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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БТВ 
 
√ Каква е причината за течовете по газопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2"? 
Коментар на енергийния експерт Кирил Темелков и изп. директор на Асоциация на индустриалния капитал Добрин 
Иванов 
След течовете на газ по газопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2" се говори все по-интензивно за саботаж. 
Според енергийният експерт Кирил Темелков трябва да се уточни какъв е размерът на авариите и доколко могат да 
бъдат отстранени. 
„Не може още на този етап да се коментира дали имаме бойкотиране и каква е същността на тези аварии. Има и друг 
въпрос. Относно сигурността на доставките и диверсификацията - винаги трябва да има алтернативни трасета, с които не 
трябва изкуствено да ги затваряме“, заяви Темелков. 
Изп. директор на Асоциация на индустриалния капитал Добрин Иванов е трудно е да бъде казана категорично каква е 
целта. 
"Не се знае кой е виновният за тези течове в „Северен поток“ 1 и 2, но това показва, че цената на газа не е определена 
посредством пазарните механизми, а тя се определя на база на геополитически. Саботирането на „Северен поток“ 1 и 2 
най-вероятно ще прекъсне завинаги доставките, което ще ескалира отново цената“, каза Иванов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ БНТ ще излъчи на живо церемонията по въвеждане в експлоатация на газовата връзка Гърция - България 
Българската национална телевизия е официален медиен партньор и ще покаже събитието на 1 октомври пряко в 
ефира на БНТ 1 и БНТ 4 
На 1 октомври, събота, Българската национална телевизия ще излъчи на живо от Националния дворец на културата 
официалната церемония по въвеждане в търговска експлоатация на интерконектора Гърция – България. 

Специалното студио с водещ Георги Любенов 
започва в 10.20 ч. в ефира на БНТ 1 и БНТ 4. 
Българската национална телевизия е 
официален медиен партньор на това 
безпрецедентно международно събитие, чийто 
домакин е президентът Румен Радев, който ще 
посрещне в София председателя на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, 
президента на Азербайджан Илхам Алиев, 
президента на Република Сърбия Александър 
Вучич, президента на Република Северна 
Македония Стево Пендаровски, министър-
председателя на Република Гърция Кириакос 
Мицотакис и министър-председателя на 
Румъния Николае Чука. 

По покана на президента Румен Радев участие в церемонията ще вземат също служебният министър-председател на 
Република България Гълъб Донев и изпълнителните директори на "Ай Си Джи Би" АД Теодора Георгиева и Джордж 
Сатлас. 
Ексклузивни гости на водещия Георги Любенов в Специалното студио на Българската национална телевизия на 1 
октомври ще бъдат Деница Златева – изпълнителен директор на "Булгаргаз" и Владимир Малинов – изпълнителен 
директор на "Булгартрансгаз". 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/kakva-e-prichinata-za-techovete-po-gazoprovodite-severen-potok-1-i-severen-potok-2.html
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Церемонията по въвеждане в експлоатация на междусистемната газова връзка Гърция – България гледайте на живо и в 
онлайн каналите на Българската национална телевизия – в официалния сайт на обществената телевизия BNT.BG, в 
новинарския сайт BNTNEWS.BG и в мобилното приложение BNT NEWS, както и чрез лайв стрийм в официалната страница 
на БНТ и официалната страница на BNTNEWS.BG във Facebook. 
 
√ Регионалният министър: България няма да има проблем с доставките на газ по интерконектора с Гърция 
"България няма да има проблем с доставките на газ по интерконектора с Гърция", увери в "Денят започва" служебният 
регионален министър Иван Шишков. Той уточни, че един от пътищата за връзка с обекта в област Стара Загора остава да 
бъде довършен, като междувременно има осигурен достъп по друг път. 
"Беше основната цел на служебния кабинет да направим така че да завършим строителството с всички документи, 
да го завършим така че то да е безопасно и да може да бъде въведено в експлоатация. България няма да има проблем 
с това да има нормални доставки на газ и самото съоръжение да работи без никакъв проблем", увери Иван Шишков, 
министър на регионалното развитие и благоустройството. 
Очаква се до края на ноември да приключи ремонтът на виадукта на АМ "Хемус" при Витиня, обяви още Шишков. Той 
обясни забавянето на ремонта с това, че началото на реконструкцията на съоръженията е закъсняло с няколко месеца.  
По думите му България се нуждае от 2100 км. автомагистрали. Ако те съществуваха, ремонтите нямаше да създават 
такива проблеми, а пътищата нямаше да се амортизират толкова често, коментира още той. 
Служебният регионален министър увери, че има осигурено финансиране за зимното почистване на пътищата, има и 
избрани изпълнители. Другата седмица ще бъдат подписани договорите за тази дейност. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Министър Весела Лечева се включи в спортен празник в Троян 
Министърът на младежта и спорта Весела Лечева взе участие в спортен празник в Троян. Събитието е част от кампанията 
#BeActiveTour на Европейската седмица на спорта, която се проведе и в Русе и Велико Търново. 
„Европейската седмица на спорта е една много ценна инициатива, защото цели популяризирането и насърчаването 
на спорта и физическата активност сред всички. Тази година кампанията се провежда под мотото „Можем да 
направим това заедно, нека се опитаме да сме активни!“. Вярвам, че можем да го направим заедно, за да сме здрави 
и да постигаме целите си“, заяви Весела Лечева при откриването на спортния празник в Троян. 
Тя благодари на всички, които се включиха в Европейската седмица на спорта в града. „Вярвам, че примерът, който 
давате, ще достигне до повече хора, които в бъдеще ще направят спорта неизменна част от ежедневието си“ , 
обърна се Лечева към присъстващите. 
В знак на доброто партньорство при реализирането на инициативата министърът на младежта и спорта връчи почетен 
плакет на кмета на Троян Донка Михайлова. 
“Община Троян прави много за спорта и е радващо, че днес има толкова много спортуващи деца и млади хора сред 
нас“, каза още Лечева. 
В инициативата активно се включиха клубовете по бойни спортове с демонстрации по джудо, самбо и карате. За децата 
от детските градини в Троян бе организирано състезание с различни дисциплини, а всички участници получиха грамоти и 
награди. 
След спортния празник министър Весела Лечева проведе среща с клубовете в града. 
Европейската седмица на спорта #BeActive е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на спорта и 
физическата активност на гражданите на ЕС. Национален координатор за България е ММС, а изпълнението на проекта се 
финансира по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. 
 
