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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ Компенсации за високите цени на електроенергията ще има до края на годината 
На вчерашното си заседание правителството одобри програма за компенсиране за високите цени на електроенергията за 
небитовите потребители и за операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за периода 1 
октомври – 31 декември 2022 г. Компенсациите по програмата ще бъдат изплатени до 31 март 2023 г. 
Одобрената програма доразвива предходните действащи подобни документи, разработени и приети, за да намалят 
негативните последици върху бизнеса от високите цени на електроенергията. От нея ще се възползват всички около 633 
хиляди небитови крайни потребители, както и операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за 
технологичните им разходи. Индикативният бюджет на програмата е в размер на близо 3. 594 млрд. лв., от които около 
3.214 млрд. лв. са предвидени за компенсиране на небитовите крайни клиенти и 380 млн. лв. – за операторите. Средствата 
ще бъдат осигурени от допълнителни целеви вноски, които държавните предприятия от сектор „Енергетика“ ще внесат във 
фонд „Сигурност на електроенергийната система“. 
Програмата предвижда всички небитови крайни клиенти да бъдат компенсирани изцяло за разликата между реалната 
средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на Българската независима електроенергийна борса 
(БНЕБ) за съответния месец и базовата цена от 250 лв/МВтч. 
Операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи ще бъдат компенсирани за електроенергията, 
която закупуват за технологичните си разходи. Максималният размер на компенсацията за тях се изчислява като разлика 
между средната месечна цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на БНЕБ и определената от КЕВР прогнозна пазарна 
цена от 421.08 лв/МВтч за оператора на електропреносната мрежа и 446.78 лв/МВтч за операторите на 
електроразпределителните мрежи. 
Компенсирането на операторите и през четвъртото тримесечие ще съдейства за намаляване на финансовия им дефицит, 
който се натрупва заради повишени технологични разходи. Така се ограничава необходимостта от поскъпване на 
мрежовите услуги за всички крайни потребители, в това число – и за битовите. 
 
√ Малките и средни предприятия се нуждаят от гъвкавост за постигане на целите на зеления преход 
Малките и средни предприятия са най-големият работодател в България, но се нуждаят от гъвкавост за постигане на целите 
на зеления преход. Необходима е всеобхватна програма за прехода към въглеродно неутрална икономика, облекчаване 
на регулаторната среда, достъпа до финансиране и иновациите. Около тази теза се обединиха участниците във форума на 
високо равнище „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и 
предизвикателства на зеления преход“, който се организира от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
„Малкият бизнес е най-големият работодател в България, като на него се падат над три четвърти от работните 
места и над две трети от брутната добавена стойност, създавана в България. В същото време малките и средните 
предприятия не са напълно наясно с последиците от конкретните политики и изисквания в областта на климата и 
околната среда, нито с това как да се приспособят към тях, защото не разполагат с необходимия административен 
капацитет. Проблемът става все по-тежък, заради бързата промяна на законодателството, административните 
актове, финансовите изисквания, високите разходи, а като цяло и на средата. За да се запази като основа малкият 
бизнес са необходими широкообхватни и целенасочени мерки за прехода към устойчивост“, заяви председателят на 
АИКБ Васил Велев. 
Той не подмина и факта, че малкият и среден бизнес се бори, както с последиците и от пандемията от коронавируса, и от 
войната в Украйна довели до високите цени на електроенергията и на природния газ, недостига на доставки на редица 
суровини, материали и продукти. По думите му е нужно да се предостави подходяща гъвкавост в графиците за изпълнение 
на целите на Зеления пакт, без да се ревизират крайните цели и крайните срокове. 
Преходът към зелена икономика е предизвикателство като цяло за икономиката, но в частност и за малките, 
микропредприятията, за свободните професии. Това заяви от своя страна Ален Койор, председател на секция „Единен 
пазар, потребление и производство“ (INT) в ЕИСК, в онлайн приветствието си към участниците във форума. 
Той посъветва промените в законодателството да се правят така, че малките фирми да могат лесно да прилагат изменените 
законодателни актове. 
Според него енергийният преход е ключово предизвикателство за малкия и среден бизнес. Като посочи, че заради войната 
в Украйна ситуацията със суровините е критична, има ръст на цените на енергоизточниците и ЕС трябва да даде ясен отпор 
на тези предизвикателства. По думите му дигиталният подход е добър начин за внедряване на регионално ниво. 
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По време на форума министърът на иновациите и растежа Александър Пулев заяви, че българската икономика е най-
енергоинтензивна, но има пари за подкрепа на малките и средни предприятия за иновации. По думите му средствата за 
иновации и за „Зелен преход“ вървят по три канала. Първият е Националният план за възстановяване и устойчивост, който 
вече работи и е отворен. По него фирмите ще получат 520 млн. лева за проекти със „зелен етикет“. 200 млн. лева от тези 
средства ще стигнат до бизнеса още през тази година, увери министър Пулев. Фокусът тук са проекти за ВЕИ централи на 
малки и средни фирми. Останалите 320 мн. лева ще са за гаранционни финансови инструменти и за проекти за кръгова 
икономика. 

Вторият канал е програмата „Конкурентоспособност и иновации“ с ресурс от 1 
милиард лева. Програмата е с общ бюджет 3 милиарда лева, като тук има 
основно направление в зеления преход за решаване на предизвикателства 
като енергийна ефективност, въвеждане на ВЕИ и на кръгова икономика. 
Третият канал е програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за 
интелигентна трансформация“, чийто бюджет е 2 млрд. лева. При нея ще се 
търси съдействие между фирмите и научноизследователската общност. 
„Малкият и среден бизнес отговаря за над 90 процента от производството 
и над 50 процента от заетите хора в света. Цифрите биха били и по-високи, 
ако включим неформалните малки и средни предприятия“, заяви Цъюн Жу, 
управляващ директор, Дирекция за техническо сътрудничество и устойчиво 
индустриално развитие към Организацията на ООН за промишлено развитие 
(UNIDO). 
По думите му в бъдеще ще има нужда от още повече заетост и секторът на МСП 
ще става все по-важен и то в развиващите се страни. Малкият бизнес е по-
податлив на различни сътресения и намира по-трудно финансиране. UNIDO 
насърчава инвестиции и за повишаване ефективността на фирмите, за да имат 
те по-добра принадена стойност. Стремежът на организацията е да подкрепя 
малките и средни фирми до международните пазари. Целта ни е чрез 
иновации да предлагаме подкрепа за „чистите“ предприятия, тази практика се 
предлага в над 50 държави по света, каза още Жу. 

Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева също определи като ключова ролята на малките и 
средните предприятия за осъществяване зеления преход и насочването на икономиката към модела на кръгова 
икономика. По думите ѝ, в средата на октомври предстои да бъде предложен на заседание на правителството проект на 
стратегия и план за действие към прехода към кръгова икономика на България – 2022-2027 г. 
Двата документа са насочени към оценка и въвеждане на стимули за по-ефективно използване на природните ресурси, 
подкрепа на предприятия във финансиране на разходи за преминаване към нови модели и екодизайн на продуктите, както 
и анализ на възможностите за повишаване на изискванията за задължително съдържание на рециклирани материали в 
определени продуктови групи. Необходимо е премахване на бариерите приемането на зелени и кръгови бизнес модели, 
посочи заместник-министърът. 
 
 
 
 
 

Бизнесът трябва да интегрира моделите на кръгова икономика, да бъде по-ресурсно ефективен и в по-висока степен да 
подпомага опазването на околната среда, отбеляза пред участниците във форума и заместник-министъра на икономиката 
Димитър Данчев. 
За това обаче са необходими политики в подкрепа на бизнеса и специално на малките и средни предприятия, уточни той. 
Според него политиката на икономическото министерство е напълно в синхрон с европейската. Той уточни, че вече е 
разработена Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия с хоризонт до 2027 г. Стратегическите 
цели са насочени към повишаване на конкурентоспособността, специализацията на този тип компании, 
високотехнологичните производства. 
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Форумът протече в три панела. Това са „Международни и европейски пътища към успешен зелен преход на МСП“, 
„Предизвикателства пред климатичния преход за МСП в настоящата геополитическа криза – добри практики и решения“ 
и „МСП и новите технологии – поглед от света, Европейския съюз и България“. 
Сред участниците бяха представители на служебния кабинет, Европейския парламент, Европейската комисия, 
Организацията за икономическото сътрудничество и развитие (ОИСР), бизнес организацията на ООН (UNIDO), 
Европейската инвестиционна банка, Българска банка за развитие, представители на синдикални организации и др. 
Основна цел на събитието бе да се съсредоточи върху актуални въпроси като възможните пътища за подпомагане на 
малките и средни предприятия в прехода към климатична неутралност, съчетавайки го с възможностите, предлагани от 
цифровизацията и обезпечаването на настоящите геополитически рискове. 
Това е първото от трите събития като останалите ще се проведат до края на 2022 г. в Брюксел и Париж. 
 

Пълен видеозапис от съвместния форум на INT секцията на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) на тема: "МСП, предприятия на социалната икономика, 
занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход“, проведен на 26 септември 2022 
г. от 13.00 до 18.00 ч. в "София Хотел Балкан“ може да видите ТУК. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
АИКБ 
 
√ НСБС отбелязва своята 30-годишнина 
Тази година Националното сдружение на българските спедитори (НСБС), дългогодишен и активен член на АИКБ, отбелязва 
своята 30-та годишнина и по този повод ще е домакин на две особено значими в сектора събития: 

- На 29.09.2022 г. от 13:00 до 18:00 часа ще се проведе 14-тата международна конференция на спедиторските 
асоциации от региона на Югоизточна Европа под надслов „Дигитализация, Мултимодалност, Устойчивост“, в която 
се очакват над 150 участника от 20 държави; 

- На 30.09.2022 г. от 09:30 часа ще се проведе заседание на работните групи за автомобилен и жп. транспорт към 
FIATA (Международната федерация на спедиторските асоциации). 

Целта на мероприятията е да се привлече вниманието на държавата и обществото към проблемите на сектора, неговата 
значимост за българската икономика и необходимостта от развитие, отговарящо на международните и световните 
тенденции. 
 

 
 
НСБС е учредено за да представлява българския спедиторски бранш и да защитава интересите му на национално и 
международно равнище. Сдружението обединява над 120 доказани фирми, покриващи целия спектър на спедицията и 
логистиката. Основна цел на НСБС е развитието на този сектор, като през последните години една от основните каузи на 
сдружението е запазването и създаването на високо квалифицирани кадри, от каквито секторът се нуждае. 
НСБС е дългогодишен и активен член на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
Цялата информация за мероприятията може да откриете на уеб сайта на НСБС: https://nsbs.bg/bg/30-g-nsbs 

https://fb.watch/fQpwT47vmH/
https://bica-bg.org/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8/
https://nsbs.bg/bg/30-g-nsbs
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Очакваме представителите на медиите на 14-тата SEEFF конференция на 29.09.2022 г. (четвъртък) от 13:30 часа в 
зала „Средец“ на „София Хотел Балкан“. 
 
БНТ 
 
√ Икономическият министър: Някои от предприятията ще минат на други алтернативни горива 
"Ще успеем да задържим цената на микса на газта в рамките, които бизнесът ни постави. Количествата са осигурени. 
Интерконекторът с Гърция идва в правилния момент. Някои от предприятията ще минат на други алтернативни горива, 
защото ще им бъде по-изгодно. Газ ще има и тя ще е на добра цена, така че бизнесът да е конкурентен и да оцелее", заяви 
в "Денят започва" служебният министър на икономиката Никола Стоянов. 
Според него няма да има нужда от таван на цената на газа. По думите на Никола Стоянов се очаква сериозно развитие на 
инвестициите, интересът е огромен поради пандемията и войната в Украйна, както и цялостното притеснение в Европа по 
енергийните теми. 
България стои стабилно, поясни Никола Стоянов и допълни, че се очаква потвърждение до края на следващия месец за 
нови инвестиции за близо 100 милиона евро. 
"Ще продължи подпомагането за електричеството. Това ще се отрази успокояващо и на цените на хранителните 
продукти. Успяваме да овладеем цените на енергоносителите. Страната ни има механизми как да влияе на пазара на 
горива на едро. Обсъждат се различни варианти за подпомагане на бизнеса", добави Никола Стоянов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Поевтиняване на газа с над 30% бе обсъдено в КЕВР 
30% по-ниска цена на газа от октомври заради старта на интерконектора. Предложението на "Булгаргаз" беше обсъдено 
вчера на открито заседание в КЕВР. 
От "Булгаргаз" обясниха, че предложението им за драстично понижаване цената на синьото гориво през идния месец се 
дължи предимно на пускането в експлоатация на интерконектора с Гърция, по който страната ни ще получава евтини 
азерски доставки. 
"Благодаря на КЕВР за усилията и на служебното правителство успешно да стартира интерконектора на 1 октомври. Видно 
е и от цената, която заявяваме и тя да бъде на нивата около 240 лв.", заяви Деница Златева - изпълнителен директор на 
"Булгаргаз". 
Председателят на КЕВР Иван Иванов прогнозира, че ще се постигне трайно ниска цена на микса за по-дълъг период чрез 
доставки от Азербайджан, борсата и втечнен газ. 
"Не мога да не изразя задоволството си, че през месец октомври се пречупи тенденцията на непрекъснато 
повишаване на цените и да отбележа - 250 лв. на мегаватчас беше прагът, който българската индустрия и бизнес 
като цяло обявиха, че над тази цена биха желали да получават компенсации. Поне за природния газ за октомври се 
надявам цената да се удържи под 250 лв. и се надявам това да продължи и през следващите месеци", коментира Иван 
Иванов - председател на КЕВР. 
Деница Златева обясни, че тази цел "Булгаргаз" е обявил четири търга за втечнен газ и един за тръбен, към който има 
засилен интерес. 
"Самият факт, че имаме компании от целия спектър - Америка, Европа, Близкия Изток, Китай, показва, че това е и 
правилният подход. Надявам се чрез тези открити, прозрачни, конкурентни процедури да постигнем и добра цена за месец 
ноември. Нямаме притеснения, че няма да бъде осигурено необходимото количество природен газ. Това, което целим - 
да бъде на конкурентна цена", заяви Деница Златева- изп. директор на "Булгаргаз". 
Окончателното решение с колко точно ще поевтинее газът ще бъде взето от КЕВР на 1 октомври на закрито заседание. 
 
