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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Велев, АИКБ: Големите разходи предстоят, проблем е и лошото управление на дълга 
Той допълни, че ако не се направят съкращения на разходите, ще имаме дефицит от близо 12 млрд. 
Преди предстоящите избори - политизира ли се икономиката?  
"Предходното правителство прие програма за компенсиране само за три месеца, при условие, че законът разпорежда да 
има такава програма за 6 месеца. Сега настояваме служебното правителство да приеме такава. Имаме уверението, че е 
въпрос на дни. Обратното би означавало неизпълнение на закона", коментира председателят на АИКБ Васил Велев в 
"Денят ON AIR". 
Той изтъкна, че разчетите на КЕВР показват, че имаме излишък на средства, а не недостиг. Според него ситуацията не е 
никак розова - бюджетът имаше излишък за сметка на това, че бяха забавени разходи, основно инвестиции. Гостът 
подчерта, че големите разходи предстоят, а за тях пари извън тези, които са в дефицит, няма.  
"Друг голям проблем е лошото обслужване и управление на дълга. Много се забавиха предишните управляващи с 
емитирането на дълг. Можеше да се вземе дълг при ниски цени в началото на година. Решенията, които се взеха при 
актуализацията на бюджета, всъщност за следващата година означават 5,5 млрд. допълнително дефицит. Над планирания 
дефицит от 6,2 млрд.", каза Велев пред Bulgaria ON AIR. 
Председателят на АИКБ допълни, че ако не се направят съкращения на разходите, в изпълнение на популистки взетите 
решения, ние ще имаме дефицит от близо 12 млрд. Той отбеляза, че тази година ще завършим с два пъти по-малък 
дефицит. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
Standartnews.com 
 
√ Васил Велев с лоши новини, прогнозата 
"Предходното правителство прие програма за компенсиране само за три месеца, при условие, че законът разпорежда да 
има такава програма за 6 месеца. Сега настояваме служебното правителство да приеме такава. Имаме уверението, че е 
въпрос на дни. Обратното би означавало неизпълнение на закона", коментира председателят на АИКБ Васил Велев. 
Той изтъкна, че разчетите на КЕВР показват, че имаме излишък на средства, а не недостиг. Според него ситуацията не е 
никак розова - бюджетът имаше излишък за сметка на това, че бяха забавени разходи, основно инвестиции. Велев 
подчерта, че големите разходи предстоят, а за тях пари извън тези, които са в дефицит, няма.  
"Друг голям проблем е лошото обслужване и управление на дълга. Много се забавиха предишните управляващи с 
емитирането на дълг. Можеше да се вземе дълг при ниски цени в началото на година. Решенията, които се взеха при 
актуализацията на бюджета, всъщност за следващата година означават 5,5 млрд. допълнително дефицит. Над планирания 
дефицит от 6,2 млрд.", каза Велев пред Bulgaria ON AIR. 
Председателят на АИКБ допълни, че ако не се направят съкращения на разходите, в изпълнение на популистки взетите 
решения, ние ще имаме дефицит от близо 12 млрд. Той отбеляза, че тази година ще завършим с два пъти по-малък 
дефицит. 
 
Еcon.bg 
 
√ Васил Велев: Големите разходи предстоят, проблем е лошото управление на дълга 
Председателят на АИКБ допълни, че ако не се направят съкращения на разходите, в изпълнение на популистки 
взетите решения, ние ще имаме дефицит от близо 12 млрд. Той отбеляза, че тази година ще завършим с два пъти 
по-малък дефицит 
"Предходното правителство прие програма за компенсиране само за три месеца, при условие, че законът разпорежда да 
има такава програма за 6 месеца. Сега настояваме служебното правителство да приеме такава. Имаме уверението, че е 
въпрос на дни. Обратното би означавало неизпълнение на закона". 
Tова коментира председателят на АИКБ Васил Велев по Bulgaria ON AIR. Той изтъкна, че разчетите на КЕВР показват, че 
имаме излишък на средства, а не недостиг. Според него ситуацията не е никак розова - бюджетът имаше излишък за сметка 
на това, че бяха забавени разходи, основно инвестиции. Велев подчерта, че големите разходи предстоят, а за тях пари 
извън тези, които са в дефицит, няма.  

https://www.bgonair.bg/a/28-denqt-on-air/280326-velev-aikb-golemite-razhodi-predstoyat-problem-e-i-loshoto-upravlenie-na-dalga
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"Друг голям проблем е лошото обслужване и управление на дълга. Много се забавиха предишните управляващи с 
емитирането на дълг. Можеше да се вземе дълг при ниски цени в началото на година. Решенията, които се взеха при 
актуализацията на бюджета, всъщност за следващата година означават 5,5 млрд. допълнително дефицит. Над планирания 
дефицит от 6,2 млрд.", каза Велев пред . 
Председателят на АИКБ допълни, че ако не се направят съкращения на разходите, в изпълнение на популистки взетите 
решения, ние ще имаме дефицит от близо 12 млрд. Той отбеляза, че тази година ще завършим с два пъти по-малък 
дефицит. 
 
Dnes.bg 
 
√ Васил Велев: Големите разходи предстоят 
Много се забавиха предишните управляващи с емитирането на дълг, посочи той 
"Предходното правителство прие програма за компенсиране само за три месеца, при условие, че законът разпорежда да 
има такава програма за 6 месеца. Сега настояваме служебното правителство да приеме такава. Имаме уверението, че е 
въпрос на дни. Обратното би означавало неизпълнение на закона", коментира председателят на АИКБ Васил Велев в 
"Денят ON AIR". 
Според него ситуацията не е никак розова, големите разходи предстоят, а за тях пари извън тези, които са в дефицит, няма. 
"Друг голям проблем е лошото обслужване и управление на дълга. Много се забавиха предишните управляващи с 
емитирането на дълг. Можеше да се вземе дълг при ниски цени в началото на година. Решенията, които се взеха при 
актуализацията на бюджета, всъщност за следващата година означават 5,5 млрд. допълнително дефицит. Над планирания 
дефицит от 6,2 млрд.", каза Велев пред Bulgaria ON AIR. 
Председателят на АИКБ допълни, че ако не се направят съкращения на разходите, в изпълнение на популистки взетите 
решения, ние ще имаме дефицит от близо 12 млрд. Той отбеляза, че тази година ще завършим с два пъти по-малък 
дефицит. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
Труд 
 
√ Васил Велев: Големите разходи предстоят, проблем е лошото управление на дълга  
"Предходното правителство прие програма за компенсиране само за три месеца, при условие, че законът разпорежда да 
има такава програма за 6 месеца. Сега настояваме служебното правителство да приеме такава. Имаме уверението, че е 
въпрос на дни. Обратното би означавало неизпълнение на закона". 
Tова коментира председателят на АИКБ Васил Велев по Bulgaria ON AIR. Той изтъкна, че разчетите на КЕВР показват, че 
имаме излишък на средства, а не недостиг. Според него ситуацията не е никак розова - бюджетът имаше излишък за сметка 
на това, че бяха забавени разходи, основно инвестиции. Велев подчерта, че големите разходи предстоят, а за тях пари 
извън тези, които са в дефицит, няма.  
"Друг голям проблем е лошото обслужване и управление на дълга. Много се забавиха предишните управляващи с 
емитирането на дълг. Можеше да се вземе дълг при ниски цени в началото на година. Решенията, които се взеха при 
актуализацията на бюджета, всъщност за следващата година означават 5,5 млрд. допълнително дефицит. Над планирания 
дефицит от 6,2 млрд.", каза Велев пред . 
Председателят на АИКБ допълни, че ако не се направят съкращения на разходите, в изпълнение на популистки взетите 
решения, ние ще имаме дефицит от близо 12 млрд. Той отбеляза, че тази година ще завършим с два пъти по-малък 
дефицит. 
 
NOVA TV 
 
√ Челюсти: „За” и „против” увеличението на минималната работна заплата 
Спорят Васил Велев, председател на АИКБ и Пламен Димитров, президент на КНСБ 
Според Васил Велев минималната работна заплата е много важен инструмент в политиката по доходите. „Той е един от 
малкото инструменти и точно затова трябва да сме много прецизни при използването му. Ние никога не сме възразявали 
срещу увеличаване на минималната работна заплата. Това, за което настояваме е, тя да се диференцира по икономически 
дейности”. 
По думите на Пламен Димитров Кодексът на труда позволява различни форми на наемане. „Има гъвкавост, друг е 
въпросът, че фирмите рядко я използват. Масово се въвежда 4-часов работен ден, когато реално се работи повече, за да 
се спестят осигуровки. Ръстът на доходите няма алтернатива. Едно от решенията хората да остават в България е по-високи 
доходи”. 
„В „Конвенция 131”, която ние прилагаме, се казва, че при определяне на минималната работна заплата, трябва да се 
отчита равнището на производителност и изискванията за растеж на икономиката, както и за заетост. Проблемът е не в 
равнището на минималната, а в равнището на средната заплата”, каза Велев. 
„Заплата за издръжка на живота, която ние изчисляваме, е далеч над минималната работна заплата в момента. По-малко 
от половината работещи българи получават заплата, която е равна на минималната за издръжка. Следователно, 
минималната работна заплата е далече от това число. Линията на бедност в България трябва да бъде 541 лева”, обясни 
Димитров. 

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2022/09/27/vasil-velev-golemite-razhodi-predstoiat.545039
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„За това, което произвеждаме, равнището на минималната работна заплата е най-високо в Европейския съюз. Ние 
произвеждаме твърде малко за заплатите, които плащаме като минимални. Ръстът на заплатата следва от ръста на 
икономиката”, според Велев.   
„Минималната работна заплата трябва да стига на човек да го вади от капана на бедността. Иначе той няма смисъл да 
работи. От 1 януари искаме 850 лева да бъде минималната работна заплата за страната. Разликата между Германия и 
България е съотношението между най-ниската и най-високата заплата.  В Германия е под 4 пъти, а в България е над 8 и 
половина пъти. Тоест, диференциацията у нас е най-висока в целия Европейски съюз”, обясни Димитров. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
Novini.bg 
 
√ Васил Велев и Пламен Димитров в спор за увеличението на минималната работна заплата 
Според председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев минималната работна заплата 
е много важен инструмент в политиката по доходите. „Той е един от малкото инструменти и точно затова трябва да сме 
много прецизни при използването му. Ние никога не сме възразявали срещу увеличаване на минималната работна 
заплата. Това, за което настояваме е, тя да се диференцира по икономически дейности”. 
По думите на президентът на КНСБ Пламен Димитров Кодексът на труда позволява различни форми на наемане. „Има 
гъвкавост, друг е въпросът, че фирмите рядко я използват. Масово се въвежда 4-часов работен ден, когато реално се 
работи повече, за да се спестят осигуровки. Ръстът на доходите няма алтернатива. Едно от решенията хората да остават в 
България е по-високи доходи”. 
„В „Конвенция 131”, която ние прилагаме, се казва, че при определяне на минималната работна заплата, трябва да се 
отчита равнището на производителност и изискванията за растеж на икономиката, както и за заетост. Проблемът е не в 
равнището на минималната, а в равнището на средната заплата”, каза Велев в предаването "Челюсти" по Нова нюз. 
„Заплата за издръжка на живота, която ние изчисляваме, е далеч над минималната работна заплата в момента. По-малко 
от половината работещи българи получават заплата, която е равна на минималната за издръжка. Следователно, 
минималната работна заплата е далече от това число. Линията на бедност в България трябва да бъде 541 лева”, обясни 
Димитров. 
„За това, което произвеждаме, равнището на минималната работна заплата е най-високо в Европейския съюз. Ние 
произвеждаме твърде малко за заплатите, които плащаме като минимални. Ръстът на заплатата следва от ръста на 
икономиката”, според Велев.   
„Минималната работна заплата трябва да стига на човек да го вади от капана на бедността. Иначе той няма смисъл да 
работи. От 1 януари искаме 850 лева да бъде минималната работна заплата за страната. Разликата между Германия и 
България е съотношението между най-ниската и най-високата заплата.  В Германия е под 4 пъти, а в България е над 8 и 
половина пъти. Тоест, диференциацията у нас е най-висока в целия Европейски съюз”, обясни Димитров. 
 
√ От АОБР разговаряха с ръководството на ГЕРБ 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която обединява национално 
представителните работодателски организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ) и чиито членове формират 82% от БВП на 
страната, проведе среща с ръководството на Политическа партия ГЕРБ, в контекста на предстоящите 
парламентарни избори. 
Домакин на срещата беше Българската стопанска камара, в качеството си на ротационен председател на АОБР. От страна 
на ПП ГЕРБ в срещата участваха Томислав Дончев, Деница Сачева, Лъчезар Борисов, Радомир Чолаков, Десислава 
Трифонова и Александър Иванов. АОБР беше представена от Васил Велев - председател на АИКБ, Добри Митрев - 
председател на БСК и ротационен председател на АОБР, Цветан Симеонов - председател на БТПП, и Евгений Иванов - 
изпълнителен директор на КРИБ. 
Пред участниците в срещата председателят на БСК и ротационен председател на АОБР Добри Митрев представи 
приоритетите на работодателските организации в икономическата и социалната сфера. Г-н Митрев подчерта, че 
ключовата, екзистенциалната тема е енергийната сигурност, а вторият базов проблем е перспективата пред българската 
финансова система, вкл. членството в ОИСР, Шенген и Еврозоната. АОБР настоява категорично за запазване на 
съществуващия данъчен модел, който е едно от малкото ни конкурентни предимства в рамките на ЕС. Инвестиционната 
среда е необходимо да бъде подобрена чрез по-малко регулации и бюрокрация, и повече предвидимост. Темата за все 
още не напълно функциониращото електронно правителство също продължава да стои на дневен ред. Образованието и 
пазарът на труда се нуждаят от реформи, които да гарантират качествена работна сила, с нужните компетенции и умения. 
Към всичко това г-н Митрев добави и предложението на АОБР за създаване на консултативен съвет, който да наблюдава 
изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост. В допълнение, председателят на БСК предложи да 
се създаде механизъм за предварително консултиране със социалните партньори на българските позиции в рамките на 
ЕС, тъй като „много често научаваме за една или друга правителствена позиция директно в Брюксел, когато е твърде късно 
да се намесваме с коментари и предложения“. „27 години работодателските организации са обединени в рамките на 
АОБР. Пожелавам и на политическите сили да успеят да се обединяват по национално отговорните решения, в името на 
обществения интерес“, каза още председателят на БСК.  
От своя страна, председателят на АИКБ Васил Велев акцентира върху проблема с високите цени на енергоресурсите. „Ако 
досега с Вас сме говорили за регулаторни режими, минимална заплата, болнични, такси и т.н., то тези проблеми можем 
да определим като „убиване на обувката“. Към днешна дата една огромна тухла ни удари по главите с цените на 

https://nova.bg/news/view/2022/09/27/384347/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/
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енергоносителите и това измества всички други болки на бизнеса“, каза Васил Велев. Той подчерта, че програмата за 
компенсиране на небитовите потребители на ел.енергия не е „помощ“, а е опит за нормализиране на изкривания енергиен 
пазар. Председателят на АИКБ изрази очакване, че тази програма ще продължи колкото е необходимо във времето, 
каквито са нагласите и на ниво ЕС. Според Васил Велев, трите основни стълба, на които трябва да се опре следващото 
управление – ненамеса във военни действия, достатъчно енергия на достъпни цени и макроикономическа стабилност. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи на гостите най-новото печатно издание на БТПП – „България в цифри“, 
като по думите му целта е политиците да бъдат улеснени в откриването на обобщена статистическа информация за нивото 
на икономическо развитие на страната ни и, на тази база, да успеят да вземат правилните управленски решения. В 
допълнение, г-н Симеонов постави въпроса за увеличаването на размера на помощта de minimis до 500 000 евро, с оглед 
актуалната икономическа ситуация в световен мащаб. 
От името на КРИБ изпълнителният директор на организацията Евгений Иванов постави въпроса за добива на природен газ 
в България, което до голяма степен би решило проблемите с осигуреността на българските потребители на природен газ.  
„Спокойно мога да се подпиша под всяка точка от приоритетите на АОБР, но големият проблем е друг – далеч повече ме 
тревожи състоянието на публичните финанси. Ще берем плодовете на бюджетната авантюра през 2023 г.“, каза зам.-
председателят на ГЕРБ Томислав Дончев. Според него, вдигане на данъци не бива да има, а съществената тема е доброто 
управление на държавните разходи. „Механизмът за компенсиране на бизнеса трябва да се усъвършенства и да е 
таргетиран. Свръхпечалбите в енергетиката позволяват механизмът за компенсации да бъде продължен, колкото е 
необходимо дълго във времето“, смята още Томислав Дончев. Според него, големият проблем ще бъде, ако следващото 
правителство се фокусира само върху борбата с кризите и пропусне множеството възможности за развитие на 
икономиката. „Необходимо е да намерим модус в посока на политическо успокояване. България трябва да е в състояние 
да формира адекватно правителство с адекватна парламентарна подкрепа, а не с плаващи мнозинства“, категоричен бе 
Томислав Дончев. 
 
