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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
3е-news.net 
 
√ Малките и средни предприятия са най-големият работодател в България, но се нуждаят от гъвкавост за постигане на 
целите на зеления преход 
Необходима е всеобхватна програма за прехода към въглеродно неутрална икономика, облекчаване на регулаторната 
среда, достъпа до финансиране и иновациите 
Малкият бизнес е най-големият работодател в България, като на него се падат над три четвърти от работните места и над 
две трети от брутната добавена стойност, създавана в България. В същото време малките и средните предприятия (МСП) 
не са напълно наясно с последиците от конкретните политики и изисквания в областта на климата и околната среда, нито 
с това как да се приспособят към тях, защото не разполагат с необходимия административен капацитет. 
Проблемът става все по-тежък, заради бързата промяна на законодателството, административните актове, финансовите 
изисквания, високите разходи, а като цяло и на средата. За да се запази като основа малкият бизнес са необходими 
широкообхватни и целенасочени мерки за прехода към устойчивост. Това заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев на форума на високо равнище, който се провежда в София на тема 
"МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления 
преход", който е организиран от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). 3е-news е медиен партньор. 
Васил Велев не подмина и факта, че малкият и среден бизнес се бори, както с последиците и от пандемията от 
коронавируса, и от войната в Украйна довели до високите цени на електроенергията и на природния газ, недостига на 
доставки на редица суровини, материали и продукти. 
Затова смятаме, че е нужно да се предостави подходяща гъвкавост в графиците за изпълнение на целите на Зеления пакт, 
без да се ревизират крайните цели и крайните срокове, каза Велев. По думите му малките и сред предприятия се нуждаят 
от всеобхватна програма за прехода към въглеродно неутрална икономика, облекчаване на регулаторната среда, достъпа 
до финансиране, до иновации, улеснен достъп до чуждите пазари. 
Не успяхме да отговорим на два въпроса при предварителното обсъждане на Националния ни съвет: Ако действително 
приоритет на приоритетите е опазването на околната среда, на климата, защо тогава палим наново въглищни централи? 
Кое е по-важно да от това да оцелее планетата и как ЕК смята да постигне това без участието на индустрията, постави 
въпрос Велев и допълни, че е добре да се намери отговор на тези въпроси. 
Преходът към зелена икономика е предизвикателство като цяло за икономиката, но в частност и за малките, 
микропредприятията, за свободните професии. Това заяви от своя страна Ален Койор, председател на секция "Единен 
пазар, потребление и производство" (INT), Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК), в онлайн приветствие 
към участниците във форума. 
Малките и средните предприятия са водещи, на тях се дължи половината от икономиката и имат водеща роля за 
стабилността на европейското общество. Те отговарят за почти половината от БВП, над половината от заетостта, има 
значение за конкурентоспособността на Европа, посочи още Койор. 
Председателят на Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК), посъветва промените в законодателството трябва 
да се правят така, че малките фирми да могат лесно да прилагат изменените законодателни актове. 
Той се спря и на енергийния преход като ключово предизвикателство за малкият и среден бизнес. Заради агресията срещу 
Украйна ситуацията със суровините е критична, има ръст на цените на енергоизточниците и ЕС трябва да даде ясен отпор 
на тези предизвикателства, заяви Ален Койор. Според него дигиталният подход е добър начин за внедряване на 
регионално ниво. 
Лошата новина е, че българската икономика е най-енергоинтензивна. Добрата новина е, че има пари за подкрепа на 
малките и средни предприятия за иновации. Това заяви от своя страна министърът на иновациите и растежа Александър 
Пулев, който също взе участие във форума. По думите му , средствата за иновации и за "Зелен преход“ по отношение на 
малките и средни предприятия вървят по три канала. 
Първият е Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Планът работи и е отворен. По него фирмите ще 
получат 520 млн. лева за проекти със "зелен етикет". 200 млн. лева от тези средства ще стигнат до бизнеса още през тази 
година, увери Пулев. Фокусът тук са проекти за ВЕИ централи на малки и средни фирми. Става въпрос за фотоволтаични 
централи с батерии за съхранение на енергия. 
Останалите 320 мн. лева ще са за гаранционни финансови инструменти и за проекти за кръгова икономика, уточни 
министърът. 
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Вторият канал е програмата "Конкурентоспособност и иновации" с ресурс от 1 милиард лева. Програмата е с общ бюджет 
3 милиарда лева, като тук има основно направление в зеления преход за решаване на предизвикателства като енергийна 
ефективност, въвеждане на ВЕИ и на кръгова икономика, каза още министърът. 
Александър Пулев увери също така, че в Европейската комисия е входирана и друга основна програма, касеща 
структурните фондове за конкурентоспособност и иновации, която е на стойност 3 млрд. лева. 
Третият канал е програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация", чийто 
бюджет е 2 млрд. лева. При нея ще търсим съдействие на фирмите с научноизследователската общност, посочи 
министърът. 
Малкият и среден бизнес отговаря за над 90 процента от производството и над 50 процента от заетите хора в света. 
Цифрите биха били и по-високи, ако включим неформалните малки и средни предприятия, заяви Цъюн Цзо, управляващ 
директор, Дирекция за техническо сътрудничество и устойчиво индустриално развитие към Организацията на ООН за 
промишлено развитие (UNIDO). 
В бъдеще ще има нужда от още повече заетост и секторът на МСП ще става все по-важен и то в развиващите се страни. 
Малкият бизнес е по-податлив на различни сътресения и намира по-трудно финансиране, посочи Цзо. Насърчаваме 
инвестиции и за повишаване ефективността на фирмите, за да имат те по-добра принадена стойност. Стремим се да 
подкрепяме малките и средни фирми до международните пазари. Например, в изграждане на инфраструктура, посочи 
Цзо. 
Целта ни е чрез иновации да предлагаме подкрепа за "чистите" предприятия, тази практика се предлага в над 50 държави 
по света, каза Цзо. 
Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева също определи като ключова ролята на малките и 
средните предприятия за осъществяване зеления преход и насочването на икономиката към модела на кръгова 
икономика. 
По думите й, в средата на октомври предстои да бъде предложен на заседание на правителството проект на стратегия и 
план за действие към прехода към кръгова икономика на България - 2022-2027 г. 
Двата документа са насочени към оценка и въвеждане на стимули за по-ефективно използване на природните ресурси, 
подкрепа на предприятия във финансиране на разходи за преминаване към нови модели и екодизайн на продуктите, както 
и анализ на възможностите за повишаване на изискванията за задължително съдържание на рециклирани материали в 
определени продуктови групи. Необходимо е премахване на бариерите приемането на зелени и кръгови бизнес модели, 
посочи заместник-министъра. 
Бизнесът трябва да интегрира моделите на кръгова икономика, да бъде по-ресурсно ефективен и в по-висока степен да 
подпомага опазването на околната среда, отбеляза пред участниците във форума и заместник-министъра на икономиката 
Димитър Данчев. Затова обаче са необходими политики в подкрепа на бизнеса и специално на малките и средни 
предприятия, уточни той. Според него политиката на икономическото министерство е напълно в синхрон с европейската. 
Той уточни, че вече е разработена Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия с хоризонт до 
2027 г. Стратегическите цели са насочени към повишаване на конкурентоспособността, специализацията на този тип 
компании, високотехнологичните производства. 
В стратегията са предвидени 6 приоритетни области на въздействие като предприемачество, достъп до пазари и 
финансиране, дигитализация и умения, по-добро регулиране и бизнес среда, околна среда. Мерките, заложени в 
стратегията, целят подобряване условията за малкия и среден бизнес за по-лесен достъп и използване на разнообразни 
източници на финансиране, улесняване на участието в обществените поръчки. В стратегията е отделено внимание и 
приоритетните области, свързани с околна среда и дигитализация. 
 
News.bg 
 
√ Васил Велев: Екологичният преход не е ориентиран към малкия бизнес 
Над ¾ от работните места са в малкия бизнес и на него се падат над 2/3 от брутната добавена стойност на страната. Малките 
и средни предприятия не са напълно наясно от последиците на конкретни политики спрямо климата и околната среда.  
Toва заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в Българя (АИКБ) Васил Велев на форум на тема "Малки 
и средни предприятия (МСП), предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и 
предизвикателства на зеления преход". 
По думите му малкият бизнес и средната класа са основата на демокрацията в страната - икономически независими хора, 
които не са подвластни и не се поддават на манипулация и влияние. За да се запази този дял, са необходими 
широкообхватни и целенасочени мерки за малкия бизнес и изискванията за прехода за устойчивост и възможности за 
управление на екологичния преход, по начин, който ще им помогне да развият своята конкурентоспособност, обясни 
Велев. 
Той посочи, че малките и средни предприятия се борят с възстановяването си от ковид пандемията и войната в 
Украйна. Необходимо е да се предостави подходяща гъвкавост и всеобхватна програма за микро-, малкия и среден бизнес 
за екологизиране и спазване на законодателството за прехода към въглеродно неутрална икономика, подчерта Велев. 
"Нека да видим и слонът в стаята. Не успяхме да си отговорим на два въпроса - ако наистина приоритет е опазване на 
околната среда, зеленият преход, въглеродно неутралната икономика, защо тогава палим наново въглищните централи? 
Как ЕС възнамерява да направи зеления преход без базова индустрия", недоумява Велев. 
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Сега ме изправени пред риска да приключим с базовата индустрия. Как ще направим зеления преход без метали, 
индустрия и химия, запита Велев и предупреди, че може да има системен бъг в софтуера на управление на Европейския 
съюз. 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: Ако наистина приоритет е опазването на околната среда, защо палим наново въглищните централи? 
Малките и средни предприятия не са напълно наясно от последиците на конкретни политики спрямо климата и 
околната среда, каза председателят на АИКБ на форум 
Над 3/4 от работните места са в малкия бизнес и на него се падат над 2/3 от брутната добавена стойност на страната. 
Малките и средни предприятия не са напълно наясно от последиците на конкретни политики спрямо климата и околната 
среда. 
Toва заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в Българя (АИКБ) Васил Велев на форум на тема "Малки 
и средни предприятия (МСП), предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и 
предизвикателства на зеления преход". 
По думите му малкият бизнес и средната класа са основата на демокрацията в страната - икономически независими хора, 
които не са подвластни и не се поддават на манипулация и влияние. За да се запази този дял, са необходими 
широкообхватни и целенасочени мерки за малкия бизнес и изискванията за прехода за устойчивост и възможности за 
управление на екологичния преход, по начин, който ще им помогне да развият своята конкурентоспособност, обясни 
Велев, цитиран от news.bg. 
Той посочи, че малките и средни предприятия се борят с възстановяването си от Ковид пандемията и войната в Украйна. 
Необходимо е да се предостави подходяща гъвкавост и всеобхватна програма за микро, малкия и среден бизнес за 
екологизиране и спазване на законодателството за прехода към въглеродно неутрална икономика, подчерта Велев. 
"Нека да видим и слона в стаята. Не успяхме да си отговорим на два въпроса - ако наистина приоритет е опазване на 
околната среда, зеленият преход, въглеродно неутралната икономика, защо тогава палим наново въглищните централи? 
Как ЕС възнамерява да направи зеления преход без базова индустрия", недоумява Велев. 
Сега сме изправени пред риска да приключим с базовата индустрия. Как ще направим зеления преход без метали, 
индустрия и химия, запита Велев и предупреди, че може да има системен бъг в софтуера на управление на Европейския 
съюз. 
 
Tribune.bg 
 
√ Велев: Малкият бизнес е най-големият работодател в България  
„Малкият бизнес, макар и да се нарича така е най-големият работодател в България - над 3/4 от работните места са в него 
и над 2/3 от брутната добавена стойност“. Това заяви Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) по време на откриването на съвместен форум на секция INT на Европейския икономически и 
социален комитет (ЕИСК) и АИКБ. 
Велев каза, че малките и средни предприятия се борят с икономическото възстановяване след пандемията, както и 
последиците от войната в Украйна. “Малкият бизнес и средната класа е основата на демокрацията в страната - 
икономически независими хора, които не се поддават на манипулация. За да се запази този дял трябва да бъдат запознати 
хората с управлението на екологичния преход, за да се запазят бизнесите,” категоричен е той, съобщава БГНЕС. Велев 
добави, че е важно да се зададе въпросът как ЕС мисли да направи зеления преход без базовата индустрия. „Това са 
въпроси, на които ние не постигнахме откриване на отговори, дано това да се случи“, обясни той. 
Alain Coheur, председател на секция “Единен пазар, потребление и производство” (ITN) ЕИСК каза, че институцията, за 
която той отговаря изпраща становища до Европейския съюз за състоянието на пазара. 
„Зелената сделка е предизвикателство за цяла Европа”, обясни той и добави, че дигитализацията предоставя огромна 
възможност за развитие на Европа. Той обясни, че войната в Украйна се отразява на предприятията и най-вече на работната 
ръка и обясни, че ЕС трябва да работи активно в посока справяне с тези предизвикателства. 
 
БТА 
 
√ Осигурени са пари за иновации и за "Зеления преход", увери министър Пулев 
Пари за иновации в малките и средните предприятия има, каза Александър Пулев министър на иновациите и растежа. Той 
се включи във форума „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и 
предизвикателства на зеления преход“ организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
В министерството на иновациите и растежа има приемственост и работим упорито за подкрепа на малките и средните 
предприятия с много добро ядро от експерти. Парите за иновации и за "Зелен преход“ в МСП вървят по три канала, каза 
Пулев. 
Първият е Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Планът работи и е отворен. По него фирмите ще 
получат 520 млн. лева за проекти със "зелен етикет". 200 млн. лева от тези пари ще стигнат да бизнеса още тази година - 
като фокусът са проекти за ВЕИ централи на малки и средни фирми. Става въпрос за фотоволтаични централи с батерии за 
съхранение на енергията. Останалите 320 мн. лева ще са за гаранционни финансови инструменти и за проекти за кръгова 
икономика, уточни министърът. 
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Вторият канал е програмата "Конкурентоспособност и иновации" с ресурс от 1 милиард лева. Програмата е с общ бюджет 
3 милиарда лева, като тук има основно направление в зеления преход за решаване на предизвикателства като енергийна 
ефективност, въвеждане на ВЕИ и на кръгова икономика, каза още министърът. 
Третият канал е програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" с бюджет 2 
млрд. лева. При нея ще търсим съдействие на фирмите с научно-изследователската общност, посочи министърът. 
Малкият и среден бизнес отговаря за над 90 процента от производството и над 50 процента от заетите хора в света. 
Цифрите ще са по-високи, ако включим неформалните малки и средни предприятия, каза Цъюн Цзо, управляващ директор, 
Дирекция за техническо сътрудничество и устойчиво индустриално развитие към Организацията на ООН за промишлено 
развитие (UNIDO), като изрази благодарност към държавата-домакин, на форума на високо равнище и на неговите 
организатори. 
В бъдеще ще има нужда от още повече заетост и секторът на МСП ще става все по-важен и то в развиващите се страни. 
Малкият бизнес е по-податлив на различни сътресения и намира  по-трудно финансиране, посочи Цзо. Насърчаваме 
инвестиции и за повишаване ефективността на фирмите, за да имат те по-добра принадена стойност. Стремим се да 
подкрепяме малките и средни фирми до международните пазари. Например, в изграждане на инфраструктура, посочи 
Цзо. 
 
√ Ренета Колева: Малките и средните фирми са ключови за зеления преход 
Целта ни е чрез иновации да предлагаме подкрепа за "чистите" предприятия, тази практика се предлага в над 50 държави 
по света, каза Цзо. 
Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева заяви по време на форум, че малките и средните фирми 
са ключови за зеления преход и насочването на икономиката към кръгов модел. Тя каза това на форум на високо равнище 
в София на тема "МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и 
предизвикателства на зеления преход", който е организиран от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). БТА е медиен партньор на срещата. 
Колева съобщи, че в средата на октомври предстои да бъде предложен на заседание на МС проект на стратегия и план за 
действие към прехода към кръгова икономика на България - 2022-2027 г. Двата документа са насочени към оценка и 
въвеждане на стимули за по-ефективно използване на природните ресурси, подкрепа на предприятия във финансиране 
на разходи за преминаване към нови модели и екодизайн на продуктите, както и анализ на възможностите за повишаване 
на изискванията за задължително съдържание на рециклирани материали в определени продуктови групи. Според 
заместник-министъра политиката трябва да се фокусира и върху премахването на бариерите пред приемането на зелени 
и кръгови бизнес модели.  
Заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев заяви по време на форума, че бизнесът трябва да 
интегрира моделите на кръгова икономика, да бъде по-ресурсно ефективен и  в по-висока степен да подпомага опазването 
на околната среда. По тази причина са нужни политики в подкрепа на бизнеса и специално на МСП в този нелек преход, 
допълни той. Данчев изтъкна, че провежданата от ведомството политика в подкрепа на МСП е изцяло в синхрон с 
европейската, като допълни, че вече е разработена Национална стратегия за насърчаване на МСП с хоризонт 2027 г. Сред 
стратегическите цели той посочи повишаване на конкурентоспособността, специализацията на МСП, 
високотехнологичните производства. В стратегията са предвидени 6 приоритетни области на въздействие, сред които: 
предприемачество, достъп до пазари и финансиране, дигитализация и умения, по-добро регулиране и бизнес среда, 
околна среда. Мерките, заложени в стратегията, целят подобряване условията за МСП в посока по-лесен достъп и 
използване на разнообразни източници на финансиране, улесняване на участието в обществените поръчки. Специално 
внимание в стратегията е отделено на приоритетните области - околна среда и дигитализация и умения, чрез които се 
адресират мерки в подкрепа на МСП, допълни Димитър Данчев. 
 