√ Министерството на земеделието избра студент за съветник на министъра 
Министерство на земеделието избра Десислава Бонева за съветник в политическия кабинет. Тя е докторант към катедра 
„Фитопатология“, с научна специалност „Растителна защита“ в Аграрния университет в Пловдив. 
Десислава Бонева бе избрана за пълноправен член в екипа на министър Явор Гечев след проведен конкурс. 
Семейството на Бонева се занимава със зърнопроизводство повече от 30 години. От малка е част от аграрния бизнес и 
съпътстващите го проблеми. 
Студентката притежава сертификат за стаж по програмата „Молекулярна характеристика на вирусните заболявания, 
причинени от фитоплазмени гъбички“ към Erasmus+ и e наградена за „Студент на годината 2020“ към Аграрен 
университет за високи постижения в образованието и личностното развитие в категория „Аграрни науки и ветеринарна 
медицина“. 
В конкурса взеха участие повече от 20 студенти. Участниците бяха от различни висши учебни заведения, сред които 
Лесотехническия университет, Тракийски университет, Университет за национално и световно стопанство (УНСС) и от 
Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“. 
 
√ Над 6000 гимназисти се включиха в ученически практики 
6036 ученици от 172 гимназии развиваха своите професионални умения в реална работна среда във фирми и 
предприятия в цялата страна. 1295 от тях придобиха практически опит в приоритетни за икономиката направления като 
машиностроенето, строителството, електрониката, енергетиката, транспортните услуги и др. 
Те се включиха в първия етап на проекта на Министерството на образованието и науката „Ученически практики - 2“, 
който започна през август 2021 г. и приключи на 15 септември 2022 г. 

https://www.facebook.com/novinite.bnt
https://bntnews.bg/news/regionalniyat-ministar-balgariya-nyama-da-ima-problem-s-dostavkite-na-gaz-po-interkonektora-s-garciya-1209004news.html
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До края на този месец се приемат заявления за кандидатстване и за втория етап на проекта, който продължава до края 
на 2023 г. За всички ученици, преминали успешно практическото обучение, се изплаща еднократна стипендия в размер 
на 372 лева. 
„Ученически практики - 2“ дава възможност на ученици от професионални гимназии или училища с паралелки за 
професионална подготовка, навършили 16 години, да участват в практически обучения в реална работна обстановка под 
ръководството и контрола на наставник от съответната фирма и на наблюдаващ учител. По проекта се създават и учебно-
тренировъчни фирми, в които гимназистите развиват предприемачески умения. 
Едно от училищата, които се включиха успешно в първия етап, е Професионалната гимназия по механотехника, 
електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ в Шумен. 22-ма ученици от гимназията бяха разпределени в 
16 фирми, повечето от които в транспортния сектор. Ученичка от специалност „Приложно програмиране“ имаше 
възможност да придобие професионални умения в IT отдела на голяма компания за металообработване в района. 
Сред отличниците по проекта е и Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“ в Гоце Делчев. 117 нейни 
ученици от 11-и и 12-и клас участваха успешно в практики във фирми от областта на туризма, производството на облекло, 
компютърни мрежи и технологии и др. Това са ключови за региона сектори, в които се търсят кадри. 
Отделно 80 ученици от първи гимназиален етап участваха в другия модул на програмата – работа в учебно-тренировъчни 
фирми. 
„Запознаваха се с основни неща за това как да си развиват бизнеса оттук нататък. Бяха много заинтригувани и 
заявиха желание да се развиват допълнителни клубове в училището, в които да продължават тези занимания и след 
края на програмата“, сподели директорът на училището Елена Иванова. 
Сред училищата с над 100 практиканти по проекта са още Националната търговско-банкова гимназия в София, 
Професионалната гимназия по икономика в Кърджали и Професионалната гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Петрич. 
Предвижда се до приключването на проекта в него да се включат 300 училища. Стаж в реална работна среда се планира 
да имат общо 11 649 ученици, от които 2523 в приоритетни за икономиката направления. 
Общата стойност на проекта е 10 533 013 лева. Дейностите се финансират по Оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.“ 
Целта е както да се подобрят практическите умения на учениците, така и да се засили партньорството между училищата 
и работодателите. 
 
