната цялост на нашата 
страна", като намекна, че това може да включва и новооткритите региони, които ще бъдат присъединени към Русия.    
Напускането на Русия все още е сравнително лесно, тъй като мъжете, дори и в наборна възраст, могат да пътуват, докато 
не получат лично известие за мобилизация.   
Въпреки това граничният контрол става все по-труден. На границата мъжете вече се сблъскват с въпроси относно военния 
си статут.  
Така 36-годишният Федор, който работи в киноиндустрията в Москва, разказва, че в четвъртък той и десетки други мъже в 
наборна възраст са били задържани за повече от два часа на сухопътната граница с Естония. Граничните служители отнели 
за известно време паспортите и задавали въпроси дали мъжете са служили в армията и дали имат някаква военна 
специализация.  
Тези, които са служили в миналото, са били задържани още по-дълго, но по-късно всички са били пуснати да си тръгнат, 
казва Федор. Според множество свидетели подобни разпити се случват и на летищата.    
Едва 29% от руснаците притежават задгранични паспорти, сочат данните на държавния социологически институт ВЦИОМ. 
Много от тях няма къде да отидат, ако им се наложи да напуснат страната, и нямат пари, за да финансират дълъг престой 
извън страната. Затова някои от тях пътуват в рамките на Русия, за да избегнат потенциалните известия за призоваване.   
44-годишният Сергей, бизнесмен от Липецк в Централна Русия, казва, че засега се е преместил в своята "дача" или лятна 
вила, която няма официален адрес. Той не приема телефонни обаждания от непознати номера и планира да се държи 
настрана.  
На 21 септември след заповедта на Путин за мобилизация в цяла Русия се проведоха протести срещу мобилизацията, а 
някои бюра за изготвяне на документи бяха подпалени. Демонстрациите продължиха в Санкт Петербург и Москва в 
събота.  
Със сигурност има много руснаци, които или са приели възможността, че ще бъдат мобилизирани, или са готови да се 
включат доброволно. Русия е предложила заплати за наборниците, равни на тези, които получава наетият по договор 
военен персонал, което е няколко пъти повече от средното за Русия.  
Някои магазини, в които се продава военно оборудване, твърдят, че с настъпването на есента се наблюдава рязко 
увеличение на търсенето на топло бельо и други консумативи.  
"Те купуват тактическо оборудване, дрехи, обувки, раници", казва по телефона управителят на магазин за армейски  
запаси в Челябинск, в руския регион Урал.  
Първите дни на мобилизацията са на границата на хаоса. В някои региони всички мъже, които евентуално могат да бъдат 
призовани, получиха заповед да не напускат. Други, като Москва, нямаха ограничения. Областите Татарстан и Самара 
първо наложиха, а след това премахнаха ограниченията.  
Татарите са призовани 
Мобилизация тече и в Крим, анексиран от Москва през 2014 г., и в други окупирани в момента територии, където мъжете 
получават руски паспорти при призоваването им.   
Според неправителствената организация "Крим SOS" около 90 % от мъжете, призовани от Крим, са етнически татари - 
тюркоезични мюсюлмани, които живеят в Крим от векове. До четвъртък след призива на Путин за мобилизация са се 
свързали с около 5000 татари, заяви групата, без да разкрие как е стигнала до тази цифра.  
Русия не е разгласила етническата принадлежност или други демографски параметри на мобилизираните лица.  
В петък президентът Володимир Зеленски призова украинските мъже "да се скрият от руската мобилизация с всички 
средства". 
"Имам проста молба към всички наши хора във временно окупираната територия: направете главното - спасете 
живота си и ни помогнете да отслабим и унищожим окупаторите", каза той.  



15 

 

Зеленски заяви, че всички украинци, привлечени в армията на Путин, трябва "да саботират всяка дейност на врага, да 
възпрепятстват всички руски операции, да ни предоставят всякаква важна информация за окупаторите - техните бази, 
щабове, складове с боеприпаси".   
 
√ Петролните пазари са нестабилни, но не са счупени 
Дивата петролна езда през 2022 г. все още не е приключила 
Пазарите на петрол са разбити. Изключителната волатилност и липсата на ликвидност означават, че фючърсите върху суров 
петрол са се откъснали от тесните физически пазари на петрол. Поне това ни казват някои силни гласове в света на петрола. 
Но аз подозирам, че те може би говорят само за собствените си сметки. 
Оплакването, че пазарите са разбити, ми подсказва, че някой е търгувал от грешната страна на неотдавнашния спад на 
цените на петрола, позиционирайки се за покачване, което не се е случило. 
Твърденията, че фючърсните и физическите пазари са се откъснали един от друг, не са нови. Те съществуват от десетилетия. 
Когато цените на петрола се покачваха през 2007-2008 г., министрите на петрола от страните членки на Организацията на 
страните износителки на петрол се изредиха да се оплакват, че фючърсните пазари са станали твърде големи. Обемът на 
търгувания петрол, често от хора, които не са имали намерение някога да работят с нито един барел от черното злато, 
беше многократно по-голям от световната търговия с физически суров петрол. Тези "спекуланти" повишаваха цената на 
петрола до рекордно високи нива, докато физическите доставки, според производителите, бяха достатъчни. 
Сега министърът на енергетиката на Саудитска Арабия Абдулазиз бин Салман и други ни казват обратното. Няма 
достатъчно хора, които да търгуват с петролни фючърси, а борсовият пазар, както е известно, не отразява истинската 
ограниченост на доставките на суров петрол. Този път вината не е на спекулантите, а на твърде малкото производители, 
които се стремят да хеджират стойността на бъдещото си производство, като купуват фючърси. 
Активността на пазарите на фючърси върху суров петрол се измерва чрез открития интерес, или броя на отворените 
договори във всеки конкретен момент. Макар да е вярно, че комбинираното ниво на открития интерес на пазарите на 
суров петрол тип Brent и West Texas Intermediate е спаднало рязко от високите си стойности, достигнати през 2017-2018 г. 
и отново през миналата година, откритият интерес не е нисък в исторически план. Той се е върнал там, където беше през 
2013-2014 г., и е доста над нивата, наблюдавани през 2007-2008 г., когато борсовите пазари бяха твърде големи. 
 