√ Малките предприятия се нуждаят от навременно подсигуряване на финансов ресурс, за да имат поощрение да 
инвестират в развойна дейност, смята експерт  
Малките предприятия се нуждаят от навременно подсигуряване на финансов ресурс, за да имат поощрение да инвестират 
в разработването на нови продукти. Това каза Румен Радев, член на Управителния съвет на Института за устойчив преход 
и развитие, на форум на високо равнище в София на тема "МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни 
професии: възможности и предизвикателства на зеления преход", който е организиран от Европейския икономически и 
социален комитет (ЕИСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). БТА е медиен партньор на срещата. 
Друг проблем за малките фирми е свързан с възможностите за достъп до човешки ресурс с висока квалификация. 
Обикновено в микро или малките предприятия, които са семеен тип, разполагат с такива кадри, когато някой член на 
семейството е получил такова образование, допълни Радев и изтъкна, че голяма част от кадрите с висока специализация 
предпочитат реализация в големи и утвърдени компании. По тази причина той смята, че е необходима поощрителна 
политика за такива кадри по отношение на малките фирми. 
Тези две условия са важни за утвърждаването на качествена и устойчива развойна дейност при този тип предприятия, каза 
Радев. 
Той цитира данни за 2021 г., според които по отношение на цифровизацията МСП са относително добре. Нещата стават 
рязко зле, когато говорим за инвестиции в развойна дейност и в разработване на нови продукти, каза експертът. 
По думите му и МСП имат иновационна активност, имат желание, но реалните пари, които са вложени, показват друга 
картина. Всяко трето от микро и малките предприятия е иновационно активно, всяко пето от тях има интерес към 
продуктови иновации и бизнес иновации. При големите предприятия този дял е между 64 и 77 процента, като при тях 
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продуктовите иновации са малко по-ниски. Делът на оборотите от продажбата на нов продукт или на усъвършенстван при 
микро предприятията е 3,8 на сто, в големите - не достига 5 процента. При 1 милион евро оборот при микро и малките 
предприятията едва 38 000-40 000 евро от тях идват от този вид нов продукт, каза експертът. 
Разходите за развойна дейност за микро, малки, средни или големи предприятия са балансирани. Съотнесени обаче към 
оборотите тези разходи  показват друго: при микро и малките предприятията - 0,1 процента, при средните - 0,2 на сто, при 
големите - 0,4 на сто. Това означава, че от 1 милион евро едно микро предприятие инвестира обороти под 1000 евро за 
развойна дейност, обясни експертът. 
 
√ Дигитализацията е средство, което би могло да засили зеления преход, каза Мариана Итева от "Веолия"  
Дигитализацията е средство, което би могло да засили зеления преход. Това каза заместник регионалният директор на 
"Веолия България" и регионален директор Индустриално развитие на "Веолия Централна и Източна Европа" Мариана 
Итева на форум на високо равнище в София на тема "МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни 
професии: възможности и предизвикателства на зеления преход", който е организиран от Европейския икономически и 
социален комитет (ЕИСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). БТА е медиен партньор на срещата.  
От гледна точка на енергийна ефективност дигитализацията може доведе между 5 и 25 процента намаляване на енергията. 
"Най-евтината енергия е спестената енергия", изтъкна Итева. Тя уточни, че в София има една от най-големите 
водопречиствателни системи в страната. Последните 10 години се инвестира в подобряване на ефективността на 
компаниите и това е най-големият клиент в лицето на "Софийска вода". Целта е 100 процента самозадоволяващи се нужди. 
Във Варна има една мрежа за топлоподаване, но промяната на тази система ще даде възможност да се намали 
необходимостта от топлина с 40 процента за сграда.  
В Полша се улавя водата от автомоторите и по този начин се постига енергия, която е без водородна, добави Итева. Това е 
технология, която се прилага в цял свят. "Веолия" рециклира вода. Използва се за производство за бира. Компанията има 
устройство за рециклиране на отпадъчни води. Тя се използва и за доставка на промишлените клиенти на компанията в 
Европа и Азия. Те използват рециклираната вода за напояване на зелени площи. С това се намалява водата, която те вземат 
от околната среда.  
Компанията иска да удвои рециклирането на пластмаси до следващата година, а след това да се увеличи рециклирането 
й, заяви още заместник регионалният директор на "Веолия България" и регионален директор Индустриално развитие на 
"Веолия Централна и Източна Европа". 
 
√ Нивото на дигиталните умения в България е на наистина ниско ниво, изтъкна председателят на Съюза на народните 
читалища 
Много пъти днес беше казано, че МСП са гръбнакът на икономиката, но това не е просто клише, тъй като те спомагат за 
намаляване на безработицата и стабилизиране на пазара и конкурентоспособността. Но сред водещите проблеми се 
явяват дигиталните знания и умения на работниците, каза Цветелина Пенкова, член на ЕП, по време на форум на високо 
равнище в София на тема "МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и 
предизвикателства на зеления преход", който е организиран от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). БТА е медиен партньор на срещата. 
"Ако всяко малко предприятие наеме поне на един човек, безработицата ще изчезне", заяви Али Карами Руиз, главен 
директор и член на Изпълнителния комитет, Бизнес съвет (BIAC) към Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР). Той подчерта, че малкият бизнес е важен не само в Европа, а на световно ниво. Според него трябва да се 
направи връзка между малкия бизнес и големите корпорации, както и да се работи с политическото ниво, с вземащите 
решения. 
По думите на Али Карами Руиз ОИСР е направила изследване на предприемачите от различните страни, които са започнали 
да използват дигитални технологии преди пандемията, но сега същите са тръгнали назад, защото не са допълнили 
технологиите с необходимите дигитални умения и сигурност. 
Именно темата за уменията и обучението беше във фокуса на Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на 
независимите синдикати в България. "Като първи и единствен представител на работниците от България ще спомена нещо, 
което беше пропуснато днес - всички твърдим и данните го подкрепят, че МСП са движещата сила на икономиката, но 
устойчивостта на тези работни места е най-крехка", подчерта той. Според Димитров онези, които се адаптират по-лесно, 
имат предимство. 
Че нивото на дигиталните умения в България е на наистина ниско ниво изтъкна и Николай Дойнов, председател на Съюза 
на народните читалища. По думите му в България няма културна индустрия. 
Съюзът на народните читалища има 1850 сгради и 3000 библиотеки, което го прави най-голямата културна и историческа 
организация за обучение. "Нашата инфраструктура има своите възможности - в читалищата обучихме 250 000 души на 
базови умения за боравене с интернет. Сега търсим варианти да продължим тази инициатива", разказа той и заяви, че 
само със средствата на обучението можем да продължим напред. 
Гълъбин Гълъбов, председател и изпълнителен член на УС на Българска агенция за експортно застраховане, представи 
накратко варианти за оборотни кредити за МСП, които смята като едно решение на проблема с финансирането. 
 
√ ИАНМСП е партньор на малките и средни предприятия  
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е партньор на малките и средни 
предприятия. Това каза Лъчезар Петков от ИАНМСП на форум на високо равнище в София на тема "МСП, предприятия на 
социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход", който е 
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организиран от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). БТА е медиен партньор на срещата. Агенцията провежда и курсове на обучения. Много добро е 
сътрудничеството й с Министерството на външните работи и с чужди институции. 
Друга важна насока на Изпълнителната агенция е промоционални дейности, подпомагащи конкурентоспособността на 
малките и средни предприятия, както и укрепване на техните международни позиции, добави Петков. Друга тема е 
администрирането и мониторинг на програми, проекти и инициативи, свързани с иновативната дейност и технологичното 
развитие на българските фирми.  
Подпомагането на интернационализацията на българските малки и средни предприятия чрез предоставяне на услуги и 
прилагане на инструменти за укрепване на техните международни позиции е друга дейност на агенция. 
Лъчезар Петков обърна и особено внимание върху търговските мисии, които организира Изпълнителна агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия. Те са участия на малки и средни предприятия на изложения, форуми. 
Особено успешни са в Европа. Планира се такива и в Северна Америка през ноември. Започна и много активно 
сътрудничество с Азия - Индия и Китай.  
 
√ ББР се старае да подпомогне прехода на малкия и среден бизнес към неговото "позеленяване"  
Българската банка за развитие (ББР) се старае да подпомогне прехода на малкия и среден бизнес към неговото 
"позеленяване". Това каза Илиана Андронова от ББР на форум на високо равнище в София на тема "МСП, предприятия на 
социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход", който е 
организиран от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). БТА е медиен партньор на срещата. По думите й ББР разработва програми, които да помогнат на бизнеса 
да стане по-енергийно ефективен, да модернизира своето оборудване и да стане по-иновативен. 
Андронова добави, че банкерите търсят бизнес модел, който се стреми към щадящи климатични решения, но този модел 
да не се отрази на финансовото състояние и нормалната работа. По думите й банкерите търсят този бизнес да бъде в 
унисон с регулаторната рамка, която спроизтича от таксономията. Освен това този план трябва да бъде гъвкъв и бърз.  
Стандартните търговски банки искат около 10 до 25 процента самоучастие, програмите на ББР позволяват да се финансира 
даден бизнес и при 5 процента самоучастие, а в някои случаи, когато се говори за стартиращи бизнеси, дори не се търси 
такова. 
Освен своите "зелени" инициативи ББР е разработила редица програми, които са в подкрепа на бизнеса за преодоляване 
на инфлацията на суровини и материали. Освен това банката работи по програми в нишови сектори - розопроизводството, 
туризъм и хотелиерство.  
 
√ Ален Койор: Преходът към зелена икономика е предизвикателство и за малките, микро предприятията, свободните 
професии 
Преходът към зелена икономика е предизвикателство за цялата икономика, но в частност и за малките, микро 
предприятията, свободните професии. Това каза Ален Койор, председател на секция "Единен пазар, потребление и 
производство" (INT), Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК), в онлайн приветствие към участниците във 
форум на високо равнище в София на тема "МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: 
възможности и предизвикателства на зеления преход", който е организиран от Европейския икономически и социален 
комитет (ЕИСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). БТА е медиен партньор на срещата. 
Председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев изтъкна, че малките и средните предприятия (МСП) не са 
напълно наясно с последиците от конкретните политики и изисквания в областта на климата и околната среда, нито с това 
как да се приспособят към тях, защото те не разполагат с необходимия административен капацитет, тъй като са малък 
бизнес. 
Малкият бизнес е най-големият работодател в България, като на него се падат над три четвърти от работните места и над 
две трети от брутната добавена стойност, създавана в България, каза Велев.  
Ален Койор посочи, че МСП е водещ отрасъл в икономиката, отговаря за почти половината от БВП, над половината от 
заетостта, има значение за конкурентоспособността на Европа и стабилността на европейското общество. 
Велев каза, че малкият бизнес е затруднен по пътя към прехода и заради непрекъснато променящите се законодателни 
актове, административните тежести, новите финансови правила, новите високи разходи за МСП. В същото време малкият 
бизнес и средната класа са основата на демокрацията в страната - икономически независими хора, които не се поддават 
на манипулации и влияние, допълни той и изтъкна, че за да се запази този дял на малкия бизнес и да може той да расте, 
са необходими широкообхватни и целенасочени мерки за информираността бизнеса за изискванията, свързани с прехода 
към устойчивост.  
Велев изтъкна също, че освен с предизвикателства по пътя към екологичен и дигитален преход, МСП се борят и с 
икономическото възстановяване от пандемия и последиците от конфликта в Украйна – високите цени на тока и на 
природния газ, липсата или трудното осигуряване на доставки на редица суровини, материали и продукти. Затова смятаме, 
че е нужно да се предостави подходяща гъвкавост в графиците за изпълнение на целите на Зеления пакт, без да се 
ревизират крайните цели и крайните срокове, каза Велев. 
По думите му е нужна и програма за подкрепа на малкия бизнес по всички въпроси, свързани с прехода към въглеродно 
неутрална икономика, облекчаване на регулаторната среда, на достъпа до финансиране, подкрепа за иновациите, улеснен 
достъп до чуждестранните пазари. 
Промените в законодателството трябва да се правят по начин, по който малките фирми да могат лесно да прилагат 
променените законодателни актове, каза Ален Койор. По думите му енергийният преход е друго ключово 
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предизвикателство за МСП. Заради агресията срещу Украйна има критична ситуация със суровините и ръст на цените на 
енергоизточниците и ЕС трябва да даде ясен отпор на тези предизвикателство, заяви Ален Койор. 
 
√ Малкият и среден бизнес е в центъра на вниманието на Европейската комисия, заяви неин представител на бизнес 
форум в София  
Европейската комисия поставя малкия и среден бизнес в центъра на вниманието. В нашата генерална дирекция работим 
много по тази тема, каза Бонифасио Гарсия Порас, началник-отдел, ГД "Вътрешен пазар, промишленост, 
предприемачество и МСП" (DG GROW) на Европейска комисия по време на форума „МСП, предприятия на социалната 
икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход“, организиран от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
За всички нас, които сме натоварени с обществена отговорност, времена са трудни, включително и за ЕК. Отговорността е 
голяма и за местните власти и всички трябва да подкрепим малкия и среден бизнес, каза Порас. 
Нивата на заетост са все още под нивата от 2019 година, а сега са заплашени още повече от непровокираната и неочаквана 
агресия от страна на Русия към Украйна. Целта ни малките и средните предприятия (МСП) да стават по-дигитални, по-
устойчиви и по-зелени е все по-важна и по-валидна, каза представителят на ЕК. Видяхме как дигитализацията помогна на 
малките и средни предприятия по време на пандемията. Те предлагаха продукцията си онлайн и работеха дистанционно. 
Колкото по-малко се разчита на изкопаеми горива, толкова по-лесна ще е работа на малките предприятия и те ще се 
справят със стремително растящите цени на енергията, каза Порас. 
Ние искаме по-добра регулация и законодателство, те да са лесни за прилагане и да избегнем разходи, които са 
непропорционално високи. Това трябва да стане, без да се прави компромис с политическите цели на Съюза, допълни той. 
В началото на годината предложихме система за консултантски  услуги за МСП за енергийна ефективност, към която има 
вече голям интерес, разказа Порас. Финансовият ресурс, отделен от ЕК и предоставен на разположение на малките и 
средни фирми, е сериозен и тук е ролята на държавата - да стигнат тези пари до икономиката, допълни Порас. 
Инфлацията най-вероятно няма да спадне скоро и затова в ЕК приехме временна кризисна мярка, с която държавите могат 
да прилагат пряка държавна помощ за подкрепа на ликвидността, както и за пряка подкрепа. През юли ЕК излезе с 
предложение за намаляване на консумацията на енергията до 10 процента, каза още Порас. 
 
√ Без ангажиране на малките фирми в "Зеления преход" не можем да постигнем неговите цели, смята експерт от ОИСР  
С нетърпения очакваме България да се присъедини към ОИСР. Вие започнахте процедурата за присъединяване миналата 
пролет и се надявам скоро да споделяме информация като пълноправни партньори, каза Лучия Кузмано, заместник-
директор на отдел "Предприемачество, МСП и туризъм" към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР) по време на форума на високо равнище в София на тема "МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, 
свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход", който е организиран от Европейския 
икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). БТА е медиен 
партньор на срещата. 
Важно за "Зеления преход" е да вървим всички заедно, но това е голямо предизвикателство и няма много време. 
Различните държави правят амбициозни заявления и поемат ангажименти, но ако не бъдат обхванати малките и средни 
предприятия, целите няма да бъдат постигнати, каза Лучия Кузмано. 
МСП носят голяма принадена стойност, създават работни места, но са отговорни и за голяма част от парниковите газове. В 
ЕС 40 процента от парниковите газове идват от работата на малките предприятия. Тоест, ако те не бъдат ангажиране в 
"Зеления преход", няма да постигнем целта за нулевите емисии, каза Лучия Кузмано. 
За повечето бизнеси "Зеленият преход" не е избор в дългосрочен план – устойчивостта е основен двигател по отношение 
на конкурентоспособността, каза тя. Трудно е за малките играчи да получат достъп до финансиране и затова е важно да не 
им налагаме прекалено сложни изисквания, посочи тя. Трябва и да ги ангажираме в устойчив преход и да се мисли 
предварително, преди да се правят законите, нужни на дадена екосистема от МСП. Важен е и преходът на уменията във 
времената на криза. Положителното в тази енергийна криза е, че тя показва, че за малкия бизнес енергийната ефективност 
е предимство. 
 