Банкеръ 
 
√ ГЕРБ обеща на работодателите да не вдигат данъците 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която обединява национално представителните 
работодателски организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ) и чиито членове формират 82% от БВП на страната, проведе среща 
с ръководството на Политическа партия ГЕРБ, в контекста на предстоящите парламентарни избори. 
Зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев обяви, че според него, вдигане на данъци не бива да има, а съществената 
тема е доброто управление на държавните разходи. Освен това той бе категоричен, че механизмът за компенсиране на 
бизнеса трябва да се усъвършенства и да е таргетиран. "Свръхпечалбите в енергетиката позволяват механизмът за 
компенсации да бъде продължен, колкото е необходимо във времето", посочи още Томислав Дончев. 
Той сподели, че може спокойно да се подпише под всяка точка от приоритетите на АОБР, но големият проблем е друг – 
далеч повече го тревожи състоянието на публичните финанси. "Ще берем плодовете на бюджетната авантюра през 2023 
година", предупреди Дончев. 
Според него, големият проблем ще бъде, ако следващото правителство се фокусира само върху борбата с кризите и 
пропусне множеството възможности за развитие на икономиката. Дончев подчерта и че България трябва да е в състояние 
да формира адекватно правителство с адекватна парламентарна подкрепа, а не с плаващи мнозинства. 
Домакин на срещата беше Българската стопанска камара, в качеството си на ротационен председател на АОБР. От страна 
на ПП ГЕРБ в срещата участваха Томислав Дончев, Деница Сачева, Лъчезар Борисов, Радомир Чолаков, Десислава 
Трифонова и Александър Иванов. АОБР беше представена от Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ), Добри Митрев - председател на Българската стопанска камара (БСК) и ротационен председател 
на АОБР, Цветан Симеонов - председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), и Евгений Иванов - 
изпълнителен директор на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
Пред участниците в срещата председателят на БСК и ротационен председател на АОБР Добри Митрев представи 
приоритетите на работодателските организации в икономическата и социалната сфера. Митрев подчерта, че ключовата и 
екзистенциалната тема е енергийната сигурност, а вторият базов проблем е перспективата пред българската финансова 
система, включително  членството в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Шенген и 
Еврозоната. 
От АОБР настояват категорично за запазване на съществуващия данъчен модел, който е едно от малкото ни конкурентни 
предимства в рамките на Европейския съюз. Инвестиционната среда е необходимо да бъде подобрена чрез по-малко 
регулации и бюрокрация, и повече предвидимост. Темата за все още не напълно функциониращото електронно 
правителство също продължава да стои на дневен ред. Образованието и пазарът на труда се нуждаят от реформи, които 
да гарантират качествена работна сила, с нужните компетенции и умения. Към всичко това  Митрев добави и 
предложението на АОБР за създаване на консултативен съвет, който да наблюдава изпълнението на Националния план за 
възстановяване и устойчивост. 
В допълнение, председателят на БСК предложи да се създаде механизъм за предварително консултиране със социалните 
партньори на българските позиции в рамките на ЕС, тъй като „много често научаваме за една или друга правителствена 
позиция директно в Брюксел, когато е твърде късно да се намесваме с коментари и предложения“. 
От своя страна, председателят на АИКБ Васил Велев акцентира върху проблема с високите цени на енергоресурсите. „Ако 
досега с вас сме говорили за регулаторни режими, минимална заплата, болнични, такси и така нататък, то тези проблеми 
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можем да определим като „убиване на обувката“. Към днешна дата една огромна тухла ни удари по главите с цените на 
енергоносителите и това измества всички други болки на бизнеса“, направи въздействащо сравнение Васил Велев. 
Той подчерта, че програмата за компенсиране на небитовите потребители на електрическа енергия не е „помощ“, а е опит 
за нормализиране на изкривения енергиен пазар. 
Председателят на АИКБ изрази очакване, че тази програма ще продължи колкото е необходимо във времето, каквито са 
нагласите и в Европейския съюз. Според Васил Велев, трите основни стълба, на които трябва да се опре следващото 
управление, са – ненамеса във военни действия, достатъчно енергия на достъпни цени и макроикономическа стабилност. 
От името на КРИБ изпълнителният директор на организацията Евгений Иванов постави въпроса за добива на природен 
газ в България, което до голяма степен би решило проблемите с осигуреността на българските потребители на природен 
газ. 
 
Епицентър.БГ 
 
√ Работодателите настояват за запазване на данъчния модел 
България трябва да е в състояние да формира адекватно правителство с адекватна парламентарна подкрепа, а не с 
плаващи мнозинства, заяви зам.-председателят на ГЕРБ 
Тревожи ме състоянието на публичните финанси. Ще берем плодовете на бюджетната авантюра през 2023 г.“. Това заяви 
зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев по време на среща с представители на.Асоциацията на организациите на 
българските работодатели. Според него, вдигане на данъци не бива да има, а съществената тема е доброто управление на 
държавните разходи. „Механизмът за компенсиране на бизнеса трябва да се усъвършенства и да е таргетиран. 
Свръхпечалбите в енергетиката позволяват механизмът за компенсации да бъде продължен, колкото е необходимо дълго 
във времето“, смята още Томислав Дончев. Според него, големият проблем ще бъде, ако следващото правителство се 
фокусира само върху борбата с кризите и пропусне множеството възможности за развитие на икономиката. „Необходимо 
е да намерим модус в посока на политическо успокояване. България трябва да е в състояние да формира адекватно 
правителство с адекватна парламентарна подкрепа, а не с плаващи мнозинства“, категоричен беше Томислав. „Спокойно 
мога да се подпиша под всяка точка от приоритетите на АОБР, подчерта той. 
Председателят на БСК и ротационен председател на АОБР Добри Митрев подчерта, че ключовата, екзистенциалната тема 
е енергийната сигурност, а вторият базов проблем е перспективата пред българската финансова система, вкл. членството 
в ОИСР, Шенген и Еврозоната. АОБР настоява категорично за запазване на съществуващия данъчен модел, който е едно от 
малкото ни конкурентни предимства в рамките на ЕС. Инвестиционната среда е необходимо да бъде подобрена чрез по-
малко регулации и бюрокрация, и повече предвидимост. От името на КРИБ изпълнителният директор на организацията 
Евгений Иванов постави въпроса за добива на природен газ в България, което до голяма степен би решило проблемите с 
осигуреността на българските потребители на природен газ. 
От своя страна, председателят на АИКБ Васил Велев акцентира върху проблема с високите цени на енергоресурсите. „Ако 
досега с Вас сме говорили за регулаторни режими, минимална заплата, болнични, такси и т.н., то тези проблеми можем 
да определим като „убиване на обувката“. Към днешна дата една огромна тухла ни удари по главите с цените на 
енергоносителите и това измества всички други болки на бизнеса“, каза Васил Велев. Председателят на БТПП Цветан 
Симеонов постави въпроса за увеличаването на размера на помощта de minimis до 500 000 евро, с оглед актуалната 
икономическа ситуация в световен мащаб. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Топлофикациите искат 60% скок на парното и топлата вода, ако държавата не ги компенсира 
Ако държавата не компенсира топлофикациите, които са на природен газ, те ще настояват на скок в цената на парното и 
топлата вода с поне 60% от Нова година. Това заяви за "По света и у нас" председателят на Асоциацията на 
топлофикационните дружества Кремен Георгиев. 
Служебният министър на енергетиката Росен Христов обясни, че готвените от кабинета мерки ще бъдат насочени към най-
засегнатите от скока на синьото гориво, но ще са обвързани с конкретни ангажименти. 
Според Асоциацията на топлофикациите, определените от КЕВР на 1 юли цени на парното за настоящия отоплителен сезон 
трябва да се повишат заради скока на газа. 
"Тези нива, които достигна цената на природния газ е необходимо от 1 януари да се повиши цената на топлинната 
енергия поне с 60%, но уточняваме, че това трябва да се случи, ако не бъдат одобрени компенсациите за 
топлофикациите заради високата цена. Тогава това повишение или няма да го има или ще бъде доста по-малко", каза 
Георгиев.", каза Кремен Георгиев. 
Служебният министър на енергетиката обясни, че готвените от кабинета мерки, предвиждат подпомагане на най-
уязвимата индустрия, но помощта ще се предоставя само след като бъдат изпълнени определени условия. 
"Степента на подпомагане, поне това, което аз предлагам, е да зависи от ангажименти от ответната страна за 
икономии, оптимизация, за енергийна ефективност", каза Росен Христов. 
Той се обяви и за изравняване цените на отделните енергоизточници за бита. 
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"Би трябвало отопление на ток, газ и парно да бъде приблизително една и съща цена, така че това, което се 
опитваме да разработим е една честна система за компенсация, така че хората да не се принудени да бягат и да се 
отказват от парно и ходят да купуват климатици или да не могат да си позволят отопление", каза министърът. 
А готвените помощи за бита ще са само за най-нуждаещите се. 
"Луксозни имоти от типа, където има басейни, сауни, всякакви други големи енергийни консуматори, това няма нужда 
да бъде подпомагано, така че ще се опитаме да вкараме мерки, които отразяват тази реалност". 
Законопроектът се мерките ще бъде предаден на редовното правителство, каза още Христов. 
 
√ Брюксел: Течовете по "Северен поток" са саботаж 
Повредите по тръбите на "Северен поток" 1 и 2 не са съвпадение, а цялата налична информация до този момент показва, 
че става въпрос за умишлени действия, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп 
Борел. 
Той предупреди, че всяко умишлено нарушаване на европейската енергийна инфраструктура e абсолютно недопустимо и 
ще бъде посрещнато с твърд и единен отговор. 
Подобно предупреждение отправи и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, която определи течовете по "Северен 
поток" 1 и 2 като саботаж. Точните причините за нарушенията по съоръжението в момента се разследват. 
"Всяко умишлено повреждане на действащата европейска енергийна инфраструктура е неприемлива и ще доведе до 
възможно най-силния отговор.", посочи тя. 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел също определи повредите по тръбите като "саботажни действия" и като 
опит за дестабилизиране на енергийните доставки за ЕС. 
"Нуждаем се от спешно и обстойно разследване. Ще се потърси сметка от отговорните за случилото се и те ще си 
платят за стореното. Усилията ни да диверсифицираме енергийните доставки от Русия продължават.", посочи 
Мишел. 
 
√ След референдумите: Киев призова за изключването на Русия от международните организации 
Украинският президент призова Русия да бъде лишена от членство в Съвета за сигурност и да бъде изключена от всички 
международни организации. 
Съветът за сигурност заседава извънредно заради така наречените референдуми, които се проведоха в окупираните от 
Русия украински територии. Според резултатите, над 96% от гласувалите са подкрепили присъединяването към Москва. 
В Украйна лидерите на самопровъзгласилите си републики се очаква официално да поискат присъединяване към Русия. В 
петък е планирана реч на руския президент. Според британското военно министерство тогава Путин ще обяви 
анексирането на окупираните райони. Украйна и западните държави заклеймиха вота. 
 
БНР 
 
√ Държавата пое нов дълг за 150 млн. лв. под формата на 5,5-годишни ДЦК 
На 26 септември 2022 г. Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с 
матуритет от 5,5-години, които са деноминирана в лева и с лихвен процент от 3,20%, съобщават на сайта на финансовото 
министерство. 
На проведения в понеделник аукцион бяха пласирани ДЦК за 149,95 млн. лв. съвкупна номинална стойност при 
среднопретеглена годишна доходност в размер на 4,13%. 
Общият размер на подадените поръчки достигна 203,85 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,02. 
Постигнатият лихвен спред спрямо аналогичните германски федерални облигации беше в размер на 223 базисни точки 
(лихвите по българските книжа надвишават тези по немските с 2,23%). 
На аукциона най-голямо количество ниво 5,5-годишни ДЦК бяха придобити от банките - 81,3%, следвани от пенсионни 
фондове – 9,3%, застрахователни дружества – 6,7%, гаранционните фондове – 2,0% и инвестиционни посредници – 0,7%. 
Междувременно Българската народна банка (БНБ) обяви, че на 3-ти октомври ще проведе аукцион за продажба на 
лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и половина (10,5-годишни или 3834 дневни) с фиксиран 
лихвен процент от съществуващата емисия от началото на 2016 г. с падеж на 27 юли 2026 г. 
Номиналният обем на емитираните книжа е за 200 млн. лева при годишен лихвен процент от 2,25%. 
Подобен аукцион за 10,5-годишни дългови книжа беше проведе на 19-септември 2022 г., когато бяха пласирани книжа за 
200 млн. лева при среднопретеглена лихва от 3,01%. 
По-рано този месец страната ни пое и нов дълг на международните пазари за 2,25 млрд. евро (около 4,400 млрд. лева). 
Това означава, че само в рамките на септември и първите дни на октомври държавният дълг се очаква да нарасне с нови 
близо 4.950 млрд. лева. 
 
√ МС обсъжда допълнителни разходи на три министерства 
Допълнителни разходи по бюджетите на министерствата на здравеопазването, на образованието и на МВР, се очаква да 
гласува на днешното си заседание правителството. 
Общините също получат допълнително средства, за изпълнение на национални програми за развитие на образованието. 
Кабинетът ще одобри също и Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за 
нарушения. 
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В предварителния дневен ред е планирано и разглеждането на промени в Търговския закон и в Кодекса за социалното 
осигуряване.  
 
√ КЕВР обсъжда предложение за поевтиняване на природния газ с 30 на сто 
Предложението на "Булгаргаз" за поевтиняване на природния газ с 30 процента през октомври ще бъде обсъдено в 
Комисията за енергийно и водно регулиране. 
От компанията обясняват по-ниските цени с проведените търгове за доставка на синьо гориво, както и на предстоящото 
въвеждане в експлоатация на българо-гръцката газова връзка. 
Прогнозната цена за октомври отговаря на призива на работодателите и синдикатите пределната цена на газа да е до 250 
лева за мегаватчас, тъй като е малко под тези нива. 
 
√ Гръцките медии за газовата връзка с България: Нова епоха 
Гръцките медии нарекоха "нова епоха" откриването на газовата връзка между Гърция и България. 
"На 1-ви октомври се променя енергийната карта на Европа, започва нова епоха", пише днес вестник "Капитал" по повод 
официалното откриване на газовата връзка Комотини-Стара Загора. На церемонията ще присъства и председателят на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 
"В очакване на една трудна енергийна зима България си осигурява азерски газ от Гърция", подчертава вестник "Прото 
тема". По тази връзка, коментират специалисти, през България могат да получават газ и съседните балкански страни, като 
Сърбия, Северна Македония и дори Молдова. 
Ситуацията ще се промени през следващата година, когато ще влезе в експлоатация и терминалът за втечнен газ до 
Александруполис, е акцентът на вестник "Вора". Пред гръцките медии енергийни експерти подчертават, че азерският газ 
е по-евтин от руския. 
 
√ Унгария ще позволи на фирмите от 1-ви януари да плащат данъци в евро или долари 
Унгария ще позволи на компаниите да плащат общински корпоративни данъци в евро или долари от 1-ви януари 2023 г., 
се каза в правителствен указ, публикуван късно в понеделник, съобщава Ройтерс. 
Правителството на премиера Виктор Орбан обяви този плана през юли - ход, който според анализаторите може да увеличи 
резервите на Унгария в твърда валута, за да помогне за покриване на високите разходи за внос на енергия. 
Унгария внася по-голямата част от необходимия газ и петрол от Русия, като растящите цени след началото на войната в 
Украйна разшириха търговския й баланс и доведоха до дефицит по текущата сметка. Освен това Будапеща все още е в спор 
с Брюксел за милиарди евро фондове от ЕС. Правителството обеща да изпълни всички свои ангажименти за отключване 
на това финансирането и през миналата седмица внесе в парламента пакет от закони срещу корупцията. 
Според последни данни дефицитът по текущата сметка на Унгария възлиза на 2,63 млрд. евро през второто тримесечие, 
което е повече от прогнозирания дефицит в размер на 2,1 млрд. евро. 
"Нетният внос на енергия в Унгария може да достигне 10% от БВП през 2022 г., сочейки към по-нататъшно разширяване на 
дефицита по текущата сметка, който се очаква да достигне около 9% от БВП тази година в зависимост от цените на газа 
през последното тримесечие", посочи анализаторът на Citigroup Естер Гаргян. 
Според него "перспективите за 2023 г. също изглеждат предизвикателни, сочейки за риск от липса на подобрение в 
баланса по текущата сметка, ако няма отстъпление в цените на енергията". 
 
√ ЕК обяви стартирането на "Балтийския тръбопровод" 

 

 
 

Балтийски тръбопровод - Снимка: notesfrompoland.com 

https://static.bnr.bg/gallery/cr/38565081930ed612fbf7d44394af6a78.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/38565081930ed612fbf7d44394af6a78.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/38565081930ed612fbf7d44394af6a78.jpg
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Европейската комисия обяви във вторник, че "Балтийския тръбопровод" (Baltic Pipe) е открит, като това стана на церемония 
по пускането в експлоатация в Полша. Газопроводът се планира да започне пренос на газ от 1 октомври. 
""Балтийският тръбопровод" е ключов проект за сигурността на доставките в региона и резултат от политиката на ЕС за 
диверсификация на източниците на газ. Газопроводът ще играе ценна роля за смекчаване на настоящата енергийна криза“, 
каза европейският комисар по енергетиката Кадри Симсон. 
Комисията отбеляза, че тръбата ще позволи вноса на до 10 милиарда кубически метра газ годишно от Норвегия до Полша 
и ще пренася 3 милиарда кубически метра газ от Полша до Дания. 
Стартирането на проекта идва на фона на опитите на Европейския съюз да прекрати зависимостта си от руския газ, тъй като 
напрежението с Москва продължава да нараства поради войната в Украйна. 
 
√ Фон дер Лайен: Течовете от "Северен поток" 1 и 2 са акт на саботаж 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че течовете от газопроводите Северен пооток 1 и 2 
са акт на саботаж.  
 В "Туитър" тя написа, че умишленото разрушаване на европейска енергийна инфраструктура е неприемливо 
и  предупреди, че подобни действия ще доведат до най-силния възможен отговор. Фон дер Лайен се обяви за провеждане 
на разследване, за се изясни какво точно се е случило и какви са причините за него.  
По-рано премиерите на Дания и Швеция Мете Фредриксен и Магдалена Андершон казаха, че изтичанията са предизвикани 
умишлено. 
От компанията оператор на Северен поток 1 информираха, че ще задействат всички необходими ресурси, но 
предупредиха, че за момента не е възможно да се каже кога точно газопроводът ще бъде възстановен.  
Още преди седмици ЦРУ е предупредило Германия за възможни атаки срещу газопроводите в Балтийско море, съобщава 
германското списание "Шпигел" по повод газовите течове на "Северен поток" 1 и "Северен поток" 2.  
 