 
 
Едно нещо обаче е несъмнено вярно: Пазарите на суров петрол са изключително волатилни. През първите девет месеца 
на 2022 г. годината вече е в първата шестица на последните 30 години по дневни движения на суровия петрол тип Brent, 
надхвърлящи 5%. Трите най-волатилни години по този показател са тези на финансовата катастрофа от 2008 г., годината 
на пандемията Covid-19 и годината, в която Ирак нахлу в Кувейт. 
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Но 5% колебание на цената в епоха, когато петролът е бил около 20 долара за барел, както през 1990 г., е много различно 
от 5% колебание сега, когато цената е близо до 100 долара за барел. Погледнато в абсолютни стойности, вземете ценови 
движения от над 5 долара за барел и 2022 г. вече ще оглави списъка на най-волатилните години за суровия петрол поне от 
1988 г. насам. 
 

 
 
Но волатилността не означава непременно срив на пазара. Най-волатилните години за петрола са били тези, в които 
големи събития са разтърсили пазарите, и тази година не е по-различна. Нахлуването на Русия в Украйна и заплахата от 
санкции върху нейния износ на петрол, възстановяването на пътуванията след пандемията в много части на света, 
блокирането, наложено като част от политиката на Китай за Covid Нула, а сега и надвисналите страхове от рецесия в 
Северна Америка и Европа - всичко това наруши пазарите през 2022 г. 
Да, световните запаси от петрол са ниски след огромните изтегляния през миналата година, когато производителите на 
петрол от ОПЕК+ не успяха да увеличат добива достатъчно бързо, за да се отговори на възстановяващото се търсене. Да, 
годините на недостатъчно инвестиране в нови мощности за добив на петрол, както в ОПЕК, така и извън нея, намалиха 
свободния капацитет до минимум. Да, санкциите върху част от руския износ на петрол могат да изтеглят от пазара милиони 
барели суров петрол на ден през декември, последвани от още милиони барели рафинирани продукти в началото на 
следващата година. 
Но тези основателни опасения засега са по-силни от очакванията за рецесия и намаляване на търсенето в някои от най-
големите държави, които консумират петрол. И ако Европа и САЩ изпаднат в рецесия, ако вече не са изпаднали, верижният 
ефект върху по-ниския внос на потребителски стоки от Китай вероятно ще отслаби ръста на търсенето на петрол там, когато 
ограниченията на Covid евентуално бъдат отменени. 
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Пазарите на суров петрол гледат отвъд проблемите, свързани с предлагането, които вълнуват министрите на петрола от 
ОПЕК+. Оставам озадачен, че техният отговор на свития пазар на петрол е да заплашват, че ще го направят още по-свит, 
като отново намалят добива. 
Ще се повишат ли цените на петрола отново към края на годината, когато фючърсните пазари наваксат с физическото 
свиване? Възможно е, особено ако санкциите на Европейския съюз засегнат силно руския износ на петрол. Но също 
толкова лесно цените могат да продължат да се понижават, ако рецесията доведе до широко разпространено намаляване 
на търсенето. 
Дръжте си шапките, дивата петролна езда през 2022 г. все още не е приключила. 
 
3e-news.net 
 
√ Еврокомисар Мария Габриел представя днес Новата европейска иновационна програма 
Българският еврокомисар Мария Габриел представя днес в София "Новата европейска иновационна програма", съобщава 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). 
Идеята е на Изпълнителната агенция и на платформата "Български иновационен форум", с подкрепата на "София Тех Парк", 
като обединява десетки иноватори, инвеститори, финансови институции, стъртъп проекти, представители на бизнеса, 
науката, политиката и гражданското общество 
Приемането на Новата европейска иновационна програма (New European Innovation Agenda) е повратен момент за науката 
и иновациите в България и региона. Насочена е към свързване на местните екосистеми за иновации, създаване на нови 
работни места и подкрепа за стартиращи компании с оглед на реализация на пълния им потенциал, пише в съобщението. 
Събитието ще се проведе в "София Тех Парк". В откриващия панел участие ще вземат Комисарят за иновациите, научните 
изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел, ръководителят на отдел "Иновационна политика и 
достъп до финансиране" към ЕК Андраш Инотай, директорът на Европейския институт по иновации и технологии Мартин 
Керн, Кийт Секуейра от Европейския иновационен съвет, както и Антоанета Кръстева, директор на Главна дирекция 
"Образование, младеж, спорт и култура" към ЕК. 
За да представят българската визия, на форума са поканени министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, проф. 
Сашо Пенов, министър на образованието и науката, както и представители на бизнеса, академичните среди, местната 
власт, неправителствени организации, инвестиционни фондове и асоциации. 
В отделните панели участниците ще говорят за свързване на иновационни екосистеми; ангажиране на таланти; 
подобряване на съществуващите политики; регулаторни рамки и достъп до финансиране. Българският иновационен форум 
и членовете на Управителния съвет на организацията Моника Станишева, президент на Борда на директорите на Dir.bg, 
Милена Стойчева, изп. директор на Джуниър Ачивмънт (Junior Achievement България), Кристина Ескенази, председател на 
Биотехнологичен и здравен клъстер, и Марияна Хамънова, изп. директор на "Клийнтех" (Cleantech) България, ще 
представят различни възможности за българските предприемачи и стартиращи компании как най-пълноценно да се 
възползват от механизмите на "Новата европейска иновативна програма". 
 