√ Трябва да се премахнат препятствията, които не позволяват на малките компании да вървят напред  
Трябва да се финансира преходът, да се премахнат препятствията, които не позволяват на малките компании да вървят 
напред. Това каза Хюбърт Котони, директор от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), на форум на високо равнище в 
София на тема "МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и 
предизвикателства на зеления преход", който е организиран от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). БТА е медиен партньор на срещата. Котони уточни, че това са 
думи на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен отпреди няколко дни, но според него в това 
изречение се обобщава всичко. 
В Европа има 24 млн. малки и средни предприятия, а в България 90 процента от фирмите са такива предприятия, посочи 
Котони. Той уточни, че представлява институциите за рисково финансиране в Европа. Потенциално Европа разполага с 
много средства. Небанковия сектор се развива, но все още е прекалено малък по размер, коментира още директорът от 
ЕИФ Според него са необходими инвестиционни продукти, които банките да предлагат, и с които да се преведат средства. 
Малките предприятия имат нужда от насоки и техническа помощ, за да успеят, добави Котони. По думите му точно в това 
е ролята на капиталовите фондове, на банките, допълни той.  
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√ Делфин Рудели: Бизнесът е съгласен, че трябва бъдат постигнати целите на "Зеления преход", но не всички от малките 
фирми са наясно как 
Бизнесът е съгласен, че трябва бъдат постигнати целите на "Зеления преход", но не всички от малките фирми са наясно 
какво трябва да направят. Това стана известно от думите на Делфин Рудели, генерален директор на CEEMET - Европейска 
организация на работодателите, представляваща интересите на металообработващата, инженерната и технологичната 
индустрия, на форума на високо равнище в София на тема "МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, 
свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход", който е организиран от Европейския 
икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). БТА е медиен 
партньор на срещата. 
"Естествено трябва да го направим ("Зеления преход"), но знаем ли как да го направим? Честно казано големите правят 
всичко, което е възможно, а малките - не всички знаят какво трябва да направят, не е лесно", каза Делфин Рудели. 
Тя допълни, че към тези затруднения се добавят и предизвикателствата за бизнеса, свързани с цените на тока и 
енергийната криза, войната в Украйна, както и затрудненият достъп до евросредства за постигане на целите на прехода 
към устойчива икономика. Необходимо е да се подобрят уменията на работниците, нужни са пари - има пари на 
евроравнище, но проблемът е, че достъпът до тези пари е труден, коментира Делфин Рудели и допълни, че организацията 
работи с ЕК за опростяване на достъпа до тези финанси, които са необходими бързо на малките фирми заради 
предстоящите крайни срокове по прехода.  
Делфин Рудели посочи, че трябва да е ясно, че понякога не всички могат да повишават уменията си във всички 
предприятия. Затова тя препоръча да има придружаващи мерки за онези, които ще загубят работата си и ще трябва да 
преминат в друг сектор или да бъдат безработни за определен период от време, като акцентира, че това са национални 
мерки, които трябва да се вземат. 
Темата за Зеления преход е на предно място в нашата програма, ние представляваме 200 000 компании в металургията. 
Тези компании имат над 17,5 млн. работници, подчерта Делфин Рудели. Тя заяви, че пакет "Подготвени за цел 55" е бил 
шокиращ за компаниите, членуващи в организацията, а първото им впечатление не е било съвсем положително. Ние 
разбираме нуждата от мерки, за да спасим планетата, но след това на равнище на компаниите трябва да се вземат мерки, 
за да може всичко за "оживее", допълни Рудели. 
Поради извънредните обстоятелства Европейският икономически и социален комитет (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.  Това е записано в становище 
на Европейския икономически и социален комитет "МСП, предприятия от социалната икономика, занаяти и свободни 
професии / "Подготвени за цел 55", разпространено в рамките на форума. 
ЕИСК призовава също така за всеобхватна програма, насочена към подпомагане на микро, малките и средните 
предприятия – ММСП, по всички въпроси, пред които са изправени в своите стопански операции и дейности за 
екологизиране и спазване на законодателството. Незабавната и целенасочена краткосрочна подкрепа за ММСП е от 
основно значение за стимулиране на икономическото им възстановяване от пандемията и за тяхното подпомагане в 
справянето с последиците от руското нашествие в Украйна, като например високите цени на енергията и липсата на 
доставки на материали и продукти, се изтъква в становището. 
За да се подобри ресурсната ефективност на ММСП, ЕИСК предлага да се създадат "центрове за кръговост" в различни 
региони. За организацията е важно представители на ММСП да се включат 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. ЕИСК призовава 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 избягване на обременяващи административни задължения, както и като 
предоставят бърз, лесен, прост и проследим достъп до финансиране, съобразен с различните нужди на всички различни 
групи ММСП. 
ЕИСК призовава за насърчаване на търговията с екологични решения, произвеждани от ММСП, включително в контекста 
на обществените поръчки, като на ММСП се осигурят еднакви условия на конкуренция на единния пазар и се улесни 
достъпът им до чуждестранни пазари на екологосъобразни продукти, технологии и услуги.  
Освен че полагат усилия за екологичния и цифровия преход, ММСП се борят с икономическото възстановяване от 
пандемията и с последиците от руското нашествие в Украйна. Високите цени на енергията и липсата на доставки на 
материали и продукти са сред най-актуалните проблеми, които оказват значително въздействие върху ММСП и тяхната 
стопанска дейност, се изтъква в становището. 
Политики и мерки за подпомагане на ММСП съгласно "Подготвени за цел 55" 
В края на юни Съветът на ЕС прие прие преговорните си позиции (общ подход) по важни законодателни предложения от 
пакета "Подготвени за цел 55". Пакетът, който беше представен от Европейската комисия на 14 юли 2021 г., ще даде 
възможност на Европейския съюз да намали нетните си емисии на парникови газове с най-малко 55 на сто до 2030 г. в 
сравнение с равнищата от 1990 г. и да постигне климатична неутралност през 2050 г. Пакетът "Подготвени за цел 55" се 
съсредоточава по-конкретно върху смекчаването на изменението на климата и включва много елементи на 
законодателството, които засягат ММСП по най-различен начин. Той е част от изпълнението на водещата инициатива на 
ЕС — Европейския зелен пакт (ЕЗП), който е насочен към устойчивия растеж, свързан с промишлеността, търговията, 
услугите и енергетиката, транспорта, сградите и продоволствените системи. ММСП имат съществена роля във всички тези 
сектори. 
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За да бъдат "Подготвени за цел 55" и за да могат успешно да осъществят екологичния преход, ММСП трябва да бъдат 
напълно осведомени и улеснени, така че да разбират по-добре последиците от новите и сложни законодателни 
предложения, се посочва в становището. Там се изтъква, че ЕИСК осъзнава извънредните обстоятелства и зависимостите 
и счита, че екологичните цели не трябва да бъдат изоставяни по каквато и да било причина, при все това следва да се 
предвиди логическа гъвкавост във времето до края на кризата. 
 
√ Фонд за подкрепа и за насърчаване на микро, малък и среден бизнес е основен проект на "Дънди Прешъс Металс" 
Фонд за подкрепа и за насърчаване на микро, малък и среден бизнес е основен проект на "Дънди Прешъс Металс". Това 
каза директор "Връзки с обществеността" на "Дънди Прешъс Металс" Ани Шопова на форум на високо равнище в София 
на тема "МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на 
зеления преход", който е организиран от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). БТА е медиен партньор на срещата. По думите на Шопова този фонд е създаден 
първоначално в община Крумовград. 
За да има успешен бизнес, трябва да има устойчива бизнес среда, в която той да се развива, изтъкна Ани Шопова. В община 
Крумовград минната дейност не е била добре позната, не е имало добра инфраструктура, имало е липса на подготвени 
кадри. Буквално не е имало възможности за развитие на града и населените места около него. В момента там работят над 
330 служители, които са обучени и квалифицирани в областите, които работят. Едно работно място създава около 4 до 6 
работни места, заети в допълнително наети компании, които изпълняват различен вид услуга на минния бизнес, коментира 
Шопова. 
От страната има програма за подкрепа на община Крумовград, но от друга страна "Дънди Прешъс Металс" са търсили 
нещо, което да е устойчиво във времето. За момента животът на рудника в Крумовград е 8 години, като 3 от тях вече са 
минали. Тези 330 човека, които са пряко заети, може да останат без работа. Затова "Дънди Прешъс Металс" потърси начин, 
по който да се подкрепят малките бизнеси, които да създават устойчиви работни места, обясни Шопова.  
"Дънди Прешъс Металс" подкрепя безвъзмездно микро, малки и средни предприятия, независимо от дейността им, 
добави Шопова. 
 
√ Екологичният и социалният стълб е най-важното за Международно летище София, каза шефът на авиовъзела 
Екологичният и социалният стълб е най-важното за Международно летище София. Това каза главният изпълнителен 
директор на авиовъзела Хесус Пинто на форум на високо равнище в София на тема "МСП, предприятия на социалната 
икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход", който е организиран от 
Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). БТА е 
медиен партньор на срещата.  
Хесус Пинто уточни, че едно летище е източник на въглеродни емисии чрез обичайната си дейност. Втори източник са 
емисиите от компаниите и хората, които са в близост до летището. Третият източник са емисиите, които произтичат от 
самолетите и операторите им. Около 80 процента от първия и втория "стълб" идват от електричеството, което летището 
изразходва, посочи той. Затова Международно летище София има план да въведе в експлоатация най-големият соларен 
парк в страната, който ще намали с 80 процента емисиите и ще защити летището от повишението на цените на 
електроенергията. Освен това се планира да се сложат акумулатори и да се съхранява свръхпроизведената енергия от 
деня, за да може да се използва нощем, тъй като цикълът на работа на аерогарата е денонощен.  
Други източник на емисии е отоплението и охлаждането на сградите, добави Пинто. В това отношение ще се използват 
геотермалните източници. Планира се геотермална енергия да се използва както за отопление, така и за охлаждане.  
С тези два проекта ще се обхванат около 95 процента от емисиите на летището. Оставащите около 5 процента идват от 
превозните средства. При по-старите превозни средства ще се върви от конвенционални двигатели към електромобили. 
Друга планирана мярка е да се повиши термоефективността на терминалите, заяви още главният директор на 
Международно летище София. 
 

  

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Енергийният министър: Не се очаква недостиг на газ, прогнозите са за стабилни доставки през отоплителния сезон 
"Не се очаква недостиг на газ. Нашите прогнози са за стабилни доставки през отоплителния сезон и не само, въпросът е в 
цената, затова водим тези процедури. Работим по диверсификация, в момента са открити няколко търга за втечнен газ, 
днес смятаме да обявим и търг за тръбен газ, там където съседни държави имат излишни количества", заяви в "Денят 
започва" Росен Христов, служебен министър на енергетиката. Той уточни, че има сериозен интерес към търговете. 
Росен Христов подчерта, че режим на тока не се задава. 
"Българската енергийна система е стабилна, планови ремонти се извършват навреме. Не очакваме пренатоварване, 
няма рискове. Трябва да осигурим енергоизточници на всички, така че хората да не се налага да инвестират в смяна 
на видовете отопление, защото това е допълнителен разход", отбеляза Росен Христов. 
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Той коментира, че днес би трябвало интерконекторът с Гърция да получи Акт 16. 
"Или утре най-късно, от КЕВР са готови да извадят лиценз за преминаване в търговска експлоатация и на 1 октомври 
ще бъде официалното откриване. Системата ще бъде активирана и търговски количества газ ще тръгнат през 
тръбопровода. Цената не мога да я коментирам, защото е конфиденциална, но е много конкурентна, по-ниска от 
сега", каза енергийният министър. 
По думите му страната ни не се е отказала от руския газ, но засега от "Газпром" няма конкретен отговор на българските 
искания. 
"Няма нужда да отхвърляме в случая потенциален доставчик. "Булгаргаз" продължава да дава заявки. Водят се 
преговори с редица доставчици. Няма риск да бъдем залети от евтин газ и да се чудим какво да го правим. Има някаква 
вероятност "Газпром Експорт" да поискат компенсации", допълни Росен Христов. 
Той подчерта, че служебният кабинет не иска арбитражно дело. 
"Танкерите с втечнен газ не бяха реални, нямаше никакъв шанс да ги вземем и да ги разтоварим, оказа се невъзможно 
да осигурим слотове поради краткия срок. Гърция обявява търг за слотове в средата на октомври за 2023 година на 
който смятаме да участваме. Преговаряме активно с турската страна и за тази, и за следващата година. Газ на 
каквато и да е цена не ни върши работа", добави Росен Христов. 
По думите му в момента се разработва законопроект, който да бъде оставен на следващото редовно правителство и да 
включва компенсации и за газ. 
"Мерките ще бъдат по-комплексни и насочени към тези, които имат най-много нужда. Аз предлагам степента на 
подпомагане да зависи от ангажиментите от ответната страна за икономии, оптимизация и енергийна 
ефективност. За крайните потребители се очаква цената да остане субсидирана, в идеалния вариант би трябвало 
отоплението на ток, газ и парно да бъде на приблизително една и съща цена. Опитваме се да разработим честна 
система за компенсация, с цел хората да не се отказват от парно и да купуват климатици, идеята е обемите, които 
крайните клиенти консумират, да бъдат такива, които реално употребяват", каза още Росен Христов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ МВнР призова да не се пътува до Русия 
Във връзка с усложняващата се обстановка, Министерството на външните работи на Република България призовава към 
въздържане от пътуване до Руската федерация и препоръчва на българските граждани в РФ да обмислят възможността в 
срочен порядък да напуснат страната, като за целта използват налични към момента транспортни средства. 
 
√ Цената за зареждане на електромобили във Великобритания е скочила с 42 на сто 
Цената за зареждане на електромобил от обществена зарядна станция във Великобритания е скочила с близо 10 лири 
(10,82 щ. долара) от май досега. Това е следствие от рязко нарастващите разходи за енергия, след като Русия нахлу в 
Украйна, съобщи британският в. "Гардиън". 
Повишените цени на едро на газа и електричеството в страната са тласнали нагоре стойността на зареждането на среден 
семеен електрически автомобил с 42 на сто до над 32 лири, според анализ на британска компания за автомобилни услуги. 
Това е увеличение с 9,60 лири спрямо май, както и с 13,59 лири повече в сравнение с година по-рано. 
Компанията оператор на бързи зарядни станции във Великобритания предизвика гнева на клиентите си, след като заяви 
по-рано през месеца, че ще увеличи цените на своите зарядни устройства до 1 лира за 1 киловатчас електроенергия. Това 
е значително повече спрямо предишната цена от 66 пенса за 1 киловатчас. Средната цена за киловатчас електроенергия 
при зареждане на бързо зарядно устройство в страната е 63,29 пенса. 
Някои компании обаче таксуват значително повече клиентите си. Американският производител на електромобили "Тесла", 
който има най-голямата мрежа за бързо зареждане, след като отвори част от нея за всички автомобилни марки през май, 
иска 77 пенса за киловатчас от шофьорите, които зареждат модели на други автомобилни компании. 
Обединеното кралство планира да забрани продажбата на нови автомобили, задвижвани от изкопаеми горива след 2035 
година. Мнозина представители на сектора обаче изразиха загриженост относно бариерите, които пречат на някои хора 
да сменят конвенционалните си автомобили с електрически. Цената и наличността на обществени зарядни устройства са 
ключови проблеми, особено в градовете. 
 
БНР 
 
√ Вицепремиерът Атанас Пеканов е на посещение в Хърватия 
Продължава двудневното работно посещение на българската делегация в Хърватия, водена от служебния вицепремиер 
по управление на европейските средства Атанас Пеканов. 
Целта на визитата е проучване на опита на Загреб в приемането на страната в еврозоната.  
Днес вицепремиерът Пеканов има среща с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович. 
 
√ Росен Христов: Не се очаква недостиг на газ, прогнозите са за стабилни доставки през отоплителния сезон 
"Не се очаква недостиг на газ. Нашите прогнози са за стабилни доставки през отоплителния сезон и не само, въпросът е в 
цената, затова водим тези процедури. Работим по диверсификация, в момента са открити няколко търга за втечнен газ, 
днес смятаме да обявим и търг за тръбен газ, там където съседни държави имат излишни количества", заяви в интервю по 
БНТ служебният министър на енергетиката Росен Христов. Той уточни, че има сериозен интерес към търговете. 
И подчерта, че режим на тока не се задава: 

https://bntnews.bg/news/energiyniyat-ministar-ne-se-ochakva-nedostig-na-gaz-prognozite-sa-za-stabilni-dostavki-prez-otoplitelniya-sezon-1208650news.html
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"Българската енергийна система е стабилна, планови ремонти се извършват навреме. Не очакваме пренатоварване, няма 
рискове. Трябва да осигурим енергоизточници на всички, така че хората да не се налага да инвестират в смяна на видовете 
отопление, защото това е допълнителен разход". 
Христов коментира, че днес би трябвало интерконекторът с Гърция да получи Акт 16: 
"Или утре най-късно, от КЕВР са готови да извадят лиценз за преминаване в търговска експлоатация и на 1 октомври ще 
бъде официалното откриване". 
По думите му страната ни не се е отказала от руския газ, но засега от "Газпром" няма конкретен отговор на българските 
искания. 
"Няма нужда да отхвърляме в случая потенциален доставчик. "Булгаргаз" продължава да дава заявки. Водят се преговори 
с редица доставчици. Няма риск да бъдем залети от евтин газ и да се чудим какво да го правим. Има някаква вероятност 
"Газпром Експорт" да поискат компенсации", допълни Росен Христов. 
Той подчерта, че служебният кабинет не иска арбитражно дело: 
"Танкерите с втечнен газ не бяха реални, нямаше никакъв шанс да ги вземем и да ги разтоварим, оказа се невъзможно да 
осигурим слотове поради краткия срок. Гърция обявява търг за слотове в средата на октомври за 2023 година, на който 
смятаме да участваме. Преговаряме активно с турската страна и за тази и за следващата година. Газ на каквато и да е цена 
не ни върши работа". 
По думите му в момента се разработва законопроект, който да бъде оставен на следващото редовно правителство, който 
да включва компенсации и за газ. 
 
√ Министърът на иновациите обсъжда с Фондовата борса мерки за подобряване работата на ББР 
Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев ще обсъди с ръководството на Българската фондова борса 
мерките на министерството за укрепване на капацитета и публичността в дейността на Българската банка за развитие. 
В края на миналата седмица  Пулев очерта мерки за подобряване на  прозрачността в работата на банката. 
Една от тях е да се стимулират малки и средни компании да набират капитал чрез публични пазари, включително на 
Фондовата борса. На срещата ще се обсъжда и създаването на фонд, който да финансира листването на компаниите. 
 