√ Сигнал за кражба в Агенцията по вписванията - изнесени са няколко компютъра 
Сигнал за кражба в Агенцията по вписванията е подаден в МВР вчера сутринта около 9.00 ч. От пресцентъра на МВР 
потвърдиха. Извършен е оглед и се работи по случая. 
По първоначална информация, крадците за влезли в стратегическата зона за сигурност и са изнесли 3-4 компютъра, тази 
информация обаче беше опровергана. 
Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Даниела Митева увери, че няма никакъв проблем за сигурността 
на системите и регистрите, които агенцията води, както и за архивите и документите, които съхраняват. 
 
БНР 
 
√ Пловдив е домакин на конференция за интелигентно земеделие 
Министърът на земеделието Явор Гечев ще открие в Пловдив конференция за интелигентно земеделие #AGRO 4.0 „Поглед 
в бъдещето”. 
В рамките на събитието ще бъдат обсъдени европейските и национални политики за цифрово земеделие 2021-2027 г., 
възможностите за финансиране на цифровата трансформация на агросектора и селските райони. Ще бъдат представени и 
технологиите на Земеделие 4.0, тяхното приложение и ползи за успешен агробизнес. 
Във фокуса на конференцията ще бъде и решаването на настоящите екологични и социални предизвикателства пред 
земеделските производители чрез новите технологии в селското стопанство. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/ikonomicheskiyat-ministar-nyakoi-ot-predpriyatiyata-shte-minat-na-drugi-alternativni-goriva-1208887news.html
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Лекторите ще споделят практически опит и ще покажат реални примери за прецизно и интелигентно земеделие, изкуствен 
интелект, сателитни изображения, автоматизация и роботизация в земеделието. 
 
√ Представят "еЗдраве" - приложение за достъп до пациентското ни досие 
Служебният здравен министър д-р Асен Меджидиев и председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров ще 
присъстват днес на представянето на "еЗдраве" -  мобилно приложение, което ще осигурява достъп до личното ни 
пациентско досие. 
Приложението дава достъп и до вписаните в Националната здравно-информационна система електронни прегледи, 
направления, рецепти, ваксини и резултати от лабораторни изследвания. 
 
√ Техническият университет в Нощта на учените, а и след това 
На 30 септември, петък, Техническият университет се включва в Европейска нощ на учените – SEARCH 2022 от 15.00 
до 21.00 часа 
В зала "Проф. Цветан Лазаров" ще бъде изградено специално студио, което на живо и онлайн ще представи най-
интересните проекти на университета, специално подготвени за Нощта. 
На място посетителите ще могат да изпробват авиационен симулатор, създаден с участието на студенти, с който – ако 
имате нужните познания, ще можете да се издигнете и приземите. 
Предвидени са демонстрации с дронове, както и на комуникация на земна станция с микросателити. 
Ще можете да научите как се прави ракетен двигател лесно и как може да се лети в космоса икономично, както и нещо 
много важно и все по-актуално: как да се събира космическия боклук. 
Ще бъдат показани и два болида, създадени от студенти; ще научите повече за приложенията на 3D принтирането, както 
и на новото поколение комуникация – тактилния интернет. 
От няколко години специалности като машинно и софтуерно инженерство, както и програмите по киберсигурност се радват 
на засилен интерес от страна на кандидатите, а университет предлага не спира да развива и усъвършенства предлаганите 
бакалавърски, магистърски и докторски програми, обхващайки предизвикателствата на модерния инженеринг - виртуално 
инженерство, нанотехнологии, компютърни и софтуерни науки, изкуствен интелект, телекомуникации, енергийна 
ефективност и електротехника, авиационно инженерство, машиностроене, инженерен дизайн и логистика. 
Повече за програмата в Нощна на учените, както и за възможностите за образование сред 31 специалности в 14-те 
факултета, шест от които на първо място в рейтинговата система на висшите училища, чуйте от разговора с д-р Владислав 
Прелезов, Връзки с обществеността на ТУ. 
 
√ Кои професии ще измести изкуственият интелект? 
"Дигиталната трансформация и бъдещето на труда". Тази тема разглежда в книгата си доц. д-р Васил Киров от Института 
по философия и социология при БАН. В книгата са събрани различни изследвания от последните 3-4 години, които показват 
глобалните тенденции и как те се отразяват на локално ниво. 
"2013 година излезе много важен доклад на двама учени от Кеймбридж, които казаха, че почти половината работни места 
в САЩ могат да бъдат автоматизирани. Вече сме почти 10 години по-късно и виждаме, че напротив, почти никога не е 
имало такъв растеж на заетостта в Европа и Северна Америка," казва доц. Киров. 
Според него и в следващите 10 години няма да има радикални промени на пазара на труда. Да, някои работни места  ще 
изчезнат, но други ще бъдат създадени: 
"В застраховането правихме интервюта в голяма швейцарска компания и те още преди няколко години ни казаха - времето 
за което обработваме един иск, когато започнахме да използваме изкуствен интелект, падна от един час на пет минути 
средно. Това означава, че висококвалифицирани жени с висше образование е трябвало да се разделят с тези работни 
места," каза доц. Киров. 
Според него малките населени места у нас няма да изчезнат, защото все по-често в тях се заселват хора, които могат да 
работят от разстояние. Предизвикателството към местните власти е да задържат тези хора, смята доц. Киров. 
 
√ Отбелязваме Световния ден на сърцето 
Днес отбелязваме Световния ден на сърцето. 
В подкрепа борбата със сърдечно-съдовите заболявания тази вечер в червено ще бъдат осветени Националният дворец 
на културата и "Фонтана на Пеликаните" пред Община Пловдив. 
Организирани са и открити събития със спортни активности в столицата, както и в Пловдив и Бургас. 
А от столичната университетска болница "Проф. д-р Александър Чирков" днес организират безплатни профилактични 
прегледи. 
 
√ ЕБВР: По-добър икономически растеж на България тази година, но слабо представяне догодина 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ревизира нагоре прогнозата си за икономическия растеж на 
България през 2022 г., но в същото време вече очаква и по-рязко забавяне на растежа през 2023 г. 
В своя септемврийски доклад ЕБВР очаква БВП на нашата страна да нарасне през тази година с 3,0% при прогноза от 
месец май за експанзия с 2,5 на сто и след експанзия от 4,2% през 2021 г. 
За 2023 г. обаче банката ревизира рязко надолу своята прогноза до растежа на БВП на нашата страна до едва 1,5% при 
предишна оценка за повишение с 3 на сто. 

https://bnr.bg/post/101711911
https://bnr.bg/post/101711744/koi-profesii-shte-izmesti-izkustveniat-intelekt
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Тази известна възходяща ревизия се дължи на факта, че българската икономика нарасна устойчиво през първата половина 
на 2022 г. с 4,5% на годишна база, движена от силно натрупване на бизнес запаси, както и добро частно и държавно 
потребление. 
Личното потребление се увеличи през първите шест месеца на 2022 г. с 4,2% на годишна база, но ЕБВР отбеляза, че 
възходяща инерция е намаляла на фона на растящата инфлация и намаляващото доверие на потребителите. В същото 
време инвестициите в страната намаляха рязко през второто тримесечие, тъй като фирмите се сблъскват с повишена 
несигурност, като инвестициите бяха с 14% под нивата преди коронавирусната пандемия. 
Въпреки това промишленото производство в България се е увеличило през първата половина на настоящата година с почти 
17% на годишна база, като то остана устойчиво въпреки спирането на руския газ от края на април 2022 г. 
ЕБВР посочи, че инфлацията се влоши значително, достигайки 17,3% на годишна база през юли 2022 г. и над 20% при цените 
на храните, комуналните услуги и жилищата, транспорта и ресторантите и хотелиерската дейност. 
Основната мярка на правителството срещу нарастващите разходи за енергия е пълното компенсиране на сметките за 
електроенергия на фирмите при цени на тока над 125 евро/MWh (над 250 лева за мегаватчас). 
Домакинствата в страна бяха защитени чрез регулирани цени на тока, а пенсиите бяха увеличени с 10% през юли 2022 г. 
Продължаващата политическа криза обаче може да доведе до забавяне на усвояването на второто плащане по Плана за 
възстановяване и устойчивост на ЕС, предупреждава Европейската банка за възстановяване и развитие. 
Благодарение на стабилното представяне на икономика през първата половина на годината, растежът на БВП беше 
ревизиран нагоре за цялата 2022 г. до 3% от прогнозата на ЕБВР през май за икономическа експанзия от 2,5 на сто. 
Несигурността относно доставките на газ, отслабването на вътрешното и външното търсене на фона на високата инфлация 
и влошаване на доверието, както и политическата несигурност, биха могли обаче да доведат до рязко забавяне на 
икономическия растеж в България през 2023 г. до 1,5% при предишна прогноза на ЕБВР от месец май за очаквана експанзия 
догодина от 3 на сто. 
 

Септемврийски прогнози на ЕБВР за БВП спрямо прогнозите през май 2022 г. 

 
 
√ EK: Новите санкции на ЕС ще "накарат Кремъл да си плати" за ескалацията в Украйна 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи в сряда нов пакет от санкции срещу Русия, 
предназначени "да накарат Кремъл да си плати" за ескалацията на конфликта в Украйна с това, което тя нарече 
"фалшифицирани" гласувания в окупирана от Москва украински територия, съобщава Ройтерс. 
"Ние не приемаме фалшивите референдуми и всякакъв вид анексия в Украйна и сме решени да накараме Кремъл да си 
плати за тази по-нататъшна ескалация", каза тя пред репортери в Брюксел. 
Предложеният осми пакет от санкции включва по-нататъшна забрана за вноса на руски продукти, които се очаква да лишат 
Москва от допълнителни приходи за 7 млрд. евро, както и повече забрани за износ от ЕС на ключови технологии, 
използвани за военни цели, като авиационни артикули, електронни компоненти и специфични химически вещества, обяви 
Фон дер Лайен. 
"Тези санкции ще изолират и ще ударят икономиката на Русия още повече. Ние предлагаме нови забрани за внос на руски 
продукти. Това ще държи руските продукти извън европейския пазар и ще лиши Русия от допълнителни приходи за 7 млрд. 
евро". 
"Целта е да се лиши военният комплекс на Кремъл от ключови технологии", посочи Фон дер Лайен във връзка с 
предложения от ЕК разширен списък на забранени продукти и стоки за износ за Русия. 
Освен това пакетът от санкции ще постави правната основа за таван на цените на петрола и ще забрани на гражданите на 
ЕС да участват в ръководните органи на руските държавни компании, каза още тя. 
Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел 
обяви по време на съвместната пресконференция с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, че единният блок ще 
предложи и нови санкции срещу лица и организации, които продължават да подкрепят Русия. 
"Този списък, наброяващ повече от 1300 физически лица и организации, е насочен към ключови лица, вземащи решения, 
олигарси, висши военни служители и пропагандисти, отговорни за подкопаването на териториалната цялост на Украйна", 
отбеляза Борел. Той уточни, че това ще бъдат лица, "замесените в руската окупация и незаконното анексиране на Украйна", 
заедно с "лицата, които са организирали и улеснили фалшивите референдуми" в окупираните райони. 
Освен това ЕС планира да санкционира повече хора в руския отбранителен сектор, както и онези, "които подкрепят руските 
сили, като предоставят армейска техника, включително ракети и бойни самолети", сподели още Борел. 
 
√ ЕС осъди "фалшифицирания резултат" от референдумите в Източна Украйна 
Украйна и редица страни от цял свят осъдиха референдумите, организирани от Москва в Източна Украйна, и подчертаха, 
че анексираните от Русия територии никога няма да бъдат признати. 
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Украинският президент Володимир Зеленски окачестви допитванията като фарс, който дори не може да имитира 
референдум и подчерта, че Киев ще продължи да полага усилия за освобождаване на украинската територия. Съветникът 
му Михайло Подоляк призова Запада да наложи нови санкции на Русия и да увеличи доставките на оръжия за Украйна. 
ЕС отхвърля "незаконните референдуми" в Украйна, както и подправените резултати от тях, написа в Туитър върховният 
представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел. Това е поредното посегателство срещу суверенитета 
и териториалната цялост на Украйна, на фона на постоянни нарушения на човешките права. 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг определи незаконните референдуми в Източна Украйна като "нагло 
нарушение на международното право". "Тези земи са на Украйна!", написа в Туитър Столтенберг. 
Съединените щати ще отговорят с нови санкции и никога няма да признаят анексията, подчерта американският държавен 
секретар Антъни Блинкън. 
"Готови сме и ще наложим допълнителни бързи и сурови санкции на Русия задето анексира тези райони." 
Очаква се Съединените щати да внесат резолюция в Съвета за сигурност, осъждаща референдумите и призоваваща всички 
държави да не признават никакъв променен статут на Украйна. В документа ще се настоява и за изтегляне на руските 
войски от Украйна. 
Фалшивите референдуми на Русия няма да променят позицията на Берлин, заяви германският канцлер Олаф Шолц. "Няма 
да приемем резултатите и подкрепата ни за Украйна няма да отслабне", подчерта той. 
Канада ще наложи нови санкции на Русия заради "псевдореферендумите", заяви канадският премиер Джъстин Трюдо и 
обяви, че страната му никога няма да признае тези резултати или опита на Русия незаконно да анексира украински 
територии. 
Турският президент Реджеп Ердоган, който има близки отношения с Владимир Путин, нарече референдумите 
едностранни, будещи притеснения и предупреди, че ще затруднят сериозно възобновяването на дипломатическите усилия 
за уреждане на конфликта. 
Дори изцяло зависимата от руския природен газ Сърбия заяви, че няма да признае резултатите от референдумите. Сърбия 
зачита международните закони и подкрепя териториалната цялост на Украйна, подчерта президентът Александър Вучич. 
 
√ Швеция откри четвърти пробив на газопроводите "Северен поток" 1 и 2 
Четвърти пробив на газопроводите "Северен поток" 1 и 2 е бил открит от шведската брегова охрана по-рано тази седмица, 
предаде Ройтерс, позовавайки се на изданието "Свенска дагбладет". 
Два от течовете са установени в изключителната икономическа зона на Швеция и два в тази на Дания. 
Европейският съюз определи авариите на газопровода като "саботаж" и обеща твърд и единен отговор. 
Четвъртият теч е от "Северен поток" 2 в близост до по-голяма пробойна, открита на съседния "Северен поток" 1, съобщи 
шведската брегова охрана. 
Тази седмица датските власти съобщиха за по един пробив на всяка от двете водопроводни секции в техни териториални 
води. 
 