БНР 
 
√ Готовността на местната власт за реакция бе основна тема на Съвета към сигурността към премиера 
Готовността на местната власт за реакция при усложняване на обстановката в широкия Черноморски регион бе основна 
тема на провелото се вчера заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, председателстван от премиера 
Гълъб Донев, съобщава правителственият пресцентър. 
В хода на дискусията членовете на съвета се обединиха единодушно около решението отговорните институции да 
направят преглед и актуализация на плановете за защита при бедствия. Заедно с това представителите на местната власт 
в координация с МВР да организират преглед за наличностите и състоянието на индивидуалните и колективните 
средства за защита при кризи. Специален акцент беше поставен върху подобряване и засилване на взаимодействието 
между съставните части на единната спасителна система и органите на изпълнителната власт. 
В рамките на заседанието на Съвета по сигурността бяха обсъдени и мерки за справяне с войната на пътя. 
Междуведомствена работна група ще изготви предложения за промени в законодателството, които ще имат за цел 
подобряване на безопасността на движението. 
 
√ Димитър Стоянов: Преки заплахи за въвличане в конфликт няма 
"Украйна е поискала тежко въоръжение от България, но такова е отказано" 
Репортаж на Добромир Видев в предаването ''12+3'' 
"Преки заплахи за въвличане в конфликт няма. Всяка промяна в обстановката води до притеснение". Това каза 
служебният министър на отбраната Димитър Стоянов преди заседанието на Съвета по сигурността към служебния 
премиер, което вчера обсъди последиците за страната от анексирането на украински територии от Русия. 
Служебният министър на отбраната посочи още: "Към момента няма промяна на ситуацията в Черно море, т.е. линиите 
на комуникация си работят, отворени са, не са затворени. Единственият риск, който досега съществуваше и продължава 
да съществува, са свободно дрейфуващи мини. Вие знаете, че в Турция бяха открити, в България бяха открити, две бяха 
взривени. В Румъния беше открита мина, така че това е основният риск". 
Украйна отново е поискала тежко въоръжение от България, но такова е отказано. Това съобщи още министър Стоянов: 
"Да, беше повдигнат отново въпросът за конкретен вид въоръжение. Отговорът ми беше кратък и ясен: Има решение на 
парламента, ние няма как да го погазим. На тежко въоръжение не е леко стрелково, нито е боеприпаси". 
"Да са искали Су-25? Мисля, че отдавна казах, и посланик Москаленко знае много добре моята позиция, че тежко 
въоръжение, докато съм министър аз, няма как да дам. И докато няма съответно и промяна в позицията на парламента. 
Така че, днес е повдигнат въпросът за Су-25". 
По закон премиерът Гълъб Донев председателства Съвета. 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101712260/dimitar-stoanov-preki-zaplahi-za-vavlichane-v-konflikt-nama-vsaka-promana-v-obstanovkata-vodi-do-pritesnenie
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√ Електронното пациентско досие - какво предстои 
Електронното пациентско досие все още е достъпно само за хора, които имат електронен подпис, но в бъдеще в него ще 
се влиза и с облачен подпис, а след това с електронна лична карта. Това съобщи Борис Костадинов, директор на 
дирекция в дружеството "Информационно обслужване", при представянето на мобилно приложение за достъп до това 
досие. То дава възможност за проверка на данните за направени прегледи, назначени изследвания, отпуснати лекарства, 
поставени ваксини, въведени от лекари и фармацевти в националната здравно-информационна система. 
Ако човек отиде при лекар, който не работи със Здравната каса, ще може да му предостави достъп до досието си и да 
поиска въвеждане на информацията от направения преглед, обясни здравният министър д-р Асен Меджидиев, който 
присъства на представянето на мобилното приложение. От Българския лекарски съюз предложиха в досието да се 
вписват и купуваните от аптека хранителни добавки. 
Прегледи, направления, ваксини, рецепти и резултати от изследвания са основните модули в електронното пациентско 
досие, което освен в уеб версия, вече е достъпно и чрез мобилно приложение на вашия телефон. Но ако имаме 
електронен подпис. Идеята на това досие е да ни осигури контрол върху данните, въвеждани от лекари и фармацевти, 
обясни Борис Костадинов от „Информационно обслужване“. 
Лекарите, работещи със Здравната каса, са задължени да въвеждат информацията за проведените дейности, иначе няма 
да получат заплащане от обществения фонд, обясни здравният министър д-р Асен Меджидиев. Същият ангажимент имат 
фармацевтите, които отпускат предписаните лекарства. Все още се работи по възможността за въвеждане на по-старите 
данни от медицинското досие на хората. Предвижда се и нова опция, която да дава достъп на човек до досието на 
детето му или до това на възрастните му родители.  
 
√ КЕВР приема решения, с които дава и правна възможност за експлоатация на интерконектора 
Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да приеме днес последните три  решения, с които се дава и правната 
възможност да започне търговската експлоатация на българо-гръцката газова връзка. Преди дни председателят на 
регулатора Иван Иванов посочи: 
"Експертите на комисията, в последната седмица особено, работят непрекъснато, за да може в петък комисията да 
изпълни и финалните решения, които са необходими на 1 октомври да бъде открит интерконекторът Гърция-България - 
Комотини-Стара Загора. Чрез въвеждането на интерконектора веднъж-завинаги България се освобождава от 
едностранна зависимост от един-единствен, независимо кой, доставчик". 
30 септември е последният ден, в който "Топлофикация София“ трябва да представи пред регулатора график за 
погасяване на задълженията си към „Булгаргаз“, които са над 300 милиона лева. Общинското дружество трябва да 
информира за всички действия, които предприема за подобряване на финансовото си състояние.  
 