√ Газът в Европа поскъпва с над 11% след новините за течове от газопровода "Северен поток" 
Природният газ в Европа поскъпва във вторник с над 11% след новините за течове на синьо гориво от газопровода "Северен 
поток 1", които пораждат опасения относно сигурността на енергийната инфраструктура на блока и правят още по-малко 
вероятно бързото възобновяване на потоците през важния тръбопровод. 
От компанията оператор на газопровода - Nord Stream AG съобщиха, че три офшорни линии на газопроводната система 
"Северен поток" са претърпели "безпрецедентни" щети само за един ден. В изявлението на Nord Stream AG се посочва, че 
е невъзможно да се прецени кога ще бъде възстановена работоспособността на газовата мрежа. 
Новината парира поевтиняването на газ в Европа от предходните четири сесии на търговия, като към 12.30 часа българско 
време октомврийските фючърси на нидерландския газов хъб TTF поскъпват с 11.3% към 193 евро за мегаватчас (MWh), 
отскачайки от вчерашното двумесечно дъно около 168,50 евро - най-ниското ценово ниво от 26 юли насам. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
Солидното поевтиняване на газ през последните няколко седмици беше в резултат на почти запълнените газови 
хранилища в Европа преди началото на зимния отоплителен сезон, на силния внос на втечнен природен газ, на 
подобреното производство на вятърна енергия в някои части на стария континенти и на прогнозите за меко време. 
Към 25-и септември средната запълняемост на газохранилищата в ЕС е на ниво от 87,73%, като в Германия това ниво вече 
достигна 91,32%, според последни данни на Gas Infrastructure Europe (GIE). Съоръженията за съхранение в Полша, Франция 
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и Дания пък бяха пълни над 95%, а тези в Нидерландия, Швеция, Италия и Белгия - на около 90%. В България 
газохранилището в Чирен е пълно на 73,6%. 
 

Нива на запълняемост на газохранилищата в ЕС, според GIE 

 
 
Междувременно ЕС ще отложи публикуването на подробния си план за бъдещи стъпки за понижаване на цените на газа и 
облекчаване на нестабилността на пазара, което трябваше да бъде факт на 28-и септември, вероятно за следващата 
седмица. 
 
√ Фед на САЩ вероятно ще повиши лихвите с още 100 - 125 базисни пункта до края на 2022 г. 
Обръщайки се към Официалния форум на паричните и финансовите институции (OMFIF) в Лондон, президентът на 
Федералната резервна банка в Чикаго - Чарлз Евънс заяви във вторник, че Фед на САЩ вероятно ще повиши лихвените си 
проценти с още от 100 до 125 базисни пункта (с още 1,00-1,25%) до края на тази календарна година, добавяйки своите 
прогнози, че лихвените проценти са приблизително в съответствие със средната оценка на лихвите в Съединените щати. 
През септември Фед повиши за трети пореден път основната федерална фондова лихва със 75 базисни пункта до 
диапазона 3,00%-3,25% - най-високо ниво на американската лихва от 2008 г. насам. 
Освен това той отбеляза, че очаква "умерено увеличение на БВП на САЩ през втората половина на годината". В същото 
време Евънс повтори важността на "привеждането на условията за търсене и предлагане на пазара на труда в по-добър 
баланс с течение на времето" за справяне с инфлацията. 
Освен това Чарлз Еванс заключи, че "след приключване на годината на ниво от 5,4%, общият инфлационен индекс PCE 
(индекса на цената на разходите за лично потребление, който е важен измерител за Фед относно инфлацията в САЩ) се 
очаква да спадне до 2,8% през 2023 г. и до 2,3% през 2024 г., преди да се върне към нашето целево ниво от 2 на сто до края 
на 2025 г.". 
 
√ Шефът на СТО: Светът върви към глобална рецесия 
Генералният директор на Световната търговска организация (СТО) Нгози Оконджо-Ивеала заяви във вторник по време на 
публичния форума СТО 2022 в Женева, че светът "се насочва към глобална рецесия". 
"Светът е в много трудна позиция. Имаме ситуация, в която се борим с множество кризи... шокове в сигурността, енергията 
и цените на храните“, подчерта Оконджо-Ивеала, говорейки пред Ричард Куест от CNN. Тя добави, че "индикаторите не 
изглеждат много добре", като и Международният валутен фонд, и Световната банка намалиха прогнозите за глобалния 
растеж. 
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Въпреки това шефът на СТО подчерта, че дори и при такъв сценарий "трябва да започнем да мислим за възстановяването". 
Растежът трябва да бъде възстановен и международната общност трябва да обмисли какви политики трябва да се следват, 
за да се постигне тази цел, твърди Оконджо-Ивеала. 
В отделно интервю за Ройтерс ръководителят на СТО каза, че очаква прогнозите за световната търговия да бъдат отново 
преразгледани в посока надолу от сегашната оценка за нарастване с 3% през 2022 г., позовавайки се на продължаващата 
руско-украинска война и свързаните с нея хранителни и енергийни кризи. 
"В момента сме в процес на преразглеждане на нашите прогнози, но те не изглеждат много обещаващи. Всички 
индикатори сочат за по-ниски стойност", каза генералният директор Нгози Оконджо-Ивеала. "В най-общ смисъл 
перспективите изглеждат мрачни", посочи тя, но без да дава точни оценки. 
През април СТО вече преразгледа надолу прогнозата си за растеж на световната търговия до 3% от 4,7% и прогнозира 
растеж от 3,4% през 2023 г. 
 
√ Съветът за сигурност на ООН обсъжда референдумите в Украйна 
Изборните администрации в четирите области обявиха висок процент подкрепа за отделянето им 
Съветът за сигурност на ООН заседава по въпроса за организираните от Русия референдуми в окупираните украински 
територии. 
Представителят на Съединените щати в ООН Линда Томас-Грийнфийлд  обяви, че ще представи резолюция, която осъжда 
допитванията. В документа се отравя призив към страните членки да не признават евентуалното ново състояние на 
Украйна и да задължат Москва да изтегли войските си от украинска територия, посочва високопоставени американски 
служител. 
Русия има правото да наложи вето на резолюцията, но Линда Томас-Грийнфийлд предупреди, че Вашингтон ще се обърне 
към Общото събрание на ООН, за да изпрати посланието на Москва. 
Руският постоянен представител Василий Небензя коментира, че жителите на четирите области, където имаше допитвания, 
са се отказали от Киев. Той предупреди, че процесът ще продължи, ако украинската страна не осъзнае грешките си. 
В изявление пред съвета украинският президент Володимир Зеленски каза, че опитът за анексиране на украински 
територии от страна на Русия означава, че разговори с Владимир Путин не може да бъдат водени. Във видеообръщението 
си Зеленски заяви, че освен всичко друго руската страна принуждава мъжете в тези територии да участват в обявената 
частична мобилизация в руската армия. Президентът подчерта, че няма как Москва да остане член на Съвета за сигурност 
с право на вето. Той поиска руската страна да бъде изключена от всички международни организации, тъй като според него 
само с пълна изолация Москва може да бъде спряна.  
Китайският представител в ООН Чжан Цзюн обаче заяви, че изолацията и санкциите ще доведат единствено до задънена 
улица. 
Според руски медии при обработени 100 процента от протоколите в Запорожка област "за" превръщането й в част от Русия 
са се обявили над 93 от хората. В Херсонска област този процент е повече от 87 на сто. В Донецка област изборната 
администрация съобщи, че над 99 процента от гласоподавателите са се произнесли за включването й в състава на Руската 
федерация, а в Луганска област за подобна стъпка са гласували 98 на сто от тях. 
 
Икономически живот 
 
√ Обсъжда се подновяване на полетите София – Баку 
Вицепремиерът и транспортен министър Христо Алексиев се е срещнал в Букурещ с министъра на цифровото развитие и 
транспорта на Азербайджан Рашад Набиев, като двамата са потвърдили желанието си за възобновяване на директната 
въздушна линия София – Баку. 
Алексиев е в румънската столица в рамките на Конференцията на пълномощните представители. Вчера той е представил 
кандидатурата на България за ръководната структура на най-голямата и най-старата организация към ООН – 
Международният съюз по далекосъобщения. 
България е член на една от най-дългогодишните организации в съвременната история вече 142 години, заявява Алексиев 
пред представителите на 193 държави, които участват във форума. Той подчертава, че в този период страната ни е показала 
своята съпричастност към целите за телекомуникационно и технологично развитие. Вицепремиерът припомня, че 
България е била много активна през годините като член на Съвета и в дейността на специализираните бюра на съюза. 
В изказването си по време на социалното събитие за представяне на кандидатурата на България, Христо Алексиев е 
подчертал още, че България е сред десетте държави в света с най-бърз интернет – постижение, с което се гордеем. 
 
√ Каква е цената на политическата безтегловност? 
Анализът на Петър Ганев е от бюлетина на Института за пазарна икономика 
В средата на месец юни писахме, че страната влиза в нов период на политическа нестабилност и това неизбежно ще 
ограничи растежа и ще покачи дълга. Анализирайки данните за последните две десетилетия ясно се вижда, че в периодите 
на политическа нестабилност, когато се завърти въртележката на служебните кабинети и е невъзможно да се състави 
стабилно правителство, обикновено растежът е по-нисък и временно спира процесът на догонване на европейските 
икономики, а в същото време се наблюдава нарастване на държавния дълг. Така беше в периода 2013-2014 г., когато два 
служебни кабинета заключваха краткото управление на кабинета „Орешарски“ и в цялата политическа каша фалира 
четвъртата по големина банка в страната (КТБ), така беше и през 2021 г., в която управляваха предимно служебни кабинети 
и гласувахме цели три пъти за парламент. 

https://ime.bg/bg/articles/politieskata-nestabilnost-shte-ogranii-rasteja-i-shte-pokai-dylga/
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Проблемът, разбира се, не е просто в падането на едно или друго правителството и назначаването на служебно такова. 
Управлението на служебен кабинет докато се оформи парламентарно мнозинство за нова власт не следва да се разглежда 
като нещо задължително лошо за икономиката. По-дълбокият ефект за икономиката идва тогава, когато в дълъг период 
не може да се намери устойчиво политическо решение и преминаването през служебно правителство и нови избори 
всъщност не дава решение на политическата криза. В този ред на мисли, споменатият в началото втори период – поредните 
избори през 2021 г., към днешна дата вече спокойно може да се разшири и да обхване и 2022 г. Твърде краткият път на 
правителството „Петков“ – почти два пъти по-кратък от този на кабинета „Орешарски“, и новите избори показват, че 
всъщност така и не успяхме да излезем от политическата криза през 2021 г. 
Текущите данни за икономиката на страната за 2022 г. потвърждават аргумента за икономическото догонване и дълга във 
времена на политическа нестабилност. Докато в края на 2021 г. растежът в България постепенно изпревари средните нива 
за ЕС-27, то през първите две тримесечия на 2022 г. растежът се забавя и вече е под средните нива за Европа – 4,2% и 4,0% 
ръст на БВП през първото и второто тримесечие на 2022 г. (спрямо същите тримесечия на предходната година) при 5,5% и 
4,2% ръст в ЕС-27. Ако за цялата 2021 г. имахме оправдание за по-ниския растеж – по-дълбоката криза в Европа през 2020 
г. и съответно по-силно отблъскване от дъното в първата половина на годината, то за 2022 г. евентуално по-ниският растеж 
на страната спрямо другите европейски икономики е изцяло родно творение – влизане в годината без бюджет, липса на 
дългосрочен хоризонт пред властта, невъзможност за провеждане на политики и реформи, разпадане на коалицията и 
нови избори. 
Всичко това доведе и до постепенно влошаване на публичните финанси и ръст на държавния дълг. Прогнозата на 
финансовото министерство при приемането на бюджета за 2022 г. през месец март (преди актуализацията) предвиждаше 
в средносрочен план държавният дълг постепенно да се увеличи до 29,3% от БВП през 2024 г. Наскоро пък служебният 
финансов министър Росица Велкова представи притеснителни данни за средносрочната рамка, взимайки под внимание 
както актуализацията на бюджета от средата на годината, така и някои от поетите разходни ангажименти занапред. Освен 
за голям дефицит през следващата година, министър Велкова говори за достигане до нива на дълг от близо 40% от БВП 
през 2025 г., ако не се вземат съответните мерки в разходната част и не се ограничи дефицита в следващите години. 
Последното е по-скоро предупреждение към политиците, но все пак тенденцията за покачване на дълга е ясна – при това 
далеч не провокирана само от пандемията и рецесията от 2020 г. 
Сега, на прага на поредните избори, отново изглежда, че трудно ще се състави правителство с дългосрочен хоризонт. 
Отново е под въпрос дали въобще ще се реализира някой от мандатите. Под въпрос е и приемането на бюджет за 2023 г., 
макар този път да има повече време от изборите до края на годината. Изглежда съвсем вероятно цената на политическата 
нестабилност да става все по-осезаема. Досега знаем, че 1) прекъсване във властта само за няколко месеца – един 
служебен кабинет и после устойчиво правителство, може да мине почти без ефекти за икономиката и 2) период на по-
дълга политическа нестабилност – например завъртането на две поредни служебни правителства, вече води до видими 
икономически последици. И то не просто заради несигурността и честата промяна по върха на министерства, агенции и 
администрация, а заради липсата на парламент и блокирането на всякакви законодателни инициативи. Въпросът е, каква 
би била цената на два много близки периода с въртележка от избори и служебни кабинети? 
На фона на този въпрос изглежда се задават и черни облаци за европейската икономика, за която много анализатори 
считат, че ще навлезе в рецесия през зимата. В допълнение към това са и ангажиментите по Националния план за 
възстановяване и устойчивост, които трудно ще изпълним в срок – виж тук напредъка по междинните етапи, както и целта 
за въвеждане на еврото и съответно изпълнението на критериите за конвергенция. Това са все обстоятелства, които 
предполагат стабилно правителство, което има хоризонт за дългосрочни политики и реформи. Това по никакъв начин не 
означава, че всяко правителство е по-добро от нов служебен кабинет и избори. Напротив, винаги съществува рискът една 
устойчива коалиция да направи куп поразии и да влоши средата – това е въплъщението на добре познатото понятие 
„политически риск“, от което няма как да се предпазим напълно. Продължаващата безтегловност обаче може да бъде и 
по-опасна.  
 
√ Цифровизацията и промените в банкирането на дребно 
Под заглавието „Дигитализиране: Тенденции за преструктуриране в банкирането на дребно“ доклад на агенцията на 
ЕС Eurofound конкретизира и коментира промените и процесите, обуславящи този сектор. 
Изтъква се, че докато в повечето сектори на услугите се наблюдава нарастване на работните места през последното 
десетилетие, заетостта в банкирането на дребно е намаляла – първо поради финансовата криза, последвана от 
цифровизацията и скорошното преминаване към онлайн банкиране на дребно. Успоредно с това физическата 
инфраструктура на банкирането на дребно е намаляла, като има само около 20 банкови клона на 100 000 жители в ЕС, в 
сравнение с около 30 през 2004 г. 
Много банки в сектора са подложени на серийно преструктуриране след световната финансова криза и това е един от 
малкото сектори на услугите със стагнация или спад на заетостта, установяват авторите на доклада. Изследването описва 
примери за скорошно преструктуриране в сектора, какво е мотивирало преструктурирането, как е било управлявано и как 
е повлияло на заетостта, организацията на работата и други резултати за бизнеса и служителите. 
Макар секторите на услугите да представляват нарастващ дял от заетостта в развитите икономики и почти три четвърти от 
заетостта в Европа, не всички сектори на услугите допринасят еднакво за този растеж. Нивата на заетост в сектора на 
банкирането на дребно намаляват през последните две десетилетия; този сектор, който предоставя жизненоважни 
посреднически услуги на останалата част от икономиката, сега представлява по-малко от 1 на всеки 60 работни места в ЕС. 
Основният фокус доклада е банкирането на дребно и водещата констатация, че секторът е особено подходящ за 
изследване на въздействието на цифровизацията, тъй като основната му суровина са данните. Финансовите транзакции 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/MilestonePayments
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef22014en.pdf
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все повече се извършват по електронен път и онлайн. Тази тенденция към безкешов обмен се ускори по време на 
пандемията от COVID-19. Банките инвестират огромни средства в по-нататъшното развитие на възможностите за онлайн 
банкиране, отчасти в отговор на възникващите изисквания на клиентите, но също и защото инвестицията вероятно ще се 
възвърне чрез намаляване на заплатите, тъй като е необходим по-малко персонал. 
Формулирани са няколко основни констатации: 

• Преструктурирането в банкирането на дребно често е голямо по мащаб, продължителност и сложност в сравнение 
с други сектори; то се осъществява чрез добре установени институционални рамки на социален диалог, които се 
възползват от високи нива на представителство и колективна организация. Това е важен пример за съществената 
роля на социалния диалог за смекчаване на отрицателните последици от преструктурирането. 

• В сравнение с други сектори, делът на профилираните специалисти в банкирането на дребно се е увеличил бързо, 
като две трети от тези в банкирането на дребно в ЕС вече притежават квалификации от трето ниво. За да се 
отговори на това ново търсене на висококвалифицирани работни места (като правни експерти, datа специалисти 
и експерти по мрежова сигурност) и да се повиши пригодността за заетост на тези, които работят в по-традиционни 
банкови работни места, за сектора ще бъде от решаващо значение да разработи политики за целеви умения. 