√ МИР: Сложихме двойка на Надзора на ББР. Сметната палата влезе в банката за първи път от създаването й 
Не е само наказание, но и сложихме оценка Слаб (2), двойка на работата на Надзорния съвет на Банката за развие. 
Катастрофално е изпълнение на бюджета на Банката – от 342 млн. лв. план за раздаване на кредити на микро-, малките и 
средни предприятия, ББР е раздала едва 65 млн. лв. кредити към края на август. Така коментира пред БНР обявеното по-
рано от МИР намаления на заплатите на Надзора на банката Красимир Якимов, началник на кабинета на министъра на 
иновациите и растежа Александър Пулев. 
Якимов посочи, че в ББР е влязла на одит и Сметната палата, като подчерта, че това се случва за първи път от почти 15 
години, откакто Банката съществува в настоящия си вид. 
„Запознахме се с голям обем от данни и анализирахме работата на ББР. Първоначалният план за кредитите и бил по-висок, 
след това от банката сами го ревизират на 170 млн. лв., а изпълнението е едва около 65 млн. лв., тоест пак не са достигнали 
целта, която са си поставили“, коментира Якимов. 
По думите му, причина за крайно лошата оценка на ръководството на министерството за Надзора на ББР е и че Банката не 
успява да достигне законовия лимит от 5 млн. лв. на кредит и раздава кредити в размер на средно едва 350 хил. лв. 
„За постигане на целите им е нужно да отпускат по 1000 кредита на година или 4 на ден, но с този капацитет на банката и 
без клонова структура тези цели са научна фантастика“, каза Якимов. Той добави, че именно това е знак за лошото 
планиране от страна на Надзорния съвет. 
„Това беше причината да пристъпим към мярката с петкратното намаляване на заплатите им от 10 хиляди на 2 хиляди 
лева“, каза още началникът на кабинета на министъра и уточни, че това са пазарните нива на заплащането на членове на 
надзорите и в други банки. „Те се събират веднъж на месец или на тримесечие, не се занимават с оперативната работа на 
банката, с която се занимават Управителните съвети, но Надзорът носи отговорност за стратегическото развитие, а именно 
със стратегията и плана на ББР ние установихме проблем“, поясни Якимов. 
На въпрос за одита на Сметната палата, той бе категоричен, че тя е независима институция и няма как министерството да 
разполага с вътрешна информация за конкретни кредити в обхвата на одита. „Става дума за планиран одит, който се очаква 
да приключи до месец и половина – два и с обхват 2020-2021 г. След него ще има доклад, който се надявам следващият 
министър да изпълни. Надявам се и наследникът на министър Пулев да има същият интегритет като настоящият министър 
на иновациите и растежа“, подчерта Якимов. 



18 

 

Относно новите мерки на МИР за укрепване на ББР Якимов посочи, че ще се подобри  експертизата на Надзорния съвет с 
нови членове на същите, по-ниски заплати. 
Припомняме, че министър Александър Пулев съобщи в петък, пред БНТ, и друга мярка за прозрачност - публикуването на 
част от кредитите на ББР на платформата на Българската фондова борса, където документите да са напълно публични.  
 
√ Повишение с 21.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 661.94 лв. за MWh с ден за доставка 26 
септември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 661.94 лв. за MWh с ден за доставка 26 септември 2022 г. и обем от 57 408.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
покачване с 21.4 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 783.71 лв. за MWh, при количество от 28 990.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (28 418.70 MWh) е на цена от 540.16 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 486.55  лв. за MWh и количество от 2388.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 281.74 лв. за MWh (2521.2 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 958.34 лв. за 
MWh при количество от 1975.2 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 516.16  лв. за MWh при обем от 2026 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 545.20 лв. (278.75 евро) за MWh за 25 септември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 26 септември 2022 г. се повишава до 661.94 лв. за MWh ( скок от 21.4 %) по данни на БНЕБ или 338.44 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 25 септември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 705.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 632.72 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                       MW 
АЕЦ     22,09%    1069.14 
Кондензационни ТЕЦ   50,66%    2451.68 
Топлофикационни ТЕЦ   2,99%    144.6 
Заводски ТЕЦ    1,75%    84.58 
ВЕЦ     0,20%    9.7 
Малки ВЕЦ    1,33%    64.28 
ВяЕЦ     4,87%    235.57 
ФЕЦ     15,73%    761.32 
Био ЕЦ      0,39%     18.95 
Товар на РБ         3239.66 
Интензитетът на СО2 е 452g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Увеличение на цените по енергийните борси на Европа за понеделник 26 септември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 338,44 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 341,99 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 338,44 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 26 септември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 400,71 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 276,18 евро/мвтч. Най-високата цена от 489,99 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 
144,05 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 65 433,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 26 септември ще бъде 341,99 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 124,61 гвтч. Максималната цена ще бъде 489,99 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 149,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 26 септември е 336,09 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 396,72 евро/мвтч. Най-високата цена от 480,23 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч тя ще бъде 143,34 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 75 494,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 26 септември на Словашката енергийна борса е 341,75 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 20 ч и тя ще е 475,81 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 145,24 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 299,45 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 449,69 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 136,26 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 26 септември е 315,97 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 368,58 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 53 199,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 20 ч и тя ще достигне 443,82 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 136,39 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 245,93 евро/мвтч на 26 септември. Пиковата цена ще бъде 
255,80 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 454 583,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 419,01 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч тя ще бъде 98,22 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 26 септември ще се продава за 345,46 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще e и най-високата цени в този пазарен сегмент в цяла Европа. 
 