√ Tagesspiegel: "Северен поток" може би е непоправимо повреден 
Според правителствен източник на немския ежедневник Der Tagesspiegel, Германия се опасява, че трите тръби на "Северен 
поток 1 и 2", които бяха повредени по-рано тази седмица, не могат да бъдат поправени, в случай че скоро не бъдат 
ремонтирани, което би направило двата газопровода неподходящи за газов пренос в бъдеще. 
Ако течовете в двете тръби на "Северен поток-1" не бъдат отстранени бързо, големи количества солена морска вода ще 
проникнат в тръбопроводите, и ще причинят корозирането им. 
Германия задоволяваше по-голямата част от енергийните си нужди чрез внос, поради което немските управляващи 
оценяват възможните последици от проблема, който на Запад беше наричан "саботаж" и "умишлен акт". 
Поради това Берлин засилва контрола над своите териториални води, като немски кораби ще наблюдават по-отблизо 
съответните маршрути на ключови инфраструктурни обекти. 
Подобно на Европейската комисия, германските служби за сигурност и германската Федерална разузнавателна служба 
твърдят, че причината за инцидентите е саботаж. Според източниците на Tagesspiegel от немското правителство, атаката 
трябва да е била извършена от друга държава, без да се изключва Русия. 
По-рано в сряда от Кремъл заявиха, че онези, които се опитват да обвинят Москва в повреда на тръбите, правят 
"предсказуемо глупави" изявления, добавяйки, че Швеция и Дания трябва да са регистрирали кой е навлязъл в техните 
води, и подчертаха, че САЩ са увеличили печалбата си, след като наскоро увеличиха доставките на газ към Европа. 
 
√ Срив на потребителските нагласи в Германия до рекордно дъно заради инфлацията и енергийната криза 
Германските потребителски нагласи за октомври продължават да се сриват до ново рекордно дъно за четвърти пореден 
месец, тъй като високата инфлация и силно растящите енергийни сметки не показват признаци на отслабване. 
Това показват резултати от последното проучване на немския институт GfK сред около 2000 потребители, проведено в 
периода между 1-ви и 12-ти септември 2022 г. 
Индексът на GfK, определящ потребителски нагласи за следващия месец (за октомври 2022 г.) се понижи до -42,5 пункта 
от -36,8 пункта през септември и при осредните прогнози за по-сдържано влошаване към -39,0 пункта. Това е ново 
историческо дъно на индекса на потребителското доверие във водещата европейска икономика за четвърти пореден 
месец (най-ниско ниво от 1991 г. насам, от когато се провежда проучването) и вече значително под предишните рекордни 
дъна, достигнато през пролетта на 2020 г., когато коронавирусната пандемия беше в началото си и когато бяха въведени 
строги локдауни като мярка за ограничаване на заразата. 
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Основната причина за резкия спад в потребителските нагласи е намаляването на очакванията за доходите през настоящи 
месец (септември) до рекордно дъно, което води и до спад в склонността за покупки и до влошаване на икономическите 
очаквания. 
"Настоящите много високи темпове на инфлация от почти 8% водят до големи реални загуби на доходи сред потребителите 
и по този начин до значително намалена покупателна способност“, коментира Ролф Бюркл, експерт в института GfK. и 
добавя: 
"В момента много домакинства са принудени да харчат значително повече средства за енергия или да заделят пари за 
значително по-високи сметки за отопление. С оглед на това те трябва да своят други разходи, като например за нови 
покупки. Това кара потребителските настроения да се влошат до ново рекордно ниско ниво". 
Тъй като в момента е невъзможно да се предвиди кога инфлацията отново ще се подобри значително, потребителските 
нагласи ще бъдат изправени пред трудни времена през следващите месеци. Свиващите се реални потребителски разходи 
пък ще изострят рецесионните тенденции в германската икономика. 
Според GfK потребителското доверие ще може да се възстанови забележимо и устойчиво, само ако инфлацията спадне. 
От една страна, това изисква продължаване на рестриктивната парична политика на Европейската централна банка 
(политиката на вдигане на лихвите), което обаче крие и риск от изостряне на рецесионните тенденции. От друга страна, 
трябва да се намери решение на една от основните причини за високите цени, а именно войната в Украйна. 
 

GfK индекс на потребителските нагласи в Германия 

 
 
GfK използва три подиндекса - за икономическите очаквания, очакванията за доходите и склонността да се пазарува - за 
текущия месец (в конкретния случай за месец септември), за да определи настроенията за следващия месец (за октомври). 
Индексът, измерващ очакванията за доходите през текущия месец (през септември) се срина рязко до -67,7 пункта от -45,3 
пункта през август, достигайки ново най-ниско ниво от началото на това проучване на GfK през 1991 г. 
Спад за осми пореден месец бележи склонността към покупки, като съответният подиндекс на GfK се понижи през 
септември до -19,5 пункта от -15,7 пункта през август, като това е неговото най-ниско ниво от октомври 2008 г., когато беше 
в сила последната голяма световна финансова и икономическа криза. Склонността към покупка в момента е под натиск 
поради по-високите цени на енергията, които изискват значително повече разходи. Тези допълнителни финансови ресурси 
пък не са достъпни за домакинствата за осъществяване на други разходи, като например за т.нар. "големи покупки" (на 
скъпоструващи стоки). 
След кратка пауза през предходния месец икономическите очаквания на германските потребители продължиха 
низходящия си тренд и през септември. Съответният подиндекс на института GfK се понижи през текущия месеци до -21,9 
от -17,6 пункта през август, достигайки най-ниско ниво от май 2009 г., когато все още беше в сила световната финансово-
икономическа криза. 
Много потребители са все по-загрижени, че германската икономика може да изпадне в рецесия, което също отчасти се 
дължи на отслабването на потреблението. Както компаниите, така и частните домакинства са загрижени за развитието на 
цените на енергията, които напоследък отбелязаха солиден ръст. Някои компании, които разчитат на висока консумация 
на енергия, вече намалиха производството си. Застрашени са и по-нататъшни производствени ограничения от 
продължаващите затруднения в доставките поради прекъсване на веригите на доставки. 
 
√ Кристин Лагард: ЕЦБ трябва да продължи да повишава лихвените проценти 
Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да продължи да повишава лихвените проценти, за да намали инфлацията, 
дори ако страничният ефект от строгата парична политика е по-слаб растеж, заяви вчера председателят на банката. ЕЦБ 
трябва да изпълни основната си цел за ценова стабилност, увери Кристин Лагард на събитие във Франкфурт. 
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"Ще направим това, което трябва да направим, а именно да продължим да повишаваме лихвените проценти на 
следващите няколко заседания", каза тя. 
"Основната ни цел не е да предизвикаме рецесия. Основната ни цел е ценова стабилност и ние трябва да я постигнем. Ако 
не го постигнем, това би навредило много повече на икономиката". 
На фона на енергийната криза, предизвикана от войната в Украйна, годишната инфлация в еврозоната скочи до 9,1% през 
август, а потребителското доверие през септември се срина до най-ниското си рекордно ниво. 
"Приблизително преди 18 месеца съм сигурна, че много малко от вас в тази зала си спомнят къде беше инфлацията. Тя 
беше на отрицателна територия. Сега сме на плюс 9,1%", каза Лагард. 
Тя каза, че никой не е прогнозирал тази ситуация, тъй като до голяма степен "се е предполагало, че тя ще бъде преходна, 
защото според учебника затрудненията в доставките в крайна сметка отшумяват, цените на енергията в крайна сметка се 
връщат". 
"Е, това не се случи. А това, което наблюдаваме през последните няколко месеца, и ускорено от войната в Украйна, е по-
трайно и с мащаби, които никой не е очаквал", обясни тя. 
Този месец ЕЦБ повиши трите си основни лихвени проценти със 75 базисни пункта - исторически ход в условията на 
рекордно висока инфлация и предизвикана от войната енергийна криза, който обаче създаде нови рискове за целия 
регион. 
 
√ Английската централна банка интервенира на дълговия пазар, за да спре разпродажбите на облигации 
В сряда Английската централна банка (АЦБ) обяви, че от вчера до 14-ти октомври ще изкупува толкова дългосрочни 
държавни облигации, колкото е необходимо, за да стабилизира финансовите пазари след спада в цените на британските 
дългови книжа, известни като Gilts, които бяха като реакция на фискалното изявление на правителството в Лондон в края 
на предходната работна седмица, предаде Ройтерс. 
Позовавайки се на потенциални рискове за финансовата стабилност на Обединеното кралство, АЦБ също така каза, че ще 
отложи началото на програма за продажба на притежаваните от нея държавни облигации за 838 милиарда паунда, която 
програма трябваше да започне следващата седмица. 
Централната банка обаче обяви, че остава ангажирана с намерението да намали притежаваните от нея облигации, 
закупени по време на програмите за "количествени облекчения" след световната финансова криза преди повече от 
десетилетия и по време на коронавирусната криза през предходните две години. Става въпроса за намаление на 
притежаваните от АЦБ британски облигации на стойност 80 млрд. паунда през следващите 12 месеца. 
Доходността на британските 30-годишни облигации достигна по-рано в сряда най-високите си стойности от 2002 г. насам - 
преди съобщението на АЦБ, като търговци се оплакаха, че става все по-трудно да се купуват и продават облигации, тъй 
като никой не иска да поеме риска от държането на такъв силно променлив финансова актив. 
След вчерашното решение на АЦБ да се намеси на дълговия пазар, доходността на 10-годишните британски книжа (Gilts) 
пък се понижи за кратко към нивото от 4%, след като в началото на търговията в сряда удари връх около 4,5% - най-висока 
лихва от ноември 2008 г. насам. Последва опит за стабилизация около нивото от 4,2%. 
 

Графика на доходността на 10-годишните британски държавни облигации 

 
 
Доходността на тридесетгодишните Gilts облигации падна с около 50 базисни пункта, обръщайки загубите от вторник, но 
все още доста над нивото им в края на миналата седмица. 
АЦБ заяви, че няма друг избор, освен да се намеси. Министерството на финансите пък посочи, че ще подсигури операциите. 
"Ако дисфункцията на този пазар продължи или се влоши, ще има съществен риск за финансовата стабилност на 
Обединеното кралство. Това би довело до необосновано затягане на условията за финансиране и намаляване на потока 
от кредити към реалната икономика", заяви Английската централна банка. 
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АЦБ не постави фиксиран лимит за мащаба на своята намеса на пазара на облигации. "Целта на тези покупки ще бъде да 
се възстановят редовните пазарни условия. Покупките ще бъдат извършени в какъвто и да е мащаб, необходим за 
постигане на този резултат“, се казва в съобщението на централната банка. 
За последен път АЦБ се намеси на пазара на дългосрочни облигации през март 2020 г., за да спре пазарните сътресения - 
точно в началото на Covid пандемията, която тогава разтресе сериозно капиталовите пазари, разширявайки своята 
тогавашна "замразена" програма за количествено облекчаване със стотици милиарди лири. 
За разлика от тогава обаче, вчера АЦБ заяви, че интервенцията ще бъде стриктно само временна и ще бъде "отменена по 
плавен и организиран начин, след като се прецени, че рисковете за функционирането на пазара са намалели". 
През предходните няколко дни пазарите се възпротивиха на нефинансираните намаления на данъците, които бяха част от 
първото фискално изявление на новия финансов министър Куази Куартенг миналия петък. 
"С обявената днес интервенция, АЦБ постави нещо като дъно под пазара в краткосрочен план. Въпреки това, 
процикличната фискална политика остава и като такава успокоените може да не е дълготрайно“, коментира пред Ройтерс 
Чарлз Дибъл, ръководител на отдела за облигации в Mediolanum Asset Management. 
 
√ Лондон не се отказва от предложения минибюджет 
Британското правителство няма да се откаже от предложения минибюджет, заяви заместник-министърът на финансите 
Андрю Грифит, въпреки че Английската централна банка бе принудена да се намеси, за да успокои сътресенията по 
пазарите.  
Лейбъристите в опозиция призоваха мерките за съкращаване на данъците да бъдат премахнати от бюджета след като те 
причиниха  поредното спадане на британския паунд спрямо щатския долар и скок в разходите по заемите. 
Андрю Грифит заяви, че предложенията на правителството са  "правилните", за да може икономиката да започне да 
бележи растеж. Той отбеляза, че всяка голяма икономика изпитва абсолютно същите проблеми и че войната на Путин в 
Украйна още повече усложнява нещата. 
Вчера обаче Английската централна банка бе принудена да се намеси, като обяви, че започва да изкупува дългосрочни 
държавни облигации, за да не се стигне до обявяване на несъстоятелност от пенсионните фондове. От Даунинг стирйт 
отхвърлиха исканията на лидера но лейбъристите Киър Стармър парламентът да бъде свикан незабавно. Депутатите в 
момента са разпуснати заради сезона на партийните конгреси. 
Стармър обаче твърди, че премиерът Лиз Тръс и финансовия министър Куази Куартенг представляват опасност за 
икономиката, върху която са загубили пълен контрол. Остри критики има и в редиците на самите управляващи 
консерватори. Парламентарни репортери цитират някои от използваните от тях епитети по отношение министрите като 
"некадърни, наивни и безотговорни", а случващото се по световните валутни пазари е смятано за "унизително" за страната. 
Мнозина от тях се дразнят още повече от факта, че тази финансова нестабилност бе предсказана и то не от кой да е, а от 
бившия министър  на финансите и съперник на Лиз Тръс за поста Риши Сунак. 
 
√ МВФ зове Великобритания да преосмисли бюджета си 
Международният валутен фонд /МВФ/ призова британското правителство да преразгледа плановете си за намаляване на 
данъците, за да избегне задълбочаване на неравенството.  
МВФ изключително рядко се намесва в икономическата политика на водещите сили. Този път обаче говорител на 
организацията призова британския министъра на финансите Куази Куартенг да преосмисли бюджета, в който са заложени 
съкращения на данъците, което в крайна сметка ще облагодетелства по-заможните.  
Куартенг вече бе принуден да обяви, че ще изложи допълнителни подробности за фискалния му план на 23 ноември след 
като валутните пазари реагираха силно отрицателно на изложения от него в петък „спасителен мини-бюджет“, който 
предвижда най-големите съкращения на данъци от 50 години насам и вземане на допълнителни правителствени заеми 
без да потърсен анализ от Службата за бюджетна отговорност или независимо мнение.  
В същото време цените на храните на Острова продължават да чупят рекорди по темпове на бързо увеличение.  
През септември при тях е отчетена инфлация от 10,6%. Инфлацията обаче при пресните храни е още по-висока – 12,1%. 
Рекордът принадлежи на маргарина, но в същото време повечето слънце напоследък доведе до намаляване на цените на 
някои плодове като боровинки и ягоди. 
 