√ Министър Пулев към бизнеса: Пари има 
Репортаж на Наталия Ганчовска в предаването ''Нещо повече'' 
Малките и средните предприятия в страната ще получат 30 милиона лева за IT решения и киберсигурност. До дни 
Министерството на иновациите и растежа ще обяви процедурите, съобщи служебният министър Александър Пулев.  
Други повече от един милиард и половина лева европейски средства по Националния план за възстановяване и 
устойчивост, оперативните програми и структурните фондове ще бъдат насочени за зелени проекти на малките и средни 
предприятия и постигане целите на европейския енергиен преход, съобщи още министър Александър Пулев: "За да 
подкрепим бизнеса в един нелек момент, няма смисъл да изреждаме всички кризи в енергетиката, галопираща инфлация, 
последствия, нарушени доставки, последствия на Covid-криза и т.н.. Ние сме с вас. Пари има. Планът за възстановяване и 
развитие е отворен. Всичките основни средства като ресурс по европрограмите, които ще дойдат от януари 2023, ние сега 
сме ги осигурили." 
Други над един милиард и 500 милиона лева европейски средства ще бъдат насочени към малките и средните 
предприятия за зелени проекти и за постигане целите на европейския енергиен преход. Парите са по Националния план 
за възстановяване и устойчивост, оперативните програми и структурните фондове, каза още министър Пулев на 
представянето на новата европейска иновационна програма. 
Нейният бюджет е 10 млрд. евро, подчерта еврокомисарят Мария Габриел: "2021 г. е една успешна година за стартиращите 
предприятия в България. Виждаме увеличение на финансирането до 32 милиона евро, което е с 2 пъти повече в сравнение 
с 2020 г. Изгледите за 2022 г. също са много добри. Средствата, вложени в български стартиращи предприятия през 2022 
г. до този момент, са на стойност от 42 милион евро". 
 
√ Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари в Плевен 
В Плевен официално откриват XIX Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари. В научния 
форум ще участват 20 гост-лектори и модератори на работни срещи от водещи медицински университети и центрове в 
страната и чужбина. 
Конференцията се организира от студенти за студенти. Фокусът на тазгодишното научно събитие е върху детското здраве 
и пулмологията Участниците са над 250 бъдещи лекари от цялата страна. Включват се и млади лекари, които ще 
демонстрират на уъркшопове специфични знания и умения в залата за симулация в уникалния за страната и Източна 
Европа Телекомуникационен Ендоскопски Център (ТЕЛЕЦ) към Медицински Университет. 
Сред лекторите от чужбина е и възпитаникът на плевенското висше училище проф. д-р Принц Ананд, Директор на Център 
по трансплантации, в Чарлстън, Южна Каролина, САЩ. 
Официалното откриване е днес от 16 часа. 
Официална церемония ще завърши с академична лекция на проф. д-р Тодор Кантарджиев. 
 
√ Започва Европейският месец на киберсигурността 
Днес се дава началото на Европейския месец на киберсигурността 
Кампанията ще отбележи десетилетие на съвместна информационна дейност на институциите на ЕС за популяризиране и 
укрепване на киберсигурността. 

https://bnr.bg/post/101710439/ministar-pulev-kam-biznesa-pari-ima
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Акцент тази година е защитата от фишинг и как да не се поддаваме на изнудване при злонамерено криптиране на данните. 
 
√ Лагард: ЕЦБ още ще увеличава лихвите, сигурно е, че предстои трудна година 
Европейската централна банка ще продължи да увеличава лихвите, за да бъде овладяна инфлацията, въпреки че това 
забавя икономическата активност и увеличава риска от рецесия, обяви президентът на банката Кристин Лагард. 
ЕЦБ повиши лихвите с 75 базисни пункта този месец, след като цените в еврозоната се повишаха в резултата на високите 
цени на енергийните ресурси. 
Пред Европейския парламент днес Лагард увери, че предстоят още увеличения на лихвите. ЕЦБ продължава да прогнозира 
растеж на еврозоната за 2023 година, но Кристин Лагард призна, че е трудно да се направи достоверна прогноза. "Сигурно 
е, че предстои трудна година", заяви още тя. 
Инфлацията в еврозоната на годишна база достигна 9,1 на сто през август - рекордно висока и много над целевите 2 
процента.  
 
√ Германия се готви да въведе горна граница на цените на електроенергията тази есен 
Германия се готви да въведе горна граница на цените на електроенергията тази есен, ако не бъде въведен такъв ценови 
таван на ниво Европейски съюз, съобщи в понеделник "Уолстрийт джърнъл", цитирайки немски служители, запознати с 
въпроса. 
Ценовият таван би защитил потребителите и бизнеса от по-нататъшни скокове на цените на енергията, причинени от 
икономическата война между Русия и Запада заради нахлуването на Москва в Украйна. 
Според официалните лица, цитирани от финансовото издание, Германия може да обложи с данък производителите на 
енергия, които таксуват повече от определена сума. Тези средства ще бъдат разпределени между мрежовите оператори 
и компаниите, които продават енергия на крайни потребители, като тези средства биха позволили те да намалят цените. 
Цитираните длъжностните лица обаче отказаха да коментират самото ниво на ценовия таван. 
 
√ Влошаване на бизнес нагласите в Германия през септември до ново над двегодишно дъно 
Бизнес нагласите в Германия се влошиха през септември до ново най-ниско ниво от повече от две години насам, като има 
сериозно влошаване във всичките четири водещи сектора на икономиката, която е изправена пред рецесия. 
Индексът на института Ifo, базиран на месечно проучване сред около 9 хиляди компании и определящ нивото на бизнес 
климата в Германия, се понижи през септември до 84,3 пункта от 88,5 пункта през август. Това е най-ниското ниво на 
индекса от май 2020 г. насам, когато Германия все още преживяваше силен шок от коронавирусната пандемия, а осредните 
очаквания бяха за доста по-сдържано влошаване на индекса към ниво от 87,0 пункта. 
Индексът на текущата икономическа ситуация отслабна през септември до 94,5 пункта от 97,5 през предходния месец, 
докато индексът, определящ очакванията на компаниите в бъдеще се понижи още по-рязко до 75,2 пункта от 80,5 пункта 
през август. 
Според последното Ifo проучване спадът засяга и четирите основни сектора на немската икономика, като водещата 
европейска икономика изглежда вече изпада в рецесия. 
В промишления сектор има осезаемо влошаване, като компаниите са по-малко доволни от текущия им бизнес и 
определено са притеснени за предстоящите шест месеца. Последният път, когато бизнес очакванията бяха толкова 
песимистични, беше през април 2020 г.- в разгара на Covid пандемията. Настроението се влоши в почти всички индустрии, 
а броят на промишлените поръчките се сви още повече спрямо предходния месец. 
В сектора на услугите индексът на бизнес климата също се понижи през септември. Оценките за настоящата ситуация бяха 
значително по-лоши, като компаниите в тази сфера също очакват по-нататъшно значително влошаване през следващите 
месеци. В частност, хотелиерската индустрия се подготвя за особено трудни времена. 
В търговията бизнес климатът също отново се влоши, като за първи път от февруари 2021 г. насам бизнес ситуацията отново 
е на отрицателна територия, а очакванията за следващите месеци станаха още по-мрачни. 
И бизнес индексът в строителството отслабна осезаемо, въпреки че бизнесът е по-малко доволен от текущото си състояние, 
но очакванията на строителните мениджъри са по-песимистични в сравнение с предходния месец. 
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Ifo индекси на бизнес климата, на текущите и на бъдещите бизнес очаквания 

 
 

√ Лиз Тръс е заплашена от вот на недоверие заради срива на британския паунд 
Поредният срив на британския паунд спрямо щатския долар, породен от фискалната политика на новото британско 
правителство, разбуни духовете във Великобритания. Има дори съобщения, че депутати от Консервативната партия на 
премиера Лиз Тръс вече внасят писма за вот на недоверие в премиера. 
При отварянето на валутните борси в Азия тази сутрин паундът отбеляза поредно дъно спрямо долара и макар леко да се 
възстанови по-късно, реакциите по света на оповестената от британския финансов министър политика на съкращаване на 
данъците и допълнителни заеми продължава да е отрицателна. 
Прогнозата на банка „Номура“ е дори, че в края на ноември паундът ще се изравни с долара, а до края на годината ще 
слезе под един долар. 
В съобщение на банката по повод на политиката на Лиз Тръс се казва: „Надеждата не е добра стратегия и това се отразява 
на пазарите“. 
Ширят се спекулации, че Английската централна банка ще се опита да се намеси, като отново повиши основния си лихвен 
процент. Съобщение за намеренията на банката се очаква всеки момент. От правителството отказаха коментар. 
От канцеларията на Лиз Тръс заявиха, че тя не коментира какво се случва по пазарите, Куази Куартенг директно заяви, че 
сега няма да коментира. На конгреса на Лейбъристката партия се сипят сериозни обвинения към политиката на 
управляващите консерватори, че облагодетелства богатите и прави още по-бедни бедните. 
Но доста сензационно прозвуча съобщение на "Скай нюз", че има информация, че депутати от Консервативната партия 
вече внасят писма за вот на недоверие в Лиз Тръс по повод на притесненията им от нейната фискална политика, която, 
според тях, върви срещу монетарната политика на Английската централна банка (АЦБ). 
Бивш министър по времето на Борис Джонсън, пожелал анонимност, е цитиран от медията да казва, че „Лиз Тръс е 
свършена“. Друг депутат е заявил, че това противопоставяне на АЦБ ще съсипе икономиката. Депутатът е допълнил, че 
макар и да няма някакви планове да се гласува против законодателството на правителството или да се вземат други мерки, 
нищо не може да бъде изключено предвид на събитията през последните няколко дни. 
 
√ Проблеми и в двата газопровода "Северен поток" 
За проблеми с налягането и в двата газопровода под Балтийско море - Северен поток 1 и 2 - съобщава германският мрежов 
оператор. Вчера бе съобщено за газов теч от новия газопровод, който е пълен с газ, но така и не влезе в експлоатация. Тази 
сутрин се съобщава за значително спаднало налягане и в двете тръби на "Северен поток 1", по който от лятото не тече 
руски газ към Германия. 
"Към момента не знаем причината за падналото налягане", се казва в съобщение на германския мрежов оператор. 
Проблемът обаче не се отразява на газоснабдяването, успокоиха от министерството на икономиката. Продължава и 
запълването на газохранилищата. 
В нощта срещу понеделник падна налягането по едната от двете тръби на "Северен поток 2", която трябваше да доставя 
газ от Русия за Германия, от 105 на 7 бара, обявиха от компанията оператор, базирана в Швейцария и увериха, че са 
информирани всички власти. От швейцарската компания твърдят, че ако има теч, то той не може да е в крайната точка на 
тръбата - Лубмин в северна Германия. Германските власти разследват причините. 
Северен поток 2 трябва да удвои доставките на руски газ от Санкт Петербург през Балтийско море до Германия. 
Тръбопроводът беше завършен и напълнен с 300 милиона кубически метра газ, когато германският канцлер Олаф Шолц 
го спря малко преди началото на войната в Украйна. 
 
√ Природният газ поевтинява на международните пазари 
Цената на природния газ на международните пазари продължава да пада, съобщи ДПА. На нидерландската борса TTF 
спадът е с около 8 процента, до 170 евро за мегаватчас. 



14 

 

За сравнение - в петък цената беше 188 , а в пиковите моменти през август - над 300 евро. 
Според експерти спадът в цената ще продължи и през следващите месеци и той се дължи на добре запълнените 
газохранилища. 
Като други причини се посочват увеличеният внос на втечнен газ от САЩ и намалялото търсене. 
 
√ Сражения в последния ден от референдумите в окупираните украински региони 
Сражения съпътстват последния ден, в който в окупираните от Русия украински територии се провеждат така наречените 
референдуми за присъединяване към Руската федерация. Очаква се Москва да обяви резултатите още днес. 
Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи в късното си видеообръщение, че Киев изготвя проект за Специален 
международен трибунал за руските военни престъпления. 
Днес е последният ден от така наречените "референдуми" в украинските области Херсон, Луганск, Донецк и Запорожие, 
които съставляват около 15 процента от Украйна. Нито една от областите не е напълно под контрола на Москва. 
Резултатите вероятно ще бъдат обявени още днес, а утре Държавната Дума да премине към обсъждане на анексията на 
окупираните украински територии, съобщава РИА новости. В петък се очаква президентът Владимир Путин да произнесе 
официална реч и да подпише анекс за присъединяването на областите. Киев и Западът отхвърлиха допитванията като 
измама и заявиха, че няма да признаят резултатите. 
За сблъсъци съобщават информационните агенции в района на Харков, фокусът на украинската контраофанзива този 
месец. Украинските сили продължават с опитите за изваждане от строя на четири моста и и така да прекъснат линиите за 
доставки на руската армия на юг. Южното командване на украинските въоръжени сили съобщи рано тази сутрин, че 
контранастъплението в Херсон е довело до загуби на противника от шест танка, пет гаубици, три зенитни установки и 14 
бронирани машини. Загинали са 77 военнослужещи.  
Украинският президент Володимир Зеленски каза, че регионът на Донецк на изток остава основен стратегически приоритет 
на неговата страна. В късното си видеообръщение той съобщи още, че Киев изготвя проект за Специален международен 
трибунал за руските военни престъпления. Проектът е бил представен пред посланиците на 30 партньорски държави : 
"Трудността да се преследва Русия за това престъпление е, че съществуващите международни правни инструменти не са 
достатъчни. Затова е необходимо, е да се създаде специален международен трибунал. И ние работим по този проект с 
педантично внимание към детайла. Нямам съмнение, че този съд ще бъде създаден. И всички, които започнаха 
престъпната война срещу Украйна и свободата в Европа, ще бъдат подведени под отговорност." 
Според данни на руски опозиционни медии над 260 000 мъже са напуснали Русия след като президентът Владимир Путин 
обяви частична военна мобилизация. Опашките в посока Грузия са достигнали над 3000 автомобила и се е чакало две 
денонощия за преминаване на границата, информират руски държавни медии. 
Властите във Финландия съобщиха, че в почивните дни в страната са влезли 17 000 руснаци - два пъти повече от предишния 
уикенд. В Кремъл признаха, че се допускат грешки в мобилизацията, включително връчване на повиквателни заповеди на 
мъже без военен опит или със социален статут, който ги освобождава от военна служба. 
 
√ Арестуваха за шпионаж генералния консул на Япония във Владивосток 
Генералният консул на Япония във Владивосток Мотоки Тацунори е бил задържан за шпионаж, предаде ТАСС, като се 
позова на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ). 
В момента на задържането консулът е получавал срещу парично възнаграждение информация за сътрудничеството на 
Русия с една от Азиатско-тихоокеанските държави и влиянието на западните санкции върху икономиката на Приморския 
край. 
От ФСБ разпространиха видеозапис, на който Тацунори отговоря утвърдително на въпрос дали разбира, че е нарушил 
руското законодателство. Консулът е обявен за "персона нон грата", а на японската страна е заявен протест по 
дипломатически канали. 
 
√ Токио иска извинение от Москва след ареста на японския консул във Владивосток 
Руският посланик в Токио Михаил Галузин беше извикан в японското външно министерство, където поискаха "официално 
извинение" от Москва след съобщенията за задържане на консула Мотоки Тацунори във Владивосток по обвинение в 
събиране на класифицирана информация, съобщи външният министър Йошимаса Хаяши. 
Според него "няма доказателства консулът да се е занимавал с незаконни дейности". 
Той определи действията на руската страна като абсолютно недопустими и в нарушение на Виенската конвенция. 
От Федералната служба за сигурност на Русия твърдят, че дипломатът е получавал срещу парично възнаграждение 
информация за сътрудничеството на Русия с една от Азиатско-тихоокеанските държави и влиянието на западните санкции 
върху икономиката на Приморския край. 
 
√ Световната банка: Китайският растеж ще изостане от този в останалата част на Азия за пръв път от 1990 г. 
Икономическият растеж на Китай ще изостане от този в останалата част на Азия за пръв път от 1990 г. насам, показват 
последните прогнози на Световната банка, подчертавайки щетите, нанесени от политиката на управляващите в Пекин за 
т.нар. "нулев Covid-19" и от срива на най-големия пазар на имоти в света. 
Световната банка ревизира надолу прогнозата си за ръста на брутния вътрешен продукт във втората по големина 
икономика на планетата до 2,8% спрямо оценката за растеж между 4 и 5%, направена през април, и след икономическа 
експанзия от 8,1% през миналата година. 
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В същото време водещата международна институция прогнозира по-добро икономическо представяне в останалата част 
от Източна Азия и Тихоокеанския регион. Растежът в региона, изключвайки Китай, се очаква да се забави до 3,2% от 7,2% 
и под априлската прогноза за повишение с 5%. Това по-добро представяне на останалата част на региона извън Китай е в 
резултат на високите цени на суровините и възстановяването на вътрешното потребление след коронавирусната 
пандемия. Трябва да се има предвид, че Китай формира 86% от икономическото производство на 23-те страни от региона. 
"Китай, който беше лидер при възстановяването от Covid пандемията и до голяма степен пренебрегна негативните ефекти 
по време на Делта варианта на коронавируса, сега плаща икономическата цена за овладяване на заразата в нейното най-
инфекциозно проявление (варианта Омикрон)“, коментира за "Файненшъл таймс" Адития Мату, главен икономист на 
Световната банка за Източна Азия и Тихия океан. 
За 2023 г. банката очаква подобряване на китайския растеж до 4,5 на сто. 
Китайските управляващи си бяха поставил цел за растеж на БВП от около 5,5% тази година, което би било най-ниското ниво 
на икономическа експанзия от три десетилетия, но перспективите се влошиха значително през последните шест месеца. 
Политиката на президента Си Цзинпин за безмилостно потискане на коронавирусната пандемия чрез внезапни локдауни 
и масови тестове ограничи мобилността и подкопа потребителската активност, при това точно когато имотният сектор в 
Китай, който формира около 30% от икономическата активност на азиатска държава, претърпява исторически колапс. 
Последната прогноза на базираната във Вашингтон голяма финансова институция следва поредица от други финансови 
институции, включително банките Goldman Sachs и Nomura, които вече намалиха перспективите си за китайската 
икономика за следващата година. Нарастването на песимизма се основава на очакванията, че Си Цзинпин ще удължи 
политиката си за нулева Covid и след 2022 г. 
Много икономисти и анализатори прогнозираха, че Пекин ще увеличи значително мерките за стимулиране в отговор на 
забавящия се икономически растеж, ускорявайки мерките за Covid облекчения, за да се стимулира потреблението и да 
помогне за спиране на срива на имотния (жилищния) пазар. 
Въпреки това Адития Мату от Световната банка каза, че докато Китай разполага с "огромни амуниции, за да осигури мощни 
икономически стимули“, изглежда, че Пекин е стигнал до заключението, че фискалните стимули ще бъдат "обезсилени"" 
от ограниченията за нулев Covid. 
Данните от водещата азиатска икономика идват на фона на по-широки опасения, че Си Цзинпин, който трябва да си осигури 
безпрецедентен трети мандат като лидер на Китайската комунистическа партия следващия месец, погубва 
икономическата динамика, започнала в ерата на реформите на Дън Сяопин. 
Световната банка изрази тревога, че забавянето на имотния китайски пазар представлява дълбок "структурен" проблем. 
За да се намали непосредственият риск от заразен ефект от "трусовете" в имотния сектор към останалите части на 
икономика, Световната банка смята, че Пекин трябва да предостави повече ликвидна подкрепа на затруднените 
предприемачи и финансови гаранции за завършване на проектите. В дългосрочен план обаче са необходими фискални 
реформи, за да се осигурят на местните власти източници на приходи извън продажбите на земя, включително данък върху 
имотите. 
 