• Дигитализацията трансформира много от традиционните начини на работа в банкирането на дребно, което 
доведе до увеличаване на броя на работните места, работещи с компютър, и спад на тези, работещи с клиенти. 
Големият дял на „дистанционната работа“ също доведе до това, че този сектор отбеляза най-рязкото нарастване 
на работата от вкъщи по време на пандемията, където почти всеки втори работник във финансовия сектор в ЕС е 
работил дистанционно „обикновено“ или „понякога“ през 2021 г. 

• Банкирането на дребно е високоплатен сектор, но също така отчита най-голямата разлика в заплащането между 
половете. Въпреки че това отразява отчасти специализирания характер на работните места в сектора, където 
мъжете са свръхпредставени в по-добре платени професии, свързани с ИТ, и в надзорни и управленски роли, 
одитите на заплащането на половете, предвидени в предложената директива на ЕС за прозрачност на 
заплащането, ще имат важно значение трябва да играе роля при идентифицирането на други двигатели на 
голямата разлика в заплащането между половете в сектора. 

 
√ ЕЦБ очаква значително забавяне на икономиката: 4 са основните причини 
След подем през първата половина на 2022 г. последните данни сочат съществено забавяне на икономическия растеж в 
еврозоната, като се очаква застой в икономиката по-късно през годината и през първото тримесечие на 2023 г. 
Това се казва в обзорния Икономически бюлетин на Европейската централна банка. 
Изтъква се, че много високите енергийни цени намаляват покупателната способност на доходите на населението и макар 
затрудненията в доставките да отслабват, те все още ограничават икономическата активност. Освен това неблагоприятната 
геополитическа обстановка, особено неоправданото нападение от страна на Русия над Украйна, влошава доверието на 
бизнеса и потребителите. 
Тази перспектива е отразена в последните прогнози на експертите за икономическия растеж, които са осезаемо 
ревизирани надолу за остатъка от текущата година и за цялата 2023 г. Сега експертите очакват икономиката да нарасне с 
3,1% през 2022 г., с 0,9% през 2023 г. и с 1,9% през 2024 г. 
Припомня се, че в началото на септември Управителният съвет на ЕЦБ взе решение да повиши трите основни лихвени 
процента на със 75 базисни точки. Тази голяма стъпка поставя началото на прехода от сегашните изключително 
стимулиращи нива на лихвените проценти към нива, които ще осигурят навременното връщане на инфлацията към целта 
на Управителния съвет – 2% в средносрочен план. 
Банката се ангажира, въз основа на актуализираната си оценка, на следващите няколко заседания допълнително да бъдат 
повишени лихвените проценти, за да забави търсенето и да предотврати риска от обрат към устойчиво повишаване на 
очакванията за инфлацията. Изтъква се, че Управителният съвет редовно ще извършва преоценка на политическите си 
ходове с оглед на постъпващата информация и перспективите за развитието на инфлацията. 
Високата инфлация, затегнатите финансови условия и продължаващите затруднения при доставките оказват 
неблагоприятно въздействие върху икономическата активност в световен мащаб. Данните от наблюденията сочат 
повсеместно отслабване на икономическата активност. Според макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ от 
септември 2022 г. перспективата е за слаб растеж в световен мащаб, като се предвижда световният реален БВП, без 
еврозоната, да нарасне с 2,9% през 2022 г., с 3,0% през 2023 г. и с 3,4% през 2024 г. 
Тази перспектива е по-слаба от очертаната в прогнозите на експертите от ЕЦБ от юни 2022 г. и означава, че световната 
икономика се очаква да нараства през тази и следващата година с темп, малко по-нисък от дългосрочния среден, тъй като 
активността се забавя в развитите икономики и в страните с нововъзникващи пазари. 
Макар процъфтяващият туризъм да подпомага икономическия растеж през третото тримесечие, Управителният съвет 
очаква икономиката значително да се забави през остатъка на годината. 
Четири са основните причини за това. Първо, високата инфлация намалява разходите и производството в цялата 
икономика, като тези затруднения се засилват от нарушенията в газовите доставки. Второ, силният подем в търсенето на 
услуги, който се наблюдаваше с повторното отваряне на икономиката, ще забави инерцията си през близките 
месеци. Трето, отслабването на търсенето в световен мащаб, както и в контекста на по-затегната парична политика в много 
от големите икономики, и влошаването на условията на търговия ще означават по-малка подкрепа за икономиката в 
еврозоната. Четвърто, несигурността остава висока и доверието рязко спада. 
Базовият сценарий в прогнозата на експертите от ЕЦБ от септември 2022 г. се основава на допусканията, че търсенето на 
газ ще бъде по-сдържано от високите цени и превантивните мерки за пестене на енергия (след неотдавнашното 
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споразумение в ЕС за съкращаване на търсенето на газ с до 15%) и че няма да има нужда от режим на големи ограничения 
на газа. Въпреки това се допуска необходимостта от определено съкращаване на производството през зимата в страни, 
които са силно зависими от вноса на руски природен газ и с риск от недостиг в снабдяването. 
В обобщение, според прогнозите на експертите от ЕЦБ от септември 2022 г. се очаква средният годишен темп на растеж 
на реалния БВП да възлезе на 3,1% през 2022 г., видимо да се забави до 0,9% през 2023 г. и да се повиши до 1,9% през 2024 
г. В сравнение с юнските прогнози на експертите от ЕЦБ перспективата за растежа на БВП е ревизирана нагоре с 0,3 
процентни пункта за 2022 г. вследствие на положителните изненадващи данни през първата половина на годината и 
коригирана надолу с 1,2 процентни пункта за 2023 г. и с 0,2 процентни пункта за 2024 г. главно поради влиянието на 
нарушените енергийни доставки, по-високата инфлация и свързания с това спад на доверието. 
 
√ Туризмът в ЕС достига нивата от 2019-та 
Туристическата индустрия в ЕС се възстановява силно от пандемията COVID-19, като данните за 2022 г. отразяват точно тези 
за 2019 г., сочат данни на Евростат. 
В сравнение с първата половина на 2019 г., преди пандемията да удари ЕС, общият брой нощувки, прекарани в 
туристически места за настаняване през първата половина на 2022 г., все още е по-малък (1,01 милиарда през 2022 г. срещу 
1,18 милиарда през 2019 г.), но спадът е далеч по-слаб в сравнение с 2020 г. (474,7 милиона) и 2021 г. (406,8 милиона). 
Това означава 14% спад през 2022 г. в сравнение с 2019 г. срещу 66% през 2021 г. и 60% през 2020 г. 
Спрямо първото полугодие на 2021 г. през същия период на 2022 г. нощувките в местата за настаняване са нараснали със 
149%, като през всичките шест месеца има значителни ръстове. Април е месецът с най-голямо увеличение с 302% спрямо 
същия месец година по-рано. (44 милиона нощувки през 2021 г. срещу 177,6 милиона през 2022 г.). 
 

 
 
Данните за първото полугодие на 2022 г. също показват, че международният туризъм се е възстановил значително: 432,9 
милиона нощувки са реализирани от чуждестранни туристи през този период, което е със 154% повече в сравнение със 
същия период на 2020 г. (170 милиона) и с 401% в сравнение с 2021 (86,4 милиона). В сравнение със същия период на 2019 
г. все още има 22% спад, но възстановяването изглежда е на път, отбелязват от Евростат. 
По отношение на вътрешните пътувания данните показват, че те са намалели със 7% през първата половина на 2022 г. в 
сравнение със същия период на 2019 г. 
Подобно на месеците по време на епидемията от COVID-19, през първите 6 месеца на 2022 г. вътрешният компонент 
продължава да измества международните пътувания, въпреки че (в съответствие с нормалния сезонен модел, който се 
изгражда до летния сезон) и двата показателя регистрираха нарастващи числа: от 56,7 милиона нощувки за вътрешен 
туризъм през януари до 152,4 милиона през юни; и 32,7 милиона нощувки, реализирани от чуждестранни туристи през 
януари до 137,2 милиона през юни. 
Общо 579,1 милиона нощувки са реализирани от местни туристи през първата половина на 2022 г., което представлява 
57% от всички нощувки през този период. Този дял е бил 53% за същия период на 2019 г., докато се е увеличил до 64% през 
2020 г. и 79% през 2021 г., отразявайки преминаването към вътрешния туризъм по време на пандемията и 
възстановяването на международния туризъм през 2022 г. 
 
3e-news.net 
 
√ Газовата връзка Гърция – България влиза в търговска експлоатация днес 
Това ще стане факт след очакваното днес подписване на Акт 16 от МРРБ 
Газовата връзка между България и Гърция ще има Акт 16 още днес. Това обяви регионалният министър Иван Шишков. 
Очаква се, след като интерконекторът заработи, цената на природния газ да падне под сегашните 350 лева за мегаватчас. 
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Всички необходими документи, за да получи връзката Акт 16, вече са събрани – с помощта на държавата, и подадени към 
ДНСК. Така решението за ползване се очаква да бъде издадено утре. Официалното откриване пък ще се състои в НДК в 
събота. На събитието ще присъстват председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, президентите на 
Северна Македония и Сърбия, както и гръцкият премиер. Домакин на церемонията ще е българският държавен глава 
Румен Радев. 
А Комисията за енергийно и водно регулиране се събира, за да обсъди цената на газа за октомври. „Булгаргаз” вече внесе 
предложение тя да падне с малко над 100 лева - до 247 лева за мегаватчас. Още миналата седмица от дружеството обещаха 
да направят опит тарифата да бъде дори по-ниска, припомня Нова ТВ. Доставките на синьо гориво от Азербайджан към 
"Булгаргаз" ще поевтинеят значително след влизането в експлоатация на новия газопровод. Тези доставки бяха 
договорени от държавното дружество още преди десетина години. Благодарение на влизащото евтино гориво ще може 
да се обезпечи работата на бизнеса, както и на топлофикациите през идващата зима. 
Газопроводът е от ключово значение не само за България, но и за страните от региона, които отчаяно търсят нови 
източници на природен газ в момента. По новата връзка спокойно могат да се доставят значителни количества синьо 
гориво до Румъния, Молдова и дори Украйна. 
В същото време газопроводът ще даде възможност за внос на допълнителни количества природен газ през другата газова 
връзка с Гърция между Кулата и Сидирокастро. Така нова газова инфраструктура на практика ще доведе до значими 
промени на газовия пазар у нас и страната най-накрая може да се похвали, че е постигнала газова диверсификация. 
 
√ Министър Шишков: България има нужда от 2100 км стратегически пътни участъци 
Следващата седмица пускаме за движение отсечката Шумен – Белокопитово на АМ „Хемус“ 
„България има нужда от 2100 км стратегически пътни участъци, за да имаме нормална пътна мрежа. Досега са построени 
само около 870 км. Причината за това е липсата на стратегия и концептуално мислене за развитието на регионите в 
страната.“ 
Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. Той представи анализ на МРРБ и 
Агенция „Пътна инфраструктура“ за състоянието на автомагистралите в страната и визията за тяхното доизграждане и 
развитие на пътната мрежа. В пресконференцията се включиха и заместник-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Захари Христов, председателят на УС на АПИ инж. Иво Иванов и инж. Десислава Паунова – член на УС 
на АПИ.  
Построените пътни участъци до 2000 г. са малко над 324 км или 15,43% от магистралите, показва анализът. А от 2000 г. до 
2010 година са изградени едва 140 км или 6,66%. След 2010-а година са построени общо 405 км или 19,33%, от които 116 
км са на АМ „Тракия“, 30 км на АМ „Хемус“, 123 км от АМ „Струма“, 71 км от АМ „Марица“ и от АМ „Европа“ - 33 км, обход 
на Монтана – 12 км, и два участъка от Софийския околовръстен път. 
Изводът от анализа е, че сме построили не повече от половината магистрали, които е трябвало бъдат построени още преди 
10  години, каза министърът. Според него състоянието като километри и обхват на автомагистралите у нас е изключително 
незадоволително. „Изостанали сме изключително много във времето“, категоричен бе арх. Шишков. 
В момента в строеж са 186 км или 8,86%, показва още анализът на служебния екип на МРРБ. Това са участъци 1, 2 и 3 на 
АМ „Хемус“, 17 км от АМ „Струма“, 14,5 км от АМ „Европа“ и 87 км от пътя Видин – Ботевград. С проектна готовност са едва 
около 229 км пътни участъци или 10,9%. Това са части от пътя Видин – Ботевград, от магистралите „Русе - Велико Търново“, 
„Хемус“ и „Европа“, като последната е най-проблемният участък във времето, заварен от екипа на архитект Шишков. За 
оставащата за изграждане част от нея от Сливница до Северната скоростна тангента на София тази седмица предстои да 
бъде одобрен подробен устройствен план. 
Вече са готови и Подробният устройствен план и идейният проект на автомагистралата от Русе до Бяла и обхода на Бяла – 
два от трите бъдещи участъка на аутобана.   
38,19% са участъците, които трябва да се проектират и построят, но те са на изключително незадоволително проектантско 
и строително ниво, каза още регионалният министър. По думите му най-важно е да се развие пътната инфраструктура в 
направлението север – юг. Сред приоритетните обекти, които Шишков очерта, са завършването на магистрала „Хемус“ – 
участъци 7, 8 и 9, доизграждането на скоростния път Видин – Ботевград, тунела под Петрохан, участъка от Софийския 
околовръстен път до бул. „България“, магистрала „Струма“, аутобана „Русе – Велико Търново“, скоростния път „Велико 
Търново – Свиленград“ и магистралите „Черно море“ и „Рила“, която е връзката между магистралите „Хемус“, „Тракия“, 
„Струма“ и граничния пункт с Република Северна Македония. 
Необходима е ясна концепция за развитието на пътната мрежа в страната, а не да се строи на парче, както до сега през 
годините, беше категоричен архитект Шишков. Той добави, че това трябва да е приоритет за следващите правителства – 
да бъде завършен целият процес на проектиране, всички съгласувателни процедури, да има ясна стратегия и стриктен 
временен график за изграждането на стратегически пътни участъци. 
Министърът съобщи, че следващата седмица ще бъде пуснато движението в участъка Шумен – Белокопитово на АМ 
„Хемус“, както и участък от около 4 км на АМ „Струма“. Очаква се движението в тунел „Железница“ на аутобана да бъде 
пуснато в едното платно до края на годината, а през следващата година да бъде укрепено и свлачището, за да се отпуши 
трафикът през целия тунел.   
 
√ Министър Пулев: Създава се инвестиционен инструмент между Фондовата борса, ББР и частни инвеститори за 
финансиране на малкия бизнес 
Парите на българския данъкоплатец ще бъдат публично и прозрачно управлявани, заяви министърът на среща с 
Фондовата борса 
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Създава се инвестиционен инструмент между Фондовата борса, Българската банка за развитие /ББР/ и частни инвеститори 
за финансиране на малки и средни предприятия при пълна прозрачност. Това обяви министърът на иновациите и растежа 
Александър Пулев по време на среща с изпълнителния директор на Българската фондова борса /БФБ/ доц. д-р Маню 
Моравенов и заместник-председателя на Съвета на директорите на БФБ Васил Големански. 
Пулев подчерта, че лимитът за кредитите в Българската банка за развитие остава до 5 млн. лв., а МСП остават целеви 
сегмент на банката. 
Според него, по-активното взаимодействие с Българската фондова борса ще насочи част от кредитирането и 
инвестиционния портфейл на банката към публичните пазари. „Така адресираме два проблема. Парите на българския 
данъкоплатец ще бъдат публично и прозрачно управлявани. Всеки ще може да се запознае публично с всичко, процесите 
няма да се случват на тъмно, а документите да са само в някакви чекмеджета, канцеларии и архиви“, изтъкна Пулев. Той 
допълни, че ще бъдат подкрепени капиталовите пазари чрез вкарването в процеса на сериозен институционален играч 
като ББР. 
Пулев обобщи, че се правят две нововъдения. „Първото - разширява се продуктовата гама на ББР чрез съфинансиране 
съвместно с  големи финансови организации с безупречна репутация. ББР ще има допълващ финансов капацитет, а рискът 
ще се управлява според златните стандарти на банките за развитие в Европа. Целта е ББР да не избутва, а да допълва 
капиталите, особено там, където липсва частно финансиране, обясни той. Второто нововъведение се прави за максимална 
публичност на работата, като се изразява във финансиране чрез публичните пазари и БФБ. „Така ще осигурим нови канали 
за финансиране на МСП“, каза още Пулев. 
На въпрос за управлението на ББР занапред, той отговори, че към сегашните трима членове на Надзорния съвет ще бъдат 
добавени поне още двама и, дори в разширения си състав, надзорът на ББР ще получава сумарно по-малко заплати, 
отколкото досегашният състав от трима души. 
Изпълнителният  директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов заяви,  че за първи път министър на иновациите посещава 
Борсата и е доволен, че една година след старта на BEAM - пазара и девет успешни IPO - та решението да се направи 
инвестиционен инструмент между Фондовата борса и ББР представлява силна и навременна инициатива. По думите му, 
налице е съществуващ интерес от компании за финансиране през  BEAM от 300 млн. лв. за следващите 12 месеца. Поради 
кризата на фондовите пазари, в момента инвеститорите са много внимателни и институционалната подкрепа чрез 
предложения инвестиционен инструмент ще им подейства силно стимулиращо, посочи той. Инвестиционният инструмент 
ще финансира напълно прозрачно набирания на капитал през Борсата. Инструментът ще финансира както дългово - 
посредством участия в облигационни емисии, издавани през Борсата, така и дялово - в IPO-та. 
По думите му,  ББР ще има най-вече ангажимент за обезпечаване на ресурс за дълговите финансирания по съвместния 
проект, а БФБ ще се ангажира с привличане на ресурс за частта за дялови финансирания. Инвестиционният инструмент ще 
привлича допълнителни средства от институционални и индивидуални инвеститори на Борсата за постигане на целите си, 
като се предвижда той самият да осъществи IPO след учредяването си. 
Пулев добави, че ще се таргетират проекти със „зелен“ профил и социална насоченост, които ще осигурят нови канали за 
финансиране на малките и средни предприятия посредством инвестирането в облигации, в т.ч. и „зелени“ облигации, и в 
дялови инструменти. 
Началникът на кабинета на министъра Красимир Якимов съобщи че, се създава работна група с ББР, БФБ и МИР, която да 
изгради механизма за структуриране на този инвестиционен процес с оглед спазването на приложимите нормативни 
изисквания. 
 