√ Германия ще получава природен газ от ОАЕ още тази зима 
Обединените арабски емирства ще доставят газ и дизел на Германия още тази година. Това договори германският канцлер 
Олаф Шолц по време на визитата си в региона. През следващите месеци Германия ще получи 137 000 кубически метра 
втечнен газ от Обединените арабски емирства. Синьото гориво ще бъде доставено с кораби до Хамбург, предаде БНР. 
Канцлерът Олаф Шолц бе на двудневна визита в региона, за да намери възможно най-много източници на газ в настоящата 
криза. 
Германската делегация посети Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства. Договорени са и дългосрочни 
доставки на втечнен газ. 
Германската енергийна компания RWE подписа дългосрочен договор с държавната Арабска газова компания. Договор с 
тях подписа и германският енергиен гигант Hoyer (Хойер) - те ще купят 33 000 тона дизел, който ще бъде доставен още до 
края на месеца. Още 250 000 тона дизел ще бъдат доставени до края на годината. 
Шолц се срещна със саудитския престолонаследник в Джеда, Саудитска Арабия. 
 
√ 75% от французите подкрепят производството на атомна енергия 
Голяма част от обществото във Франция (75%) подкрепя производството на атомна енергия в страната, показва 
социологическо проучване на Ifop Group, по поръчка на вестник Journal du Dimanche. Допитването е направено сред 1003 
души в периода 8-9 септември. Едва 6% от хората са „напълно против“ атомната енергия. 
65% от французите се обявяват за изграждането на нови реактори в страната, което е увеличение от 14 пункта, в сравнение 
с допитване по въпроса преди година. Сред хората, подкрепящи производството на атомна електроенергия, има голяма 
разлика между мъже и жени. 83% от мъжете са „за“, в сравнение с 68% от жените. 
Това проучване също така дава възможност да се разбере какво е възприятието на французите за ядрената енергия. За 
81% от тях тя е основен фактор за енергийната независимост на Франция, за 71% е надежден източник, а за 67% - евтина 
електроенергия. 
 