БТА 
 
√ Председателят на ЕК ще пътува до България за откриването на връзката между газопроводите на нашата страна и 
Гърция 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България в събота за откриването на връзката 
между газопроводите на нашата страна и Гърция. Това съобщи говорител на ЕК. 
Говорителят отбеляза, че Фон дер Лайен ще бъде у нас по покана на президента Румен Радев.  
През газовата връзка ще може да преминават по три милиарда кубически метра газ на година. Общата стойност на 
съоръжението е над 240 млн. евро, от които ЕК предостави безвъзмездно на България през 2010 г. за предпроектни 
проучвания 45 млн. евро и още 35 млн. евро по оперативна програма. Европейската инвестиционна банка кредитира 
строежа със 110 млн. евро. 
 
√ Пловдив ще бъде домакин на конференция за интелигентно земеделие в четвъртък 
На 29 септември Пловдив ще бъде домакин на конференцията за интелигентно земеделие #AGRO 4.0 "Поглед в бъдещето", 
която се провежда под егидата на Министерството на земеделието, съобщават от ведомството. 
В рамките на събитието ще бъдат обсъдени европейските и национални политики за цифрово земеделие 2021-2027 г., 
възможностите за финансиране на цифровата трансформация на агросектора и селските райони. Ще бъдат представени и 
технологиите на Земеделие 4.0, тяхното приложение и ползи за успешен агробизнес. Във фокуса на конференцията ще 
бъде също решаването на настоящите екологични и социални предизвикателства пред земеделските производители чрез 
новите технологии в селското стопанство. 
Лекторите ще споделят практически опит и ще покажат реални примери за прецизно и интелигентно земеделие, изкуствен 
интелект, сателитни изображения, автоматизация и роботизация в земеделието. 
Събитието ще бъде открито от министъра на земеделието Явор Гечев в 9:30 часа в хотел "Double Tree by Hilton", Пловдив. 
Регистрация за участие може да бъде направена на страницата на конференцията. 
 
√ В началото на октомври достъпът до старата платформа за електронни услуги на НАП ще бъде спрян 
В началото на октомври спира достъпът до старата платформа за електронни услуги на  Националната агенция за 
приходите (НАП), напомнят от приходната агенция.  

https://digital4agro.com/
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Повече от година старият и новият Е-портали работиха едновременно.  През това време бяха прехвърлени всички 
потребителски профили и правата на достъп. При преминаване към обновения Портал за е-услуги се запазват текущите 
достъпи на потребителите, притежаващи ПИК, без да се налага те да подават ново заявление или да посещават офис на 
НАП.  
През последната година НАП разработи над 30 нови електронни услуги. Те са достъпни с квалифициран електронен подпис 
(КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК). Сред най-новите услуги са: възможността с ПИК да се правят справки 
за контролни производства и за документите, връчени, получени или изпратени във връзка с ревизии и проверки, 
подаване на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми, промяна на имейл и телефон за 
кореспонденция и други.  
В новия Е-портал потребителите с КЕП с вписан идентификатор имат възможност за автоматичен достъп до своите 
електронни услуги и тези на други граждани или фирми, които представляват, без да се налага да подават заявление или 
да посещават офис на НАП. Притежателите на електронен подпис могат също да предоставят на други лица с КЕП пълен 
или частичен достъп, който впоследствие може да бъде разширяван, като дадените права се отнасят за всички или за 
определени електронни услуги. 
 
√ Икономическите перспективи на Германия са се влошили през септември, според института "Ифо" 
Перспективите пред германската икономика са се влошили значително през септември, сочи месечното проучване на 
мюнхенския институт "Ифо" (Ifo), цитирано от ДПА. 
Индексът за бизнес климата на института се е понижил с 4,3 пункта спрямо предходния месец, за да достигне 84,3 пункта, 
което е най-ниското равнище от май 2020 година. 
Експертите очакваха по-малък спад - до около 87 пункта. 
"Германската икономика се плъзга към рецесия", заяви президентът на "Ифо" Клеменс Фуест.  
Включените в проучването компании смятат както сегашното си положение, така и перспективите за бъдещото 
икономическо развитие за по-лоши.  
Всички проучени сектори – в промишлеността, услугите, търговията и строителството – са на мнение, че перспективите им 
са се влошили спрямо август. 
Германската икономика страда от негативния развой на редица събития, включително войната в Украйна, енергийната 
криза, проблемите в глобалната търговия и по-високите лихви, които оскъпяват заемите и инвестициите. 
Пандемията също продължава да играе своята роля, според института. Политиката на Китай за нулев КОВИД все още спъва 
глобалната търговия, тъй като дейностите на пристанищата и в заводите са нарушени заради ограничителните мерки. 
"В краткосрочен план поради постоянно високите цени на газа и потребителските цени, несигурността на доставките, 
геополитическите рискове и повишаващите се лихви, лиспват сигнали, че германската икономика ще поеме в скоро време 
по пътя на възстановяването", каза Ралф Умлауф от "Ландесбанк" (Landesbank), провинция Хесен - Тюрингия.  
Индексът за бизнес климата на "Ифо" е най-важният икономически индикатор за бъдещи тенденции. Той се базира на 
месечно проучване сред около 9000 компании.  
 
√ Френското правителство настоява за увеличаване на пенсионната възраст 
Френското правителство настоява за реформиране на пенсионната система, включително да бъде увеличена пенсионната 
възраст. Решение по въпроса се очаква да бъде взето до края на седмицата. Това заяви пред телевизия Бе Еф Ем министър-
председателката на Франция Елизабет Борн, цитирана от ДПА. 
Сред обсъжданите мерки между правителството и президента Еманюел Макрон след изборите по-рано тази година е 
повишаването на пенсионната възраст от 62 на 64 или 65 години. 
Това намерение среща остра съпротива, а членове на правителството на малцинството вече призоваха за сдържаност. 
Целта е реформите да влязат в сила през лятото на следващата година. 
Борн не изключи възможността правителството да прокара съответното законодателство и без гласуване в Националното 
събрание. Това би могло да стане чрез позоваването на Член 49.3 от конституцията, който позволява парламентът да бъде 
заобиколен, в случай че в законодателния орган е налице политически блокаж по даден въпрос. 
Борн обаче подчерта, че ще бъде дадено предимство на диалога. 
При представянето днес на проектобюджета на Франция за следващата година финансовият министър Брюно Льо Мер 
изтъкна необходимостта от реформи и увеличаване на производителността, за да може да бъде съхранен френският 
социален модел. 
Правителството не възнамерява да увеличава данъци, а тъкмо напротив, да осъществи предложените от него намаления 
на налози, каза той. 
Партията на Макрон "Възраждане" е най-голямата политическа сила в сегашния състав на Националното събрание 
(долната камара на парламента), но на юнските парламентарни избори изгуби абсолютното си мнозинство, отбелязва 
ДПА.  
 
√ Основният приоритет на бюджета на Франция за 2023 г. е борбата с инфлацията 
Борбата с инфлацията е основен приоритет, обяви френският министър на финансите Бруно Льо Мер, представяйки 
бюджета на Франция за 2023 г., съобщи Ройтерс.  
Финансовият министър отбеляза, че държавният бюджет е планиран в условията на "безпрецедентна несигурност" поради 
последиците от войната на Русия в Украйна. 
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"Най-важното и спешно предизвикателство, пред което са изправени Франция и другите европейски нации, е да намалят 
инфлационния натиск", заяви Бруно Льо Мер пред журналисти. 
Финансовото министерство в Париж обяви, че е заложило в бюджета 45 милиарда евро за следващата година, с които да 
ограничи увеличението на цените на природния газ и на електроенергията до не повече от 15 процента.  
Льо Мер каза, че икономическата перспектива за следващата година е изложена на "несигурност, която никога не е била 
толкова голяма" на фона на войната в Украйна, която продължава да бушува и действията на Русия, които остават 
непредсказуеми.  
Прогнозите за очаквания спад са още по-неясни поради забавянето на растежа на икономиките на основните партньори 
на Франция в икономическата сфера - САЩ, Германия и Китай.  
Френското финансово министерство по-рано този месец прогнозира, че икономиката на страната ще нарасне с 2,7 на сто 
през тази година, преди растежът й да се забави до 1 процент през 2023 г. Централната банка на Франция очаква 
икономическият ръст на страната през следващата година да бъде в най-добрия случай 0,8 процента, отбелязва Ройтерс. 
Въпреки икономическия спад финансовото министерство предвижда, че ще успее да задържи бюджетния дефицит в 
публичния сектор през следващата година на ниво от 5 процента.  
Правителството на Франция прогнозира, че публичният дълг на страната ще се движи на нива от около 111,5 процента от 
брутния вътрешен продукт (БВП) до 2026 г., преди да намалее. 
 
√ АНА-МПА: Гърция, Италия, Белгия и Полша изпратиха писмо до Европейската комисия относно тавана на цените на 
природния газ 
Гърция, Италия, Белгия и Полша, изпратиха писмо до Европейската комисия преди срещата на министрите на енергетиката 
на ЕС в петък относно предложеното ограничение на цените на природния газ, предаде специално за БТА гръцката агенция 
АНА-МПА. 
Според чернова, видяна от АНА-МПА, в писмото се посочва, че таванът може да бъде проектиран по такъв начин, че да 
гарантира сигурността на доставките и свободния поток в Европа, като в същото време отговаря на общата цел за 
намаляване на търсене на природен газ. Досега 11 държави подкрепят това. 
Освен четирите страни членки на ЕС, изпратили писмото (които осъществиха координацията и приемането на обща линия), 
подкрепа изразиха Румъния, Малта и други, макар и с известни модификации. Обсъждането на предложенията все още 
продължава и може да има промени. 
 
√ Президентът Мая Санду: "Газпром" може да спре доставките за Молдова от 1 октомври 
Руският газов гигант "Газпром" може да намали или изцяло да прекъсне доставките на газ за Молдова от 1 октомври. 
Страната търси алтернативни енергийни източници, каза президентът Мая Санду, цитирана от Ройтерс. 
Молдова, една от най-бедните страни в Европа, е силно зависима от руския газ и е силно засегната от скока на цените на 
синьото гориво след нахлуването на Русия в Украйна, отбелязва агенцията. 
"Нямаме доверие, че "Газпром" ще продължи да доставя газ за Молдова след 1 октомври. От тази дата цената за Молдова 
по настоящия договор трябва да бъде значително по-ниска", съобщи прозападният президент Санду. Тя не обясни защо 
"Газпром" би предприел подобен ход.  
По-рано властите в Кишинев заявиха, че руската компания може да спре газа, ако не бъде изпълнено едно от договорните 
условия - завършване на одита на натрупания дълг на Молдова към доставчика. Задълженията се оценяват на 709 милиона 
долара. 
Цената на синьото гориво в Молдова варира въз основа на спотовата цена за газ и петрол. От 1 октомври обаче формулата, 
използвана за изчисляване на цената, ще се промени. 
В момента формулата включва 70 на сто спотовата цената на газа и 30 на сто стойността на петрола. От 1 октомври ще 
настъпи промяна - 70 на сто на цената на петрола и 30 на сто на спотовата цена на газа. 
 
√ Руските акции се сринаха до най-ниските си нива от началото на инвазията в Украйна 
Рискът от по-нататъшни санкции от страна на Запада доведе до спад на руските акции през вчерашната сесия. Така те 
достигнаха до най-ниското си ниво от 24 февруари, денят, в който Москва изпрати войските си в Украйна, информира 
Ройтерс. 
Силната нестабилност се отрази на руските пазари през последната седмица. Първоначалният срив на рублата и акциите, 
след като руският президент Владимир Путин съобщи, че е подписал указ за частична военна мобилизация, бе последван 
от възстановяване на котировките. В същото време са в ход четири референдума за присъединяване към Русия на 
Запорожка, Донецка, Луганска и Херсонска област. 
"Руският пазар вероятно ще се сблъска с насрещни ветрове, тъй като рискът от санкции се увеличава", каза Джон Уолш, 
стратег за акциите на "Алфа банк" (Alfa Bank), посочвайки увеличената възможност за нови санкции от ЕС и САЩ. 
Към 13:10 по Гринуич (16:10 българско време) московският борсов индекс MOEX, базиран в рубли, отчете спад с 5,6 на сто 
до 1972,5 пункта, след като по-рано потъна до 1841,42 пункта. Това бе и най-ниското му равнище от 24 февруари. От 
началото на годината MOEX е изгубил около 50 на сто. 
Деноминираният в долари RTS се понижи с 6,5 на сто до 1067,3 пункта, след като по-рано достигна петмесечно дъно. 
Руската рубла се движеше в широк диапазон спрямо долара, преди да се установи на ниво от 58,19 рубли за долар или 
спад с 0,5 на сто. Това е близо до най-силното равнище на руската валута от юли досега - 56,6525 рубли за долар, достигнато 
в петъчната търговия. 
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Силата на рублата може да изглежда необичайна, но руската валута има няколко фактора за растеж, според руският 
фондов брокер "Алор Брокер". 
Доларите се разпродават "поради опасения от въвеждането на нови санкции, което ще направи търговията с 
американската валута в Русия ако не невъзможна, то много трудна и скъпа", посочват експертите на компанията. 
 
√ Приходите на Египет от износ на газ са се увеличили 13 пъти за осем години 
Египет отбелязва безпрецедентен скок на приходите от износ на природен газ, се посочва в доклад на правителството, 
цитиран от в. "Ал Ахрам". През финансовата 2013/2014 година те са 600 милиона долара, а през 2021/2022 година достигат 
8 милиарда долара, което е около 13 пъти повече.  
За последните осем години северноафриканската страна е увеличила количеството на изнасяния втечнен газ (LNG) от 1,9 
милиона тона на 7,2 милиона тона или близо четири пъти.  
За същия период Египет е подписал 108 споразумения с международни компании за разработване на газови и петролни 
находища при минимална стойност на инвестициите 22 милиарда долара.  
През финансовата 2021/22 година производството на синьо гориво достига 69,2 милиарда кубични метра (bcm) в 
сравнение с 41,6 милиарда кубични метра през 2015/2016 година, което е ръст с 66,3 процента, сочи още докладът.  
След постигане на самодостатъчност през 2018 година, Египет си поставя за цел да използва географската си близост, за 
да се превърне в значим доставчик на газ за Европа. Арабската република разполага със 7000 километра газопроводи и 
мрежа за снабдяване с обща дължина 31 000 километра, както и с единствените в Източното Средиземноморие 
инсталации за втечняване на газ "Едко" и "Дамиета".  
През август т.г. египетските власти обявиха, че планират спестяване на 15 процента от използваното за производство на 
електричество синьо гориво и пренасочването му за износ, който да донесе необходимата на страната международна 
валута.  
 
√ Южна Корея призовава едрия бизнес да се присъедини към усилията за пестене на енергия 
Южнокорейският министър на промишлеността и енергетиката отправи апел към големите компании в страната, за да 
обединят усилията си за намаляване на потреблението на енергия през предстоящата зима. Това стана по време на среща 
на министър И Чан-ян с изпълнителните директори на 10 големи южнокорейски компании, сред които "Самсунг 
електроникс" (Samsung Electronics) и "Хюндай" (Hyundai), предаде Йонхап.  
Настоящата енергийна криза може да продължи доста дълго време, каза министър И Чан-ян. "Необходими са промени, за 
да се постигне високоефективна система (на използване на ресурсите), и коригирането на тарифите (на енергия) на първо 
място за големите потребители, което е неизбежно", добави още той. 
По думите му е необходимо сътрудничество между правителството и частния сектор, "за да се преодолеят бързо 
предизвикателствата и да се съживи икономическото възстановяване".  
Въпреки ръста на износа, търговският дефицит на страната през август се оказа отрицателен заради увеличението на 
международните цени на енергията, съобщи още И Чан-ян. 
Правителството в Сеул ще приложи различни енергоспестяващи мерки в обществените учреждения, за да постигне целта 
за икономия на енергия с 10 процента тази зима. Във връзка с това министерството на промишлеността и енергетиката 
предвижда намаляване на отоплението на сградите си, посочиха от институцията. 
 