√ Axios: Белият дом обмисля оставка на финансовия министър Джанет Йелън след междинните избори 
Според американския новинарски сайт Axios Белият дом обмисля възможността за напускане на Джанет Йелън на поста 
министър на финансите след междинните избори в САЩ, които ще се проведат на 8-и ноември 2022 г. 
Цитирайки източници, запознати с въпроса, Axios съобщи, че Джанет Йелън, както и директорът на Националния 
икономически съвет Брайън Дийз, могат да напуснат постовете си. В информацията се казва, че Йелън, която също така 
беше бивш председател на Федералния резерв, не е била склонна да дава прекалени политически аргументи и е 
направила коментари, които Белият дом е разглеждал като грешки, като например признаването, че тя е сгрешила по 
отношение на инфлацията. 
Според информацията на Axios Йелън не е съгласна и с някои от политиките на президента Джо Байдън, като например 
обвиняването на корпорациите за висока инфлация, както и решението за опрощаване на студентски дългове. 
Причина Джанет Йелън да остане на поста си обаче би била, ако икономиката претърпи още сътресения, се казва в 
дописката в новинарския сайт. 
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В информацията се цитира съветник на Белия дом - Анита Дън, която обаче казва, че нито Йелън, нито Дийз са част от 
промените след междинните избори през ноември. Говорител на Министерството на финансите също заяви, че Джанет 
Йелън не планира да напуска. 
 
Икономически живот 
 
√ Ценова конвергенция 

1. Постановка 
Членството в монетарен съюз (еврозона) е свързано с особености. При фиксиран валутен курс и свободно презгранично 
движение на стоки, хора и капитали се задейства естествен процес на изравняване на ценовите равнища в отделните 
страни. Натискът за подобен тип ценова конвергенция (ЦК) е чувствителен, макар че остават различия, които корелират 
със степента на икономическо развитие на отделните страни. Колкото е по-бедна дадена страна-членка, толкова по-ниско 
е съответното ценово равнище. То е инструмент за стимулиране на икономическата динамика чрез привличане на 
чуждестранни капитали във вид на чуждестранни инвестиции и чрез туристи. 
Последните една-две години са специфични в световен план както по линия на изненадващата пандемия Covid-19, така и 
с императивната необходимост за съхраняване на околната среда (преструктуриране на енергодобива и 
енергопотреблението), както и особено с военната агресия на Русия в Украйна. На очерталия се фон от обективни 
обстоятелства далеч не всяко макроикономическо управление в отделните страни-членки е на висотата на конкретните 
изисквания. Така се стигна до интензивна (невиждана за 21-ви век?!) динамика на цените, която поражда немалко 
въпроси. Развитите икономики по-добре съумяват да се справят с инфлационния натиск за разлика от по-слабо развитите 
страни, най-вече от Източна Европа. Асиметричният прираст на цените ускори ЦК, за сметка (вероятно) на бъдещи 
затруднения с осигуряването на приемлив икономически растеж с оглед на икономическа конвергенция. 
Особено съществено за регулиране на ЦК е поведението на централните банки, по-специално на Европейската централна 
банка (ЕЦБ), доколкото малкото страни в дерогация следят стриктно решенията на ЕЦБ и се съобразяват плътно с тях. От 
своя страна ЕЦБ следва да решава множество въпроси при провеждането на своята монетарна политика, от които 
регулирането на инфлацията е само отделен (макар и подчертано важен) проблем. 
По-долу се проследява развитието на инфлационните процеси и ЦК през 2010-2021 г. в страните от Източна Европа, които 
до 90-те години на миналия век бяха членки на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) и по-късно се включиха в 
Европейския съюз (ЕС). Те са девет: България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. За тях 
е възприето условното название „страни СИВ-ЕС“. Прави се и опит за сравнителна съпоставима оценка на инфлационната 
динамика и ЦК в страните от Балканския полуостров, които са: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, 
Косово, Румъния, Северна Македония, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна гора. 
Използваната информация е изцяло от Eurostat. Разполага се с годишни данни, поради което текущата 2022 г. остава 
неотчетена. Явно е обаче, че тласъкът за ЦК през 2022 г. ще бъде съществен. 
2. Страни СИВ-ЕС 
На Фигура 1 е представен процесът на ЦК през последната декада за страните СИВ-ЕС. 
 

 
Фигура 1 

 
До текущата година България е с най-ниско ценово равнище в ЕС, а до средата на миналата декада ЦК за посочената група 
страни практически не се наблюдава. През втората половина на миналата декада стартира процес на по-активно ценово 
конвергиране за всички страни СИВ-ЕС, т.е. ЦК не е феномен от последните една-две години. 
ЦК е много по-активна за страните-членки на еврозоната (вкл. и България) в сравнение със страните в дерогация. Първата 
група страни (Естония, Латвия, Литва, Словакия и България) намаляват ценовата си дистанция спрямо средното равнище в 
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ЕС през 2021 г. в сравнение с това през 2015 г. средно с 9,6 процентни пункта, докато страните в дерогация (Полша, 
Румъния, Унгария и Чехия) намаляват дистанцията си средно с 5,3 процентни пункта. При фиксиран валутен курс България 
съумява да стопи пет процентни пункта от ценовата си дистанция към средното европейско равнище и да се изравни с 
Румъния към 2021 г. 
Посочената особеност и разделението между страни-членки на еврозона, от една страна, и страни в дерогация, от друга, 
е следствие както от естествено функциониращ императив, действащ в монетарния съюз, така и от съзнателно прокарвана 
макроикономическа политика от страните в дерогация. Ниското ценово равнище (относително) стимулира 
икономическата динамика, но за сметка на несанкционирано изтичане на БВП, както и за сметка на материален ущърб за 
местното население в междустранов сравнителен план. Съзнателното поддържане на ценово изоставане е своеобразна 
форма на икономически протекционизъм, който е доказал своята несъстоятелност във времето. Историята показва, че 
поддържаната ценова дистанция би могла да бъде стимул за ускоряване на икономическата динамика в краткосрочен 
план, но в дългосрочен план действа като икономически наркотик и е категорично нежелателно в социално-икономически 
контекст. 
Заслужава да се отбележи, че посочената особеност се отразява на икономическата динамика (Таблица 1). През втората 
половина на разглеждания период, когато стартира по-ускорена ЦК за страните-членки на еврозоната, средногодишните 
им темпове на прираст на БВП намаляват (от 2,9% на 2,6%), докато при групата страни в дерогация същите темпове се 
повишават (от 2,4% на 3,1%). Посочената особеност не бива да се абсолютизира, но представлява материал за съпоставка, 
сравнение и размисъл. 
 

 
Таблица 1, Средногодишни темпове на прираст на БВП 

 
Демонстрираната на Таблица 1 специфика потвърждава оценката, че страните-кандидатки за членство в монетарния съюз 
(еврозона) следва да бъдат добре подготвени. Проблемът не е единствено и само в приемането на общата валута, но и 
във въздействието на общата валута върху реалната икономическа конвергенция, която всъщност е и крайната цел. 
3. Балкански регион 
На Фигура 2 е представен процесът на ЦК през последната декада за страните Балканския регион. 
 

 
Фигура 2 

 
Балканите са пъстър регион. Шест страни (България, Гърция, Кипър, Румъния, Словения и Хърватия) са членки на ЕС, като 
три от тях са членки на еврозоната. Хърватия предстои да се включи към еврозоната от следващата година, а България е с 
фиксирана собствена валута към евро. Шест страни (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Сърбия 
и Черна гора) са в процес на кандидатствуване за членство в ЕС. Единствено Турция остава малко по-настрани. 
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И в тази група България е към края на наредбата по ЦК спрямо ЕС. Показателно е, че трите страни-членки на еврозоната 
(Гърция, Кипър и Словения) поддържат ценово равнище от около 90% от ЕС. Новата членка на еврозоната (Хърватия) не 
изостава особено от тях. Следва група от седем страни, които се движат в своеобразен пакет (в рамките на 55-60% от ЕС), 
Северна Македония стои малко по-ниско, а Турция е специален случай. Инфлацията в Турция в последните 4-5 години е 
значителна (80% на годишна основа към края на периода), поради което и ценовата дистанция между Турция и ЕС се 
увеличава. 
4. Заключение 
Ценовите промени имат многостранни въздействия. Те се възприемат болезнено от населението както поради 
обезценяването на натрупани в миналото стойности, така и поради нарушаване на възприети и утвърдени ценови навици. 
Паралелно с това следва да се оцени, че определена степен на ценова динамика стимулира икономическия растеж. 
Изживяваният чувствителен прираст на цените е феномен от средата на 2021 г. Той е свързан с императивната 
необходимост за преструктуриране на енергийното производство и потребление. Войната на Русия в Украйна добави 
масло в огъня и допълнително увеличи инфлационното напрежение. 
Страните от Източна Европа понасят по-тежко позитивните ценови изменения. Те са свързани с необходимостта от ценова 
конвергенция в рамките на еврозоната и ЕС. Страните-членки в еврозоната поддържат по-активна ценова динамика, която 
е в унисон с ценовата им гравитация към европейските ценови реалности. 
Инфлацията у нас вероятно съумя да изконсумира лъвския пай от ценовите напрежения. Тук задължително следва да се 
добави: На този етап! Потенциалното ни членство в еврозоната предполага намаляване на ценовата дистанция между 
България, от една страна, е еврозоната, от друга. При фиксиран валутен курс подобно ценово придвижване е възможно да 
се осъществи единствено при изпреварваща инфлация. 
Намаляването на ценовата дистанция предполага успешното му абсорбиране от местната икономиката. Това е също 
проблем за преодоляване по пътя на България към плодотворно съжителство в еврозоната. 
Процесът на ценово конвергиране е естествен и необратим. При фиксиран валутен курс макроикономическото управление 
не е в състояние да потисне инфлационното напрежение. Но не трябва да предприема действия, които биха могли да 
усложнят акумулиращото се социално напрежение. 
 
√ И гръцката част на интерконектора получи разрешение за работа 
Междусистемната газова връзка Гърция-България е получила Разрешение за експлоатация и на територията на Гърция, 
което е последната административна стъпка, необходима за легалното въвеждане на интерконектора в експлоатация на 
територията на Гърция, съобщава проектната компания ICGB. Това става успоредно с получаването на Акт 16 за българската 
част от интерконектора, което съобщи по-рано вчера регионалният министър Шишков. 
Подготовката за изпълнение на предварителните условия за издаване на разрешително за експлоатация на газопровода 
стартира по-рано тази година през месец януари. Процедурата в Гърция включва редица срещи с властите, независими 
инспекции на трети страни, координация с изпълнителя на строителните дейности, Трансадриатическия газоповод (TAP), 
гръцкия национален оператор DESFA и подготовката и предоставянето на цялата необходима документация на проекта. 
 
√ Еврокомисията с осми пакет санкции, удрят руския петрол и търговия 
Европейската комисия подготви и предложи осми пакет санкции срещу Русия. 
По думите на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен това се прави заради ескалацията на войната в Украйна, както и 
фиктивните референдуми, организирани в териториите, окупирани от Русия. По думите й, това е незаконен опит за 
заграбване на земя и насилствена промяна на международните граници. 
Ние не приемаме фалшивите референдуми, нито каквато и да е анексия в Украйна. И ние сме решени да накараме 
Кремъл да плати за тази по-нататъшна ескалация. Така че днес ние заедно предлагаме нов пакет от остри санкции 
срещу Русия, заявява фон дер Лайен. 
Тя се съсредоточава в изявлението си върху втората и третата част от санкциите (първата е разширяване списъка на 
санкционирани лица и организации) 
Еврокомисията предлага правна основа за определяне таван на цените на руския петрол. Това е на фона на влизащите на 
5 декември мерки, забраняващи вноса на морския руски суров петрол в Европейския съюз. Припомня се, че страните от Г-
7 вече са приели принципно налагането на такова ценово ограничение. 
Брюксел иска и допълнително ограничаване на търговията. По този начин ние изолираме и удряме икономиката на Русия 
още повече, затова предлагаме нови забрани за внос на руски продукти, изтъква фон дер Лайен. По думите й това ще 
лиши Русия от допълнителни 7 милиарда евро приходи. 
Предлага се и разширяване списъка с продукти, които вече не могат да се изнасят в Русия. Целта е да се лиши военният 
комплекс на Кремъл от ключови технологии. Това включва допълнителни авиационни артикули или електронни 
компоненти и специфични химически вещества. Тези нови забрани за износ допълнително ще отслабят икономическата 
база на Русия и ще отслабят нейния капацитет за модернизация. 
Брюксел иска още допълнителни забрани за предоставяне на европейски услуги на Русия и забрана гражданите на ЕС да 
участват в ръководните органи на руските държавни предприятия. Русия не трябва да се възползва от европейските знания 
и опит. 
В заключение фон дер Лайен информира, че Еврокомисията засилва усилията си за преодоляване на заобикалянето на 
санкциите, като добавя нова категория. В тази категория ще може да бъдат включвани лица, ако заобикалят санкциите. 
Например, ако купуват стоки в Европейския съюз, пренасят ги в трети страни и след това в Русия. 
 