√ Загубите доминират трета поредна седмица на пазарите на акции в Европа и САЩ 
На БФБ най-голям спад отчита измерителят на българските „сини чипове“ SOFIX (-2.42%), следван от равно 
претегления BG TR30 (-2.18%), широкия BG BX40 (-1.93%) и секторния BT REIT (-1.20%) 
Загубите по пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан, вкл. и в България се задълбочават и през четвъртата 
седмица на септември (19-23), при това за трета поредна седмица. Сред притесненията на инвеститорите, които се сочат 
и за основна причини за продължаващия общ низходящ тренд по фондовите борси, е водената парична политиката на 
стремително покачване на лихвите от централните банки, но въпреки това, финансовите регулатори все още не могат да 
се справят с галопиращата инфлация. 
Четири от големите банки повишиха основните си лихви през миналата седмица: Федералният резерв на САЩ (Фед - 
централната банка на САЩ), в сряда (21 септември) за трети пореден месец вдигна лихвите със 75 базисни пункта и 
прогнозира, че те ще достигнат 4.6% през 2023 г.  
Банката на Англия (BoE) повиши лихвите с 50 базисни пункта в четвъртък (22 септември) – седмото й поредно увеличение 
от началото на годината – и заяви, че икономиката на Обединеното кралство вече е в рецесия. Също в четвъртък 
Швейцарската национална банка (SNB) повиши своя основен лихвен процент до 0.5%, промяна, която слага край на ерата 
на отрицателни лихви в Европа – швейцарската банка беше последната. 
Норвежката централна банка (Norges bank) повиши основните си лихви с половин процент от 1.75% до 2.25%, достигайки 
най-високото си ниво от 2011 година. 
Резултатите, обаче, притесняват инвеститорите, защото инфлацията продължава да държи високи нива, макар че е 
отчетеното забавяне на ръста за втори пореден месец в много страни, както и в САЩ (за август са регистрирани 8.1%, през 
юли 8.5% и рекордните 9.1% през юни). Комбинацията между постоянно и паралелно покачване на инфлацията и на 
лихвите води до рецесия, предупреждават вече много анализатори. 
Седмичната равносметка за Западна Европа е трето поредно седмично понижение за пазарите на акции, като общият 
индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 приключи със спад от 4.37%, а от националните измерители на 
„сините чипове“ с най-голямо понижение е испанският IBEX 35 (-5.02%), следван от френския САС 40 (-4.89%), италианския 
FTSE MIB (-4.54%), британския FTSE 100 (-3.88%) и германския DAX (-3.59%). 
От другата страна на Атлантика, борсата на „Уолстрийт“ в Ню Йорк регистрира също значителна седмична загуба. С най-
голям спад през отминалите пет работни дни завърши технологичният Nasdaq Composite (-5.07%), следван от широкия S&P 
500 (-4.64%) и индустриалния Dow Jones (-3.99%).   
Седмичната равносметка за БФБ 
През четвъртата седмица на септември (19-23, по-кратка 4-дневна заради официалния празник за Съединението) 
Българската фондова борса (БФБ) приключва търговията с понижения и за четирите индекса, какъвто е трендът и на 
„Уолстрийт“ в Ню Йорк, и на борсите във Франкфурт, Милано, Париж, Лондон и Рим, при това съвпадението на тренда е за 
трета поредна седмица. Най-голям спад отчете измерителят на българските „сини чипове“ SOFIX (-2.42%), следван от 
широкия BG BX40 (-0.55%), равно претегления BG TR30 (-0.033%), измерителя на българските „сини чипове“ SOFIX (-0.24%) 
и секторния BT REIT (-0.03%) 
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Предишните две седмици също и четирите индекса затвориха на червено. Най-голям спад в периода 12-16 септември 
отчете широкият индекс BG BX40 (-0.55%), следван от равно претегления BG TR30 (-0.033%), измерителя на българските 
„сини чипове“ SOFIX (-0.24%) и секторния BT REIT (-0.03%). В първата седмица на септември (5-9) най-голям спад регистрира 
SOFIX (-1.43%), следван от BG BX40 и BG TR30 (и двата със спад от 0.07%) и секторния BT REIT (-0.03%). 
На годишна база, спрямо 23 септември 2021 година, и четирите индекса са с повишение: най-голямо е регистрирано от 
BGTR 30 (+11.77%), следван от BG REIT (+11.21%), BGBX 40 (+5.28%) и SOFIX (+5.07%). 
БФБ отчете по-висок седмичен оборот 
спрямо предходната седмица (12-16 септември). Осъществени са 1 548 сделки с 5 601 747 лота за 10 192 378 лева, спрямо 
2 213 сделки с 8 234 978 лота за 9 742 686 лева или с 665 сделки и , 2 633 231 лота по-малко, но с 449 692лева повече. 
Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха само 8 дружества, при 15 дружества през предходната седмица. Най-
голям седмичен оборот отчете германската Volkswagen AG (VOW3) с 26 сделки за 472 092 евро (923 318 лева), следвана от 
НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR) с 6 сделки за 789 810 лева; Софарма Трейдинг АД (SFT) с 82 сделки за 666 539 
лева; НДФ Динамик (DYN) с 6 сделки за 642 000 лева; Градус АД (GR6) с 18 сделки за 443 049 лева; Грийн Таун Проджектс 
АД (GTP) с една сделки за 399 000 лева; Софарма АД (SFA) с 54 сделки за 379 050 лева; 235 Холдингс АД (235H) с една сделка 
за 242 000 лева. 
В тази група на най-оборотните емисии за втора поредна седмица попадат германската Volkswagen AG (VOW3); НДФ 
Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7); НДФ Динамик (DYN) и Софарма Трейдинг АД (SFT). 
Осемте дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 4 484 766 лева, формират 44.00% от 
седмичния оборот на БФБ. 
След като и четирите индекса регистрират седмични понижения, 
губещите акции са повече от печелившите 
при съотношение 46% за губещите към 44% за печелившите и 8 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията 
също е по-голямо при губещите: при емисиите (63% за губещите към 18% за печелившите и 19 на сто без промяна) и при 
сделките (68% за губещите към 27% за печелившите и 5 на сто без промяна). 
Акценти от седмицата 
Три от индексите започнаха седмицата с променена база 
без промяна остава само специализираният BG REIT за компании със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). 
От базата на индекса на „сините чипове“ SOFIX се изваждат: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB), Монбат АД-
София (MONB) и Софарма трейдинг АД-София (SFT) и се добавят: Неохим АД-Димитровград (NEOH), Елана Агрокредит АД-
София (EAC) и Сирма Груп Холдинг АД-София (SGH). 
От базата на BG BX40 се изваждат: Електроразпределителни мрежи Запад АД-София (CEZD), Инвестиционна Компания 
Галата АД-Варна (GTH) и Петрол АД-София (PET) и се добавят: Телематик Интерактив България АД-София (TIB), Велграф Асет 
Мениджмънт АД-София (VAM) и Родна Земя Холдинг АД-София (HRZ). 
От базата на BG TR30 се изваждат: Албена АД-к.к. Албена (ALB), Електроразпределителни мрежи Запад АД-София (CEZD) и 
Градус АД-Стара Загора (GR6) и се добавят: Сирма Груп Холдинг АД-София (SGH), ТБ Централна кооперативна банка АД-
София (CCB) и Химснаб България АД-София (CHSB). 
КФН отписа двете енергийни дружества на Еврохолд от публичния регистър 
На 20 септември Комисията за финансов надзор (КФН) отписа двете енергийни дружества на Еврохолд от публичния 
регистър: „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, гр. София (с предходно наименование „ЧЕЗ Разпределение 