√ МААЕ прогнозира увеличаване на ядрената енергия за втора поредна година 
За втора поредна година Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) повиши годишните си прогнози за 
потенциалния растеж на ядрената енергия през следващите десетилетия. Стъпката е отражение на промяната в глобалните 
дебати за енергията и околната среда на фона на нарастващите опасения относно енергийната сигурност и климатичните 
промени, посочва на своя сайт МААЕ. 
В най-новата си прогноза за развитието на глобалния ядрен капацитет до 2050 г. агенцията, част от Организацията на 
обединените нации (ООН), предвижда 10 процента повече електроенергия, генерирана от атомно делене в сравнение с 
миналогодишния си доклад. 
При най-благоприятния сценарий МААЕ предвижда удвояване на инсталираната мощност, която ще достигне 873 гигавата 
(GW) през 2050 година. Към момента глобалният ядрен капацитет се равнява на 390 гигавата (GW), съобщават експертите. 
Те посочват, че за да се постигне това, "трябва да се преодолеят много предизвикателства", посочвайки като пример 
регулаторна хармонизация. 
Освен това е необходимо да бъде постигнаят "напредък в управлението на високоактивни радиоактивни отпадъци", които 
са получени в резултат на преработката на отработеното ядрено гориво и не подлежат на рециклиране. 
Според новите прогнози и при положение че производството на електроенергия нарасне с 85 процента през следващите 
три десетилетия, ядрената енергия може да допринесе с около 14 процента към производството на електричество в 
световен мащаб до 2050 година.  
Сега ядрената енергия осигурява около 10 процента от световната електроенергия. На въглищата се пада 37-процентов 
дял, което им отрежда ролята на "доминиращ източник на енергия". Делът на слънчевата и вятърната енергия нарасна 
бързо през последните години, като през миналата година достигна 9 процента, посочват още експертите. 
 
√ Световният икономически растеж ще се забави през 2023 година, прогнозира ОИСР 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)  коригира към силно понижение прогнозата си за 
световния растеж през идната година под влиянието на по-дълготрайните от очакваното последствия от войната в Украйна, 
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най-вече в еврозоната, и повишаването на лихвите от централните банки в цел удържане на инфлацията, предаде Франс 
прес. 
"Перспективите за икономически растеж са помрачени", се посочва в доклада на ОИСР, публикуван днес и озаглавен "Да 
платиш цената на войната". 
Продължителният конфликт, който навлезе в осмия си месец, и опустошителното му влияние върху цените на 
електроенергията ще продължат да оказват отрицателно влияние върху икономиката догодина, предвижда организацията 
с централа в Париж. 
ОИСР залага на повишение на световния брутен вътрешен продукт (БВП) с 2,2 на сто през 2023 г. спрямо юнските 
прогнози за 2,8 на сто. 
"Инфлационният натиск става все по-широко разпространен, като повишаването на разходите за електроенергия, 
транспорт и други се отразяват на цените", подчерта ОИСР, която преразгледа към понижение прогнозите си за почти 
всички страни членки на Г-20 с изключение на Турция, Индонезия и Великобритания, чиято икономика ще се сблъска със 
стагнация.  
Очаква се растежът на американската икономика да е 0,5 на сто спрямо прогнозите за 1,2 на сто през юни, а прогнозата за 
Китай е понижена до 4,7 на сто в сравнение с 4,9 на сто, очаквани през юни. 
Най-голяма корекция е налице в еврозоната, която е особено засегната от войната в Украйна. За валутния съюз се очаква 
растеж от 0,3 на сто спрямо 1,6 на сто преди това. Скокът на цените оказва тежестта си, като ОИСР предвижда инфлация 
от 8,1 на сто тази година и до 6,2 на сто догодина година.  
Първата икономика, която ще плати цената на войната с рецесия, ще е Германия. БВП на водещата икономика в еврозоната 
ще се понижи с 0,7 на сто идната година. 
Другите големи страни в еврозоната засега ще избегнат рецесия: във Франция се очаква растеж от 0,6 на сто, в Италия – от 
0,4 на сто и 1,5 на сто в Испания. 
"Около тези икономически прогнози витае голяма несигурност", предупреждава обаче ОИСР. По-големият от очакваното 
недостиг на електроенергия може да намали БВП на еврозоната с 1,25 допълнителни пункта, което ще постави редица 
страни в рецесия. 
Освен последиците от войната върху цените увеличението на лихвите от страната на централните банки за удържане на 
инфлацията и пандемията от КОВИД-19 също оказват тежест  върху световната икономика, отчита ОИСР. Базираната в 
Париж организация остави без промяна прогнозата си за икономическия растеж за 2022 година (3 на сто) и дори я повиши 
за еврозоната до 3,1 на сто (+0,5 пункта). 
 
Прогнозите на ОИСР в табличен вид:    
                                 2022 г.                                 2023 г.  
Свят                     3,0 % (без промяна)            2,2% (-0,6)        
Еврозона                3,1% (+0,5)                   0,3% (-1,3)        
Германия               1,2% (-0,7)                -0,7% (-2,4)       
Франция                2,6% (+0,2)               0,6% (-0,8)        
Италия                   3,4% (+0,9)               0,4% (-0,8)        
Великобритания       3,4% (-0,2)               0,0% (без промяна)           
САЩ                       1,5% (-1,0)               0,5% (-0,7)        
Китай                     3,2% (-1,2)               4,7% (-0,2)        
Япония                  1,6% (-0,1)               1,4% (-0,4)        
Индия                     6,9% (без промяна)                 5,7% (-0,5)        
Бразилия                2,5% (+1,9)               0,8% (-0,4)       
 
3e-news.net 
 
√ През 2022 г. се очакват рекордни вложения в иновативните дружества в България 
Пет са основните инициативи на Новата европейска иновационна програма, която бе представена вчера в София 
Има потенциал 2022 г. да се окаже рекордна за инвестициите в иновационни компании в България. До момента 
българските стартъп компании са получили финансиране за 42 млн. евро. Това каза еврокомисарят по иновациите, 
научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел по време на представянето у нас на „Новата 
европейска иновационна програма“. Бюджетът на европейската програма е за колосалните 10 млрд. евро като от нея може 
да се възползват и българските иноватори. 
Според данните на еврокомисар Габриел вложенията в иновации за 2021 г. са били за 32 млн. евро и са се удвоили спрямо 
година по-рано. Сега и все повече частни фирми за рисков капитал влагат повече пари в български фирми, а така се 
използва и по-малко държавно финансиране, сподели още Мария Габриел. 
Еврокомисарят отбеляза, че водеща инициатива в рамките на Новата европейска иновационна програма в следващите три 
години е Европа да има един милион таланти в тази сферата на deep tech иновациите.  Чрез програмата може да се 
предоставя на държавите членки, на регионите, на новаторите инструментите, да създаде онези условия, които са 
необходими за ускоряване и укрепване на иновациите. 
Затова и програмата ни ясно заявява две основни цели: от една страна искаме Европа да бъде лидер в новата вълна от 
иновациите, така наречените deep tech, и от друга страна Европа да заяви лидерство със своите таланти, своите региони, в 
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ключови области, които ще носят полза на гражданите, и които, в международен план, ще позволят партньорствата да са 
основани на реципрочност, на споделени ценности и това да не бъде само едно добро пожелание, отбеляза Габриел. 
Новата иновационна програма се съсредоточава върху пет водещи инициативи, всяка една от тях с конкретни действия. 
Както знаете за нас е много важно да продължим да мобилизираме институционални и други частни инвеститори, за да 
подпомогнем разрастването на европейските стартиращи предприятия, сподели още еврокомисарят.  
Тя заяви, че ще бъде предложен нов закон за котирането на фондовата борса – който да облекчи и опрости котирането на 
някои видове дружества.  За нас е важно да разширим механизма за европейски действия за увеличаване на рисковия 
капитал, разясни тя.  
Вторият важен стълб са т. нар. sand boxes, за които са необходими добри рамкови условия и създаване на рамкови 
лаборатории за иноваторите. Още следващата година 2023 ще стартираме и така наречените съоръжения за изпитване и 
експериментиране  на иновации в ключови области, каза Габриел, след което добави, че много би  искала тези 
пространства за експериментиране да не бъдат само в столицата, а да бъдат и на други места в България. Важно е да няма 
разделение на големите градове и отдалечените региони, а иновациите да се развиват навсякъде, категорична бе 
българският еврокомисар. „Търсим да знаем какви условия, реални ви трябват, които да ви позволят да преминете в 
следващия етап на изпълнение. Това може да не е само в София, а и на други места в страната. Важно е фирмите да 
споделят къде трябва да бъдат тези лаборатории. 
Третият стълб на европейската иновационна програма е сближаването на иновациите или както на английски го наричат 
професионалистите innovation cohesion. Чрез този стълб ще има възможност за създаване на иновативни долини. Целта е 
да се създадат 100 такива обекта в Европа в следващото десетилетие. Намерението ни е в България да има повече от една 
таква долина, в различни региони на страната, обясни Габриел. С комисар Елиза Ферейра вече действаме в тази насока и 
търсим партньорства за регионални иновации, сподели Габриел. По думите ѝ именно от българската иновационната 
екосистема ще зависи страната ни да има иновативни долини. Тук е и мястото за подкрепа на Българския иновационен 
форум, който е създаден наскоро. Неговата цел е да събира и подкрепя начинанията на българската екосистема. 
Четвъртият основен акцент на Новата европейска иновационна програма е подкрепата за талантите.  21 век ще се базира 
кой колко таланти ще успее да привлече. Европа трябва да е привлекателна дестинация за талантите, обясни Габриел. 
Петата важна стъпка на европейската програма ще е подкрепа за създаване на правилните политики в подкрепа на 
иновациите. 
По думите на Габриел и днес в Европа има повече стартъпи отколкото в САЩ и ролята на новата иновационна компания е, 
когато настъпи критичният момент в тяхното развитие, те да растат, да създават повече работни места.  
Инициативата по представянето на програмата е на Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП и на платформата 
„Български иновационен форум“. Тя се реализира с подкрепата на София Тех Парк и обединява десетки иноватори, 
инвеститори, финансови институции, стъртъп проекти, представители на бизнеса, науката, политиката и гражданското 
общество. 
Приемането на Новата европейска иновационна програма е повратен момент за науката и иновациите в България и 
региона. Тя 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. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 27 септември расте с 3.39 % 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на газовата борса в България, „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 27 септември 2022 г. е 352.56 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 11 600 MWh. 
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Стойността се покачва с 3.39 % спрямо постигнатите 341.00  лв. за MWh с ден за доставка 26 септември при изтъргуван 
обем от 200 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 26 септември изтъргуваният обем е 3 162 MWh. 
Постигнатата цена е 351.01 лв. за MWh и нараства с 10.40 % в сравнение с отчетените 317.95 лв. за MWh на 25 септември 
при изтъргувано количество от 2 250 MWh. 
Референтната цена е 352.56 лв. за MWh. 
 
√ Делът на ВЕЦ в енергийния баланс на страната от началото на годината към 25 септември намалява с 25.65 % 
Спрямо аналогичния период на 2021 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа расте с 25.77 на сто, а в 
разпределителната – с 14.93 процента 
Производството на електроенергия продължава да държи положителен дял, а потреблението на електроенергия да се 
свива. Салдото (износ-внос) не спира да намалява, макар и на пръв прочит да изглежда, че държи добър дял в процентно 
отношение. Положително остава и участието на базовите централи, но и тук се наблюдава промяна на данните в посока 
към понижение. Затова пък резултатите за участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и 
водноелектрическите централи (ВЕЦ) се подобряват. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния 
системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 25 септември тази година (01.01.2022 г. – 25.09 2022 г.) спрямо 
аналогичния период да предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия от началото на януари до двадесет и пети септември тази година се увеличава до обем 
от 38 054 410 MWh или с 13.05 % в сравнение с аналогичния период на миналата година (плюс 13.75 % отчетени седмица 
по-рано за сравнявания период до 18 септември, плюс 14.39 % - за времето до 11 септември). За сравнение, тогава 
производството на електроенергия е било в обем от 33 661 825 MWh. 
Потреблението на електроенергия намалява и данните за свиването стават по-отчетливи. Така за времето от първия ден 
на януари до двадесет и петия ден на месец септември потреблението на електроенергия възлиза на 27 989 300 MWh, 
което е спад (минус) с 0.24 % (минус 0.13 % преди седмица). Година по-рано за същия период потреблението на 
електроенергия е било от порядъка на 28 056 244 MWh. 
Салдото (износ-внос) продължава да държи висок дял в процентно отношение, но тенденцията за свиване при 
проследяване на по-ранни периоди става по-отчетлива. Що се отнася до посочения сравняван период от началото на 
годината към 25 септември салдото (износ-внос) достига до обем от 10 065 110 MWh, което в сравнение със същия период 
на предходната 2021 г. е ръст от 79.56 % (плюс 85.56 % отчетен скок преди седмица, плюс 91.69 % преди две седмици). За 
посоченото време на миналата година салдото (износ-внос) според данните на системния оператор е било в обем от 
5 605 581 MWh. 
Базовите централи все още държат добър положителен дял и от началото на януари до двадесет и петия ден от деветия 
месец на настоящата година участието им достига до обем от 32 078 274 MWh. Това представлява увеличение (плюс) с 
18.38 % (плюс 19.40 % за сравнявания период до 18.09 т.г.). За сравнение, през посочения период на миналата година 
участието на базовите централи е достигало до 27 096 985 MWh. 
По-добри са данните за участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи. 
Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания отчетен период се повишава да обем от порядъка на 1 195 907 MWh, 
което е ръст от (плюс) 25.77 % (плюс 25.56 % преди седмица) . Година по-рано за същото време от началото на годината до 
25.09 участието на ВЕИ в преносната мрежа е достигало до обем от едва 950 871 MWh. По-добрите данни в частност се 
дължат на увеличението на вятърните (+14.67 %) и фотоволтаични (+50.63 %) централи и в по-малка степен на биомасата 
(+ 0.33 %). 
Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за посоченото сравнявано време от настоящата 2022 г. също расте и достига 
до обем от 1 716 709 MWh, или до плюс 14.93 % (плюс 14.73 % седмица по-рано). Година по-рано за дните от януари до 
двадесет и пети септември този дял е възлизал на обем от 1 493 750 MWh. В частност, по-добрите данни са в резултат на 
увеличеният дял на вятърните (+17.87 %) и  фотоволтаични (+18.03 %) централи и въпреки спада ( - 19.66 %) при биомасата. 
Водноелектрическите централи все още запазват минусовото си участие в енергийния баланс, но и при тях спрямо по-
ранни периоди се наблюдава подобрение на данните. Така за сравнявания период от първия ден на януари до двадесет и 
петия ден на месец септември тази година участието на ВЕЦ е в обем от 3 063 520 MWh. Това представлява спад (минус) 
от 25.65 % (минус 25.72 % преди седмица). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. участието на 
ВЕЦ е достигало до обем от 4 120 219 MWh.   
 
√ Повишение с 2.3 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 677.12 лв. за MWh с ден за доставка 27 
септември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 677.12 лв. за MWh с ден за доставка 27 септември 2022 г. и обем от 61 279.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 2.3 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 782.28 лв. за MWh, при количество от 32 098.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (29 181.20 MWh) е на цена от 571.96 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 373.47  лв. за MWh и количество от 2458.5 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 295.92 лв. за MWh (2398.8 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1150.16 лв. за 
MWh при количество от 2318.2 MWh. 
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В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 625.3  лв. за MWh при обем от 2504.8 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 661.94 лв. (338.44 евро) за MWh за 26 септември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 27 септември 2022 г. се повишава до 677.12 лв. за MWh ( повишение с 2.3 %) по данни на БНЕБ или 346.21 евро 
за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 26 септември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 3 374.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 954.20 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     22,46%    1072.57 
Кондензационни ТЕЦ   52,13%    2489.41 
Топлофикационни ТЕЦ   3,65%    174.52 
Заводски ТЕЦ    1,87%    89.16 
ВЕЦ     3,45%    164.6 
Малки ВЕЦ    1,71%    81.63 
ВяЕЦ     1,32%    63.11 
ФЕЦ     13,01%    621.37 
Био ЕЦ      0,40%     19.34 
Товар на РБ         3647.57 
Интензитетът на СО2 е 462g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията 
 
√ Леко покачване на цените по електроенергийните борси в Европа за вторник 27 септември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 346,21 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 372,52 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 346,21 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 27 септември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 399,97 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 292,44 евро/мвтч. Най-високата цена от 588,07 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 
151,30 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 62 677,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 27 септември ще бъде 372,52 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 122,88 гвтч. Максималната цена ще бъде 588,07 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 5 ч и тя ще бъде 262,23 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 27 септември е 339,65 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 389,31 евро/мвтч. Най-високата цена от 543,30 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч тя ще бъде 151,30 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 72 718,0 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 27 септември на Словашката енергийна борса е 332,30 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 20 ч и тя ще е 474,27 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 151,30 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 317,68 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и тя 
ще е 451,06 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 151,30 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 27 септември е 312,91 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 350,21 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 39 457,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 8 ч и тя ще достигне 426,87 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 151,30 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 310,21 евро/мвтч на 27 септември. Пиковата цена ще бъде 
352,22 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 453 794,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 443,51 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 151,30 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 27 септември ще се продава за 373,79 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще e и най-високата цени в този пазарен сегмент в цяла Европа. 
 