√ БНБ увеличава нивото на антицикличния капиталов буфер - 2% през четвъртото тримесечие на 2023 г. 
Българската народна банка увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови 
експозиции, на 2% през четвъртото тримесечие на 2023 година, съобщиха от Централната банка. 
Показателят, който представя прогнозата на БНБ за бъдещи периоди, се изменя с дълъг срок на предизвестие, за да 
могат банките да осигурят необходимия ресурс. 
Буферът представлява оценката на БНБ за състоянието на икономиката и развитието ѝ. 
Заради влошаващата се икономическа ситуация, обоснована основно от високите енергийни цени и проблемите с 
веригите на доставки, БНБ прибегна до ново повишаване на антицикличния капиталов буфер за рискови експозиции или 
казано по друг начин – кредити, които има по-висок риск да не бъдат обслужени. 
Практически това означава, че Централната банка изисква от банките да бъдат готови за по-високо ниво на 
необслужвани кредити от настоящото. 
Промените в показателя се анонсират доста по-рано, за да могат банките да отговорят на новите регулаторни критерии. 
Към момента този буфер е половин процент, но от 1 октомври ще бъде 1 на сто. 
От началото на следващата година ще има още едно повишение до 1,5 %, като стъпките за това вече са известни. 
"Протичащият процес на бързо покачване на лихвените проценти в глобален мащаб ще намери отражение върху 
финансовото състояние на кредитополучателите посредством увеличението на разходите за обслужване на кредитните 
задължения", пише в съобщението на БНБ. 
И още: "Трайно запазилите се високи темпове на кредитен растеж и повишената несигурност в икономическата среда 
налагат увеличение на нивото на антицикличния капиталов буфер на 2,0% от 1 октомври 2023 г., с което да се засили 
устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално 
нарастване на необслужваните кредити и обезценките", посочва БНБ. 
 
√ Завръща се най-големият форум за производство на плодове и зеленчуци у нас 
Четвъртото издание на престижния форум ще се проведе на 11 октомври в Интер Експо Център 
Това е най-големият форум в страната за производство и реализация на плодове и зеленчуци се завръща. InteliFresh 
4.0 ще представи разнообразни решения в градинарството, насочени към по-голяма производствена ефективност и по-
добра пазарна ориентация. 
Датата е 11 октомври 2022, мястото – Интер Експо Център, София. Следвайки мотото си „От градината до щанда“, 
четвъртото издание на престижния бизнес форум ще срещне производители на плодове и зеленчуци с водещи търговци 
в страната, преработватели, както и с доказани доставчици на технологии и услуги. 

http://www.agroevents.eu/
http://www.agroevents.eu/
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Един от акцентите на форума е повишаване ефективността на стопанствата чрез въвеждане на нови сортове, технологии 
и средства за защита на продукцията и намаляване разходите. За ноу-хау се разчита основно на чуждестранен опит, като 
неразделна част от форума е и нарочна бизнес мисия от Нидерландия.Като лидер в производството, кооперирането и 
търговията, нидерландската страна ще има отделен панел в конферентната част на програмата, по време на която ще 
бъде споделен опит, иновативни технологии и цялостни решения в овощарството и оранжерийното производство. 
Желаещите да се свържат директно с чуждестранните компании ще имат възможност да направят това по време на 
отделна сесия за бизнес срещи. 
“Имаме повод да бъдем оптимисти. България е прекрасна страна за развитие на земеделие. Може би с една по-рязка 
реформа в сектора можем да постигнем по-сериозни резултати“, казва в ефира на “Нашият ден“ Николай Вълканов, 
управител на фондация "ИнтелиАгро". 
Войната и производството у нас 
“Войната беше катализатор в няколко направления. В голяма степен изместване на оранжерийните производства в 
северната част на света е било поради достъпа до евтин газ, именно липсата му сега може да бъде истински катализатор 
за промени. Защото не само извън сезонното производство може да се премести на юг, но то като цяло ще намалее“, 
посочва още той. 
Необходимост от технологично обновление 
“Стопанствата, които се занимават със зеленчуци, трябва да растат първо като площ, второ като добиви, трето като 
доходност от единица площ и единица вложен труд. Виждаме, че особено по отношение на труда, ефективността в 
нашите стопанства е значително по-ниска отколкото в други държави, с които се съревноваваме. Тук искаме да сложим 
акцент върху технологичното обновление“, казва още той в интервю на БНР и допълва: 
“По отношение на овощарството също виждам много сериозен момент на преструктуриране, тъй като близо една 
четвърт от градините са на възраст над 20 години, която малко или много ги извежда от стопански добиви. В тези 
градини би трябвало да започне един процес на обновление“. 
Чуйте пълния разговор в звуковия файл. 
 