България” АД) и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 1 928 000 (един милион деветстотин двадесет 
и осем хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална 
стойност 1 (един) лев всяка, и „Електрохолд Продажби“ AД, гр. София (с предходно наименование „ЧЕЗ Електро България” 
АД) и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, поименни, 
безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка. На практика 
търговията с акциите на двете дружества бе спряна от БФБ още на 9 септември, само два дни (7 септември), след като 
приключи процедурата на изкупуване на акциите от миноритарните акционери, които мажоритарният собственик преди 
това не е притежавал (търгово предложение). Формално решението за спиране на търговията е от 23 септември. 
Биодит набра близо 1.7 млн. лева от увеличението на капитала 
Компанията Биодит АД (BDT), чийто акции се търгуват на пазара за развитие BEAM, обяви за успешно увеличението на 
капитала. От съобщението на БФБ става ясно, че в резултат от проведената подписка за предлагане на акциите от 
увеличението на капитала на дружеството, приключила на 19.09.2022 г., са записани и заплатени общо 999 020 броя, 
обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност от 1 лев, всяка акция. 
Общата номинална стойност е 999 020 лева и обща емисионна стойност 1 698 334 лева. 
В резултат на осъщественото предлагане капиталът на Биодит АД ще бъде увеличен от 13 820 583 броя акции на 14 819 
603 броя акции, като всички издадени от емитента акции ще бъдат допуснати за търговия на пазар BEAM. 
Динамика на индексите на БФБ* 
Седмичният преглед (19-23 септември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба: 
- при SOFIX е регистрирано седмично понижение с 2.42% спрямо спад с 0.24% в предходната седмица. През отминалите 
пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 2 902 784 лота за 7 585 553 лева 
спрямо 2 772 686 лева седмица по-рано; 
- при BGBX 40 е отчетен спад с 1.93% спрямо понижение с 0.55% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 4 187 832 лота за 12 926 834 лева 
спрямо 3 782 866 лева седмица по-рано; 
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- при BGTR 30 е регистрирано понижение с 2.18% при спад от 0.33% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 2 323 094 лота за 
9 934 620 лева спрямо 3 493 624 лева седмица по-рано; 
- секторният BG REIT е със спад от 1.20% при понижение от 0.03% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 290 087 лота за 743 371 лева спрямо 320 193 
лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
- Атоменергоремонт АД (ATOM) е начело в групата на най-печелившите акции със седмичен ръст от 19.33% от една сделка 
с 5 акции за 31 лева на 23 септември, при последна цена от 6.200/акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева; 
- Грийн Таун Проджектс АД (GTP) е с повишение от 9.62% и оборот от 399 000 лева, при последна цена от 22.080 лв./акция 
и пазарна капитализация от 92 545 200 лева; 
- Монбат АД (MONB) е с ръст от 6.25% и седмичен оборот от 98 809 лева, при последна цена от 5.100 лв./акция и пазарна 
капитализация от 198 900 000 лева; 
- Син Карс Индъстри АД (SIN) отново е в групата на най-печелившите акции втора поредна седмица с нарастване от 4.59% 
и оборот от 186 734 лева, при последна цена от 1.140 лв./акция и по висока пазарна капитализация до 23 419 783 лева от 
22 392 599 лева седмица по-рано; 
- М+С хидравлик АД (MSH) е с повишение от 2.27% и оборот от 23 938 лева, при последна цена от 9.000 лв./акция и пазарна 
капитализация от 355 006 800 лева; 
Най-губещите акции 
- Илевън Кепитъл АД (11C) начело в групата на най-губещите акции, с понижение от 14.35% и оборот от 35 675 лева, при 
последна цена от 18.500 лв./акция и пазарна капитализация от 42 578 268 лева; 
- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) е със загуба от 4.02% и оборот от 70 731 лева, при последна цена от 2.820 лв./акция и 
пазарна капитализация от 15 042 108 лева; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) е със спад от 13.79% и оборот от 69 788 лева, при последна цена от 0.750 лв./акция и пазарна 
капитализация от 13 769 137 лева; 
- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е с понижение от 7.56% и оборот от 18 786 лева, при последна цена от 2.220 лв./акция и пазарна 
капитализация от 6 683 013 лева; 
- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е със спад от 7.51% и оборот от 102 187 лева, след като в предходната седмица 
бе в групата на най-печелившите емисии с повишение от 8.12% и седмичен оборот от 102 618 лева. Тази седмица последна 
цена е 1.160 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 203 407 952 лева от 219 934 848 лева седмица по-рано. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите четири работни дни (19-23 септември) с книжата на: 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 84 926 акции за 69 788 лева, след което цената им се е понижила с 
13.79%, при последна цена от 0.750 лв./акция и пазарна капитализация от 13 769 137 лева; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август сък 150 акции за 210 
лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.400 лв./акция и пазарна капитализация от 18 670 218 
лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 3 100 акции за 2 150 лева, след което цената им не се е променил, при 
последна цена от 0.700 лв./акция и пазарна капитализация от 17 575 887 лева; 
- Атоменергоремонт АД (ATOM) е реализирана сделка с 5 акции за 31 лева на 23 септември, след което цената им се е 
повишила с 19.23%, при последна цена от 6.200/акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирана сделка, като последната е била на 14 септември, с 10 акции за 36 лева, 
след което цената им се е повишила с 2.86%, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 
лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата работна седмица не са 
реализирани сделки, като последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите 
книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 29 август с 2 акции за 40 лева, след което 
цената ми не се е променила, при последна цена от 20.000 лв./акция и пазарна капитализация от 174 100 800 лева; на БФБ 
се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но през отминалата седмица не са реализирани сделки, като 
последната е била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е 
променила. 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) е реализирана една сделка на 23 септември с 15 акции за 24 лева, след което цената им 
не се променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 46 268 781 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации 
за 286 000 лева при номинална стойност от 1000 лева номинал/брой, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000 лева номинал/брой; 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg. 
* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото 
едни и същи емисии са включени в два и повече индекса. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
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Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg 
 