√ Ръст с 3.9 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 703.21 лв. за MWh с ден за доставка 28 септември 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 703.21 лв. за MWh с ден за доставка 28 септември 2022 г. и обем от 60 201.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 3.9 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 726.40 лв. за MWh, при количество от 31 110.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (29 090.70 MWh) е на цена от 680.01 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 599.31  лв. за MWh и количество от 2300.5 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 13 часа – 309.59 лв. за MWh (2933.5 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1252.55 лв. за 
MWh при количество от 2285.7 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 707.62  лв. за MWh при обем от 2442.1 MWh. 
(https://ibex.bg/) Спрямо стойността от 677.12 лв. (346.21 евро) за MWh за 27 септември 2022 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 28 септември 2022 г. се повишава до 703.21 лв. за MWh ( скок с 3.9 %) по данни на БНЕБ 
или 359.54 евро за MWh. При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 27 септември 2022 г. общият търгуван 
обем към часа на публикуване на информацията е 3 050.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 734.97 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     23,60%    1070.67 
Кондензационни ТЕЦ   51,99%    2358.32 
Топлофикационни ТЕЦ   3,36%    152.6 

https://ibex.bg/
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Заводски ТЕЦ    2,30%    104.54 
ВЕЦ     0,14%    6.16 
Малки ВЕЦ    1,40%    63.62 
ВяЕЦ     5,30%    240.38 
ФЕЦ     11,39%    516.52 
Био ЕЦ      0,52%     23.49 
Товар на РБ         3781.17 
Интензитетът на СО2 е 470g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ново покачване на електроенергийните цени по европейските борси за 28 септември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 359,54 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 358,74 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 359,54 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 28 септември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 371,40 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 347,69 евро/мвтч. Най-високата цена от 640,42 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 13 ч тя ще бъде 
158,29 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 69 544,5 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 28 септември ще бъде 358,74 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 125,55 гвтч. Максималната цена ще бъде 621,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 13 ч и тя ще бъде 158,29 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 28 септември е 388,72 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 429,75 евро/мвтч. Най-високата цена от 640,42 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч тя ще бъде 242,98 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 61 718,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 28 септември на Словашката енергийна борса е 387,73 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 20 ч и тя ще е 640,42 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 242,98 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 387,07 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 640,42 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 242,98 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 28 септември е 385,71 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 423,74 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 40 374,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 20 ч и тя ще достигне 640,42 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 242,98 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 386,20 евро/мвтч на 28 септември. Пиковата цена ще бъде 
424,71 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 501 183,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 640,42 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 242,98 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 28 септември ще се продава за 359,33 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Енергийната криза в Европа ще е по-болезнена от колапса през 2009 г. и краха с горивата от 1970-те, предупреждават 
от Bloomberg 
 

 
 

Източник: Bloomberg Economics, Сценариите, разглеждани от екипа 
 
Икономическите щети от прекратяването на доставките на руски газ се трупат бързо в Европа и в крайна сметка може да 
надминат въздействието на световната финансова криза, допуска в своя публикация Bloomberg. 
Сега, когато рецесията на целия континент изглежда неизбежна, настъпва сурова зима за производителите на химически 
продукти, на металургичните заводи и производителите на автомобили, които изпитват недостиг на основни суровини и 
се присъединяват към домакинствата, алармиращи с тревога за сериозния ръст на сметките за електроенергия. 
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Базирайки се на модела на европейския енергиен пазар и икономика, базовият сценарий на Bloomberg Economics сега 
предполага спад на брутния вътрешен продукт с 1 % от началото на четвъртото тримесечие. Ако следващите месеци са 
много студени и 27-те страни членки на Европейския съюз не могат ефективно да разпределят оскъдните запаси от гориво, 
намалението може да е и 5 %. 
Това е почти толкова дълбок спад, колкото и рецесията през 2009 г. Дори ако тази участ бъде избегната, икономиката на 
еврозоната все още е на път да изкара 2023 година преминавайки през третата най-голяма рецесия от Втората световна 
война насам като най-тежко засегната остава Германия. 
„Европа очевидно се доближава до това, което може да се окаже доста дълбока рецесия“, каза Морис Обстфелд, бивш 
главен икономист в МВФ и сега старши сътрудник в Института за международна икономика Питърсън във Вашингтон. 
Мрачните перспективи вече означават, че седем месеца след началото на войната в Украйна правителствата дават стотици 
милиарди евро на семействата, като едновременно с това помагат и на компаниите и говорят за ограничение на 
потреблението на енергия. Но тези усилия за спасяване все още може и да не успеят. 
В допълнение към натиска върху компаниите и потребителите, Европейската централна банка също компресира 
икономиката, тъй като новият й фокус върху нарастващата инфлация води до най-бързото повишаване на лихвите в 
историята й. Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард заяви в понеделник, че очаква политиците да повишат разходите по 
заемите на следващите няколко срещи. Търговците вече прогнозират гигантски ръст от 75 базисни пункта на следващата 
среща за паричната политика на 27 октомври. 
„Перспективите са мрачни“, каза Лагард пред законодателите от ЕС в Брюксел. „Очакваме, че през следващите тримесечия 
активността ще спадне значително“. 
Някои наблюдатели от енергийния сектор предупреждават за продължителна криза, която може потенциално да се окаже 
по-мащабна от тази от 1970-те години свързана с прекъсването на доставките на петрол. Действително, крайните 
последствия от дефицита могат дори  да са по-лоши, отколкото може да отразяват на икономическите модели, казва каза 
Джейми Ръш, главен европейски икономист в Bloomberg. 
При условията на енергийна криза, веригата на доставки за индустрията може да се сринат по най-драматичния и 
непредсказуем начин. Всяко отделно предприятие има точка на предел, над която високите разходи за енергия просто 
означават, че те спират да работят. Цели сектори може да се сблъскат с недостиг на енергоемки ресурси като торове или 
стомана. При енергийната система, когато започне на електрозахранването, то може бързо да излезе извън контрол, 
разпространявайки се каскадно по цялата мрежа. 
„Анализът ни е разумна отправна точка за размисъл за каналите, чрез които европейските енергийни пазари влияят върху 
икономиката“, казва Ръш. „Той обаче не може да каже за въздействието на системните сривове“. 
За пример в публикацията се посочва изявление на компанията Evonik Industries AG,едно от най-големите предприятия за 
специални химикали в Германия, в което тя предупреждава за потенциалните дългосрочни щети от постоянните високи 
разходи. „Основното условие за просперитета на германската икономика и по-специално на индустрията е постоянната 
наличност на енергия, включително от изкопаеми източници, на разумни цени“, казват от компанията. 
Това не е единствената компания.  Volkswagen AG, най-големият производител на автомобили в Европа заяви през 
миналата седмица, че може да пренесе производството си от Германия и Източна Европа, ако се запази недостига на 
природен газ.  Domo Chemicals Holding NV, която управлява съвместно вторият по големина химически завод в Германия 
свива производството си в Европа, а италианския производител на товарни камиони  Iveco Group NV заяви, че преговаря с 
доставчиците за цената на енергоносителите. 
Публикуваните данни само през миналата седмица показват, че активността на частния сектор в еврозоната се е свил и то 
за трети пореден месец през септември, а индексът на мениджърите по покупки, съставен от S&P Global е спаднал до най-
ниското ниво от 2013 г. Между другото кризата доведе и до намаляване на потребителското довери до рекорден минимум.  
Проблемът започна да пуска корени миналата година, когато цените на енергията започнаха да растат, тъй като търсенето 
се възстанови от пандемията Covid-19 и руският президент Владимир Путин започна тихомълком да ограничава доставките 
на газ за Европа. 
Неговата военна операция в Украйна през февруари потопи икономиката в още по-голям хаос на фона на раздуващата се 
инфлация, задълбочаващата се криза на стойността на живота и свиването на промишленото производство. В началото на 
септември ограниченият поток от газ, който все още течеше през газопровода „Северен поток 1“ от Русия за Западна Европа 
бе прекратен за неопределено време. Днес сутринта компанията оператор заяви, че на газопровода е извършен саботаж 
и сроковете за възстановяване не могат да бъдат определени. 
За сравнение, година по-рано тези доставки на газ, заедно с LNG покриваха около 40 % от общото търсене в Европа. При 
това положение, въпреки че цените на газа и електроенергията спаднаха от августовските рекорди, в някои региони те, 
както и преди са над шест пъти от нормалните. При такива цени хиляди компании са просто нежизнеспособни в 
дългосрочно бъдеще без държавна подкрепа. 
За Bloomberg Economics, базовият сценарий изчислен с помощта на набор от  модели, комбиниращи енергийни доставки, 
цени и растеж, сега е такъв, че руските доставки представляват около 10 % от тези, които са наблюдавани през 2021 г. 
Според икономисти, това вече е достатъчно ужасна картина. 
„Дори и след държавната подкрепа, намаляването на реалните доходи е достатъчно голямо, за да предизвика рецесия“, 
казват Ръш и колегите му. 
Техният сценарий за „лош късмет“  включва още по-малко газ, студена зима като през 2010 . и ниско производство на 
възобновяема енергия. 
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„Ако поведението на потребителите се окаже нестабилно и единството между страните от ЕС започне да се разпада, 
цените на газа може да скочат над 400 евро, инфлацията може да достигне 8% през следващата година, а икономиката 
може да се свие с почти 5% тази зима“, казват те. 
„Правителствата се намират под огромен натиск, изискващ намеса“, заявява и цитираният от Bloomberg икономист от TS 
Lombard в Лондон. „Ограничението на цените, подкрепата на ликвидността и големите бюджетни трансфери ще се окажат 
неизбежни. Властите трябва да подкрепят домакинствата и бизнеса, иначе ще започне рецесия, аналогична на тази, която 
беше избегната по време на пандемията“. 
Европейската комисия предложи мерки за намаляване на въздействието върху потребителите, включително привличане 
на 140 млрд. евро за сметките на домакинствата за сметка на енергийните компании, задължително ограничаване на 
пиковото търсене на електроенергия и повишаване на ликвидността на енергийния сектор. 
Германия ще вложи 8 млрд. евро в комуналната компания Uniper SE като държавна помощ, стойността на която вероятно 
се изчислява на десетки милиарди евро. 
Франция ще отдели от бюджета 16 млрд. евро, за да ограничи ръста на цената на електроенергията и газа до 15 % за 
домакинствата и малките компании през следващата година. 
Италия в последния акт на Марио Драги преди изборите на 25 септември одобри план за помощ в размер на 14 млрд. 
евро, за да помогне на компаниите, пострадали от увеличението на разходите 
Нидерландия представи пакет за подкрепа на домакинствата за сумата от 17,2 млрд. евро, включително повишаване на 
минималното заплащане и повишаване на данъците върху печалбата на корпорациите. 
Сумирайки всички тези разходи, центъра за анализи Bruegel изчисли, че към средата на септември правителствата на ЕС 
са заделили 314 млрд. евро за смекчаване на въздействието на кризата върху потребителите и бизнеса. 
Това ще засегне публичните финанси на региона и Симоне Талиапиетра, изследовател от Bruegel, нарече законопроекта 
„очевидно неустойчив от фискална гледна точка“. 
Запазващият се страх за енергийният сектор се заключава в това, че бедата през следващите месеци може да е само 
началото. Кристиан Малек, ръководещ глобални енергийни стратегии към JPMorgan Chase & Co, заяви през този месец 
пред Bloomberg TV, че когато Пекин свали ограниченията от COVID, китайското търсене на LNG ще нарасне, което ще доведе 
до засилена конкуренция и силен ценови натиск върху Европа. 
„Това не е просто тримесечен проблем“, казва Анук Оноре, старши научен сътрудник в Оксфордския институт за енергийни 
изследвания. „Потенциално това е двегодишен проблем“. 
 
√ 13 страни от ЕС призоваха за „таван“ на цената на всеки внос на газ 
Група от 13 страни от Европейския съюз в писмо, адресирано до ръководството на Европейския съюз призова за въвеждане 
на таван на цената върху всеки вносен газ, пише италианското издание Sole 24 Ore. 
„Все повече страни от ЕС се присъединяват към призива за таван на цените. Това е единствената мярка, която е в състояние 
да помогне на всички страни с последствията от инфлацията, за ограничаване на свръхприходите на компаниите 
доставчици“, се отбелязва в обръщението на писмото. 
То е подписано от Италия, Испания, Полша, Гърция, Белгия, Малта, Литва, Латвия, Португалия, Словения, Словакия, 
Хърватия и Румъния 
„Таванът на цените трябва да се прилага в случаите при всеки внос“, уверени са авторите на писмото. 
 
√ Загуби на финала и във вторник след неубедителното начало на седмицата по пазарите на акции в Западна Европа 
С най-голям спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо понижение приключи общият европейски 
индикатор STOXX 600 
Борсовите индекси на страните от Западна Европа растяха стабилно във вторник до ранния следобед, възстановявайки се 
от спадовете от миналата седмица. Европейските фондови пазари затвориха с понижения във вторник, като германският 
DAX достигна ново двегодишно дъно, а STOXX 600 остана на най-ниското си ниво от декември 2020 г., тъй като страховете 
от рецесия се задълбочиха поради агресивното затягане на политиката от страна на няколко световни централни банки, 
както и ескалираща война в Украйна и скока в цените на енергията. 
Инвеститорите все още са притеснени от прогнозите за глобална икономическа рецесия на фона на постоянно високата 
инфлация и агресивните мерки на най-големите централни банки за нейното овладяване. Въпреки това на пазара се 
появиха настроения за изкупуване на акциите, които поевтиняха след разпродажбите в началото на тази и през 
предходната седмица, обобщава „Блумъбрг“. 
Междувременно съобщенията за проблеми с работата на "Северен поток" оказват натиск върху пазарните участници. 
Перспективите за намаляване на енергийните доставки за Европа са една от основните причини за нарастващата 
икономическа криза в региона. В резултат цените на петрола и природния газ тръгнаха нагоре, но малко необичайно 
акциите на енергийните и петролните и газови компании тръгнаха надолу. 
Инвеститорите също така следят динамиката на британския паунд и държавните облигации. В понеделник британската 
валута спрямо щатския долар актуализира историческото дъно при очакванията за данъчни облекчения в страната. 
Миналата седмица новият министър на финансите на Великобритания Куази Куартенг обяви мащабно намаляване на 
данъците, което ще засегне физическите лица и бизнеса и ще увеличи бюджетния дефицит за текущата фискална година с 
повече от 70 милиарда британски лири. Днес, обаче, паундът поскъпна спрямо долара с 1%. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 1.16%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям ръст беше френският CAC 40 (+1.32%), следван от германския DAX (+1.29%), 
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италианския FTSE MIB (+1.06%), испанския IBEX 35 (+0.79%) и британския FTSE 100 (+0.61%). В късния следобед настъпи 
пълен обрат и всички индекси затвориха на червено. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо понижение 
приключи общият европейски индекс STOXX 600. 
От секторните индекси начело излязоха акциите за пътувания и развлечения, който добави 4.2%, а повечето сектори и 
големи борси се търгуваха на отрицателна територия, повечето от които промениха тренда си в последните часове на 
търговията във вторник. 
На най-зле представящият се пазар на борсата във Франкфурт Hugo Boss падна с 3.75%, след като Deutsche Bank понижи 
рейтинга на акциите на германската компания до „задържане“, позовавайки се на отслабващи попътни ветрове. На загуба 
са и трите големи енергийни компании: Е.ON (-1.78%), RWE (-1.13%) и Uniper SE, която загуби най-много (-6.27%), заради 
поскъпването на петрола и природния газ. 
Сред печелившите от включените в Stoxx 600 са акциите на италианската Nexi S.p.A. (+2.69%). Компанията, която е 
специализирана в плащанията, очаква да генерира свободен паричен поток от 2.8 милиарда евро между 2023 г. и 2025 г., 
който може да се използва за сделки за сливания и придобивания и обратно изкупуване на акции. 
Активно поскъпнаха и акциите на швейцарската мрежа от онлайн аптеки Zur Rose Group AG (+5.57%). 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха книжата на базираната в Лондон финтех компания Wise, чийто акции се повишиха с 
11.33%, след активна търговия в ранния следобед, след като Morgan Stanley повиши ценовата си цел за акциите със 75%. 
Сред губещите акции са на британската Admiral Group PLC (-3.90%), която е специализирана в автомобилното 
застраховане. 
Книжата на Bank of Cyprus Holdings, най-голямата банка в Кипър, поевтиняха с 9.31% след новината, че частният капиталов 
фонд LSF XI Investments LLC (Lone Star) не възнамерява да подобри офертата за закупуване на банката. 
В дъното на европейския индекс на сините чипове слязоха книжата на шведската компания за ин витро оплождане 
Vitrolife, които се сринаха с 15.02%, след като Bank of America понижи оценката за акциите до „недостатъчно представяне“. 
 