https://ikj.bg/novini/gazovata-vrazka-s-gartsia-poluchi-akt-16-tragva-na-1-oktomvri/
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√ ЕК иска единни правила за защита от вреди, причинени от изкуствен интелект 
Европейската комисия предлага да се модернизират съществуващите правила за обективната отговорност на 
производителите за дефектни продукти (от интелигентни технологии до фармацевтични продукти). Преразгледаните 
правила ще осигурят на предприятията правна сигурност, която ще им позволи да инвестират в нови и новаторски 
продукти, и ще гарантират, че пострадалите могат да получат справедливо обезщетение, когато дефектни продукти, 
включително цифрови и обновени продукти, причиняват вреди. 
На второ място Комисията за първи път предлага целенасочена хармонизация на националните правила за отговорност за 
изкуствения интелект (ИИ), която да улесни получаването на обезщетение за вреди, свързани с ИИ. В съответствие с целите 
на Бялата книга за ИИ и с предложението на Комисията от 2021 г. за Законодателен акт за ИИ, в което се определя рамка 
за високи постижения и доверие в ИИ, с новите правила ще се гарантира, че пострадалите се ползват от същите стандарти 
за защита, когато понесат вреда от продукти или услуги с ИИ, както когато вредата е причинена при други обстоятелства.  
С директивата се осигуряват справедливи и предвидими правила както за предприятията, така и за потребителите чрез: 
•  Модернизиране на правилата за отговорност за бизнес моделите в кръговата икономика: като се гарантира, че 
правилата за отговорност са ясни и справедливи за дружествата, които съществено модифицират продукти. 
•  Модернизиране на правилата за отговорност за продуктите в цифровата ера: като се дава възможност за обезщетение 
за вреди, когато продукти като роботи, дронове или интелигентни домашни системи стават небезопасни поради 
актуализации на софтуера, ИИ или цифрови услуги, които са необходими за експлоатацията на продукта, както и когато 
производителите не успяват да отстранят уязвимости по отношение на киберсигурността. 
•  Създаване на по-равни условия на конкуренция между производителите от ЕС и извън него: когато потребителите 
пострадат от опасни продукти, внесени от държави извън ЕС, те ще могат да се обръщат за обезщетение към вносителя 
или представителя на производителя в ЕС. 
•  Поставяне на потребителите наравно с производителите: като от производителите се изисква да разкриват 
доказателства, като се въвежда по-голяма гъвкавост по отношение на времевите ограничения за предявяване на искове и 
като се облекчава тежестта на доказване за пострадалите в сложни случаи, като например случаите, свързани с 
фармацевтични продукти или ИИ. 
Целта на Директивата относно отговорността във връзка с ИИ е да се определят единни правила за достъп до информация 
и облекчаване на тежестта на доказване в случай на вреди, причинени от системи с ИИ, да се установи по-всеобхватна 
защита за пострадалите (било то физически лица или предприятия) и да се насърчи секторът на ИИ чрез увеличаване на 
гаранциите. С директивата ще се хармонизират някои правила за исковете, попадащи извън обхвата на Директивата 
относно отговорността за вреди от стоки, в случаите, в които вредата е причинена от неправомерно поведение. Това 
обхваща например нарушения на неприкосновеността на личния живот или вреди, причинени от проблеми, свързани с 
безопасността. Новите правила ще улеснят например получаването на обезщетение, ако някой е бил дискриминиран при 
процес на набиране на персонал с участието на технология за ИИ. 
С директивата се опростява правният процес за пострадалите, когато става въпрос за доказване, че вината на дадено лице 
е довела до вреди, като се въвеждат две основни характеристики: първо, при обстоятелства, при които е установена вина 
и с основание може да се допусне причинно-следствена връзка с функционирането на ИИ, така наречената „презумпция 
за причинно-следствена връзка“ ще улесни пострадалите, когато трябва да обясняват подробно как вредата е причинена 
от конкретна грешка или бездействие, което може да бъде особено трудно, когато се опитват да разберат и управляват 
сложни системи с ИИ. 
Второ, жертвите ще разполагат с повече инструменти за търсене на правна компенсация чрез въвеждане на право на 
достъп до доказателства от дружества и доставчици в случаите, в които става въпрос за високорискови системи с ИИ. 
Предстои предложението на Комисията да бъде прието от Европейския парламент и от Съвета. Предлага се пет години 
след влизането в сила на Директивата относно отговорността във връзка с ИИ Комисията да направи оценка на 
необходимостта от правила за безвиновна отговорност за искове, свързани с ИИ. 
 
3e-news.net 
 
√ Атанас Пеканов: Хърватските институции са действали координирано и са запознали обществото с процеса по 
приемане на еврото 
В страната виждат приемането на еврото като начин да бъдат част от сърцето на Европа 
Хърватските граждани, бизнесът и институциите искат да бъдат част от сърцето на Европа и виждат предстоящото 
приемане на еврото в страната като механизъм това да се гарантира. Реакцията на подготовката за влизането в еврозоната 
на 1 януари догодина е основно положителна, което е резултат и от успешната координация на процеса от всички 
институции. Това съобщиха вчера от прессекретариата на вицепремиера. 
Това е основният извод на вицепремиера Атанас Пеканов след двудневно посещение в Хърватия, в рамките на което 
българската делегация имаше за цел да се запознае с подготовката на страната за приемането на еврото, което предстои 
да стане официална валута след няколко месеца. 
"За гражданите и бизнеса ползите са очевидни и реакцията им беше основно положителна. Това е следствие от твърдата 
убеденост на хърватите, че искат да бъдат част от сърцето на Европа, но най-вече защото институциите в страната са 
работили в пълен синхрон, координирали са успешно процеса и са информирали обществото какво и кога ще се случва по 
време на тази важна трансформация. По този начин Хърватия може да използва в най-голяма степен позитивите от 
приемането на общата европейска валута - покачването на доверието в страната, повишаването на кредитния рейтинг и 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_21_1682
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по-близката и тясна координация с европейските институции, включително по линия на банковия надзор и финансовата 
стабилност", коментира Атанас Пеканов. 
Екипът на вицепремиера, както и представители на Министерството на финансите и Българската народна банка проведоха 
срещи с министър-председателя Андрей Пленкович, с министъра на финансите Марко Приморац, със заместник-
управителя на Хърватската народна банка Михаел Фауленд, народни представители от Хърватския събор, министъра на 
регионалното развитие и еврофондовете Наташа Трамишак, с ръководителя на представителството на Европейската 
комисия в страната Огнян Златев, както и с граждани и представители на бизнеса. 
"Българските институции имаха възможност да обменят опит и да научат повече за всички институционални защитни 
механизми, които са приложени в Хърватия - от двойното показване на цените навсякъде, през административните 
способи за сигнализиране при неправомерни действия в отделни търговски обекти, до процеса на обмяна на старата 
валута в евро в бъдеще", разказа Пеканов. 
"С финансовия министър Марко Приморац разговаряхме за това, че в тези времена на несигурност, участието в общата 
валута, която е втората най-използвана в света и представлява ядрото на най-големия икономически съюз в света, служи 
като котва на стабилност - за инвеститорите, бизнеса и гражданите. Това е консенсусът, който е резултат от задълбочен 
публичен и академичен дебат в Хърватия. Гражданите са настроени позитивно по отношение на влизането в еврозоната, 
стига техният стандарт на живот да не пострада от това", добави той. 
"В Хърватската централна банка разговаряхме за техническите детайли по подготовка за приемане на общата валута - 
получихме полезна информация за превалутирането, информационните системи и възможностите за безплатна обмяна 
от старата в новата валута в търговски банки и пощи, както и за начините по които гражданите и бизнеса могат да 
сигнализират за неправомерни практики", подчерта вицепремиерът. 
"В хърватския парламент дискутирахме с представители на управляващите и на опозицията колко е важно по 
общоевропейски теми да има консенсус и хармония между проевропейски настроените политически сили, както и между 
изпълнителната и законодателната власт, която в крайна сметка приема редицата важни закони, така че приемането на 
еврото да се случи на практика", добави Атанас Пеканов. 
 
√ Регионалното ведомство с благодарности към строителния надзор за експресната работа по газопровода IGB 
Министър Шишков благодари на ДНСК и на медиите, с чиято помощ интерконекторът Гърция – България влиза в 
експлоатация 
Вчера Дирекцията за национален строителен контрол издаде разрешение за ползване на Междусистемната газова връзка 
Гърция – България. Обектът ще бъде пуснат в експлоатация на 1 октомври. Това съобщават от МРРБ. 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков благодари на ръководството на ДНСК и 
всички нейни служители, както и на служителите на министерството, които направиха възможно въвеждането на 
интерконектора в експлоатация. Министърът благодари специално и на представителите на медиите за засиления интерес 
и проявената голяма съпричастност към довършването на строителните дейности на обекта. 
От първия ден на мандата на служебното правителство започнахме разговори със строителя. Успяхме да компенсираме 
всички забавяния, да направим така, че обектът да бъде завършен. Помогнахме за съставяне на документацията. Към 
днешна дата имаме разрешение за ползване на междусистемната газова връзка Гърция - България. Показвам го тук, 
защото заслугата за получаването на този акт е на целия служебен кабинет. Това сподели вчера след заседанието на 
Министерски съвет арх. Иван Шишков. 
 

 
 
Министърът подчерта, че не са допуснати компромиси по отношение на документацията. Обектът е разделен на два етапа, 
така че на първия да има изпълнено съоръжение, което ще работи без никакви проблеми. То ще бъде пуснато в 
експлоатация на 1 октомври, без нарушения на нормите. 
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Министерският съвет реши с 406,37 млн. лв. от бюджета на МРРБ да се финансират 234 общински проекта, информира 
още министър Шишков. От тях 126,56 млн. лв. ще се вложат във ВиК обекти, 233,77 млн. лв. – в общински пътища, а 46 млн. 
лв. – в ремонта на улична мрежа. Той обясни, че съвместно с Националното сдружение на общините в Република България 
са определени ясни и прозрачни критерии за обектите. Според тях финансиране се предоставя за един обект на всяка 
община по неин избор, като обаче е изискано наличие на проектна документация и разрешение за строеж. 
Единственото отклонение е за община Карлово, обърна внимание регионалният министър. За финансиране са предложени 
два обекта – общинска пътна мрежа и ВиК обектите под нея. Така общината ще бъде подпомогната в преодоляването на 
последствията от проливните валежи в началото на месец септември, които причиниха сериозни щети. 
Важно е да подкрепяме общините в работата по инфраструктурните обекти, защото имат нужда от сериозно финансиране. 
Навсякъде има нужда от строителство, подчерта министър Шишков. Постигнахме справедлив начин на финансиране, 
подчерта той. И обясни, че МРРБ ще предостави на всяка община 50% от средствата за обектите. Местните администрации 
ще получат 25% от ресурса при подписване на споразуменията, а другите 25% - в края на годината. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 29 септември расте с 1.10 % 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на газовата борса в България, „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 29 септември 2022 г. е 369.82 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 23 000 MWh. 
Стойността се повишава с 1.19 % спрямо постигнатите 365.80  лв. за MWh с ден за доставка 28 септември при изтъргуван 
обем от 18 508 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 28 септември изтъргуваният обем е 1 000 MWh. 
Постигнатата цена е 356.34 лв. за MWh и се понижава с 1.79 % в сравнение с отчетените 362.84 лв. за MWh на 27 септември 
при изтъргувано количество от 3 755 MWh. 
Референтната цена е 369.82 лв. за MWh. 
 