Мениджър 
 
√ Над 6 милиона и половина са имащите право да гласуват на 2 октомври 
На 22 септември получихме информация от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, 
че около 6 милиона и 600 хиляди са всички български граждани, които имат избирателни права, независимо къде живеят 
по света. Това заяви пред bTV зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева. 
Тя поясни, че ако се прави съпоставка с преброяването трябва да се разбере, че в него са участвали българските граждани, 
които са били на територията на страната и са пожелали да бъдат преброени или са намерени в жилищата, в които живеят, 
от преброителите. 
 „Не можем да съпоставяме броят на избирателите по избирателните списъци, защото български граждани с българско 
ЕГН и постоянен адреси, защото гражданин, който може 30 години да не е идвал в България фигурира в избирателните 
списъци“, обясни тя. 
Матева каза, че не е имало правно основание за разкриване на подвижни секционни избирателни комисии за 
карантинираните заради пандемията хора, както се случи при предходните избори, тъй като няма извънредна епидемична 
обстановка. „Взехме решение, че тези избиратели ще гласуват с подвижните секционни комисии за хора с трайни 
увреждания. Кметовете на общини, в зависимост от броя на подадените заявления от лица с трайни увреждания и от 
поставени под карантина, ще разпределят времето през деня, когато те могат да гласуват. Първо ще гласуват избирателите 
с трайни увреждания, след което тези под карантина“, добави тя. 
„За да се успокои обществото ще се броят контролните разписки от машините. Резултатът от изборите е това, което е 
записано в машините. ЦИК реши, че е добре да се направи 100% преброяване, за да няма поводи да се говори срещу 
изборния процес. Един от ефектите на машинното гласуване е бързата обработка на резултатите“, уточни говорителят на 
ЦИК. 
Вече се извършва инсталацията на софтуера на машините, които ще бъдат използвани в изборния ден а 2 октомври. 
„От всичко, което чуваме, не се очаква висока избирателна активност. В последната седмица на предизборната кампания 
очаквам избирателите да преценят, че това е техен дълг, а начинът, по който се управлява държавата, зависи от нас“, 
подчерта Матева. 
 
√ Леко поскъпване на петрола след резкия спад на цените в петък 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник на фона на опасенията от по-ниско търсене на горива и 
очакваната глобална рецесия, тъй като нарастващите лихвени проценти и скока на щатския долар ограничава способността 
на потребителите от други страни да купуват петрол, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,80 долара, или 0,93%, до 85,35 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,73 долара, или 0,93%, до 78,01 долара за барел. Цените и на двата сорта 
се сринаха с около 5% в петък до най-ниското си ниво от януари. 
Доларовият индекс, който следи хода на американската валута спрямо кошницата от шест основни конкурентни валути, се 
покачи до 20-годишен връх в понеделник. 
По-силните зелени пари имат тенденция да ограничават търсенето на петрол, деноминиран в долари, тъй като купувачите, 
използващи други валути, трябва да харчат повече, за да купуват суровината. 
Централните банки в много страни потребителки на петрол, включително Съединените щати, повишиха лихвените 
проценти, за да се борят с нарастващата инфлация, което доведе до опасения, че затягането може да предизвика забавяне 
на икономиката. 
„На фона на затягането на глобалната парична политика от ключовите централни банки за потушаване на повишената 
инфлация и покачването на зелените пари към повече от 20-годишни върхове, опасенията за икономическо забавяне се 
повишиха, а това действа като ключов насрещен вятър за цените на суровия петрол“, коментира Суганда Сачдева от 
Religare Broking. 
Сачдева очаква, че цената на WTI може да намери своето дъно при 75 долара за барел, докато за сорта Брент това равнище 
ще е 80 долара за барел. 
Сътресенията на петролния пазар от войната в Украйна и санкциите на Европейския съюз срещу руския суров петрол, които 
трябва да влязат в сила през декември, оказаха известна подкрепа на цените. 
Главният изпълнителен директор на енергийния търговец Vitol Ръсел Харди каза, че доставките на горива са засегнати от 
пренасочването на руски петролни продукти, които се очаква да потекат към Азия и Близкия изток, докато доставките от 
тези региони отиват за Европа. 
Освен това Харди каза на петролна конференция в Сингапур, че се очаква повече от милион барела на ден американски 
суров петрол да отива в Европа, за да запълни празнината, оставена от руските доставки. 
Ръководителят на колумбийската държавна енергийна компания Ecopetrol каза на същата конференция, че страната 
продава повече петрол в Европа, заменяйки руските доставки, и че вижда нарастваща конкуренция за пазарен дял в Азия. 
Вниманието е насочено към това, което Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, 
начело с Русия, известни като формата ОПЕК+, могат да направят, когато се срещнат на 5 октомври, след като се 
споразумяха да намалят умерено добива на последната си среща. 
Но тъй като ОПЕК+ произвежда доста под целевия си добив, всяко обявено намаление може да няма голямо влияние върху 
предлагането. 

https://business.dir.bg/pazari/zagubite-dominirat-treta-poredna-sedmitsa-na-pazarite-na-aktsii-v-evropa-i-sasht
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/govoriteljat-na-cik-nad-6-miliona-i-polovina-sa-imashtite-pravo-da-glasuvat.html
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√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Пияни и дрогирани 6411 + "патриота" убиец с поршето. До юли 520 са вече в затвора 
в. Телеграф - Климатикът най-евтин за зимата 
в. Телеграф - Джипита дерат с такса здравен картон 
в. Труд - Вдигат само старите пенсии 
в. Труд - С 200 км/ч "Порше панамера" блъсна автомобил с французи 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Борисов: Няма да дебатирам с Петков и Василев, които поръчаха ареста ми 
в. 24 часа - Връщат ББР в големите кредити, но само c друга банка 
в. Телеграф  - Бумът при жилищните кредити продължава 
в. Труд - Забавянето на новия дълг ще струва 100 млн. лв. на година 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Асен Василев, съпредседател на ПП, бивш вицепремиер и финансов министър: Пари в държавата има. Пенсии 
и заплати трябва още да растат, а цените на ток и газ да останат същите. 
в. 24 часа - Кънчо Стойчев, социолог: Заплахата за България е реална и ескалацията в Украйна след изборите у нас ще 
промени решително конфигурацията. 
в. Телеграф - Йордан Чорбаджийски, Председател на Националната лозаро-винарска камара: Половината вино и ракия е 
от гаражни фабрики 
в. Труд - Водачът на листите на ИТН в пловдив и Хасково Гроздан Караджов: Българите с родните заплати не трябва да 
плащат стоките и услугите на европейски цени 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Мрачната тайна на социолозите 
в. Телеграф - Въглеродният отпечатък на студа 
в. Труд - Провалът на левичарските "народни" конституции 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За новата фаза на войната в Украйна, референдумите и руската мобилизация. Гости: Йордан Божилов; ген. Атанас 
Запрянов 