√ Валутните кризи и сривове в Обединеното кралство не са от вчера 
За 77 години британската валута се е сривала над 20% спрямо долара пет пъти 
Британският паунд се срина до рекордно ниско ниво за всички времена в понеделник, тъй като международните 
инвеститори реагираха на плановете, изложени от новия министър-председател и министъра на финансите на страната, за 
намаляване на данъците и увеличаване на държавните разходите, за да смекчат ефекта върху домакинствата и бизнеса от 
нарастващите цени на енергията. 
В един момент валутата падна до 1.0327 долара, което е исторически рекорд. Британската лира е спаднала с почти 8% от 
четвъртък до понеделник и с 21% от началото на годината, темп, който може да бъде сравняван с валутните кризи, 
белязали следвоенната история на Великобритания, сравнява „Ройтерс“. 
Ето и ключови епизоди от валутната драма на Великобритания след Втората световна война: 
Гласуване за Brexit, 2016 г. 
Паундът падна с 8% на следващия ден, след като британският електорат гласува за напускане на Европейския съюз. Той 
вече беше надолу от около година и достигна дъно от 1.145 долара в началото на октомври 2016 г. – общият спад за 
годината е 28%. 
Черната сряда, 1992 г. 
Повратна точка за членството на Великобритания в Европейския съюз беше септември 1992 г., когато Обединеното 
кралство прекрати участието си в механизма на обменните курсове - система, предназначена да намали валутните 
колебания преди въвеждането на еврото. Но така и не се стигна до еврото като разплащателна валута във Великобритания. 
Това доведе до рязка девалвация на паунда и, въпреки че икономиката в крайна сметка просперира, удари върху 
репутацията на Консервативната партия с лидер Джон Мейджър и тя бе сполетяна от съкрушителното поражение на 
изборите през 1997 г. В опит да подкрепи паунда правителството повиши лихвените проценти до 15%, а Bank of England 
(BoE) продаде резерви на стойност 40 милиарда долара през двата месеца, преди Черната сряда. 
Наложи се Великобритания да води скрито счетоводство, наречено „креативно“, за да скрие степента на загубите на своите 
валутни резерви, оценени в „тайната книга“ на 12,5 милиарда паунда. През 1997 г. Министерството на финансите обяви, 
че крайната цена на провала е над 3 милиарда паунда. 
Супер доларът, 1985 г. 
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Паундът в началото на 80-те години на миналия век струваше 2.30 долара, но в началото на 1985 г. достигна рекордно 
ниско ниво от 1.05 долара. На фона на скока на американската валута, набъбнал от глобалните търговски дисбаланси, 
паритетът с долара - някога немислим - стана реална възможност. 
Въпреки че правителството повиши лихвените проценти, за да предотврати по-нататъшен спад на паунда, това не се случи. 
Брифингът за медиите на прессекретаря на министър-председателя Маргарет Тачър през януари 1985 г., който трябваше 
да успокои финансовите пазари, имаше обратен ефект. 
„Решаването на проблема не беше подпомогнато от реакцията на пресата, тъй като тя не разбра, че правителството няма 
конкретна цел за паунда, и реши, че кабинетът е напълно несигурен какво трябва да е нивото му“, оплака се един 
министър, според протоколите от заседанията на кабинета, публикувани години по-късно. 
В крайна сметка паундът се повиши спрямо долара, след като петте водещи индустриални държави в света по това време 
сключиха споразумението Plaza, с което се договориха, че щатският долар е надценен и ще предприемат действия за 
отслабването му. 
Кризата заради МВФ от 1976 г. 
До средата на 70-те години икономиката на Великобритания беше в тежко положение. Опитите за предизвикване на бум 
в началото на десетилетието доведоха до сериозен крах няколко години по-късно, изострен от петролната криза. 
Инфлацията надхвърли 25% през 1975 г. и новата плаваща лира беше в свободно падане, като в крайна сметка достигна 
рекордно ниско ниво до 1.58 долара през октомври 1976 г. 
Мрачна поредица от прогнози за държавни заеми даваха сигнали, че Великобритания може вече да не е в състояние да 
изплаща собственото си развитие, което принуди финансовия министър Денис Хийли да потърси външна помощ от 
Международния валутен фонд - удар върху престижа на Великобритания като голяма икономическа сила. 
Заемът от 3.9 милиарда долара беше най-големият, вземан някога от МВФ, а цената бяха дълбоки съкращения на 
публичните разходи. По-късно Хийли недоволстваше, че държавните заеми са се оказали много по-добър изход от 
прогнозите за тях, повдигайки въпроси дали кредитът, който беше изплатен предсрочно на МВФ, наистина е бил 
необходим. 
Девалвацията от 1967 г. 
Сменящите се консервативни и лейбъристки правителства се бореха да ограничат разходите през 60-те години на миналия 
век, оказвайки натиск върху паунда, който беше фиксиран на 2.80 долара. 
През 1967 г. натискът стана неустоим, но несъгласието между правителството и Банката на Ангрия (BoE) - която се 
противопоставяше на намаляването на стойността на лирата като лесен начин за излизане от проблемите на 
Великобритания - означаваше, че девалвацията е била лошо управлявана. 
Инвеститорите знаеха, че играта е приключила през ноември 1967 г., когато министърът на финансите Джеймс Калахан 
предпочете нито да потвърди, нито да отрече в парламента дали се водят разговори за девалвация или за спешен заем. 
BoE нямаше друг избор, освен да изгори резервите за един ден, докато девалвацията на паунда до 2.40 долара не беше 
официално обявена от лейбъристкия премиер Харолд Уилсън, за когото паундът беше символ на национален статут. Той 
беше подиграван и обвиняван, защото каза на обществото, че паундът „тук във Великобритания, в джоба ви“ ще струва не 
по-малко след девалвацията. 
(един долар = 0.9358 паунда) 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg 
 
√ Сръбският вицепремиер Зорана Михайлович определи като грешка продажбата на НИС на „Газпром“ 
Вицепремиерът и министърът на минното дело и енергетиката Зорана Михайлович заяви, че продажбата от сръбската 
държава на контролния пакет от акции от „Нефтена индустрия на Сърбия“ (НИС) на компании от групата „Газпром“ през 
2008 г. е била грешка и призова за изпълнение на директивите на ЕС в сектора на енергетиката. 
Вицепремиерът във вторник взе участие в 14 форум на Енергийната общност (европейски регулаторен орган)  в Белград. 
„Стратегическите цели в петролния сектор се заключават в осигуряване на надеждно снабдяване с енергия и 
енергоносители при развитието на съответен пазар чрез прилагане на европейските директиви. Ние направихме грешка в 
миналото, преди всичко, когато през 2008 г. продадохме нашата компания на „Газпром“, цитира думите на Михайлович 
пресслужбата на енергийното министерство. 
По думите й, през миналата година Сърбия е утвърдила законодателна рамка в областта на енергетиката и минното дело, 
която гарантира пълно хармонизиране с положенията в Третия енергиен пакет от законодателството на ЕС и определените 
положение в пакета на ЕС „Чиста енергия за всички европейци“. 
„В петия пакет от санкции на ЕС срещу Русия благодарение на изключенията е възможно безпроблемно снабдяване чрез 
Адриатическия петролопровод (JANAF). Шестия пакет се утвърждава, че след 1 ноември ние повече няма да можем да 
получаваме руски суров петрол, но е оставена възможността за покупка на всички останали видове суров петрол на 
пазара“, коментира министъра на минното дело и енергетиката на Сърбия, като по-рано заяви, че руското гориво ще бъде 
заменено с петрол от Ирак и други страни. 
Сръбският президент Александър Вучич заяви на 14 септември, че данъкът върху добива на полезни изкопаеми за добив 
на въглеводороди от руски компании в Сърбия е невъзможно да бъде вдигнат над 3 %, без разваляне на договора с 
компании от групата „Газпром“, тъй като ще повлече след себе си последствия. По думите му данък върху добива на 
полезни изкопаеми от 3% сега се плаща за добивът на въглеводороди на територията на Сърбия, „какъвто почти няма“, но 
измененията в условията би било нарушение и основание за развалянето му. 
Споразумението за придобиване на контролния пакет от 51% от компанията НИС от „Газпром нефт“ бе подписано през 
януари 2008 г. „Газпром нефт“ през месец май тази година понижи на Белградската борса дела си в НИС от 56,15 % на 50 
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%, а собственик на 6,15 % от акциите стана главната компания „Газпром“. Пакетът от 29,87 % принадлежи на Сърбия, а 
останалият дял е на по-малки акционери. 
В северната част на остров Крк в Адриатическо море се намира пристанището Омишал, където се намира терминал за 
приемане на танкери с нефт и нефтопродукти. Държавният оператор на нефтопровода JANAF в Хърватия обяви на 22 април, 
че ще продължи да доставя суровини на компанията НИС, след като беше извадена от пакета санкции на ЕС. През януари 
НИС подписа нов годишен договор с JANAF за доставка на 3,2 милиона тона суров петрол. 
 
Мениджър 
 
√ От ноември тръгва наново програмата за саниране на блокове и многофамилни сгради 
В началото на ноември започва програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в страната. 
Над 1,4 млрд. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат вложени в санирането на сгради с минимум 4 
самостоятелни жилища и повече от един собственик във всички 265 общини на страната, а процедурите ще се управляват 
от общинските администрации. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван 
Шишков на среща с ръководството на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. 
Шишков информира, че до края на седмицата за обществено обсъждане ще бъде публикуван пакетът документи по 
програмата, включително заложените критерии и изисквания. „Общините ще имат голяма роля при изпълнението на 
проектите за саниране. Смятам, че местните власти, като най-близки до хората, ще бъдат много полезни и гъвкави при 
изпълнението на мерките. Процедурата ще стъпи на добрия опит от Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради“, каза арх. Шишков. Предвижда се подкрепата за устойчиво енергийно обновяване на 
жилищния сграден фонд да протече на два етапа. При първия ще може да се кандидатства до 31.03.2023 г, като 
сдруженията на собствениците ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране. Вторият етап за кандидатстване 
ще продължи до 31.12.2023 г., като одобрените жилищни сгради ще получат 80% безвъзмездна финансова помощ от 
плана, а останалите 20% ще са за сметка на собствениците. Допустими за саниране ще са устойчиво конструктивни сгради 
– блокове или блок секции, проектирани преди 26 април 1999 г., без значение от вида строителство, добави зам.-
министърът Десислава Георгиева. 
Собствениците ще са задължени да регистрират сдружение с най-малко 67% съгласие за участие в програмата, както и 
100% съгласие за изпълнение на строително-ремонтните дейности. Всяко сдружение ще трябва да изготви за своя сметка 
технически паспорт на сградата, както и енергийно обследване. „Нов момент в програмата е, че ще възстановим разходите 
за тези документи на сдруженията, с които сключим договори за саниране, така че на практика всички дейности ще бъдат 
покрити от безвъзмездната помощ от ЕС“, отбеляза зам.-министър Георгиева. 
Блоковете, които не успеят да се класират за участие в програмата, няма да могат да си възстановяват разходите за 
технически паспорт и енергийно обследване. Освен задължителните обследване за енергийна ефективност и паспорт, 
сдружението ще трябва да сключи и партньорски договор със съответната община и да бъде изготвена индикативна 
количествено-стойностна сметка. 
 
√ България, Австрия и Унгария догонват целта за 80% запълване на газохранилищата 
Австрия, Унгария и България, които бяха сред държавите в ЕС, изоставащи по отношение на увеличаването на запасите от 
газ в газохранилищата си, започнаха да увеличават обемите на нагнетяване в своите хранилища и демонстрират курс към 
постигане на целта от 80% ниво на запълване. Това става ясно от актуални данни на Gas Infrastructure Europe. 
Според Gas Infrastructure Europe общите газови запаси в Европа достигат 87,41% като прирастът на денонощие възлиза  на 
0,3 п.п. При това прагът от 80% вече е надхвърлен от страни като Белгия, Чехия, Хърватия, Дания, Франция, Германия, 
Италия, Холандия, Полша, Португалия и Испания. 
Рискът от изоставане се запазва при Латвия, която изглежда няма да има време да постигне средната цел от 80% запълване 
с ниво на резерви към момента от 53%. 
Предварителните данни на Асоциацията на операторите на газови инфраструктури в Европа към 11 септември сочат, че 
темповете на нагнетяване в газохранилищата на страните от ЕС ще спаднат с 13,5% през септември, сравнено с месец по-
рано. 
 
√ Две експлозии регистрирала Швеция в района на течовете на Северен поток 
Две подземни експлозии са били регистрирани в района на течовете на "Северен поток", съобщи шведското издание svt.se. 
Няма съмнение, че става дума за експлозии, казва сеизмологът Бьорн Лунд, цитиран от svt.se. Данните са отчетени от 30 
измервателни станции в Южна Швеция, уточнява изданието. Едната експлозия е регистрирана през нощта, а другата в 
понеделник вечерта. 
По-рано германски медии писаха, че може да става въпрос за целенасочен саботаж, а говорителят на Кремъл Дмитрий 
Песков също не изключи такава вероятност. 
Датският премиер Мете Фредериксен  също не изключи саботажа като вероятна причина за внезапните аварии, 
предизвикали изтичане на газ, а полският ѝ колега Матеуш Моравецки нарече "акт на саботаж" прекъсването на работата 
на  Северен поток 1 и 2 
Операторът на тръбите Nord Stream AG, от своя страна по-рано заяви, че в момента е невъзможно да се оцени времето за 
възстановяване на трите пострадали тръби на морските газопроводи „Северен поток“ и „Северен поток 2“. Пробивите са 
станали едновременно, посочиха от компанията. 
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Датското министерство на отбраната публикува в Twitter профила си видео от района на изтичане на газ от "Северен поток" 
в Балтийско море.  
Кадрите, публикувани в мрежата, показват как повърхността на водата в няколко участъка с ширина стотици метри бурно 
кипи. От министерството обясниха, че са регистрирани общо три теча - два при "Северен поток" и един при "Северен поток 
2. 
 
√ Дания не изключва версията за саботаж при авариите на Северен поток 1 и 2 
Датският премиер Мете Фредериксен обяви необходимостта от укрепване на енергийната сигурност на Европа на фона на 
изтичането на газ от Северен поток 1 и Северен поток 2. Тя направи изявлението по време на откриването на газопровода 
Baltic Pipe в Полша, пише Ройтерс. 
"Трудно е да си представим, че възникналите течове са плод на случайност. Не можем да изключим саботаж, но е твърде 
рано за такива заключения", посочи още тя, цитирана от EUobserver. 
Премиерът на Полша Матеуш Моравецки, който също участва в церемонията по откриването на новия газопровод нарече 
прекъсването на работата на Северен поток и Северен поток 2 акт на саботаж. Расте тревогата и в Швеция, където бе 
свикано извънредно правителствено заседание заради инцидента. 
В нощта на 26 септември имаше теч от газопровода "Северен поток 2". По-късно се появи информация за извънредно 
положение в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Дания, североизточно от остров Борнхолм, където минава 
Северен поток 1. 
Според информациите към момента и двата газопровода са почти напълно блокирани поради различни причини, свързани 
с неизправности. 
Будещото съмнения за диверсия авариране и на трите подводни тръби на газопроводите Северен поток 1 и 2 се случи 
часове преди вчерашната церемония в Западнопоморското воеводство на Полша, с която вчера символично бе пуснат 
Baltic Pipe. Новият газопровод свързва полската територия с норвежкия шелф през Дания, предадоха международните 
осведомителни агенции. Полският президент  Анджей Дуда, както и министър-председателите на Полша и Дания - Матеуш 
Моравецки и Мете Фредериксен - заедно завъртяха крана, символизиращ пускането на газопровода. 
„Оттук този газ може да отиде навсякъде, където е необходимо“, каза Дуда. А Моравецки на свой ред добави, че по този 
начин ерата на руското господство в газовата индустрия приключва. 
Според агенцията реалният пренос на газ по газопровода ще започне на 1 октомври. В началото той ще работи с капацитет 
30-38%, а от 2023 г. капацитетът трябва да достигне 10 милиарда кубически метра на година. 
Полската енергийна компания PGNiG съобщи по-рано, че ще използва всички налични мощности на газопровода Baltic Pipe 
до края на 2022 г., за да осигури на потребителите гориво на фона на предстоящия отоплителен сезон. 
Новият газопровод, свързващ Норвегия и Полша, ще играе важна роля за смекчаване на негативните последици от 
настоящата енергийна криза в Европейския съюз (ЕС), коментира европейският комисар по енергетиката Кадри Симсон. 
ЕК отдавна подкрепя този проект политически и финансово. Новият маршрут от Северно море до ЕС ще разшири 
транспортните коридори на суровини в Европа, се уточнява в официално прессъобщение на Европейската комисия. 
„Baltic Pipe ще подпомогне диверсификацията на вноса на газ в Централна и Източна Европа и балтийските страни, като 
отвори нов маршрут от Северно море до ЕС“, допълват от пресслужбата на ЕК. 
 