√ Любомир Дацов: Няма да има икономическа криза в България през тази зима, дори предвиждам растеж 
Като гледам как се развиват нещата в Украйна, като че ли никой не иска да утихне този конфликт 
Като гледам как се развиват нещата в Украйна, като че ли никой не иска да утихне този конфликт. Това заяви пред БНР 
Любомир Дацов, който е финансов експерт и бивш заместник – министър на финансите. „ Ако той излезе извън 
границите на Украйна, тогава вече никой няма да може да прогнозира нещата. Ако всичко  продължи да се развива с 
тежестите в момента, инфлацията ще достигне 20 -22% в края на годината. Средно годишно ще бъде около 12%. Ако през 
следващата година има нормално развитие и не ни виси войната като камък на шията, инфлацията сама по себе си ще 
започне да спада. Повечето централни банки в САЩ и Европа започнаха  да взимат правилни решения и вдигнаха 
лихвите, започнах да се борят с нея. Това ще даде резултат. Правителствата се разграничават от ЕЦБ или от федералния 
резерв. Предлаганите фискални политики не отговарят на правеното от Централната банка. Няма еднопосочност на 
мерките и се забавя овладяването на инфлацията. От това, което чувам, се гласят да няма фискални правила, да харчат и 
през 2023 година, което е изключително лошо, ако бъде потвърдено от съвета на финансовите министри“. 
Всички говорят, че инфлацията в правителствата е следствие само на шок от недостиг в предлагането, обясни Любомир 
Дацов. „Но в същото време ЕЦБ вдига лихвите. Явно централните банкери оценяват ситуацията по различен начин. 2023 е 
много непредвидима за Европа. Инфлацията ще спадне, но какво ще се случи с икономическия растеж. Никой не знае 
колко време ще плащаме допълнителните щети“. 
Повечето хора са потресени от нивото на предизборните дискусии у нас, обясни експертът. „Повечето партии 
продължават да нямат това нещо, което се нарича политическа програма. Говорят си някакви неща, но ние не знаем как 
те наистина си представят нещата и как се ангажират“ 
Далеч сме от ситуация, в която да няма пари за пенсии, но да правим дългове във време, в което икономиката бумти и 
почти няма безработица, заяви той. „Ние не се намираме в икономическа криза. Търсенето е голямо и има потенциал за 
икономически растеж“. 
Дацов смята, че ще се състави кабинет след изборите, дори и да не е толкова устойчив. „Предизвикателствата за зимата 
са доста. Новият кабинет трябва да овладее бюджета. Последните две години разбиха балансите, които съществуваха в 
него. Другото предизвикателство е да правим реформите с по-голяма скорост, за да има по- висока ефективност на 
разходите и на работата на държавата. Надявам се да има правителство, което малко да се меша на частния бизнес“. 
Експертът не прогнозира икономическа криза през тази зима. „Дори предвиждам икономически растеж, макар и малък в 
България. Ще бъде в порядъка на около 2%. Въпросът е да има политика, която да овладее инфлацията, защото тя е 
нещо, което си взима всеки ден, хапе и изяжда“ 
Цялото интервю на Снежана Иванова с Любомир Дацов може да чуете в звуковия файл. 
 
√ Европейска нощ на учените в 25 града у нас 
Над 25 града в страната ще са домакин на тазгодишното издание на Европейската нощ на учените.  
Фокус на събитията тази година е стъклото - най-универсалният материал в човешката история.  
Учени от различни градове ще правят демонстрации, ще изнасят лекции и ще разказват за новите открития.  
Организаторите обещават, че всяко събитие ще може да бъде проследено през интернет. Там има по-подробна програма 
по градове и часове.  
Европейската нощ на учените ще се проведе в над 300 града в Европа и по света. 

https://bnr.bg/post/101712010/nikolai-valkanov
https://bnr.bg/post/101712409/lubomir-dacov
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√ Рязко влошаване на бизнес нагласите в ЕС през септември, но при стабилизация в България 
Икономическите нагласи в еврозоната и в целия Европейски съюз се влошиха за пореден месец през септември с оглед 
спада както на бизнес, така и на потребителското доверие заради опасенията, свързани с растящата инфлация и 
покачващите се лихви, както и заради отслабващите икономически перспективи и задълбочаващата се енергийна криза в 
резултат на руската инвазия в Украйна. Влошаване бележат всички водещи икономически сектори, включително 
индустрията, сферата на услугите и търговията  а дребно. 
Това показват резултати от последно проучване на Европейската комисия, оповестени в четвъртък. 
За България обаче проучването на ЕК отчита известна стабилизация на икономическите нагласи, но подобно на целия ЕС 
- влошаване на доверието на потребителите. 
Индексът, измерващ икономическото доверие в рамите на ЕС (ESI), се понижава през септември до 92,6 пункта от 96,1  
пункта през август, докато съответният индекс за еврозоната спада до 93,7 от 97,3 пункта при очаквания за по-умерено 
понижение до 95,0 пункта. Това са най-ниските нива на икономическо доверие от ноември 2020 г. насам. 
Очакванията за продажните цени се повишиха и в четирите водещи бизнес сектора, като повишение бележат и 
потребителските ценови очаквания на фона на растящата инфлация на стария континент. 
Индексът на потребителското доверие в еврозоната се влоши през септември до -28,8 пункта от -25,0 пункта през август, 
а в рамките на целия ЕС - до -29,9 от -26,4 пункта. Това представляват рекордни дъна на потребителското доверие, 
откакто Европейската комисия разполага с този тип данни от далечната 1985 г. 
Индексът на икономическите нагласи на ЕК за България обаче стабилизира през септември на ниво от 99,1 пункта, 
отчетено през август. Индексът на доверието в индустрията се стабилизира на ниво от -1,7 пункта, докато в сферата на 
услугите се подобрява до 12,0 от 9,5 пункта, при търговията на дребно - до 13,2 от 11,2 пункта, а строителството - до -12,0 
пункта от -14,0 пункта. 
Подобно на данните за целия ЕС, индексът на потребителското доверие в България се понижава през септември до -30,8 
пункта от -28,5 пункта през август, влошавайки се втори пореден месец. 
Индексът, измерващ очакванията за заетостта и трудовия пазар (EEI), бележи понижение през септември в рамките на 
Европа, като за целия ЕС спада до 106,4 пункта от 107,2 пункта, а в еврозоната - до 106,7 от 107,9 пункта месец по-рано. 
За България индексът на заетостта, определян от ЕК, обаче се повишава през септември до 111,8 пункта от 110,9 пункта 
през август. 
Въведеният преди време нов показател за икономическа несигурност на Европейската комисия (EUI) се понижи в ЕС през 
септември до 28,4 пункта от 24,5 пункта през август, а в рамките на еврозоната - до 29,3 от 25,4 пункта месец по-рано. 
Показателят на ЕК за икономическа несигурност в България пък се повиши през септември до 14,5 пункта от 12,0 пункта 
през август. 
 