√ Ценовите нива на европейските електроенергийни борси с нов сигнал за стойности под 350 евро за MWh. Тенденцията 
обаче може да е временна 
Ценовите нива на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ стартират новата седмица с нива под 
350 евро за MWh. Дали това е тенденция в резултат на желание, старание и нова цел на участниците на европейския 
електроенергиен пазар е много рано да се каже. Септемврийските изненади във времето сякаш дадоха надежда, че може 
да има и по-нормални стойности. Не ниски. В никакъв случай. Остава под въпрос дали усилията в частност през втората 
половина на изминалата седмица доведоха до леко потриване на ръце от задоволство. Разбира се, като глътка въздух 
преди настъпването на отоплителния сезон. Възможно е тази тенденция да е, както временна, така и измамна, тъй като в 
определени дни от седмицата нивата отново се върнаха над 400 евро за MWh. 
Има и още една подробност, която трябва да бъде отчетена, макари че засега не е характерна за всички електроенергийни 
борси  – изместване на високите ценови нива в други часови диапазони, което от своя страна означава и промяна на 
профила на търсене, а и съответно на работата на големите индустрии.   

https://ibex.bg/
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Прави впечатление също по-високото производство на електроенергия от фосилни горива, по-слабото участие на вятъра, 
по-високите нива на слънчевите централи, но преди всичко на ядрените мощности. Като цяло обаче търсенето остава 
много по-слабо. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 38-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на 43 381.45 GWh във 
вечерни часове на 25 септември 2022 г. преди окончателния отчет (47 942.29 GWh след коригиране на данните за 
предходната 37 седмица). 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от ЕС  за 38-та седмица, то достига до обем от 
39 462.25 GWh (43 598.16 GWh след корекцията в края на 37-та седмица), според данните на energy charts, базирани на 
ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията. 
От това общо производство на фосилните горива се пада дял от 16 794.64 GWh или 42.56 % преди корекция (16 290.97 GWh 
или 37.37 % окончателните допълнени данни за седмицата по-рано) . От тях през 38-та седмица - на кафявите въглища – 
3998.48 GWh или 10.13 %, както и на каменните – 10.89 % (4298.37 GWh). Газът държи дял от 18.76 на сто или 7402.72 GWh 
(17.53 % за 37-та седмица или 7642.04 GWh). 
Участието на ядрената енергия е изчислено за 38-та седмица на 9682.46 GWh или 24.54 % спрямо 10 160.27 GWh или 23.30 
% след корекцията за 37-та седмица на 2022 г. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 12 985.15 GWh или 32.91 % (според уточнените 
коригирани данни за 37-та седмица – 17 146.92 GWh или 39.33 %). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 3300.78 GWh (8.36 %), а офшорните – 552.88 GWh или 1.40 %. 
Делът на електроенергията от слънчеви електроцентрали достига до 3315.24 GWh или 8.40 %. Що се отнася до 
хидроенергията, то делът й е от порядъка на 5.15 %, а от помпени станции – 4.77 %. Редно е да се отбележи и делът на 
биомасата – 3.95 %. 
Цените 
Миналата седмица стартира с шокиращ ръст на ценовите нива на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден 
напред“ – между 235.8 % в Германия (261.68 евро за MWh) до 107.7 % (279.21 евро за MWh на БНЕБ  и румънската OPCOM), 
както и 57.9 % (315.65 евро за MWh) във Франция. 
С ден за доставка 20 септември изключение от покачването, стартирало още през първия ден бе отчетена само на 
електроенергийните борси на Иберийския пазар (Испания и Португалия), където при спад с 22.6 % постигнатата цена бе 
149.47 евро за MWh. На останалите борси повишението варираше от 6.0 % в Италия (393.13 евро за MWh) и 6.2 % в Гърция 
(400.02 евро за MWh), както и 19.6 % във Франция (377.66 евро за MWh) и 38.9 % в Германия (363.43 евро за MWh). Що се 
отнася до постигнатата стойност на БНЕБ (IBEX) и съседната румънска OPCOM, то тя се установи на ниво от 368.28 евро за 
MWh при покачване с 31.9 %. 
Частична разнопосочност бе наблюдавана с ден за доставка 21 септември, като на осем от европейските електроенергийни 
борси в тази сегмент бе наблюдаван спад. Понижението беше от много слабо – от 0.5 % , отчетено за Нидерландия (348.83 
евро за MWh) и 1.1 % за Гърция (395.56 евро за MWh) до по-значително, или 3.4 % за Полша (189.50 евро за MWh) и 8.1 % 
за Иберийския пазар (137.40 евро за MWh), както и 18.6 % за Ирландия и Северна Ирландия (255.05 евро за MWh) и 19.3 
% за Великобритания (276.71 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси повишението остана в рамките до 4.5 % за Германия (379.94 евро за 
MWh ) 4.4 % в Австрия (380.96 евро за MWh) и Белгия (357.08 евро за MWh) и 3.8 % за България и Румъния (382.09 евро за 
MWh), както и 2.6 % за Словения (381.92 евро за MWh) и 0.5 % за Италия (395.12 евро за MWh). 
Понижението и то незначително с ден за доставка 22 септември от едва 0.5 % бе отчетено само на електроенергийната 
борса във Великобритания (275.68 евро за MWh). Затова пък скокът на всички други борси се засили и съответно цените 
се вдигнаха до по-високи нива. Така при скок с 2.1 % стойността в Германия стигна до 387.89 евро за MWh, а в съседна 
Франция при ръст от 7.3 % - 408.96 евро за MWh. Увеличението с 5.3 % на италианската GME вдигна цената до 416.13 евро 
за MWh. При повишение с 4.4 % стойността на българската енергийна борса (IBEX) и на румънската OPCOM достигна до 
398.80 евро за MWh, на съседната гръцка HENEX, увеличението с 1.9 % доведе до цена от 403.16 евро за MWh. 
Усещането за наближаване на уикенда свали ценовите нива още с ден за доставка 23 септември на почти всички 
европейски електроенергийни борси.  Слабо покачване са запази само на пет от тях като гръцката HENEX, където 
стойността се установи на ниво от 409.26 евро за MWh (+1.5 %, ) , а на италианската GME – 424.69 евро за MWh (+ 2.1 %). 
Спадът варираше от 1.3  % за Хърватия (401.65 евро за MWh) и 1.8 % за българската енергийна борса (IBEX) и румънската 
OPCOM (391.77 евро за MWh) до 2.4 % за Франция (39.15 евро за MWh) и 5.0 % за Германия (368.33 евро за MWh). Най-
значителен спад бе отчетен на електроенергийните борси на Иберийския пазар (Испания и Португалия) – с 27.1 % до 127.91 
евро за MWh. 
За първия ден от уикенда, или с ден за доставка 24 септември ценовите нива продължиха ударно движението си в посока 
надолу. Така при понижение с 3.3% стойността на българската БНЕБ (IBEX) и румънската OPCOM спадна до 378.66 евро за 
MWh. 
Понижението от 5.8 на сто доведе до цена от 385.41 евро за MWh в Гърция. В Унгария спадът с 4.1 % свали стойността 
до  370.04 евро за MWh. 
Ценовите нива на двете съседни борси – в Германия ( спад с 4.7 % до 351.11 евро за MWh) и Франция (спад с 11.5 % до 
353.21 евро за MWh) почти се изравниха. 
Спадът с 12.6 % понижи стойността и на италианската GME до 371.05 евро за MWh. 
С ден за доставка 25 септември се стигна до  двуцифрен спад в процентно отношение и още по-ниски нива като 278.75 
евро за MWh на БНЕБ и OPCOM (понижение с 26.4 %). 
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При спад с 21.2 %  цената на германската електроенергийна борса се установи на ниво от 276.50 евро за MWh, а във 
Франция (минус 22.8 % ) – 272.84 евро за MWh. 
На италианската GME понижението с 12.7 % доведе до цена от 323.94 евро за MWh, а на гръцката HENEX – движението 
надолу с 14.5 %  - 329.46 евро за MWh. 
Впечатляващо ниски стойности се настаниха на електроенергийните борси в Португалия ( спад с 29.3 %) и Испания (спад с 
32.6 %) – 75.45 евро за MWh и 71.97 евро за MWh съответно. 
Новата седмица стартира с разнопосочно движение на ценовите нива на европейските електроенергийни борси, като на 
седем от тях понижението продължава, докато на останалите се отчита ръст. 
Така например, спадът на германската борса продължава и с ден за доставка 26 септември (понижение с 11.1 %), а цената 
намалява до 245.93 евро за MWh, докато в съседна Франция се покачва макар и с 1.6 % до 277. 29 евро за MWh. Още  по-
ниска е постигнатата стойност в Белгия (спад с 9.6 %) – 240.95 евро за MWh. 
На този фон ценовите нива на българската енергийна борса (БНЕБ, IBEX) и румънската OPCOM при ръст с 21.4 % остават 
доста по-високи – 338.44 евро за MWh, а на гръцката HENEX повишението едва 3.8 % - до 341.99 евро за MWh. 
Силният ръст от 58.1 % в Португалия и 66.4 % в Испания доведе до цена от 119.27 евро за MWh и 119.77 евро за MWh 
съответно. 
Средна месечна и средна годишна цена към 25 септември 
Средната месечна цена на европейските електроенергийни борси остава висока. Движението в посока надолу, отново се 
дължи на наблюдавания спад основно през почивните от предходната седмица, когато редовно се отчита силен спад. 
На БНЕБ към  средната месечна стойност е на ниво от 377.11 евро за MWh, а на румънската OPCOM – 380.33 евро за MWh. 
За другите европейските електроенергийни борси се движи от 422.71 евро за MWh в Гърция и 436.28 евро за MWh в 
Италия, както и 395.62 евро за MWh във Франция. 
Доста по-ниска остава цената за Испания – 145.77 евро за MWh (също 145.99 евро за MWh в съседна Португалия). В 
Германия, средната месечна стойност е на ниво от 344.4 евро за MWh, а в Австрия – 389.33 евро за MWh. В Унгария 
изчисленията сочат за ниво от 392.94 евро за MWh, а за Полша – 172.28 евро за MWh. 
Средната годишна цена все още върви в посока към повишение, макар че тук също се наблюдава спад на темпа на ръст. 
Докато по-рано грубо казано се наблюдаваше покачване до 5-6 евро, след това забавяне до 3-4 евро, то към края на 
септември то е до 1-2 евро. Така средната годишна цена към 25 септември на БНЕБ е 261.4 евро за MWh и все още е по-
ниска, както от тази в Румъния (277.38 евро за MWh), Унгария (285.66 евро за MWh), така и от тази в Гърция (290.05 евро 
за MWh) и съседна Сърбия (290.11 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 323.27 евро 
за MWh в Италия и 186.95 евро за MWh в Испания и Португалия (187.52 евро за MWh) до 255.48 евро за MWh в 
Нидерландия и 248.23 евро за MWh в Германия, както и 295.34 евро за MWh във Франция и 168.73 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Инфлацията ще надделее над опасенията за цената на петрола. Това е изводът, който пазарите не могат да преглътнат 
лесно след решението на Федералния резерв за повишение на лихвата до най-високото ниво от 2008 г. от 75 базисни 
пункта. Тази силна реакция обаче не намали страховете от намаляване на руските петролни доставки. Движението на 
ценовите нива в посока надолу засега все пак има превес. В същото време пазарът продължава да следи и действията на 
Китай, който постепенно отменя локдауните в големите градове. 
На този фон ЕС подготвя нов пакет от санкции срещу Русия с по-строги ограничения върху износа на високи технологии. 
Освен това в него се очаква да бъде включен и таван на цените на петрола още преди влизането в сила на ембаргото. 
Новият санкционен пакет, предизвикан от т.нар. референдуми в Източна Украйна се очаква да бъде обсъден и въведен в 
действие още през тази седмица. 
На този фон надеждата за поява на ирански петрол на пазара се измести в неопределено бъдеще. Явно е, че ядрената 
сделка остава замразена. 
Цената на петрола сорт Brent на лондонската борса  ICE върви непрекъснато надолу от 29 август (102.93 долара за барел). 
Спадът, спрямо стойността от 92.00 долара за барел до 86.65 долара за барел само за седмицата от 19 септември е 
съществен. Сега пазарът е в очакване на реалните действия, които касаят именно таван на цената на петрола. Така на 
дневен ред се появява притеснението за доставките. Казано иначе, цената на петрола ще бъде ограничена, а въпросът е 
ще има ли гориво на прага на зимата. 
Пазарът на газ също е в очакване. Понижението при последната търговия в петък, 23 септември , спрямо началото на 
седмицата (182.26 евро за MWh) не е съществено (181.90 евро за MWh). Проследяването на данните за участието на газа 
в енергийния микс обаче е по-важно и прави впечатление за опитите за ограничението му до между 5 до 3 % в различните 
страни. Разбира се, има държави, или по-скоро провинции, в които той остава над това ниво и стига до 11%, но е все по-
явна тенденцията за заместването му. 
Междувременно, според прогнозата на Fitch Ratings търсенето на синьо гориво през тази година на Европейския газов 
пазар се очаква да спадне с 40 млрд. куб м , а през следващата с още толкова. Прогнозата е за намаляване на на вноса  от 
Русия до 45 млрд. куб м през 2022 г. от 132 млрд. куб м през 2021 г. За 2023 г. очакването е за нулев внос. Няма промяна 
за очакваните обеми от Норвегия – 89 млрд. куб м през настоящата и следващата година, увеличение с 3 млрд. куб м до 
46 млрд. куб м от настоящите 43 млрд. куб м от Африка. По-висок обем с 4 млрд. куб м се очаква да е обемът от други 
страни (8 млрд. куб м през 2021 г. с прогноза за 12 млрд. куб м за настоящата и следващата години). 
Най-много се залага на вноса на LNG от САЩ – 121 млрд. куб м през тази година и 155 млрд. куб м през 20213 г. (за 
сравнение, през 2021 г. този внос е бил 79 млрд. куб м). Като цяло обаче вносът на втечнен природен газ и през настоящата 
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(322 млрд. куб м) и през следващата година (322 млрд. куб м) остават под нивото, на което са се радвали страните от 
Европейския съюз през предходната 2021 г. – 349 млрд. куб м. 
Междувременно спадът на ценовите нива е очакван, както по политически, така и по икономически причини и най-
малкото вече осезаемото свиване на клиентите поради редица причини – от преориентиране към друг тип гориво до 
спиране на производства и дейности, свързани с достъпа до синьо гориво. 
Цените на газа, въпреки спада до 181.90 евро за MWh съвсем не означава, че са ниски. Година по-рано, с обяснението за 
възстановяване на икономиката след COVID-19 стойността на газа по индекса TTF на ICE достигаше 34.19 евро за MWh, но 
вече бе двойно по-висока от нивото от 15.087 евро за MWh на 23 септември 2020 г. 
На този фон пазарът на емисии, който в никакъв случай не трябва да бъде изпускан от поглед се оказа с най-ниските ценови 
нива от 66.2 евро за MWh. Подобна ниска цена беше отчетена през ноември 2022 г. Сега обаче пред този пазар, наред с 
газовия, петролния и електроенергийния пазар, а още повече и след активирането на въглищни мощности изникват доста 
въпроси. Повече от ясно е, че европейската комисия не иска да се бърка на този пазар. Това обаче ще се окаже 
наложително поради редица причини. 
Тенденции 
Деиндустриализация на Европа. Това е новата опасност, за която вече предупреждават открито редица асоциации. 
Причината – високите цени на газа. 
Има такива тенденции и те са видими, коментира изпълнителният директор на БФИЕК Ивайло Найденов като посочи, че 
металургията, химическите и торовите заводи са сред най-силно пострадалите. 
Има такива данни. Компаниите, които затварят врати през тази година са много повече, ако се сравни с предходен период. 
Ако процеса не бъде управляван и не се компенсират високите цени и не се защити индустрията, деиндустриализацията 
ще набере сила, смята и енергийният експерт Антон Иванов. 
Всъщност проблемът е свързан със затваряне на мощности в Европа и пренасочването им към САЩ, сочат данните. Иванов 
смята, че това се вижда от политиците и социалните партньори и няма да се допусне тази ситуация да се развива. Найденов 
от своя страна предупреждава, че затвори ли се например един стъкларски завод, производството приключва и не се 
възстановява. 
Би било по-притеснително, ако има пренасочване към трети страни например, към Китай, както беше преди. Сега Китай 
не е предпочитана дестинация. Наблюдаваме и желание за преместване на бизнеси от Китай към САЩ или Европа. Тази 
тенденция не би трябвало да се разглежда като устойчива, а като временна, допълва Иванов. 
И все пак дори и да е така има друг проблем и той касае увеличаване на зависимостта на Европа на първо място от LNG от 
САЩ, а впоследствие и на продукцията, произвеждана от тежката индустрия с всички последици, които ще възникнат. 
Преди дни Volkswagen се присъедини към компаниите, които споделят намерението си за преместване на производството. 
Оказва се, че американската икономика ще извлече най-голяма изгода от енергийната криза в Европа. Европейските 
компании, сблъскващи се с изключително високите цени на газа, които произвеждат стомана, торове и други стоки, които 
са в основата на икономическата активност, постепенно пренасят производството си в Съединените щати, където са 
привлечени от по-стабилните цени на енергоносителите и силната подкрепа на правителството, се казва в статия на David 
Uberti за The Wall Street Journal. 
През тази седмица се очаква енергийните министри на ЕС да се съберат отново и да разискват пакета, предложен от ЕК за 
ограничаване на цените на електроенергията и справяне с енергийната криза. Времето притиска европейските институции, 
но несе очаква, че „правилно“ административно решение  ще удовлетвори всички. Политиците се разбързаха твърде късно 
и сега са принудени да взимат мерки за намеса на пазара, които със сигурност са закъснели и ще доведат до последствия, 
които ще плащат потребителите и то не само една зима. 
 