√ Крайната десница постигна голяма победа в Италия. Какво означава това за Европа? 
Ранните резултати от предсрочните парламентарни избори в Италия в неделя показват, че дясна коалиция, водена от 
крайнодясната партия „Италиански братя“ е привлякла мнозинството от гласовете. Това може да има големи последици 
за Европа, пише Холи Елиът за Си Ен Би Си. 
Алиансът, съставен от партията „Италиански братя“ Джорджа Мелони, както и дясната партия „Лига“ на Матео Салвини и 
дясноцентристката „Напред, Италия“ на бившия премиер Силвио Берлускони, ще спечели 44% от гласовете както в 
долната, така и в горната камара на парламента, показват данни на италианското вътрешно министерство. В същото време 
лявоцентристката коалиция, водена от Демократическата партия, печели 26,2% от вота. 
Като отделна партия, крайнодясната „Италиански братя“ спечели 26,2% от гласовете, далеч пред своите коалиционни 
партньори „Лига“ и „Напред, Италия“ – с по около 8% от вота. Избирателната активност на изборите обаче беше ниска - 
64% в сравнение със 74% през 2018 г. 
Огромният успех на „Италиански братя“ означава, че Джорджия Мелони вероятно ще стане следващият министър-
председател на Италия и първата жена лидер на страната. Гласуването също така поставя началото на най-дясното 
правителство, което Рим е виждал след Втората световна война и фашисткия лидер Бенито Мусолини. 
В реч след обявяването на първите резултати Мелони каза, че партията ще „управлява за всички, за да обедини народа“ и 
няма да „предаде“ доверието на страната. Т 
Как ще се развият нещата в страната, особено що се отнася до Европейския съюз, сега е големият въпрос, над който 
размишляват анализаторите. Те казват, че седмици и месеци ще определят „коя Мелони“ ще се появи на политическата 
сцена - пронатовската, проукраинската атлантистка, или политическият ренегат, който е изразил желание да оспори 
правилата на ЕС, подобно на други лидери от евроскептичната десница 
Политиците от крайната десница със сигурност гледат на успеха на „Италиански братя“ като тласък за тяхната кауза. От Герт 
Вилдерс в Нидерландия до Марин Льо Пен във Франция и Виктор Орбан в Унгария – всички приветстваха победата на 
партията в социалните медии. 

https://www.cnbc.com/2022/09/26/italys-relationship-with-europe-with-fratelli-ditalia-at-the-helm.html


23 

 

Засега Брюксел пази мълчание относно развитията в Италия, като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер 
Лайен все още не е коментирала победата на още една дясна фракция в Европа, само две седмици след изборите в 
Швеция, спечелени от дясна коалиция. 
И все пак, все още не е ясно колко надясно ще насочат Италия новите управляващи. Анализаторите отбелязват, че Мелони 
също е поддържала близки отношения с премиера в оставка Марио Драги, който се отказа от поста през юли, след като не 
успя да обедини разнородна коалиция около своята икономическа политика. 
„Имаме работа с дясна коалиция и трябва да разберем какъв тип дясна коалиция“, коментира пред Си Ен Би Си Франческо 
Галиети, главен изпълнителен директор и съосновател на консултантската компания за политически риск Policy Sonar. 
„Мелони е доста чаровница и всички вярват, че имат специална връзка с нея, но в действителност също знаем, че Мелони 
е доста близка с Марио Драги, така че нейното изкачване на власт щещ бъде упражнение за намиране на баланс. Тя не се 
е отказала от старите си спътници, но разговаря с Марио Драги. Така че в крайна сметка ще се появи въпросът: Коя е 
истинската Мелони?“, добави той. 
Евроскептицизъм 
„Италиански братя“ претърпя стремителен ръст на популярност от основаването си през 2012 г., след като намери 
подкрепа в части от италианската общественост, загрижени за имиграцията, икономиката, работните места и стандарта на 
живот - продължаващите предизвикателства за Италия (и цяла Европа), с които партията обеща да се справи. 
Както „Италиански братя“, така и коалиционния й партньор „Лига“, са националистически партии в основата си. В миналото 
те са давали най-различни евроскептични предложения, като в един момент дори се застъпваха за напускане на 
еврозоната, въпреки че в последствие позицията им по този въпрос се смекчи. „Италиански братя“ се застъпва за отслабен, 
по-малко бюрократичен ЕС и защитава върховенството на италианското законодателство при вътрешните въпроси. 
Партията също така заяви, че ще се стреми да предоговори италианските фондове за възстановяване от COVID-19 от ЕС 
(около 200 млрд. евро под формата на заеми и безвъзмездни средства), като се има предвид необузданата инфлация и 
рязко растящите сметки за енергия след войната в Украйна. 
Еторе Греко, изпълнителен вицепрезидент на Istituto Affari Internazionali, каза пред Си Ен Би Си, че Мелони е успяла да 
смекчи предишната си анти-ЕС реторика, но може да й е трудно да установи добри отношения с колегите си в блока 
„В продължение на много години тя водеше кампания на база на платформа, която беше много критична към ЕС, като дори 
от време на време настояваше за излизането на Италия от еврозоната, но сега тя промени позицията си, отразявайки в 
известен смисъл тази силна широкоразпространена подкрепа за Италия в ЕС “, каза той. 
„Проблемът, който тя може да има, е, че ще трябва да намери начин да установи работещи, ефективни отношения с ЕС в 
много трудни области, като икономическата политика, защото нейната коалиция и нейната партия винаги са подкрепяли 
различни правила, особено бюджетните правила, и това може да предизвика търкания, още повече ако икономическата 
ситуация се влоши.“ 
Що се отнася до външната политика, може да има вътрешно разделение в дясната коалиция. 
„Италиански братя“ заема прокиевска позиция и подкрепя санкциите срещу Русия, докато „Лига“ и „Напред, Италия“ нямат 
особено силни позиции относно мерките срещу Москва. Миналата седмица Берлускони дори похвали руския президент 
Владимир Путин и неговата инвазия в Украйна, като каза, че го е направил, за да настани „достойни хора“ в Киев. 
По време на посещение в Принстънския университет миналата седмица председателят на Европейската комисия Урсула 
фон дер Лайен беше попитана дали има някакви притеснения относно изборите в Италия. Тя отговори, че ако отношенията 
тръгнат в „трудна посока“, тогава ЕС разполага с „инструменти“ за справяне с подобни кризи – предупреждение, което 
предполага, че финансирането на Италия от ЕС може да бъде ограничено, както вече се случи с Унгария, ако бъдат 
нарушени европейски правила и договори. 
 
√ САЩ се превръщат в ключов доставчик на LNG за Европа 
САЩ ще се превърнат в най-големия доставчик на втечнен природен газ (LNG) в Европа, ако вносът на газ от Русия остане 
ограничен през следващите години. Такъв е изводът от анализ на Института по енергийна икономика (EWI) към 
Университета в Кьолн, цитиран от Clean Energy Whire. В проучването, поръчано от Асоциацията на газовата индустрия 
Zukunft Gas е записано, че „при всички сценарии вносът на LNG от САЩ се увеличава в сравнение с 2021 г. и достига 40%-
ен дял от общия внос на ЕС, ако няма доставка от Русия“. 
Авторите на доклада проследяват въздействието на различни хипотези върху бъдещето търсенето и предлагането на 
търговията с газ и цените на едро през 2026 г. и 2030 г. „В този случай ЕС става един от най-важните пазари за природен 
газ от САЩ, заедно с Азия.“, изтъкват авторите. Според тях реализирането на нови проекти за втечняване в САЩ е 
предпоставка за увеличаване на износа на втечнен природен газ, но очакваният спад в европейското търсене в 
средносрочен до дългосрочен план поради действията в областта на климата води до значителна несигурност за 
необходимите инвестиции. 
Европа може само в ограничена степен да увеличи обемите на внос от свързани с тръбопроводи източници на доставки 
като Норвегия, Азербайджан или Алжир. Очаква се Норвегия да увеличи производството си до 2028 г., но след това ще 
претърпи спад в производството. Вероятно вносът от северноафриканските страни износителки ще намалее, тъй като 
тяхното вътрешно търсене ще се увеличи. Катар може да увеличи износа си за Европа, но вече е обвързал голяма част от 
наличните обеми с азиатски вносители в дългосрочни договори. „Възможният допълнителен внос за ЕС от други страни 
износители на LNG, като Австралия или Канада, няма да е значителен, тъй като те обслужват предимно азиатския пазар“, 
прогнозират изследователите. Те очакват спад на цените от 2024 г. 
Войната в Украйна постави в дневния ред усилията за диверсификация на доставките на газ в Европа, далеч от руския внос. 
Германия има добре развита тръбопроводна мрежа за природен газ и е свързана с терминали за внос в съседни страни, 
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но не разполага със собствено пристанище за директно получаване на LNG . В допълнение към един или повече фиксирани 
наземни терминали, правителството планира да наеме пет плаващи терминала в краткосрочен план, два от които могат 
да бъдат инсталирани още тази зима. 
 
√ Ръст на борсите в Европа след три дни на разпродажби 
Водещите индекси на фондовите борси в Европа регистрираха предимно повишения в ранната търговия във вторник след 
три поредни дни на разпродажби, предизвикани от опасенията за глобална рецесия, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,91 пункта, или 0,23%, до 389,66 пункта. Бенчмаркът загуби 4,8% от 
стойността си през последните три сесии, след като неблагоприятните данни за регионалната икономическа активност и 
затягането на паричната политика на няколко водещи централни банки задълбочиха страховете от рецесия. 
Немският показател DAX напредна с 21,19 пункта, или 0,17%, до 12 249,11 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 записа спад от 33,36 пункта, или 0,48%, до 6 987,59 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 14,12 пункта, 
или 0,24%, до 5 783,51 пункта. 
„Виждаме малко облекчение на пазарите на акции, но ми се струва, че единственото нещо, което си заслужава да 
притежавате в момента, са щатски долари.. Акциите продължават да падат, перспективите за риск са лоши, а доходността 
по облигациите просто ще продължа да се движи нагоре“, коментира Майкъл Браун, ръководител на пазарното 
разузнаване в разплащателната фирма Caxton в Лондон. 
„Пазарът подценява, според мен, рисковете за перспективите по отношение на растежа. По същество пътят на повечето 
активи, особено на акциите, е надолу, освен ако Фед не направи завой към по-благоприятна позиция”, добави той. 
Доходността на държавните облигации в еврозоната достигна нови многогодишни върхове във вторник, тъй като 
инвеститорите се подготвят за повече повишения на лихвените проценти и въздействието от „мини бюджета“ на 
Обединеното кралство продължава да отеква на финансовите пазари. 
Миналата седмица Федералният резерв хвана пазарите неподготвени, след като сигнализира за по-дълга от очакваното 
траектория на по-високи лихви в САЩ. 
Goldman Sachs очаква Европейската централна банка да повиши лихвите със 75 базисни пункта на следващите си две 
срещи, съобщи Блумбърг. ЕЦБ вече повиши основния си лихвен процент със 125 базисни пункта, което е най-бързият темп 
на повишаване на лихвените проценти в историята на институцията. Депозитната лихва, която е от решаващо значение за 
паричната политика, вече е 0,75% 
От началото на месеца STOXX 600 се е понижил с 5,2% и върви към втори пореден месечен спад, тъй като Европа се бори с 
енергийната криза и кризата с разходите за живот на фона на войната в Украйна, проблемите с газовите потоци, и 
агресивното затягане на паричната политика на централната банка. 
Италианският бенчмарк FTSE Mib напредна в ранната търговия, удължавайки възхода от вчера, след като дясната 
коалиция, водена от Джорджия Мелони, спечели изборите в страната. 
Резултатите от изборите в Италия намалиха политическата несигурност, каза Moody's в понеделник, като добавяйки, че 
изборът на коалиционна политика все още остава неясен. 
Цената на книжата на Hugo Boss AG се понижи с 2,98%, след кат Deutsche Bank понижи рейтинга на акциите на немската 
модна къща. 
Спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения в понеделник, като S&P 500 достигна ново 
дъно за 2022 г., а Dow Jones Industrial Average навлезе в мечи пазар на фона на валутните сътресения по света, пише Си Ен 
Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 329,6 пункта, или 1,11%, до 29 260,81 пункта. Бенчмаркът вече е на 20,4% 
под върха, достигнат на 4 януари. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 38,19 пункта, или 1,03%, 
до 3 655,04 пункта.Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 65 пункта, или 0,6%, от стойността си, 
достигайки ниво от 10 802,92 пункта. 
До тези резултати се стигна, след като в понеделник британският паунд достигна рекордно ниско ниво спрямо щатския 
долар, като в един момент поевтиня с 4% до 1,0382 долара за паунд. След това паундът се възстанови частично на фона на 
спекулациите, че може да се наложи Английската централна банка да повиши лихвите по-агресивно, за да се пребори с 
инфлацията. 
Агресивната кампания за затягане на паричната политика на Федералния резерв на САЩ, съчетана с данъчните облекчения 
в Обединеното кралство, обявени миналата седмица, доведе до скок на щатския долар. Еврото достигна най-ниското си 
ниво спрямо долара от 2002 г. насам. Ръстът на зелените пари може да навреди на печалбите на мултинационалните 
компании в САЩ и също така да предизвика хаос в световната търговия, тъй като голяма част от нея се извършва в долари. 
„Такава сила на щатския долар в исторически план винаги е водила до някакъв вид финансова/икономическа криза“, пише 
в бележка Майкъл Уилсън от Morgan Stanley, главен стратег за акциите в САЩ. 
Междувременно доходността по американските държавни ценни книжа скочи в понеделник, като тази по 10-годишните 
облигации надхвърли 3,9% в един момент през деня. Това е най-високото равнище 2010 г. насам. Доходността по 2-
годишните държавни облигации, които са особено чувствителни към политиката на Фед, премина над прага от 4,3% - най-
високото ниво от 2007 г. насам. 
Понижения в Азия 
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно повишения във вторник 
след резкия спад предходната сесия, пише Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 140,32 пункта, или 0,53%, до 26 571,87 пункта. 
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В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 42,64 пункта, или 1,45, до 3 093,86 пункта, докато 
Shenzhen Composite напредна с 40,40 пункта, или 2,07%, до 1 989,40 пункта. Хонконгският показател Hang Seng регистрира 
ръст от 5,17 пункта, или 1,94%, до 17 860,31 пункта. Южнокорейския бенчмарк Kospi се повиши с 2,92 пункта, или 0,13%, до 
2 223,86 пункта. Австралийският измерител ASX 200 регистрира спад от 26,8 пункта, или 0,41%, до 6 496,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 1,47 пункта, или 0,25%, до 590,27 пункта. BGBX40 се понижи с 0,16 пункта, или 0,12%, до 137,33 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,59 пункта, или 0,08%, до 715,28 пункта. BGREIT записа спад от 0,32 пункта, или 0,18%, до 178,25 пункта. 
 
√ Петролът поевтиня под натиска на силния долар 
Цените на петрола се понижиха с повече от 1% в ранната търговия в сряда под натиска на силния долар и повишението на 
запасите от суров петрол, които компенсираха съкращенията на производството в САЩ заради урагана Иън, предаде 
Ройтерс. Към 9:05 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,24 долара, или 1,44%, до 85,03 долара за барел. Цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 1,18 долара, или 1,50%, до 77,32 долара за барел. 
Доларът достигна нов 20-годишен връх спрямо кошницата от валути на фона на нарастващата доходност на държавните 
облигации. Силният долар намалява търсенето на петрол, тъй като го прави по-скъп за купувачите, използващи други 
валути. 
Азиатските фондови борси регистрираха понижения, тъй като растящите разходи по заеми подхраниха страховете от 
глобална рецесия, тласкайки инвеститорите към активи убежища, какъвто е и доларът. 
„Тъй като азиатските пазари отчетоха спад поради скока в доходността на облигациите, перспективите за търсенето са 
помрачени на фона на потенциалната наближаваща икономическа рецесия“, каза Тина Тенг, анализатор в CMC Markets. 
В момента фокусът на търговците не е върху проблемите с предлагането, тъй като сътресенията на пазара на облигации 
доведоха до поевтиняване на  рисковите активи, заедно с упорито високия щатски долар, който оказа натиск върху цените 
на петрола“, добави Тенг. 
Запасите от суров петрол в САЩ се повишиха с около 4,2 милиона барела за седмицата, приключила на 23 септември, 
докато запасите от бензин намаляха с около 1 милион барела,  казват пазарни източници, позовавайки се на данни от 
Американския петролен институт. 
Запасите от дестилати са нараснали с около 438 000 барела, според източниците, пожелали анонимност. 
Goldman Sachs намали прогнозата си за цените на петрола през 2023 г. във вторник поради очакванията за по-слабо 
търсене и по-силен щатски долар, но каза, че разочарованията в световното предлагане само засилват дългосрочните 
възходящи перспективи. 
Производителите в САЩ започнаха да връщат работници на офшорните петролни платформи, след като спряха 
производството си преди връхлитането на урагана Иън, който навлезе в Мексиканския залив на САЩ във вторник и се 
очаква да се превърне в опасна буря от категория 4. 
Около 190 000 барела на ден от производството на петрол, или 11% от общото количество в залива, са извън строя. 
Иън е първият ураган тази година, който прекъсна производството на нефт и газ в Мексиканския залив на САЩ, който е 
отговорен за производството на около 15% от суровия петрол на Съединените щати и 5% от сухия природен газ. 
 
√ Монетарната политика остава тема №1 за инвеститорите и тази седмица 
Монетарната политика ще продължи да бъде тема номер едно през тази седмица, защото предстои вълна от коментари 
от централни банкери, както от САЩ, така и в Европа и Азия. От Федералния резерв може да очакваме допълнителни 
обяснения защо и как ще се повишават лихвите. Пазарите оценяват една стъпка от 75 б. п. в началото на ноември и още 50 
б. п. в края на годината. С това лихвата ще стигне 4.5%, освен ако нещо сериозно не се обърка дотогава. Като например, 
още по-силен спад на основните валути спрямо долара. 
Британският паунд се движи по тази траектория и през последните дни ускорява спада си, като стигна абсолютно дъно 
спрямо долара. Слабостта на еврото, китайския юан и на ресурсните валути на Канада, Австралия и Нова Зеландия обаче, 
се отличава от стабилизирането на йената по една причина – Централната банка на Япония интервенира на валутния пазар. 
Дали и останалите ще направят тези стъпки самостоятелно или ще има координирана интервенция, предстои да стане ясно 
в близките няколко седмици. 
Сред предстоящите икономически новини, които ще следят инвеститорите са данните за инфлацията в еврозоната. Еврото 
падна до 0.96 долара, а динамиката на търговията наподобява на формирането на поне краткосрочно дъно. 
Американският индекс S&P 500 слезе под 3700 пункта и е на най-ниските нива за годината. Едновременно с 
поевтиняването на акциите се наблюдават и разпродажби на облигации. Това представлява преоценяването на активите 
спрямо намеренията на централните банкери да повишават още повече лихвите. Но съществува и възможността тези 
продажби да се усилват, заради спада на долара. Светът е пълен с деноминиран доларов дълг, а емитентите му спешно 
трябва да си осигуряват ликвидни средства, за да поддържат плащанията си по него. И ако централните банкери не спрат 
победния марш на долара, светът ще направи крачката към нова финансова криза. 
 