 
 

√ Макрон се отказа от увеличаване на възрастта за пенсиониране на 65 години 
Френският президент Еманюел Макрон реши да не настоява за повишаване на възрастта за пенсиониране до 65 години в 
законопроекта за бюджета догодина, отхвърляйки по този начин своята идея, която разгневи профсъюзите и раздели 
неговия центристки съюз, съобщава "Файненшъл таймс". 
Ходът показва как Макрон е принуден да се бори с доста по-силна опозиция през втория си управленски мандат, след 
като партията му загуби мнозинството си в парламента през юни. 
Крайно дясната партия на Марин льо Пен и левият алианс, воден от Жан-Люк Меланшон, са против повишаването на 
възрастта за пенсиониране, така че Макрон ще трябва да намери съюзници в центъра, ако иска тази реформа да мине. 
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Премиерът Елизабет Борн каза по-рано в четвъртък пред Франс Прес, че правителството ще започне преговори с 
профсъюзи, работодатели и други политически партии с оглед на приемането на закона през следващите месеци. 
Като цяло правителството все още иска да повиши възрастта за пенсиониране на 65 от настоящите 62 години, което беше 
едно от предизборните обещания на Макрон, смятано от него за ключово за подобряване на публичните финанси на 
Франция. 
"Ние избрахме диалога и консултациите", каза Борн. 
Отстъплението от тази идея идва в момент, когато твърдолевият профсъюз CGT провежда Ден на национална стачка в 
четвъртък, за да протестира срещу пенсионната реформа и да призовава за по-високи заплати на фона на кризата с 
разходите за живот. 
Шефът на CGT Филип Мартинес каза пред телевизия France 2, че профсъюзът ще продължи натиска: "За нас това е 
отправна точка за насока". 
 
√ Финландия затвори границите си за руски туристи 
Финландия затвори от днес границите си за руски туристи, съобщи БТА.  
Страната беше последната в Европейския съюз, която още допускаше руски граждани без приемливи основания за 
пътуването. От полунощ там могат да влизат само руснаци, които работят във Финландия, посещават университет или 
имат роднини. 
Границите  за руснаци вече затвориха съседните на Русия Полша и прибалтийските републики. 
 
√ На фона на финансовите трусове на Острова Тръс брани бюджета 
Британският премиер Лиз Тръс защити решението на правителството за бюджет, който се основава на съкращаване на 
данъците и допълнителни правителствени заеми – ход, който предизвика трусове по валутните пазари и доведе до 
намесата на Английската централна банка (АЦБ, Bank of England/Банк ъф Инглънд), за да успокои пазарите и 
инвеститорите. 
Лиз Тръс се появи за първи път публично, откакто в петък министърът на финансите Куази Куартенг представи бюджета в 
парламента. В серия от интервюта за много локални радиостанции на Би Би Си, премиерът настоя, че "решителните 
мерки на правителството в икономическата му политика ще помогнат на Великобритания да върви напред": 
"Моята позиция е, че ние трябва да вземем решителни мерки да помогнем на хората тази и следващата зима. Разбирам, 
че семействата изпитват трудности с енергийните сметки и ние трябва да вземем спешни мерки нашата икономика да 
бележи растеж и да се справим с инфлацията. Разбира се, това изисква спорни и трудни решения". 
Интервютата на Тръс не промениха с нищо обстановката. Паундът продължава да е слаб на валутните борси. 
Кредиторите почти престанаха да предлагат ипотечни продукти. А ако вчера не се бе намесила Английската централна 
банка с изкупуване на дългосрочни държавни облигации, пенсионните фондове щяха да обявят несъстоятелност. 
Междувременно бившият управител на АЦБ Марк Карни заяви, че с действията си правителството подкопава усилията на 
банката. Министърът на финансите в сянка от Лейбъристката партия Рейчъл Рийвс дори заяви, че след интервютата на 
Лиз Тръс е още по-лошо, защото тя не е успяла да отговори на въпросите за пенсиите и ипотеките. 
Рийвс отново призова колегите си депутати от управляващата Консервативна партия да се присъединят към искането на 
лейбъристите незабавно да бъде свикан парламента, заради кризата. Макар и много от торите да не харесват бюджета 
обаче все още не е ясно дали са готови да тръгнат на бунт срещу премиера. 
Те изглежда са по-склонни да изчакат повече подробности за плановете на правителството, които ще бъдат изложени на 
23 ноември. Бившият финансов министър Кен Кларк обаче смята, че ако паундът "потъне" още повече, правителството 
ще трябва да се откаже от някои от мерките. 
 