- Как да преодолеем кризите у нас и какви са спешните решения? Гост: Цветан Цветанов - бивш министър на 
вътрешните работи 

- Какви са шансовете за стабилно управление след изборите? Гости: Юрий Асланов - социолог; Юлий Павлов – 
социолог 

- Какви мерки трябва да предприеме държавата след поредната тежка катастрофа, отнела човешки живот в 
столицата 

- Кой е човекът, спасил мъж по време на автомобилното състезание „Писта София"? 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- Изборът на България. Гост: Георги Свиленски - „БСП за България" 
- Поредна смърт на пътя 
- Агресия между ученици в междучасието 

 
√ Предстоящи събития в страната на 26 септември 
София. 

- От 10.00 часа в Медико-биологичен комплекс (вътрешен двор), ул. "Здраве" 2 ще се състои тържествено откриване 
на учебната 2022/2023 година. 

- От 10.00 часа в Министерството на правосъдието ще се проведе брифинг на тема посещението на мисия на 
Венецианската комисия и предстоящия избор на директор на Националната следствена служба. 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконфернеция, на която ще бъдат огласени данни от 
социологическо изследване на агенция "Омега Рисърч". Участници: проф. Нако Стефанов, Йордан Гергов, Светозар 
Съев, Димитър Байрактаров, Райна Стаменова, Елена Нонева, адв. Иван Денев. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на Съюзите на учените (СУБ), на физиците (СФБ), 
на математиците (СМБ) и на химиците (СХБ) в България по повод Международната година на фундаменталните 
науки за устойчиво развитие и Европейската нощ на учените. 

- От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на клуб "Политическа академия" се срещна с 
българските граждани в много градове на страната и инициира дебати по фундаментални въпроси за 
гражданското представителство, обществено значимите теми и истинските решенията за изход от дълбоката 
политическа и институционална криза, в която се намира българската държавност. 

- От 13.00 часа в Хотел Балкан, зала "Роял", ще се проведе събитие на секция: "Единен пазар, потребление и 
производство" (INT секцията) на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциация на 
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индустриалния капитал в България на тема: "МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни 
професии: възможности и предизвикателства на зеления преход". 

- От 15.00 до 17.00 часа в СОБАЛ "Пентаграм", по повод Световния ден на ретината, ще се проведе съвместна 
инициатива на Специализирано очна болница "Пентаграм" и пациентската организация "Ретина България", които 
организират безплатни очни прегледи. 

- От 15.00 часа в Посолството на Република Полша в София, ул. "Хан Крум" №46, ще бъде открита изложбата "Мамо, 
аз не искам война!". Изложбата ще открият посланикът на Република Полша в България Мачей Шимански и 
посланикът на Украйна в България Виталий Москаленко. 

- От 18.30 часа в Зала 3 на Национален дворец на културата (пл. "България" 1, София), Със своите мемоари 
"Свидетелства за прехода 1989-1999 г." Иван Костов започна да говори за трудния път за модернизирането и 
европеизирането на България. Три години по-късно продължава разказа си за българския преход като разкрива 
на читателя как изглежда "Политиката отвътре". 

*** 
Бургас. 

- От 20.00 часа на фасадата на ЖП ГАРА - Бургас, ще започне грандиозно 3D видео-мапинг шоу поставя началото на 
тазгодишното издание на фестивала за съвременно изкуство ВОДА 

*** 
Варна. 
 

- От 10.00 часа в двора на университета, пред сградата на Ректората ще се проведе официалното откриване на 
академичната учебна година на Технически университет - Варна. 

- От 11.00 часа в сградата на Юнашкия салон - гр. Варна ще проведе пресконференция , по повод осмият 
международния клубен турнир по пожароприложен спорт за купа "Одесос". 

- От 14.00 часа на територията на "Градски транспорт" ЕАД - Варна, ул. "Тролейна" №48, след ще бъдат доставени 
отпечатаните за област Варна изборни книжа и 405 600 бр. бюлетини. 

- От 19.00 часа в Градската художествена галерия, под мотото "Имена от бъдещето" оценената вече от варненската 
публика цигуларка Йоанна Русева ще гостува заедно с пианиста от Франция Гийом Венсан. В програмата на 
концерта на 26 септември в Градската художествена галерия са творби основно от френски и български 
композитори. 

*** 
Плевен. 

- От 08.00 часа в сградата на Областна администрация ще бъдат получени изборните книжа във връзка с 
произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. В същия ден по одобрен от Областния 
управител на Област Плевен Иван Петков график, от 13:00 часа ще започне раздаването им на 11-те общини от 
Област Плевен. 

- От 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Областният управител на Област Плевен Иван 
Петков свиква работна среща във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за народни 
представители. 

*** 
Шумен. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на служители на Археологическия музей във 
Велики Преслав по повод организиран информационен ден за работата си по проекта "Новото сияние на 
Симеоновия Златен Век", който ще изпълняват с финансовата подкрепа на Националния фонд "Култура". 
Информационният ден след пресконференцията ще продължи в Археологическия музей във Велики Преслав. 

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

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