Cross.bg 
 
√ Радев се радва на най-голямо обществено доверие, следва го Бойко Борисов 
Президентът Румен Радев се ползва с най-голямо обществено доверие. Одобрението към него е 47%. На следващо място 
се нарежда лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с подкрепа от 24%. Бившият премиер Кирил Петков се радва на одобрение от 
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19%. Това сочат данните от месечното изследване на Маркет ЛИНКС. Проучването е финансирано и реализирано 
съвместно от bTV и Маркет ЛИНКС, проведено сред 1024 лица над 18 г. в страната в 17 - 23 септември 2022 година по 
методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета. Одобрението за лидера на „Български възход" и бивш служебен 
премиер Стефан Янев е 18 на сто, за Мая Манолова е 17%. 
Съпредседателят на ПП Асен Василев и лидерът на БСП Корнелия Нинова срещат одобрението на 16% от анкетираните. 
15% одобряват лидера на ДБ Христо Иванов, 14% лидера на „Възраждане" Костадин Костадинов, 11% Мустафа Карадайъ 
и само 10% - Слави Трифонов. Седмица преди предсрочните парламентарни избори резултатите показват картина на 
политическа фрагментация и висока степен на тревожност в обществото, като много вероятно това ще допринесе за ниска 
избирателна активност. Едва 15% от гражданите споделят позитивни оценки за развитието на страната. Същото ниво беше 
постигнато през април, когато войната в Украйна и назряващата политическа криза в страната доведоха до идентично 
ниско ниво по този показател. 
5 месеца по-късно ситуацията в Украйна ескалира, а в страната предстоят четвърти избори в рамките на година и половина. 
Българското общество е силно повлияно от настоящия контекст и наред с високия дял на хората, деклариращи 
разочарование от ситуацията, допълнително засилваните страхове в предизборната кампания ще окажат значимо 
въздействие върху резултатите от изборите. Ако 2021-ва беше годината на търсене на пътища за промяна на парадигмата 
на управлението чрез връщането към основни демократични принципи, възстановяване на институциите и на принципа 
на върховенство на закона, то в 2022 обществото е разколебано в следването на тази посока и отделни сегменти показват 
по-голяма склонност в търсене на повече стабилност за сметка на социална и политическа промяна. 
Общото отношение към политическата класа, оценено на базата на доверието и недоверието в основните политически 
лидери, също е в ниска точка. В първите седмици на служебното правителство президентската ангажираност с прякото 
управление на държавата внесе допълнително напрежение с налагането на тезата за криза или най-малкото за извънредна 
ситуация в енергийната сфера. В този период се отчита и най-ниската степен на доверие в президента. 
С напредването на предизборната кампания действията на Румен Радев останаха на втори план и това повлия позитивно 
за възстановяване на доверието в него -от 43% през август до 47% през септември. Подобен е трендът и при доверието в 
служебния премиер и кабинет- от 19%до 23%.Повишилият се персонален рейтинг на Бойко Борисов е едно от преките 
доказателства за преобладаващото търсене на сигурност и стабилност в обществото. Това беше основният наратив на ГЕРБ 
по време на третия управленски мандат на партията, като през последната година и половина той еволюира до „ред в 
хаоса", което много точно адресира нарастващото чувството за липса на предвидимост в ситуация на множество заплахи 
на индивидуално и групово ниво. 
При повечето от останалите политически фигури отчитаме спад в сравнение с предишните месеци на наблюдение, като 
тук отново се налага извода, че мажоритарният елемент ще бъде с относително по-ниска тежест в кампанията и 
резултатите от изборите.2021-ва показа различни модели на гражданско участие в изборите. Редовните през април бяха 
маркирани от висока избирателна активност в резултат на силната воля за преминаване на следващ етап на развитие. Още 
през юли, а по-късно и през ноември, от 50% активност нивата на ангажираност спаднаха до около 40%. 
В ситуация на липса на позитивна мотивация за гласуване и масова обществена политизация, можем отново да очакваме 
активност от около 2.7 млн. Гласоподаватели, като не е изключено да се стигне и до по-ниски нива от 40%.До подобни 
изводи води и наблюдението на декларираната готовност за гласуване, която показва известен ръст през последния месец, 
но въпреки това, в сравнителен план, тя е ниска. Електоралните нагласи за гласуване на изборите остават относително 
стабилни. Измененията в подкрепата за отделните политически сили през последните три месеца са минимални. 
Преднината на ГЕРБ-СДС изглежда, че гарантира лидерското място на партията. Като основен риск пред коалицията се 
очертава възможен спад в мобилизацията в последните дни преди изборите, поради факта, че мотивацията за подобно 
гласуване е по-скоро защитна и формирана в негативно натоварен контекст. „Продължаваме промяната", макар и също да 
изглежда с относително устойчива подкрепа, има потенциал да увеличи дела си до 2-ри октомври, приближавайки се до 
резултата на водача, но също така на дневен ред е и сценарий, при който обществената подкрепа за политическата сила е 
възможно да деградира. Основанията в подкрепа на подобна теза са в значителната волатилност на отношението към ПП 
започвайки от декември 2021-ва (48% позитивно), преминавайки през май2022 (21%позитивно) и стигайки до юни и юли 
(27%). 
Партиите в средата са с относително близки резултати и е напълно възможно да станем свидетели на размествания в деня 
на изборите. Пространството около бариерата от 4% се насища допълнително с вече набралата инерция" Изправи се, 
България". Така партиите на ръба да бъдат представени вече са три и то, в не малка степен, с припокриващи се електорални 
сегменти. За поредни избори се очертава фрагментиран като брой партии, но и парламент с дълбоки партийни разделения. 
Най-вероятните алтернативи след изборите са дългосрочна политическа дестабилизация или надпартиен кабинет с 
ограничен времеви хоризонт. Проучването е финансирано и реализирано съвместно от БТВ и Маркет ЛИНКС, проведено 
сред 1024 лица над 18 г. в страната в 17 - 23 септември 2022 година по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета. 
Представените резултати не са прогноза. Те отразяват електорални нагласи повече от 10 дни преди изборния ден. 
 
√ Атанас Пеканов: Не смятам, че България ще обеднее след приемането на еврото 
Не смятам, че България ще обеднее след приемането на еврото. Ползите ще са много повече - ще се повиши доверието в 
страната ни, подобряване на кредитния рейтинг, отпадане на транзакционни разходи, засилване на банковия надзор и 
засилване на финансовата стабилност. Рисковете могат да бъдат адресирани с информационна кампания. Това заяви в BTV 
„Тази сутрин" вицепремиерът в служебния кабинет Атанас Пеканов. 
Служебният кабинет работи по техническата подготовка за присъединяване към еврозоната. Когато редовен кабинет 
вземе такова решение - страната трябва да е готова, уточни той. 
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България трябва да продължи с евроинтеграцията. Европейските механизми могат да служат като гарант за стабилност. За 
служебния кабинет европейската интеграция е приоритет. Редовният кабинет прие плана за приемането на еврото. Той 
включва написването на закон, който да бъде приет от Народното събрание. Ние ще изготвим защитата на потребителите, 
комуникационната кампания, добави Пеканов. 
Еврото в Хърватия ще бъде въведено от 1 януари през 2023 година. 
Според него там няма закръгляне на цените нагоре след одобрението за новата валута. В последните месеци там не се 
наблюдават покачване на цените, което да е различно спрямо останалите държави от ЕС на фона на инфлацията. 
Има защитни механизми относно покачването на цените - в Хърватия се сравняват цените по курса преди и след влизането 
в еврозоната, следят с грамажите на стоките, подчерта вицепремиерът. 
През есента се очаква първото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, коментира Атанас Пеканов. 
 
√ Вицепремиерът Пеканов се срещна с хърватския премиер 
Вицепремиерът по управление на  европейските фондове Атанас Пеканов е на двудневно работно посещение в Хърватия. 
Там той се срещна с хърватския премиер Андрей Пленкович в столицата Загреб. Визитата е с цел събиране на опит по 
отношение на процеса по присъединяване на Хърватия към еврозоната. 
От началото на септември в страната, която ще приеме единната валута на 1 януари догодина, цените се показват както в 
местната валута - куна, така и в евро. „В тези 2 дни видяхме, че приемането на еврото в Хърватия върви успешно. 
Гражданите и бизнесът приемат добре този процес. 
Институциите могат да адресират рисковете. Европейската интеграция се приема като стъпка напред, начин за повече 
стабилност. Тези процеси трябва да продължат - влизане в еврозоната за България, влизане в Шенген. Обменихме опит с 
институциите, те са в своята последна фаза, и това ще ни помогне да се справим по-добре в бъдеще", каза Атанас Пеканов, 
вицепремиер по управление на на европейските фондове. 
 
√ Германия запазва две от трите си все още работещи атомни централи до април 2023 г. 
Германското правителство обяви, че ще запази две от трите атомни централи, които все още работят в страната, до април 
2023 година, с надежда да предотврати евентуален недостиг на енергия тази зима, предадоха световните агенции. 
Централите "Изар 2" и "Некарвестхайм" ще бъдат запазени като резерв до 15 април 2023 г., като тази година ще бъде 
решено дали животът им да се удължи съобразно ситуацията с атомната енергия в съседна Франция, посочи 
министерството на икономиката в Берлин. 
"Днес трябва да кажа, че според данните от Франция ( . . .) ще прибегнем до тях и ще използваме резерва", каза 
икономическият министър Роберт Хабек. 
Решението, макар и временно, представлява обрат в отдавна следвания план на Германия да спре оставащите си атомни 
централи до края на годината. 
Подобно на редица други европейски страни Германия се бори да запази снабдяването с енергия и отопление на домовете 
през зимата въпреки намаляването на газовите доставки от Русия на фона на войната в Украйна. 
 
√ Латвия въведе извънредно положение в регион, който граничи с Русия 
Латвия въведе извънредно положение в регион, който граничи с Русия в отговор на обявената от Москва частична 
мобилизация на резервисти за участие в бойните действия в Украйна, предаде Ройтерс. 
Извънредното положение позволява достъп до допълнителни ресурси за защита на границата, в случай че повече хора се 
опитват да влязат в балтийската република от Русия. 
Считано от 28 септември, специалният режим ще е в сила три месеца в няколко района в Източна Латвия, включително на 
граничните пропускателни пунктове на летища и железопътни гари. 
Правителството в Рига днес реши също да затвори граничния пункт Педедзе, за да намали допълнително притока на руски 
граждани. Освен това на граничната охрана беше наредено да засили наблюдението в региона. 
Латвийското вътрешно ведомство каза, че ситуацията по латвийско-руската граница е спокойна и е под контрол. Но с 
обявяването на мобилизация броят на руски граждани, които искат да напуснат Русия, значително е нараснал. Затова има 
риск, че броят на нелегалните мигранти също може да скочи, отбелязва вътрешното министерство. 
В отговор на руската война срещу Украйна Латвия, Литва, Естония и Полша неотдавна спряха влизането на много хора от 
съседна Русия, дори и такива с валидни шенгенски визи. 
Според вътрешното министерство в Рига, от 19 септември, когато новите правила влязоха в сила, общо 57 руснаци са 
получили отказ да влязат в страната, а 2475 са влезли легално през сухопътната граница. Други 2332 руски граждани са 
напуснали Латвия в посока Русия. 
Вече повече от една година е в сила извънредно положение в граничния регион на Латвия с Беларус. То беше въведено 
през август 2021 г. заради хилядите мигранти, които се опитваха да влязат нелегално на територията на ЕС от Беларус. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За борбата с купуването на гласове, войната по пътищата и мерките срещу мигрантския натиск - гост главният 
секретар на МВР Петър Тодоров; 

- Престъпления и наказание: Защо държавата продължава да губи битката с пияните и дрогирани шофьори? 
Анализ на адв. Емануил Йорданов и Владимир Тодоров; 
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- Какви са прогнозите за цените на горивата през зимата и докога ще продължи отстъпката от 25 ст./л. В студиото 
председателят на Газовата и петролна асоциация Светослав Пенчев; 

- На живо: Има ли спекула при цените на дървата за огрев в Благоевград?; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Срещу проявата на езика на омразата по време на футболната среща между Северна Македония и България - 
освиркването на българския химн; 

- Какво е състоянието на пребитото бебе - от болницата в Пловдив; 
- За какво говорят многото катастрофи от последните дни; 
- Защо се налага пренареждане на жълтите павета пред Народното събрание. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - След Кресна слагат колчета на още два пътя убийци; 
в. Труд - 25% повече депресии след пандемията; 
в. Телеграф - КС обяви: Проституцията не е незаконна; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - В Европа само Румъния е с по-разбити шосета от нас; 
в. 24 часа - Полигони за полицаите, след като поредният пиян на пътя помете униформен; 
в. Труд - Лихвите плахо тръгнаха нагоре; 
в. Труд - Шофьор с 1 промил алкохол уби полицай; 
в. Телеграф - Политически страсти след мача в Скопие; 
в. Телеграф - Министър Иван Шишков: Трябват ни 2100 км магистрали; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Деница Златева, изпълнителен директор на "Булгаргаз": Добрите цени на газа се постигат с прозрачни 
процедури, показахме го за един месец; 
в. Труд - Георги Василев, един от най-великите ни футболни треньори, ексклузивно пред "Труд NEWS": По-силен шамар 
не можехме да им забием; 
в. Телеграф - Инж. Васил Василев, председател на Съюза на ловците и риболовците в България: Чакалите нападат, 
зайците се завръщат; 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Конституционният съд със "защитно" решение за инспекторите и ВСС, продължават до избор на нови, за да не 
се отърве парламентът от тях; 
в. Труд - Предизборна партийна бъркотия; 
в. Телеграф - Не трябва да сме всеопрощаващи. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 28 септември 
София 

- От 09.30 часа във Френския институт в София ще се проведе конференция по повод Световния ден за безопасен 
аборт. Събитието е организирано от коалиция от организации, които се застъпват за универсален достъп до 
здравни грижи с фокус сексуалното и репродуктивно здраве. 

- От 10.00 часа в Rosslyn Central Park Hotel, бул. "Витоша" 106, ще се проведе конференция на тема "Българските 
пътища в сянката на войната". Събитието се провежда в рамките на проект на БОЛД "Изграждане на капацитет 
на БОЛД в отговор на новите предизвикателства", който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство. 

- От 11.00 часа в Пресклуба на БТА в София ще се проведе брифинг на Коалиция за климата в България. 
- От 12.00 часа в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на Сдружението на общинските болници в 

България, което организира кръгла маса на тема: "Има ли бъдеще общинското здравеопазване в България? 
- От 14.00 часа в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: "България - домакин на 

Международна конференция на спедиторски организации от Югоизточна Европа. НСБС на 30 години". 
- От 18.00 часа в Топлоцентрала ще бъде открита изложбата РЕАЛНО/ПРИВИДНОРЕАЛНО на Юлиян Табаков. 

Благоевград. 
- От 11.00 часа в зала "22 септември" - Благоевград, ще се проведе пресконференция по проект "Интегрирани 

мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград", който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" 

Видин. 
- От 11.00 часа в сградата на съда - ул. "Цар Симеон Велики" № 3 ще се проведат Дни на отворени врати в 

Административен съд-Видин - 
Добрич. 

- От 19.00 часа в Огледална зала "Нели Божкова", ще се проведе концерт на Йоанна Русева - цигулка и Гийом 
Венсан - пиано. Концертът е част от проекта "Нова музикална сцена" на агенция "Елит проджектс мениджмънт", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" по Програма за възстановяване и 
развитие на частни културни организации със съдействието на Община град Добрич 
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- В Окръжен съд - Добрич ще бъде открита изложба "Вълшебна градина" на Ателие "Стела и Дара" при Младежки 
център - Добрич с ръководител Стела Славова. 

Ловеч. 
- От 11.00 часа в Ловчанско читалище "Наука 1870 г." ще се проведе обучение за членове на следните СИК в които 

ще се гласува с хартиени бюлетини. 
Русе. 

- От 11.00 часа в Екомузей Аквариум ще се проведе пресконференция, в рамките на която ще бъдат представени 
детайли във връзка с реализирането на одобрен проект на Регионален исторически музей - Русе. 

Смолян. 
- От 11.00 часа в зала 247 на Общинската администрация в Смолян ще се проведе пресконференция за 

представяне на проект "Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на гр. 
Смолян по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021. Програмен оператор на 
програмата е Министерство на енергетиката. 

Сливен. 
- От 10.00 часа в Пресклуба на БТА в сградата на Областна администрация, Минчо Афузов ще даде 

пресконференция на тема: "Участие на Областна администрация Сливен в организационно-техническата 
подготовка на изборите за 48-мо Народно събрание на 2 октомври 2022 г.". 

Стара Загора. 
- От 10.00 часа в залата на Административната сграда на МТСП - Стара Загора, с адрес: ул. "Стефан Караджа" № 8, 

етаж 4 , ще се проведе пресконференция, на която трите агенции към Министъра на труда и социалната 
политика, ще представят резултатите от дейността си за предходния месец, както и други актуални за момента 
теми. 

Търговище. 
- От 17.30 часа на сцената пред Община Търговище, се състои общ концерт на Духовия оркестър, Женски хор 

"Златна лира" и Професионален фолклорен ансамбъл "Мизия". Поводът е Световният ден на музиката, който 
отбелязваме на 1 октомври. 

Шумен. 
- От 10.00 часа в зала 363 на общината ще бъде представен проектът за реконструкция на Хиподрума. В края на 

2020 година Министерският съвет гласува на последното си заседание целеви трансфер към община Шумен в 
размер на 4 млн. лв. Беше изготвен генерален план за реконструкция и реновиране на спортния комплекс 
"Хиподрум - Кабиюк". 

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

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