√ Путин подписа укази за признаване на Запорожка и Херсонска области за независими 
Зеленски свиква заседание на украинския Съвет за национална сигурност и отбрана 
На тържествена церемония в Георгиевската зала в Кремъл ще бъдат подписани договорите за присъединяване към Русия 
на самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народна република и контролираните от руската армия Херсонска и 
Запорожка област в Украйна. Кореспондентът ни в Москва Ангел Григоров с подробностите.  
Началото на церемонията е обявено в 15:00ч. московско и българско време. Говорителят на Кремъл Дмитрий Пеков 
съобщи, че се очаква обширно изказване на Владимир Путин. В същото време Песков уточни, че не става дума за 
годишното послание на държавния глава към Федералното събрание. След церемонията е планиран голям митинг на 
Червения площад с участието на президента. Очаква се процедурата по присъединяването на новите територии да 
приключи следващата седмица. Първо, конституционният съд ще провери дали договорите съответстват на основния 
закон на страната. При положително становище на съда президентът ще внесе в Държавната дума както договорите, така 
и проект на федерален конституционен закон за приемане на нови субекти в състава на Руската федерация. Думата 
трябва да ратифицира документите на заседанието си на 3 октомври. Още на следващия ден те трябва да бъдат 
одобрени от Съвета на федерацията и накрая подписани от държавния глава.  
 
√ СС на ООН гласува резолюция, осъждаща референдумите за анексиране на украински земи 
Съветът за сигурност на ООН ще гласува тази вечер резолюция, осъждаща референдумите за анексиране украинска 
територия. Късно снощи руският президент Владимир Путин подписа укази, с които признава независимостта на 
Херсонска и Запорожка област. 
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Според Кремъл, за да бъдат присъединени Херсонска и Запорожка област към Русия е необходимо първо те да бъдат 
признати за независими субекти на международното право. Останалите две области, които се очаква да бъдат 
присъединени към Русия, Донецка и Луганска област, бяха признати от Москва за независими държави още през 
февруари, преди нахлуването на руските сили в Украйна. В четирите области бяха организираха референдуми за 
анексиране, които бяха отхвърлени като измама от Запада. Президентът Путин обвини западните държави, че подготвят 
сценарии за разпалване на нови конфликти на постсъветското пространство. 
Според Путин съществуващите конфликти, като този между Русия и Украйна, са резултат от разпадането на Съветския 
съюз. По думите му в момента пред очите ни се формира по-справедлив световен ред, а проблемите произтичат от 
нежеланието на Запада да приеме този процес.  
Украинският президент Володимир Зеленски заяви от своя страна, че Украйна ще възстанови териториалната си цялост. 
Той свика спешно заседание на Съвета за национална сигурност и отбрана, без да разкрива подробности. Във вечерното 
си видеообръщение Зеленски предупреди и че анексирането няма да донесе желаните резултати на Москва.  
"Русия няма да получи нова територия от Украйна и ще стане част от тази катастрофа, която донесе на окупираните 
територии. Цената на това, че един човек иска да продължи войната, ще бъде тази, че руското общество ще остане без 
нормална икономика, достоен живот и без уважение към каквито и да било човешки ценности. Това все още може да 
бъде прекратено, но за да се случи, трябва да бъде спрян този човек в Русия, който желае войната повече от живота".  
Преди това украинският президент записа специално обръщение към народите в Русия, като ги призова да се 
съпротивляват на обявената частична мобилизация в армията:  
"Никой не трябва да участва в позорната война. Дагестанците не трябва да загиват в Украйна, чеченците, ингушите, 
осетинците, черкезите и всеки народ, който се оказва под руски флаг.  Вие знаете КОЙ ги изпраща да воюват. Този, който 
го прави, иска да ги превърне... В тела В метални ковчези".  
В Съвета за сигурност на ООН днес ще има гласуване на резолюция, която осъжда референдумите в Украйна. Очаква се 
тя да не бъде приета, тъй като Русия ще използва правото си на вето. Целта ни е "да осъдим фалшивите референдуми, да 
призовем страните членки да не признават каквито и да било изменения на Украйна и да накараме Русия да изтегли 
войските си от Украйна", заяви постоянната представителка на САЩ в ООН Линда Томас-Грийнфийлд. 
Генералният секретар на Организацията Антониу Гутериш настоя  Москва да се откаже от плановете за присъединяване 
на четири украински области, защото  влиза в нарушение на хартата на ООН и на международното право: 
"Искам да подчертая, че така наречените референдуми в окупираните региони бяха проведени по време на активни 
бойни действия и противоречие с украинската конституция. Те не могат да бъдат наречени истинско волеизявление на 
народа и, ако Русия реши да изпълни намеренията си, ще застраши още повече шансовете за мир". 
 