√ Евродепутатът Ева Майдел: Най-спешно трябва да се продължи механизма за компенсация на небитовите 
потребители на ток за цялата 2023 г. 
Координация за временно намаляване на потреблението на европейско ниво е нужна, но преразпределяне на 
печалбите на енергийните производители към други държави е неприемливо 
Разговаряме с Ева Майдел (Паунова), член на Европейския парламент (Група на ЕНП) и председател на най-голямата 
организация на асоциации и граждански движения в Европа – Международно Европейско движение за политиките на ЕС 
за намаляване на потреблението на газ с 15%. Според нея предложението на ЕК отива твърде далеч. Да, координация за 
временно намаляване на потреблението е нужна, но преразпределяне на печалбите на енергийните производители към 
други държави е неприемливо и контрапродуктивно. С Ева Майдел обсъждаме още темите за изкуствения интелект, 
дигитализацията на бизнеса и участието й в конференцията за сигурни и достъпни дигитални плащания DIGI PAY на 5 
октомври. 
Политическите приоритети на Ева Майдел включват иновации и използване на нови технологии, подкрепа на 
предприемачите и устойчиви инвестиции в Европа, както и засилване на достъпа до качествено образование. В 
Европейския парламент тя е член на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, както и на комисията по 
икономически и парични въпроси. Тя е член на Делегацията за връзки с Япония, както и делегацията за връзки със САЩ. 
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Ева Майдел е сред най-активните членове на ЕП. Евродепутатът Майдел е и водещият докладчик в Комитета по 
промишленост относно Закона за Изкуствен интелект, първият по рода си общ закон за изкуствения интелект, както и 
докладчикът от групата на ЕНП относно Директивата NIS 2 за киберсигурността. 
Г-жо Майдел, каква е оценката Ви за действията на ЕК по отношение на решенията за намаляване на потреблениетона 
газ с 15% и всички други мерки, за които Съвета на министрите по енергетика призова миналата седмица? 
Ситуацията е доста сложна. От една страна всички граждани и бизнеси очакват от ЕС някакви действия, за да не се стига до 
режим на тока, на парното или фалити на компании през зимата. Русия и Путин са агресори и директно застрашават 
европейския начин на живот. Трябва да им се противопоставим сега, защото утре цената, ще трябва да платим, ще е по-
висока. Европейският съюз е не просто икономически блок, но и общност от споделени ценности. Общност на народи, 
които са готови да си помагат в името на общото благоденствие. Когато има наводнение някъде в България или натиск по 
границата ни, ние разчитаме на европейските ни партньори за помощ. С енергетиката също трябва да има елемент на 
солидарност за най-тежко страдащите от липсата на руски енергийни източници. 
От друга страна, обаче, смятам, предложението на ЕК отива твърде далеч. Да, координация за временно намаляване на 
потреблението е нужна, но преразпределяне на печалбите на енергийните производители към други държави е 
неприемливо и контрапродуктивно. Всяка държава има свобода сама да определя енергийния си микс. Тези решения са 
взимани с оглед на регионалните нужди, обществени настроения и дългогодишна икономическа логика. Например, 
държави като Австрия и Германия ограничават през последните години използването на ядрена енергия и преминават на 
руски газ. Това е тяхно право, също както е право на България да продължава да използва ядрена енергетика със 
съпътстващите предизвикателства. И сега няма как да се задължат едните общества да платят директно за решенията на 
другите. 
На национално ниво какви са необходимите мерки, които трябва да се вземат в краткосрочен и дългосрочен план? 
Очевидно е за всички, че мерките на национално ниво не само са недостатъчни, ами и крайно закъснели. Ако 
правителствата на президента Радев и Кирил Петков не бяха забавили с над година европейските средства по 
Кохезионните фондове и Плана за възстановяване и развитие, много домове вече щяха да са санирани, много бизнеси 
щяха да имат по-енергийно ефективни производства. 
Най-спешните мерки са продължаване на механизма за компенсация на небитовите потребители на ток за цялата 2023г, 
за да може бизнесът да има сигурност и предвидимост, както и увеличаване на резервирания капацитет на терминала за 
втечнен газ в Александруполис, в който България има собственост благодарение на правителството на Борисов. 
Дългосрочно е важно не просто да продължим диверсификацията на енергийните източници, но и принципно да се 
откажем от Газпром. 
Технологичната независимост е не по-малко важна от енергийната, какви са новите регулации по отношение на 
микрочиповете и батериите? 
Технологичният суверенитет не означава да се изолираме от света. Неговият смисъл е да държим икономическото бъдеще 
в собствените си ръце, а не да зависи от трети страни. Като един от преговарящите за Европейския парламент по 
регламента за микрочиповете, т.нар Chips Act, за мен е важно не просто да осигурим финансов ресурс, a да отчетем колкото 
се може повече аспекти от сложната верига на доставки. Включително и да направим така, че държавите от Източна Европа 
да не бъдат просто зрители, а участници със собствен капацитет и специализация. 
За мен Chips Act означава не само Европа да има своя гигафабрика за чипове под 10 нанометра 
За много хора Chips Act означава Европа да има своя гигафабрика за чипове под 10 нанометра, с което да подсигури 
индустрията и потреблението си на електроника. За мен, обаче, основното, което трябва да постигнем, е да развием 
капацитет в цялата вeрига на доставки и силна европейска екосистема. Да имаме водещите учени и техники за дизайн, 
сглобяване, тестване които да осигурят технологично лидерство и автономност и след 10-15 години. 
Как изкуственият интелект ще подпомага предотвратяването на измами и подобряване на потребителското 
преживяване в сферата на плащанията? 
Изкуственият интелект (ИИ) е не просто технологично надграждане, а изцяло нова технология. Като преговарящ в 
Европейския парламент по регламента за ИИ целя да улесним създаването на тази технология и да я направим максимално 
безопасна, за да може широк кръг от обществото да ѝ се довери и да я използва. Тогава всички печелим. 
Лицевото разпознаване чрез ИИ е изключително важно за малките бизнеси 
Изкуственият интелект внася изцяло ново ниво на персонализирано потребителско изживяване и използване на 
финансови услуги. Може би най-известният пример е лицевото разпознаване. Въпреки силния натиск от левите и зелени 
политически групи да се забрани използването му, предлагам в законодателството да има изключение за малки 
доставчици на услуги. Идеята е, че лицевото разпознаване чрез ИИ е изключително важно за малките бизнеси да оценят 
надеждността и кредитния резултат на потенциални клиенти.  
Какви са предизвикателствата пред иновативните финтех компании да се наложат на европейския и международните 
пазари? 
Финтех секторът в Европа и специално в България се развива с много добри темпове. Работя по темата още от 2017 г., 
когато организирах една от първите кръгли маси на Финтех компаниите в България. В последствие кооперацията между 
тях доведе до създаването на много силна асоциация, която е център и двигател на екосистемата. 
Законодателството не спомага иновативни подходи като регулаторен пясъчник, където могат да се тестват 
контролирано иновации 
В разговорите ми с хора от сектора остава усещането, че най-голямото предизвикателство пред финтех компаниите у нас 
е липсващата иновационна инфраструктура. Законодателството не спомага иновативни подходи като регулаторен 
пясъчник, където могат да се тестват контролирано иновации преди да се пуснат на пазара. 
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Нужна е и стратегическа подкрепа за квалификация на професионалисти, които да завършват в България и да привличат 
чуждестранни инвеститори, както и модернизиране на правилата и стимулиране на развитието на капиталовия пазар у 
нас. 
Вие сте заместник-председател на най-голямата организация за МСП в Европа- SME Europe, какви регулаторни промени 
са необходими на национално и на европейско ниво, за да бъдат стимулирани да се развиват? 
Най-спешно малкият бизнес има нужда от подкрепа за справяне с енергийната ценова криза, както споменах чрез 
продължаване на механизма за подпомагане и през 2023 година. 
За да увеличим устойчивостта на бизнеса на променлива волатилност, трябва да повишим ефективността им. Затова е 
важно повишеният риск при инвестиране в зелени проекти от МСП да бъде поет от държавата. Това може да стане чрез 
програма на ББР, въвеждане на ESG стандарти и други инструменти. 
Друг начин да са по-ефективни малките фирми, е като използват повече дигитални процеси. 
Нужно е значително увеличение на публичните инвестиции и регулаторни стимули за дигитализация на бизнеса, 
включително и повишаване на дигиталните умения на персонала. 
Първите мерки по Плана за възстановяване са за малкия бизнес, научихме ли и какви уроци от предходните 
инвестиционни програми? 
Най-важният урок от други европейски държави беше, че колкото по-бързо бизнесът има достъп до средства, толкова по-
невредим ще излезе от COVID кризата. Уви, правителството на Кирил Петков не подходи с разбиране към малкия бизнес и 
предпочете неясно защо да забави плана, което води до липсата на помощ за МСП две години и половина след COVID-19. 
За бизнесът е важно оперативните програми и Плана за възстановяване да заработят, а за целта е нужна опитно 
управление и администрация. Продължаването на експериментите в управлението може да доведе до ситуация, в която 
в средата на програмния период, в България още да няма разплащане по европроекти. 
Ще се включите в конфeрeнцията DIGI PAY за сигурни и достъпни дигитални плащания на 5 октомври? Кои ще са 
основните теми, които ще засегнете и защо? 
Когато говорим за дигитален бизнес все по-често задължително става въпрос и за изкуствен интелект. Това се отнася с 
пълна сила за финансовия сектор и е изключитeлно важно да намерим точния баланс между регулация и стимулиране на 
иновациите, което е основен мой принцип в работата в Европейския парламент. Затова всяка дискусия в България по 
темата ми дава нови аспекти и аргументи, които използвам, за да съм сигурна, че интересите на правещите бизнес в 
България са взети под внимание в законодателния процес. 
 
√ Скок с 10.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 777.40 лв. за MWh с ден за доставка 29 
септември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 777.40 лв. за MWh с ден за доставка 29 септември 2022 г. и обем от 59 557.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
ръст с 10.6 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 785.30 лв. за MWh, при количество от 31 957.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (27 600.40 MWh) е на цена от 769.51 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 687.38  лв. за MWh и количество от 2190.9 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 13 часа – 391.17 лв. за MWh (2827.1 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1183.28 лв. за 
MWh при количество от 1964.3 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 732.38  лв. за MWh при обем от 2303 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 703.21 лв. (359.54 евро) за MWh за 28 септември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 29 септември 2022 г. се повишава до 777.40 лв. за MWh ( скок с 10.6 %) по данни на БНЕБ или 397.48 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 28 септември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 071.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 690.09 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     23,88%    1071.43 
Кондензационни ТЕЦ   48,73%    2186.4 
Топлофикационни ТЕЦ   4,26%    191.1 
Заводски ТЕЦ    2,39%    107.4 
ВЕЦ     0,98%    44.13 
Малки ВЕЦ    1,85%    83.13 
ВяЕЦ     2,86%    128.15 
ФЕЦ     14,46%    648.94 
Био ЕЦ      0,59%     26.3 
Товар на РБ         3565.4 
Интензитетът на СО2 е 442g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 

https://ibex.bg/
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√ Ново покачване на цените по електроенергийните борси. Нивата отново са над 400 евро/мвтч 
Румънската OPCOM и гръцката HENEX затвориха при цена от 397,48 евро/мвтч 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 397,48 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 29 септември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 401,52 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 393,44 евро/мвтч. Най-високата цена от 605,00 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 13 ч тя ще бъде 
200,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 62 643,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 29 септември ще бъде 397,48 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 123,74 гвтч. Максималната цена ще бъде 605,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 13 ч и тя ще бъде 200,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 29 септември е 425,25 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 457,05 евро/мвтч. Най-високата цена от 605,00 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч тя ще бъде 315,19 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 57 646,9 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 29 септември на Словашката енергийна борса е 423,23 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 20 ч и тя ще е 605,00 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 315,19 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 420,28 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 605,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 315,19 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 29 септември е 421,77 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 450,10 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 40 356,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 20 ч и тя ще достигне 605,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 315,19 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 417,14 евро/мвтч на 29 септември. Пиковата цена ще бъде 
440,83 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 480 862,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 605,00 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 315,19 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 29 септември ще се продава за 436,07 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Обрат на пазарите на акции в Западна Европа в сряда – след загуба до обед, затвориха с преобладаващи печалби 
С най-висок дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-голямо понижение приключи италианският 
измерител FTSE MIB 
След като се сринаха до обед, пазарите на акции в Западна Европа претърпях пълен обрат и затвориха преобладаващо на 
зелена територия в сряда, за първи път от началото на седмицата. Предишните две сесии фондовите борси в региона бяха 
преобладаващо на червено. 
Европейските фондови пазари до обед следваха негативната динамика на основните борсови индекси в Азиатско-
тихоокеанския регион, като Hang Seng в Хонконг достигна 13-годишно дъно. 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 чрез повишаване на лихвите. 
Европейската централна банка (ЕЦБ) ще повиши лихвените проценти на следващите няколко срещи, каза ръководителят 
на регулатора Кристин Лагард на събитие във Франкфурт в сряда. „Ще направим това, което трябва, а именно да 
продължим да повишаваме лихвените проценти на следващите срещи", каза Лагард и допълни: „Нашата основна цел е 
ценова стабилност и трябва да я постигнем. Ако не я постигнем, икономиката ще пострада дори повече." 
В началото на септември ЕЦБ повиши и трите основни лихвени проценти със 75 базисни пункта (б.п.) за втори пореден път. 
Основният лихвен процент по кредитите се повиши до 1.25% годишно, лихвеният процент по депозитите - до 0.75%, 
лихвеният процент по маржин кредитите - до 1.5%. Пазарите очакват Европейската централна банка да повиши лихвите с 
още 75 б.п. през октомври. 
Междувременно водещият индикатор за потребителското доверие в Германия, изчислен от изследователската компания 
GfK, актуализира историческо дъно. Стойността на показателя падна до минус 42.5 пункта при минус 36.8 пункта през 
август. Рекордно ниското ниво е отчетено след резултатите от четвърти пореден месец, докато анализаторите 
прогнозираха по-малко значителен спад - до минус 39 пункта, според Trading Economics. 
Индексът на потребителското доверие във Франция през септември падна до 79 пункта спрямо 82 пункта месец по-рано, 
показват данни на националната статистическа служба Insee. В резултат стойността му съвпадна с историческия минимум, 
който беше регистриран през май 2013 г. и през юли тази година. Експертите очакваха намаление само от 80 пункта. 
Голямата новина за деня в Европа дойде, когато Банката на Ангрия (BoE) обяви, че спира продажбата на позлатените 
облигации в Обединеното кралство следващата седмица и временното закупуване на дългосрочни облигации за две 
седмици, за да успокои пазарния хаос, отприщен от новото британско правителство, с предложения „мини-бюджет“ за 48 
млрд. паунда, който предвижда данъчни стимули, отменя планираното увеличение на корпоративния данък, премахва 
тавана за бонусите на банкерите и поставя таван на енергийните цени. Според много пазарни участници точно тази новина 
е обърнала посоката на пазарите на акции в Западна Европа, с което търговците са изразили своето несъгласие към „мини-
бюджета“, обявен в петък. 
До обед бщият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 1.69%, но приключи с ръст от 
0.3% след променлив следобед, за да възстанови част от предишните загуби от почти 2%. От националните измерители на 
„сините чипове“ с най-голям спад до обед беше испанският IBEX 35 (-1.78%), следван от германския DAX (-1.62%), 
британския FTSE 100 (-1.57%), италианския FTSE MIB (-1.56%) и френския CAC 40 (-1.24%). В ранния следобед настъпи обрат 
и за тях и четири от индикаторите в региона затвориха с повишения. 
 



20 

 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-голямо понижение 
приключи италианският измерител FTSE MIB. 
От секторните индекси акциите на банките поевтиняха с 3.2%, за да излязат начело по загуба, следвани от 
застрахователните акции, които спаднаха с 1.8%, докато акциите на здравеопазването добавиха 2.1%, и излязоха начело 
на печелившите секторни индекси, които бяха повече от губещите, следвани от книжата на компаниите за пътуване с ръст 
от 1.7 на сто. 
Книжата на германската индустриална група Thyssenkrupp AG се сринаха с 11.26%, за да станат една от трите най-слабо 
представящите се емисии на Stoxx 600. Анализаторите на JPMorgan потвърдиха рейтинга на компанията с „под пазарния“. 
Другите две компании, чийто акции поевтиняха най-чувствително, са норвежките SalMar ASA (-29.32%) и Mowi ASA (-
17.12%), които се занимават с риболов и са сред най-големите световни производители на сьомга. 
Книжата на нидерландския оператор на супермаркети Royal Ahold Delhaize NV е надолу с 0.32%. Бордът на директорите 
на компанията възнамерява да предложи на акционерите да преназначат главния изпълнителен директор и председател 
на борда на директорите Франс Мюлер за още един мандат. 
Сред губещите до обед бяха и книжата на датския производител на играчки Lego A/S с 0.67%, след като отчете, че нетната 
печалба за първото полугодие е намаляла с 2.7% до 6.15 милиарда датски крони (793 млн. долара) в сравнение с 6.32 
милиарда крони за същия период година по-рано. Компанията, която през настоящата година ще отбележи 90-годишен 
юбилей, потвърди, че до 2025 година ще откри две нови фабрики в САЩ и Виетнам. Следобед настъпи обрат и книжата на 
Lego на борсата в Копенхаген поскъпнаха и затвориха с ръст от 0.74 на сто. 
Капитализацията на британската модна къща Burberry Group Plc нарасна с 3.18%. Главният творчески директор на 
компанията Рикардо Тиши ще се пенсионира в края на септември. Той ще бъде заменен от Даниел Лий. 
Сред печелившите бяха и книжата на британската Hikma Pharmaceuticals, които до обед водеха по ръст на включените в 
Stoxx 600 акции с повишение от 8.2 на сто, но следобед цената им започна бързо да пада, но все пак затвориха с ръст от 
0.21%. 
На върха се изкачиха акциите на германският оператор на недвижими имоти Deutsche Wohnen SE, които поскъпнаха с 
4.62% на борсата във Франкфурт, най-добре представящия се пазар на акции в Западна Европа в сряда. 
 