√ С преобладаващи загуби затвориха европейските фондови пазари в началото на новата седмица 
С най-голям спад затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слабо повишение приключи италианският FTSE MIB 
По време на вчерашната търговия западноевропейските фондови индекси не показаха единна динамика през целия ден 
в понеделник, но в крайна сметка преобладаваха губещите фондови борси. 
Притесненията за състоянието на световната икономика се засилват на фона на трайно високата инфлация и агресивните 
мерки на най-големите централни банки за нейното ограничаване. Ревизираната надолу прогноза на ОИСР за глобалния 
БВП, както и за големите икономики също притесни инвеститорите. 
На фокус бяха изборите в Италия. Демократическата партия на Италия призна поражението си на предсрочните 
парламентарни избори, проведени в неделя, съобщиха медиите. След обявяването на официалните резултати от 
обработените 10% от бюлетините на изборите коалиция от четири десни партии води с 44% от гласовете. Най-добри са 
резултатите за партията "Братята от Италия". Това означава, че нейният лидер Джордже Мелони, в случай че 
десноцентристите дойдат на власт, може да стане новият италиански премиер. Толкова десен лидер Италия не е имало от 
края на Втората световна война насам. 
Заместник-председателят на Демократическата партия Дебора Серачиани призна поражението си и каза, че демократите 
преминават в опозиция, но реално този резултат за учудване на много анализатори беше подкрепен от пазарните 
участници, защото борсата в Милано бе сред печелившите в региона. 
Натискът върху пазара оказва и продължаващото геополитическо напрежение във връзка с провеждащите се в редица 
региони на Украйна референдуми за присъединяване към Русия. 
Междувременно нивото на бизнес доверие в германската икономика през септември се понижи до 84.3 пункта от 88.6 
пункта през август, според доклад на изследователската организация IFO. Индикаторът е на минимума от май 2020 г. и се 
оказа по-лош от прогнозата на анализаторите за ниво от 87 пункта, пише Trading Economics. 
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До обед индексът на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.18%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-голям спад беше испанският IBEX 35 (-0.34%), следван от британския FTSE 100 (-0.06%), докато 
другите три индикатора се повишиха: италианският FTSE MIB (+1.0%), германският DAX (+0.19%) и френският CAC 40 
(+0.16%). Този разнопосочен тренд се запази до края на деня, като общият брой печеливши и губещи индекси си размениха 
позиционирането – два на печалба и четири на загуба. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям спад затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слабо повишение приключи 
италианският FTSE MIB. 
От секторните индекси на дъното слязоха акциите на компаниите за комуналните услуги, които спаднаха с 3.4%, докато 
книжата за пътувания и отдих добавиха над 2.9 на сто. 
Сред губещите беше и секторният индекс на акции от жилищно строителство и недвижимите имоти. Четири от големите 
британски компании от сектора завършиха на загуба: Vistry Group и Bellway бяха надолу съответно с 6.28% и с 3.26%, 
докато Taylor Wimpey и Persimmon за управление на недвижими имоти затвориха със спад съответно от 6.85% и 6.22 на 
сто. 
Това се случва на фона на опасенията, че Банката на Англия ще повиши лихвените проценти по-бързо от очакваното, което 
потенциално ще навреди на перспективите пред сектора на имотите и строителството на жилища. 
Изглежда, че пазарните участници на фондовата борса в Милано одобряват резултатите от изборите, защото основният 
индекс FTSE MIB първоначално се понижи с 0.49, но много бързо изтри загубата и затвори с повишение от 0.67 на сто. 
Акциите на две от големите италиански банки поскъпнаха: на Intesa Sanpaolo с 1.25%, а на Unicredit - с 1.72 на сто, но затова 
пък книжата на контролираните от държавата енергийни компании се понижиха: на Enel с 2.08%, а на Eni - с 0.63 на сто. 
Акциите на британската финансова компания Virgin Money UK PLC са начело по спад сред компонентите на индекса Stoxx 
Europe 600, губейки 6.95%. 
Сред губещите са и книжата на германската химическа компания K+S, които се понижиха с 1.94 на сто. 
Междувременно лидер по ръст се оказаха акциите на германската Uniper SE, които добавят 23.67%. 
Акциите на швейцарския производител на оборудване за отопление и вентилация Belimo Holding се покачиха с 8.53%, след 
като Berenberg повиши рейтинга на акциите до „купува“ и вдигна целевата им цена, позовавайки се на нарастващото 
търсене за обновяване на дома за пестене на енергия. 
 
√ ЕК ще обсъди в сряда дали е целесъобразно въвеждане на таван на цената на природния газ 
ЕК ще обсъди в сряда целесъобразността на въвеждането на таван на цената на природния газ, съобщава агенция 
Bloomberg, позовавайки се на дипломати от страните от ЕС. 
Според тях първоначално  планираната за 28 септември дискусия относно  мерките за намаляване на цената на газа, 
смекчаване на волативността и увеличаване на обемите на търговия на енергийните пазари е отложена за по-късна дата и 
може да се проведе през следващата седмица. Според съобщението, в сряда Европейската комисия ще обсъди в рамките 
на технически документ дали е възможно да се въведе таван на цената. 
Според информацията на агенцията, документът за пределни цени на газа първоначално ще се обсъжда в сряда на ниво 
представители на правителствата, а на 30 септември на извънредна среща и от министрите на енергетиката на страните от 
ЕС. 
Напомняме, че в същото време в официалното съобщение на Съвета на ЕС от 26 септември се посочва единствено, че 
министрите на енергетиката на ЕС на срещата си на 30 септември ще се стремят да постигнат политическо споразумение 
по предложението на ЕК за регламент на Съвета, отнасящ се до спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. 
Предложението има за цел да облекчи натиска на високите цени на енергията върху гражданите и икономиката. Той 
включва мерки за свиване на търсенето на електроенергия с цел намаляване на цените на електроенергията за 
потребителите и мерки за преразпределяне на излишните приходи на енергийния сектор към крайните клиенти. 
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен по-рано заяви за необходимостта от въвеждане на таван на цената на руския 
газ. В края на август тя съобщи, че Европейската комисия работи над оперативни и дългосрочни мерки за подобряване на 
ситуацията предвид скока на цената на електрическата енергия в ЕС, които зависят основно от стойността на синьото 
гориво. Министрите на енергетиката на ЕС поръчаха на Европейската комисия да подготви проект за въвеждане на таван 
на цената на газа през октомври. 
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Мениджър 
 
√ Франция спира държавната подкрепа за нови проекти за изкопаеми горива 
Франция ще спре в края на 2022 г. да предоставя експортни гаранции за нови проекти за проучване на изкопаеми горива. 
Това се посочва във финансов проектозакон за 2023 г., представен днес от правителството и цитиран от Франс прес и 
БТА. По този начин страната изпълнява ангажимент, поет по време на Конференцията на ООН за изменението на климата 
в Глазгоу (COP26).  
"Проектозаконът предвижда от 1 януари 2023 г. да се прекрати предоставянето на експортни гаранции за цялата верига на 
стойността на сектора за всички видове изкопаеми горива: от проучване и производство до преработка, като се мине през 
транспорта и съхранението", се посочва в бюджетните документи, до които АФП е получила достъп. 
Франция обяви през октомври 2020 г., че слага край на подпомагането на петролни проекти през 2025 г и на газови през 
2035 г. Впоследствие властите бяха подложени на многобройни критики от страна на екологични неправителствени 
организации, според които това оттегляне се случва твърде бавно предвид ускоряването на климатичните промени.  
Година по-късно, подложен на международен натиск и на критиките на екоорганизации, Париж в крайна сметка се 
присъедини към страните, които се ангажираха на конференцията в Глазгоу да спрат от края на 2022 г. да финансират 
проекти за изкопаеми горива в чужбина, присъединявайки се така към държави като САЩ и Германия.    
 
√ Цените на петрола се повишиха на фона на потенцилно ограничаване на добива от ОПЕК+ 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, след като предходната сесия паднаха до деветмесечно 
дъно поради индикациите, че групата ОПЕК+ може да въведе съкращения на добива, за да избегне по-нататъшен срив на 
цените, пише Ройтерс 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,95 долара, или 1,13%, до 85,01 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,90 долара, или 1,17%, до 77,61 долара за барел. 
В предишните две търговски сесии Брента се срина със 7,1%, докато WTI загуби 8,1% от стойността си под двойния натиск 
на силния щатски долар, който прави деноминирания в зелени пари суров петрол по-скъп за купувачите, използващи други 
валути, както и нарастващите опасения, че увеличенията на лихвените проценти от водещите централни банки ще 
предизвикат рецесия, която ще намаляване на търсенето на гориво. 
Във вторник отслабването на зелените пари осигури известно облекчение на петролния пазар. Доларовият индекс се 
отклони малко от 20-годишния връх, достигнат предишния ден. 
Представители на големите страни производители на петрола реагираха на последните дни на спад, като посочиха, че 
може да предприемат действия, за да запазят ценовата стабилност. 
Иракският министър на петрола Ихсан Абдул Джабар каза в понеделник, че организацията на страните износителки на 
петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, начело с Русия, известни като формата ОПЕК+, наблюдават ситуацията с цената на 
петрола, като искат да поддържат баланс на пазарите. 
„Не искаме рязко увеличение на цените на петрола или срив“, каза той в интервю за иракската държавна телевизия. 
Анализатори заявиха, че по-нататъшни разпродажби на петролните пазари могат да накарат ОПЕК+ да се намеси, за да 
подкрепи цените, като колективно намали добива си. 
„Ако искаме да видим съкращения, те ще трябва да бъдат доста по-големи от договорените на последната среща на 
групата 100 000 барела на ден, за да имат значително въздействие върху пазара“, посочиха в бележа анализатори от ING 
Economics. 
ОПЕК+ увеличи производството тази година след рекордни съкращения, въведени през 2020 г. поради унищожаването на 
търсенето, причинено от пандемията от COVID-19. През последните месеци обаче организацията не успя да изпълни 
планираните си увеличения на продукцията, подкопавайки ефективността на всички обявени намаления на продукцията. 
Допълнителна несигурност на пазара идва и от войната в Украйна и липсата на яснота относно планираното ограничение 
на цените на руския петрол в Европейския съюз. 
„Кипър и Унгария са сред страните, които изразиха противопоставяне на предложението. Имаше очаквания за постигане 
на сделка тази седмица, но сега това изглежда малко вероятно“, коментира от ANZ Research в бележка. 
Очакваното пристигане на урагана Иън накара BP Plc и Chevron Corp да спрат производството в понеделник на офшорни 
петролни платформи в Мексиканския залив - най-големият офшорен производствен регион на САЩ. 
 
√ Пpeходът ĸъм възoбнoвяeмa eнepгия мoжe дa cпecти нa cвeтa 12 трлн. дoлapa дo 2050 г. 
От десетилетия знаем, че преходът от изкопаеми горива към декарбонизирана икономика е от съществено значение за 
здравето на нашата планета и на бъдещите поколения. Почти невъзможно е да се преувеличи какво е заложено на карта, 
ако светът продължи да изгаря изкопаеми горива с непроменена или нарастваща скорост. Експертите твърдят, че ако 
статуквото по отношение на употребата на изкопаеми горива се запази, екологичното и икономическо опустошение не са 
просто заплаха, а неизбежност. Защо тогава преходът към чиста енергия се оказа толкова бавен, а на моменти и спорен? 
Голяма част от проблема произтича от инерцията на статуквото. Светът вече функционира на базата на въглеродна 
икономика и обръщането на тази утвърдена система с главата надолу ще струва огромно количество време, усилия и пари. 
Наистина, първоначалната цена на препроектирането и преустройството на световния енергиен сектор и всички свързани 
с него вериги за доставки, базирани на изкопаеми горива, е меко казано плашеща, особено за развиващите се нации. 
Погрешно е обаче да се мисли, че като цяло преходът към чиста енергия ще бъде скъпо начинание. Всъщност това е 
единственият план, който има някакъв икономически смисъл в средносрочен или дългосрочен план, пише Хейли Зерамба 
в материал за Oilprice.com. 

https://oilprice.com/The-Environment/Global-Warming/Climate-Change-Could-Cost-The-Global-Economy-23-Trillion-By-2050.html
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Чисто нов емпирично обоснован доклад от Оксфордския университет установява, че преминаването от изкопаеми горива 
към възобновяема енергия може да спести на света цели 12 трлн. щатски долара само до 2050 г. От години учените 
съобщават, че революцията на възобновяемите енергийни източници като цяло ще спести много пари и то за дълъг период 
от време, имайки предвид опустошителните последици от изменението на климата. Тази сума на спестявания нараства 
все повече и повече, тъй като цената на технологиите за възобновяема енергия продължава да пада. 
Цената само на слънчевата енергия се е сринала с 80% от 2010 г. насам, а възобновяемите енергийни източници като цяло 
са били най-евтиният източник на енергия в света през 2020 г. цената на възобновяемите източници всъщност пада по-
бързо от очакваното от експертите. Макар че възобновяемите енергийни източници не бяха пощадени от растящите цени 
и проблемите по веригата на доставки, които белязаха енергийния сектор тази година, те далеч не са най-тежко 
засегнатите от събитията по света и в много случаи са гарант за енергийната сигурност на фона на кризата, подхранвана от 
войната в Украйна. Всъщност, в контекста на енергийната криза в Европа, „новите възобновяеми източници, базирани на 
договори извън пазара, предлагат енергия на под една четвърт от текущите и прогнозираните цени на едро на 
електроенергията“. 
„Дори и да отричате климатичните промени, трябва да сте съгласни с това, което препоръчваме“, каза пред Би Би си проф. 
Дойн Фармър от Института за ново икономическо мислене към училището Оксфорд Мартин. „Занапред чистата енергия 
ще продължи да бъде най-евтиният вариант, независимо дали вземате предвид външните фактори за околната среда или 
не. Но когато ги включите, разликата става още ппо-голяма“, добавя той. 
Застрахователният гигант Swiss Re изчислява, че изменението на климата може да струва на световната икономика 23 
трилиона долара до 2050 г. Априлски анализ на Службата за управление и бюджет на Съединените щати пък изчислява, че 
изменението на климата може да струва 2 трилиона долара всяка година само на Съединените щати до края на векa. 
Докладът също така установи, че федералното правителство „може да похарчи допълнителни 25 до 128 милиарда долара 
всяка година в области под формата на помощ за крайбрежни региони, засегнати от бедствия или за застраховка срещу 
наводнения и застраховка на реколтата. 
Всъщност точно тази седмица администрацията на Байдън обеща федералното правителство да покрие 100% от разходите 
за почистване в Пуерто Рико, след като урагана Фиона връхлетя островната територия на САЩ. Това се случва след 
отпускането на 12 млрд. Пуерто Рико за изграждане на по-устойчива енергийна инфраструктура след урагана Мария, който 
унищожи енергийната мрежа на острова точно преди пет години. 
 
√ Турската лира отново поевтиня рекордно спрямо долара 
Курсът на турската лира спрямо долара отново достигна исторически минимум, предаде Блумбърг, цитирана от БТА. 
Лирата се търгуваше тази сутрин на рекордно ниското равнище от 18,44 спрямо долара. В края на миналата седмица един 
долар се обменяше за 18,42 турски лири.  
Комитетът по паричната политика на централната банка на Република Турция на 22 септември намали основния лихвен 
процент от 13% на 12%. След обявеното решение турската лира продължи да се обезценява.  
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 521 медици: какво здравеопазване е нужно 
в. Телеграф - Западняци ни изкупиха трошките 
в. Телеграф - Само за половин година: 38 станаха милионери от ток и газ 
в. Труд - Проф. д-р Нели Корсун пред "Труд News": "Дарвин" разболява деца и възрастни 
в. Труд - Испанска фирма сваля сметките за ток 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Нов модел на заплащане обеща на медиците здравният министър д-р Асен Меджидиев 
в. 24 часа - Частични ремонти направени на "Вера Су", търгът за кораба стартира от $ 460 000 
в. 24 часа - "Джихад" и "Аллах" крещял Омар, докато газел полицаите в Бургас 
в. Телеграф - Омбудсманът предупреждава: Картел при дървата помпа цените 
в. Труд - ПП спря безконтролното раздаване на кредити от ББР 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Д-р Явор Пукалски, детски ортопед-травматолог: Героите излизат по време на кризи, а в последните години 
светът имаше нужда от лекари 
в. Телеграф - Д-р Татяна Николова от БАБХ: Замениха палмата с вода в сиренето 
в. Труд - Цветанка Андреева, потитолог, пред, "Труд NEWS": Борисов предложи партньорство, това е смела крачка напред 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Всички разбират от газ, ДАНС също 
в. Телеграф - Картели дебнат отвсякъде 
в. Труд - Ще дочакаме ли "Клуб Панде Ефтимов"? 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 
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- Доставки, цени и мерки в енергийната криза - какви са сценариите и очакванията за зимния сезон? Говори 
служебният енергиен министър Росен Христов 

- Ходовете на войната в Украйна и напрежението след мобилизацията в Русия. Гост - ген. Димо Гяуров 
- Новият вариант на Омикрон вече у нас - какво е разпространението и симптомите 
- Кои са необходимите мерки в туризма, за да има успешен зимен сезон 
- Имотният пазар - продължава ли ръстът при жилищните кредити и какви са прогнозите за лихвите - анализът на 

Тихомир Тошев 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- „Изборът на България: Въпрос на парламент". На финалната права - лидерът на „Възраждане" Костадин 
Костадинов. 

- Поредна смърт, причинена от пиян и дрогиран шофьор. Ще има ли по-строги наказания и какви са работещите 
мерки срещу рецидивистите на пътя? 

- Референдумите в 4 области в Украйна и започнатата мобилизация в Русия - какви са възможните сценарии за 
развитието на войната? 

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