√ Борсовите цени на газа се повишават с 10.15 % 
Цените на природния газ в сряда, 28 септември продължават да се повишават и постепенно се връщат към високите нива, 
сочат данните от търговията. 
Октомврийските фючърси за газа стартираха от нивото от 207.00 евро за MWh и в първия час и половина успя да се повиши 
до 210 .64 – 211.2 евро за MWh, но впоследствие ценовите нива спаднаха и до ранните следобедни часове останаха в 
диапазона 203.75 – 193.99 – 202.00 евро за MWh. Малко преди затварянето на търговията газовите фючърси отново се 
устремиха нагоре и стигнаха до 210.5 евро за MWh. Към момента на публикуване октомврийските фючърси за газа са на 
ниво от 205.00 евро за MWh, повишавайки се с 10.15 %. 
Цената на синьото гориво тръгна уверено нагоре, след като Русия заяви, че може да прекрати доставките и през 
украинското трасе, което остана единственото действащо за доставки за Западна Европа. Предупреждението, отправено 
от руската страна изостря енергийния конфликт, който и без това ескалира след новината за изтичане на газ от двата 
газопровода „Северен поток“ и „Северен поток 2“, определен от европейските политици като саботаж. Ситуацията засилва 
опасенията за недостиг на електроенергия, още повече, че началото на отоплителния сезон е на прага. 
Руската компания „Газпром“ предупреди във вторник, че газовите потоци през Украйна са под заплаха, заради 
настояването на украинската компания „Нафтогаз“ за арбитраж и твърдението, че Русия не плаща за транзита. От руската 
компания пък заявяват, че услугите, които „Нафтогаз“ не предоставя не трябва да се заплащат. На практика „Нафтогаз“ иска 
руската страна за плаща за пълен обем на транзита. Както е известно, той обаче се осъществява от месец май  в намален 
обем. В случай, че газовият поток бъде спрян и през Украйна, единственият работещ газопровод ще се окаже „Турски 
поток“, който стига само до някои страни от Южна и Югоизточна Европа. На този етап още не са публикувани номинациите 
от компанията „Оператор на газотранспортната система на Украйна“ за транзит за 29 септември, но за 28 те са за обем от 
42,3 млн. куб м. Рисковете, както е видно са огромни, а ситуацията може да се изостри още повече след срещата на 
страните от ЕС и обсъждането на осмия пакет от санкции срещу Русия. Както и заради проведените от руската страна 
референдуми за присъединяване на не малка част от украинската територия. 
 
√ Средната експортна цена на руския газ за чужбина се очаква да е 829,5 долара за 1000 куб м за 2022 г. 
Средната цена на газа за експорт от Русия за чужбина се очаква да е на ниво от 829,5 долара за 1000 куб м за настоящата 
2022 г., а за 2025 г- - 449,9 долара, според прогнозата на Министерство на икономическото развитие на страната. 
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При това за 2023 г. експортната цена на газа за чужбина според базовия сценарий се очаква на ниво от 700,3 долара. През 
2024 г. обаче стойността й може да спадне до 550,3 долара, сочат още данните от прогнозата за социално-икономическо 
развитие на Русия и за периодът на планиране за 2024 г. и 2025 г. 
Освен това в базовия сценарий на Министерство на икономическото развитие се прогнозира, че през 2022 г. световните 
цени за петрола сорт Urals ще спаднат от 80 долара за барел през второто тримесечие до 71,9 долара през четвъртото. За 
2023 година средната стойност на барел петрол ще се понижи до 70,1 долара. През 2024 година ще бъде 67,5 долара, а 
през 2025 г. вече ще е 65 долара.   
 
√ Цените на петрола ускориха ръста си след данните за неочакван спад на запасите в САЩ 
Цените на двата основни сорта петрол в сряда (28 септември) вечерта ускориха ръста си след публикуване на статистиката 
за нивото на запасите от горива в САЩ. 
Ноемврийските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures се увеличават с 2,53 долара или с 2,93 % 
и достигат до 88,80 долара за барел. 
Фючърсите за ноември за петрола сорт VTI на нюйоркската борса (NYMEX) се повишават с 2,90 долара или с 3,69 % до 81,40 
долара за барел. 
Запасите от петрол в САЩ за времето от 16 до 23 септември са спаднали с 215 хил. барела – до 430,6 млн. барела, сочат 
данните от седмичния отчет на Агенцията за енергийна информация (EIA) към министерство на енергетиката на САЩ. 
Стоковите резерви от бензин са се понижили с 2422 хил. барела и съставляват 212,188 млн. барела. 
Търговските запаси от дестилати са се понижили с 2891 хил. барела, достигайки 114,359 млн. барела. 
Добивът на петрол в САЩ за седмицата, завършваща на 23 септември са се понижили със 100 хил. барела на ден до 12 
млн. барела на ден, се казва още в обзора на EIA. 
Средно, за последните четири седмици производството на петрол в САЩ е било в обем от 12,075 млн. барела на ден. 
Точните данни за добива се съобщават с разлика от два месеца. Според окончателните данни, добивът на петрол в САЩ 
през месец юни е бил от порядъка на 11,82 млн. барела на ден, а през юли – 11,711 млн. барела. За цялата минала година 
данните уточняват обем на производство от средно 11,254 млн. барела на ден. 
Министерство на енергетиката на САЩ понижи на 7 септември прогнозата за средния добив на петрол в страната за 
настоящата година със 70 хил. барела на ден  - до 11,79 млн., както и за следващата – също със 70 хил. барела до 12,63 
млн. барела на ден. 
 
Мениджър 
 
√ Юанът се срина спрямо щатския долар 
Юанът, китайската национална валута, се обезцени до най-ниското си равнище спрямо щатския долар от глобалната 
финансова криза през 2008 г. досега. Това се случва на фона на очакванията на пазарите, че Управлението за федерален 
резерв (УФР) на САЩ ще продължи своята политика на повишаване на лихвените проценти, предаде Ройтерс, цитирана от 
БТА. Офшорният юан, валутата която циркулира извън континентален Китай и се търгува по-свободно отколкото на 
вътрешния пазар, отбеляза рекордно ниска стойност спрямо долара.  
Сривът на юана засилва спекулациите, че Китайската народна банка ще забави темпа на разхлабване на паричната си 
политика, за да избегне продължаване на натиска, на който е подложена валутата на страната, посочва Блумбърг.  
Юанът в Китай не е напълно конвертируем. Централната банка в Пекин определя всеки търговски ден централен курс, от 
който китайската валута може да се отклонява с до плюс или минус 2% дневно.  
Обезценяването на юана идва въпреки интервенциите в негова подкрепа, които Китайската централна банка предприе 
неотдавна, отбелязва Франс прес. По-рано този месец тя реши да намали задължителния резерв в чуждестранна валута, 
който банките в Китай са длъжни да поддържат.  
Юанът отслабва спрямо щатския долар и на фона на рязкото поскъпване на американската валута спрямо други основни 
валути през последните дни. То се дължи основно на очакванията на инвеститорите, че УФР ще продължи да вдига лихвите, 
за да ограничи инфлацията, както и на статута на долара като "сигурно убежище" във времена на настъпваща рецесия и 
война в Украйна, коментират анализатори.  
 
√ Петролът поевтинява под натиска на силния долар и иконмическите тревоги 
Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия днес, след като ефектът от силния долар и притесненията за 
перспективите пред световната икономика надделяха над оптимизма за потребителското търсене, предаде Ройтерс, 
цитирана от БТА. Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се понижиха с 59 цента или 0,7 на сто до 88,73 
долара за барел. 
Американският лек суров петрол отстъпи 54 цента или 0,7 на сто до 81,59 долара за барел. 
И двата референтни сорта поскъпваха в предишните две сесии на фона на нестабилната търговия, следкатопо-рано през 
седмицата достигнаха деветмесечни минимуми.  
 
Cross.bg 
 
√ Шофьори на камиони готвят протест, заради състоянието на прохода „Витиня“ 
Шофьорите на тежкотоварни автомобили се оплакват от състоянието на прохода „Витиня". Разминаването с другите 
превозни средства е изключително трудно и има опасност от инциденти, казват те. Настояват за спешни мерки . 
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Проходът „Витиня " е истинско изпитание за превозвачите и те отново сигнализират за нередностите там. 
Изключително тежко изпитание е да преминаваме по този път, тъй като този път е правен през 60-те години за автомобили 
с обща маса около 10 тона. В момента автомобилите се изкачват с обща маса 40 тона, каза за BTV Калин Илиев, собственик 
на транспортна фирма 
Изключително трудно е разминаването, трябва да се изчакват в завоите. Иначе има опасност от ПТП, допълни Емил 
Николов, експерт към съюза на международните превозвачи. 
Надяват се зимата пътят през магистрала „Хемус" да бъде пуснат. В противен случай се рискуват човешки животи, смятат 
те. 
Липсата на обозначени места за почивка също е проблем. Автомобилите спират в малко уширение. В близост няма вода, 
нито тоалетна. 
От Агенция „Пътна инфраструктура" обясниха, че тировете не са пускани на АМ „Хемус" заради забавения ремонт на 
магистралата в този участък. 
Призоваваме всички институции, отговорни за това, да бъде пусната по най-бързия начин магистралата, защото става 
въпрос за човешки животи. Вчера имаше жертва на това място, каза Емил Николов. 
От АПИ, заявиха че преди старта на зимния сезон ще бъде направено всичко възможно, за да се пусне ремонтираната 
тръба на тунел „Витиня", както и двата виадукта на АМ „Хемус". 
 
√ Новият македонски посланик у нас връчи акредитивните си писма 
Заместник-министърът на външните работи Велислава Петрова прие копия от акредитивните писма на новия извънреден 
и пълномощен посланик на Република Северна Македония у нас Агнеза Руси Поповска. 
Заместник-министър Петрова приветства с добре дошла посланика на Северна Македония. Тя подчерта удовлетворението 
на българската страна, че след един твърде дълъг период този дефицит в двустранния дипломатически диалог е преодолян 
и Северна Македония вече има извънреден и пълномощен посланик в София. Изрази и надежда, че това ще допринесе за 
задълбочаване на добросъседските отношения. 
Заместник-министър Петрова изтъкна подкрепата на България за европейската интеграция на Северна Македония. 
Същевременно с това е необходимо да се положат последователни усилия за възстановяване на доверието и изграждане 
на искрена позитивна атмосфера в двустранния диалог. От изключително значение е постигнатите договорености да 
намерят изражение в реални резултати. 
Посланик Руси Поповска благодари за бързия отговор за провеждането на настоящата среща и определи последните 
развития в двустранния диалог като нова страница в отношенията на България и Северна Македония. 
В хода на разговора двете страни се съгласиха, че наред с напредъка на политическо ниво, от интерес за гражданите над 
двете страни ще бъде постигането на осезаеми резултати в секторното сътрудничество. 
 
√ Кирил Петков: По-лошо е да имаме задкулисие като партньор, отколкото да нямаме коалиция 
По-лошо е да имаме задкулисие като партньор, отколкото да нямаме коалиция. Това коментира в „Здравей, България" 
съпредседателят на „Продължаваме Промяната" Кирил Петков. 
Той отчете - една от най-големите грешки е, че са се съгласили да имат коалиционен партньор, който е бил „Троянски кон". 
70% от енергията ни отиваше да опазим държавните средства не само от задкулисието, но и от желанието на ИТН да дава 
пари по стария начин, уточни той. 
Имаме много голям шанс да сме първа политическа сила. Нашите вътрешни проучвания показват, че това е с огромен 
шанс. Има голяма вероятност да сме първа политическа сила и вероятност да сме 121, плюс депутатите на трите партии, 
добави той. 
Към момента Петков посочи, че в момента не вижда условия, по които от ПП да си партнират с ГЕРБ. Ние искаме да 
направим реална съдебна реформа, реално правосъдие, е неговото мнение. 
Кирил Петков добави, че в този си формат, с това си лидерство, което има реална опасност при работеща съдебна система 
или КПКОНПИ, да влезе в затвора, няма как от неговата партия да са коалиционни партньори с партията на Бойко Борисов. 
Съпредседателят на „Продължаваме Промяната" смята, че от ГЕРБ трудно биха влезли в директен дебат. Той посочи, че 
канят лидера на партията Бойко Борисов на реален дебат, защото хората имали право да знаят какво мислят лидерите. 
Лидерите трябва да застават зад политиките си. Не ни е страх, не разчитаме само на пиар стратегии. Заставаме с лицето си 
за важните политики на България, подчерта Петков. 
Съдът не казва, че Борисов е невинен. Казва, че факторът „неотложност" не е бил там. Това е голяма разлика. С една 
работеща прокуратура Борисов трябва да е в риска да е виновен, коментира той ареста на лидера на ГЕРБ. 
 
√ Русия е на път да анексира 15% от територията на Украйна преди 70-я рожден ден на Путин 
Русия е на път да анексира около 15% от територията на Украйна в рамките на няколко дни, след като заяви, че жителите 
на четири окупирани региона са гласували за отцепване от Киев и присъединяване към Москва, посочва британският в. 
„Индипендънт". 
Изданието цитира председателя на горната камара на руския парламент, според когото Кремъл може да предприеме 
стъпки за присъединяване на четирите сепаратистки територии към Руската федерация на 4 октомври, само три дни преди 
70-ия рожден ден на Владимир Путин (7 октомври). 
По повод резултатите от проведените в окупираните украински територии референдуми в Москва имаше празненства, на  
гигантски екран на Червения площад се четяха послания като "Донецк, Луганск, Запорожие, Херсон - Русия!", допълва 
„Индипендънт". 
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В тази връзка лондонският всекидневник „Гардиън" информира за официалното искане от назначените от Русия 
ръководители на Луганска, Донецка, Херсонска и Запорожка област в Украйна президентът Владимир Путин да 
присъедини окупираните територии към Русия. Руското външно министерство заяви, че скоро ще бъдат предприети 
действия, за да се отговори на "стремежа" на четирите окупирани украински области да станат част от Русия. След като 
бъдат анексирани, руското ръководство заяви, че ще разглежда нападенията срещу контролираните от Русия области като 
пряко нападение срещу Русия, посочва „Гардиън". 
Това се случва въпреки продължаващото осъждане от страна на Запада на референдумите, проведени в тези територии, 
понякога под дулото на оръжие, като "незаконни" и "фалшиви". 
Американският в. „Ню Йорк таймс" също се спира на демонстрираната показност, целяща да придаде легитимност на 
анексирането на територии от Москва, с която проруски проксита в окупираните райони на Украйна призоваха вчера 
президента Владимир Путин да анексира регионите. 
Исканията за анексиране придаваха подреденост и официалност, които са в противоречие с хаоса, с който се сблъскват 
руските лидери както на бойното поле, където продължават да търпят загуби, така и у дома, където десетки хиляди 
руснаци бягат от страната, за да избегнат мобилизация, отбелязва вестникът. 
В изданието "Нешънъл интерест" е публикувана статия за кризата около Украйна на руския посланик във Вашингтон 
Анатолий Антонов. Той посочва, че американските политици се заблуждават, ако смятат, че Русия не е готова да защити 
Крим или териториите, които могат да се присъединят към страната, "на основание свободното волеизявление на народа". 
Антонов също така напомня, че през октомври се навършват 60 г. от Карибската криза, когато "СССР и САЩ стояха на прага 
на ядрен конфликт". Посланикът призовава не само Русия и САЩ, но и другите ядрени държави да потвърдят в общ 
документ, че "в ядрена война не може да има победители и тя никога не трябва да бъде започвана". 
Вестник „Вашингтон пост" се спира на кризата около Украйна в репортаж за изпълнения с неизвестност път на бягащите от 
мобилизация руски мъже. 
Западният печат отделя внимание и на инцидентите с двата руски газопровода, които бяха повредени от експлозии. „Ню 
Йорк таймс" отбелязва, че два дни след като експлозии в Балтийско море разкъсаха гигантски газопроводи от Русия до 
Германия, се затвърди мнението, че става дума за саботаж, след като Европейският съюз и няколко европейски 
правителства определиха случая като нападение и поискаха разследване. 
Експерти заявиха, че оценката и отстраняването на щетите по газопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2", които 
бяха използвани като лост в конфронтацията на Запада с Москва заради руската инвазия в Украйна, може да отнемат 
месеци. Новината за възможна атака срещу тръбопроводите засили и без това силните страхове от болезнен недостиг на 
енергия в Европа през зимата, посочва вестникът. 
Британският „Гардиън" отбелязва, че политици от цяла Европа предупредиха, че предполагаемото саботиране на двата 
газопровода "Северен поток" може да е предвестник на нов етап на хибридна война, насочена към уязвима енергийна 
инфраструктура, за да се подкопае подкрепата за Украйна. Норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре заяви, че Осло му ще 
засили военното си присъствие в своите инсталации, след като Норвегия се превърна в най-големия доставчик на природен 
газ в Европа. 
Цените на природния газ се повишиха поради опасенията, че Русия може да спре доставките за Европа през Украйна, като 
по този начин се увеличиха проблемите, предизвикани от повредата на газопровода "Северен поток" в Балтийско море. 
„Гардиън" съобщава, че европейските лидери заявяват, че саботажът е най-вероятната причина за течовете по двата 
газопровода "Северен поток" между Русия и Европа, след като сеизмолози съобщиха за експлозии около трасетата в 
Балтийско море. 
Германските власти се опасяват, че "Северен поток 1" може да стане "неизползваем завинаги", ако течовете на 
газопровода не бъдат отстранени бързо. Националната полиция на Швеция започна разследване на течовете, след като 
властите в Стокхолм предположиха, че "взривовете" са "вероятно умишлено действие". Външната министърка на Норвегия 
Аникен Хюитфелд заяви, че експлозиите и изтичането на газ в Балтийско море предизвикват "дълбока загриженост" у 
норвежкото правителство. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Сметки в кризата: икономическите мерки, инвестициите и цените - служебният министър на икономиката и 
индустрията Никола Стоянов; 

- След инцидента край полигона на авиобаза Безмер - каква е причината и какво е било състоянието на разбилия 
се военен самолет; 

- След референдумите - очакванията и международният отзвук. Анализ на журналистите Явор Сидеров и Валерий 
Тодоров; 

- Индексацията на пенсиите от 1 октомври: с колко ще е увеличението и за кого - бившите социални министри 
Христина Христова и Иван Нейков; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- „Изборът на България. Въпрос на парламент" - на финалната права преди вота лидерът на „Продължаваме 

промяната" Кирил Петков; 
- След като военен самолет се разби край авиобазата в „Безмер", а пилот катапултира - какви са вероятните 

причини за инцидента и какво е състоянието на пострадалия пилот?; 
- Мними полицаи изнудват потребители за участие в киберпрестъпления с детска порнография. Как работи новата 

измама в интернет? Проверка в „На твоя страна". 
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√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 715 000 щастливи пенсионери от 1.Х., за 1,3 млн. няма и стотинка в повече; 
в. Труд - Зимнината топи семейния бюджет; 
в. Телеграф - 1,4 милиона фантоми в списъците за вота; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Днес власт се печели с 670 хил. гласа, през 90-те - с над 2 млн. подкрепа; 
в. 24 часа - Най-големият губещ от район "Чужбина" за целия преход е БСП с 14 мандата, ДПС печели 23; 
в. Труд - Газът поевтинява с 30% от 1 октомври; 
в. Труд - Окупираните украински региони поискаха влизане в РФ; 
в. Телеграф - Партиите събраха над 1,630 млн. лв. от дарения; 
в. Телеграф - Тръба в стената наводнила Народния; 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Александър Пулев, министър на иновациите и растежа: ББР ще влиза като акционер и кредитор в развиващи 
се компании през фондовата борса; 
в. Труд - Ботьо Ботев, бивш шеф на отдел "Убийства" в Дирекция на полицията, пред "Труд": Бойко Рашков помогна за 
провала на делото "Луканов"; 
в. Телеграф - Депутатът в румънския парламент Георги Наков: Най-старото ни училище е в Стар Бешенов; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Проститутките - вече по Кодекса на труда; 
в. Труд - Гешев отново беше прав; 
в. Телеграф - Фантомите са опасни, ако скочат в урните. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 29 септември 
София 

- От 08.00 до 12.00 часа в УМБАЛ "Проф. д-р Александър Чирков" в УМБАЛ "Проф. д-р Александър Чирков", ще се 
проведат профилактични прегледи, по повод Световния ден на сърцето. 

- От 10.00 часа в сградата на МВнР ще се състои редовен брифинг за представителите на медиите, в който ще 
вземе участие министърът на външните работи Николай Милков. 

- От 10.00 до 12.00 часа в заседателната зала на Централното управление на НЗОК, ул. Кричим № 1, ет. 4, 
управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. д-р Петко Салчев, кани всички 
журналисти, които отразяват дейността на здравната институция, на втора работна среща 

- От 11.00 часа пред сградата на Българския Червен кръст (бул. "Джеймс Баучер" 76) ще се проведе брифинг 
относно финансовата подкрепа, която БЧК ще окаже на пострадалите от наводненията жители на селата 
Каравелово, Слатина, Богдан и Войнягово, община Карлово. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе среща - дискусия, организирана от представители на частни 
културни организации, кандидатствали по извънредната "Програма за възстановяване и развитие на частни 
културни организации 2022" на Национален фонд "Култура" (НФК)" 

- От 12.30 часа Sense Rooftop Bar на бул. "Цар Освободител" 16, платформа за клинични проучвания с над 90 
изследователски центрове в 6 държави, ще проведат дискусия на тема: Къде в България пациентите имат достъп 
до иновативни терапии? 

- От 13.00 часа в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на Министерство на здравеопазването за 
представяне на мобилното приложение "еЗдраве", което осигурява достъп на потребителите до личното им 
пациентско досие и вписаните в Националната здравноинформационна система електронни прегледи, 
направления, рецепти, ваксини, резултати от лабораторни изследвания и др. Участие ще вземат служебният 
министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, председателят на УС на Българския лекарски съюз д-р Иван 
Маджаров и Борис Костадинов, директор "Софтуерна интеграция" в "Информационно обслужване" АД. 

- От 14.00 часа ще се проведе редовният брифинг на Централната избирателна комисия във връзка с 
предстоящите избори за народни представители, насрочени за 2 октомври 2022 г. Брифингът ще се състои в 
сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото. 

София./к.к. "Боровец". 
- От 14.30 часа, в к. к. Боровец, хотел "Самоков", заместник-министърът на земеделието Георги Събев ще участва в 

Годишната асамблея-2022 г. на Федерацията на независимите синдикати от земеделието под наслов: "Селското 
стопанство в България е отрасъл за бъдещето - работещите в отрасъла са част от него! Време е!". 

Банско. 
- От 19.00 часа в големия салон на читалище "Никола Вапцаров" часа ви каним на концерт на Янек Мазулов и 

приятели. Младите музиканти са подготвили за вас невероятна музикална програма от български и световни 
хитове, а също така и много авторска музика. 

Благоевград. 
- От 18.30 часа в Американския университет в България се организира международна конференция "Русия, НАТО и 

Западът: Дезинформация и политически спорове в Централна и Източна Европа" 
Бургас. 



25 

 

- От 10.30 часа кметът Димитър Николов ще присъства на откриването на чисто новия учебен корпус с физкултурен 
салон на ОУ "Св. св. Кирил и Методий". 

- От 18.30 часа на входа на Морската градина, ще бъдат проведени открити събития с организирани спортни 
активности, информационна кампания за превенция на сърдечно-съдовите заболявания и визуализация на 
"Живото сърце", съвместно с доброволците от Асоциация на студентите по медицина в България. 

Варна. 
- От 09.00 часа в хотел "Палм Бийч", к. к. "Златни пясъци", заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков 

ще открие 30-ата научно-практическа конференция на тема: "Посрещане на предизвикателствата по време на 
криза в сектор "Фуражи". 

- От 09.30 часа на входа на Морската градина Световният ден на сърцето ще бъде отбелязан с детски игри, 
"Клиника за плюшени мечета", открити спортни активности и информационна кампания за превенция на 
сърдечно-съдови заболявания, съвместно с Асоциация на студентите по медицина в България, Общината и 
партньори. 

- От 10.00 часа в Арт салон на Радио Варна, ще се проведе пресконференция на Дружество на кардиолозите в 
България. В пресконференцията ще вземат участие чл. кор. проф. д-р Асен Гудев, дмн., председател на 
Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ), доц. Васил Трайков - избран председател на ДКБ за мандат 
2022-2024, проф. Йото Йотов, отделение по кардиология, УМБАЛ "Света Марина"- Варна и Юлий Павлов - 
директор на Център за анализи и маркетинг (с онлайн включване). Те ще представят резултатите от 
националното проучване за разпространението на сърдечно-съдовите заболявания и диабета в България и 
събитията, с които тази година се отбелязва Световният ден на сърцето - 29 септември, у нас. 

- От 13.00 часа ще се проведе съвместно заседание на комисиите "Обществен ред и сигурност", "Опазване и 
възпроизводство на околната среда" и "Правна комисия". 

- От 18.30 часа зала "Пленарна", Община Варна, ще се проведе лекция на тема: "Японската цивилизация през 
призмата на географския и други фактори". Лектор: Светлана Иванова, PhD, специалист по История на Япония. 
Събитието е част от програмата на 33-те Дни на японската култура в България. Организира Японски клуб Кизуна-
Варна, с подкрепата на Посолство на Япония в България и на Община Варна 

- От 17.00 часа пред Библиотеката във Видин ще бъде показан за първи път Библиобус. 
Добрич./к.к. "Албена". 

- В к.к. Албена ще бъде открит и XVII Национален конгрес на Дружество на кардиолозите в България. Това е един 
от най-големите научни форуми у нас, в който се очаква присъствено и виртуално да вземат участие близо 1000 
специалисти от страната и чужбина. В рамките на официалното откриване на конгреса ще се предава на живо 
светлинният път на сърцето, тръгващ от София, преминаващ през Пловдив и достигащ до брега на Черно море. 
Той ще прекоси България, за да напомни на всички хора в България да "Използват сърцето си" и ще достигне до 
плажа на Албена, където студентите по медицина ще се присъединят към призива с визуализация на "Живото 
сърце", образувано от хора. 

Добрич. 
- От 17.30 часа в Художествена галерия - Добрич, ще се състои откриване изложба живопис "Сто стъпки светлина" 

на Христо Кралев 
- От 19.00 часа в Драматичен театър "Йордан Йовков", ще се играе спектакъла "Примадони" на Драматичен театър 

"Йордан Йовков" 
Ловеч. 

- От 10.00 часа в салона на Ловчанско читалище "Наука - 1870 г". ще се проведе Четиридесет и четвъртото поредно 
заседание на Общинския съвет в Ловеч. 

Плевен. 
- От 11.00 часа в в Националния пресклуб на БТА в Плевен ще се проведе дебат на тема "Проблемите на Плевен". 

Той се организира от Обществен съвет и гражданска инициатива в Плевен. Поканени са партии и коалиции, 
регистрирани за участие в парламентарните избори на 2 октомври. Сред проблемите, които ще бъдат обсъдени 
са тези за бездомните кучета, качеството на водата и чистотата в града. 

Пловдив. 
- От 09.30 часа в хотел Double Tree by Hilton, пл. "Св. Петка" №1, министърът на земеделието Явор Гечев ще 

открие, конференция за интелигентно земеделие "Поглед в бъдещето". От 12.00 часа, същия ден, министър Явор 
Гечев ще присъства на подписването на Меморандум за сътрудничество между Университет по хранителни 
технологии-Пловдив, Аграрен университет-Пловдив и Медицински университет-Пловдив за учредяване на 
консорциума PlovdivWineUni. 

- От 11.00 часа в парк-хотел "Санкт Петербург", гр. Пловдив, заместник-министърът на земеделието доц. Крум 
Неделков ще открие Втория международен ветеринарномедицински конгрес, организиран съвместно от 
Българския ветеринарен съюз и Ветеринарна камара на Република Северна Македония 

- От 18.30 часа пред община Пловдив, ще бъдат проведени открити събития с организирани спортни активности, 
информационна кампания за превенция на сърдечно-съдовите заболявания и визуализация на "Живото сърце", 
съвместно с доброволците от Асоциация на студентите по медицина в България. 

Русе. 
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- От 18.00 часа в зала "Княз Александър I" на Историческия музей, Регионален исторически музей - Русе и 
Общоарменски благотворителен съюз "Парекордзаган" - Русе ще се състои представянето на книгата 
"АРМЕНСКАТА ОБЩНОСТ В РУСЕ ОТ XVII в. до 2022 г." с автор Хачик Лебикян. 

Смолян. 
- Смолян ще е домакин за седми път през последните 40 години на Националния празник на поезията. 

Организатори са Община Смолян, Съюза на българските писатели и Клуба на дейците на културата. 
Стара Загора. 

- От 14.00 часа, в зала 203 на Община Стара Загора ще се проведе пресконференция на организаторите на V 
Фестивал "Здравей, Здраве". 

Шумен. 
- От 09.00 Читалище "Боян Пенев" кв. Тракия ще бъде открита изложбата "Изкуство от отпадъци". 
- От 10.00 в двора на ПГОХХТ Проф. д-р "Асен Златаров" ще се проведе есенен базар. 
- От 19.00 часа в Камерна зала "Рада Спасова", ще се състои премиерата на "Бурунданга" по Жорди Галсеран. 

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