√ МВФ: Светът е изправен пред най-големия продоволствен шок от повече от десетилетие 
Сега светът е изправен пред продоволствена криза, поне толкова сериозна, колкото тази, която беше преживяна преди 
повече от десетилетие, като продоволствената несигурност ще се влоши, предупреди Международният валутен фонд, 
призовавайки за решителен и координиран подход, съобщава агенция Блумбърг. 
Въпреки че цените на храните спаднаха през последните месеци, продоволствената несигурност вероятно ще се влоши 
поради множество фактори, включително затруднения в доставките, предизвикателства пред реколтата в Украйна и 
високи цени на торове и енергия, се казва в доклад на МВФ, публикуван в четвъртък. Тази хранителна криза е поне равна 
на кризата, наблюдавана през 2007-2008 г., която предизвика сериозен недостиг на храна и много смъртни случаи и 
доведе до социални и политически вълнения, се казва в доклада.. 
Четиридесет и осем страни са идентифицирани като най-засегнати от кризата поради значителния натиск върху 
платежния им баланс, острата продоволствена несигурност, а регионът Сахел и други части на Субсахарска Африка са 
изправени пред най-лоши перспективи. Освен мащаба на страданието, разходите за техните икономики се изчисляват на 
милиарди, посочи базираната във Вашингтон международна финансова организация. 
"Комбинираните ефекти от увеличените цени на храните и енергията и ограниченията в предлагането не само понижават 
жизнения стандарт, но също така е вероятно ще увеличат бедността и ще понижат дългосрочния растеж, потенциално 
подхранвайки социални вълнения и широкомащабна миграция“, смята авторите на доклада на МВФ. 
Силно несигурната перспектива, намаляващите запаси от храна и негативните перспективи за оризовите реколти също 
ще натежат на пазарите, посочват те. Това е в допълнение към климатичните сътресения, конфликтите и пандемията от 
Covid-19, които доведоха до нарастваща продоволствена несигурност през последните пет години. 
В момента Фондът обмисля въвеждането на т. нар. "прозорец при продоволствен шок" (food-shock window). Новото 
финансов съоръжение за страни, засегнати от продоволствена криза, ще бъде достъпно 12 месеца след одобрението. 
Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева заяви миналата седмица, че "няма съмнение", че бордът на 
фонда скоро ще го одобри. 
 
БТА 
 
√ Има пари за модерно дигитално земеделие, заяви министър Александър Пулев на конференция в Пловдив 
Сегментът на селското стопанство е най-ключов за иновациите и растежа. IT и земеделието трябва да станат общо ядро, а 
ние да намерим правилните финансови инструменти спрямо него. Това каза министърът на иновациите и растежа 
Александър Пулев в Пловдив на конференцията за интелигентно земеделие "Поглед в бъдещето", съобщиха от 
пресцентъра на ведомството. 
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По думите на Пулев във Фонд на фондовете се управляват около 2 млрд. лева ресурс, главно от структурните фондове на 
ЕС, но има и участие от страна на държавата. Основните направления са две - около 80 процента от средствата са за 
директно кредитиране, а другите 20 процента са с фокус върху дялови инвестиции, където ресурсът е около 250 млн. 
лева. Министърът обясни, че и по двете направления може да се кандидатства за високотехнологични иновации в 
земеделието. 
По отношение на възможностите от Българската банка за развитие, министърът посочи, че за сектор "Земеделие" има 
специализирани продукти за лизинг и покупка на всякакъв вид техника на много добри условия за срок от 8 години, 
който е нетипичен за търговските банки.  
Другата основна цел на Министерството на иновациите и растежа, която Пулев изтъкна, е създаването на стратегически 
партньорства. "Преди няколко седмици имах честта да участвам в делегация на президента Румен Радев при 
посещението му до Обединените арабски емирства. Там подписахме меморандум за стратегическо партньорство в 
областта на технологиите с водещата технологична организация на ОАЕ, G42. Фокусът бе именно изкуственият интелект и 
роботиката", припомни министърът. Той поясни, че земеделието е един от основните фокуси на организацията, чиито 
представители са на посещение в столицата от вчера. 
Александър Пулев обърна внимание и на глобалните тенденции по отношение на планираните инвестиции за иновации 
в селското стопанство, земеделието и хранителната индустрия. Той изнесе данни за повишаване на инвестициите в обем 
от 15 млрд. долара – ръст от три пъти до 2025 г. Очаква се до 4 пъти да нараснат и разходите за технологии с изкуствен 
интелект – от 1 милиард долара през 2020 г. до 4 милиарда долара през 2026 г. До 4,5 милиарда долара се очаква да 
достигне и най-бързо развиващият се технологичен сегмент на селското стопанство – мониторингът чрез използването на 
т.нар. Интернет на нещата. 
Според данни на ООН, до 2050 г. световното население ще се увеличи с 2 милиарда души, което изисква 60 процента 
увеличение на хранителната производителност, за да се изхранят толкова хора. 
Конференцията за интелигентно земеделие #AGRO 4.0 "Поглед в бъдещето" се провежда под егидата на Министерство 
на земеделието, като в рамките на събитието бяха обсъдени европейските и национални политики за цифрово 
земеделие 2021-2027 г., възможностите за финансиране на цифровата трансформация на агросектора и селските райони. 
 
√ Спедиторски асоциации от Югоизточна Европа обсъждат в София проблемите и предизвикателствата пред сектора 
С международна конференция на спедиторски асоциации от региона на Югоизточна Европа отбеляза вчера 
Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) 30-годишнината от своето създаване. Домакин на форума, 
който протича под надслов "Дигитализация, Мултимодалност, Устойчивост" е София, а целта му е да привлече 
вниманието на държавата и обществото върху проблемите на сектора, както и да изтъкне неговата значимост за 
икономиката на България и региона.  
Събитието откриха председателят на Управителния съвет на НСБС Цветин Тодоров и заместник-председателят Иван 
Петров, който е и президент на Международната федерация на спедиторските сдружения (FIATA - ФИАТА). Двамата 
отбелязаха необходимостта от развитие на този сектор, отговарящо на европейските и световните стандарти, както и 
очертаха някои от основните предизвикателства пред него. Сред тях те посочиха промяната в структурата на 
спедиторския сектор заради кризите около COVID-19, цените на горивата и войната с Украйна.  
Дигиталната трансформация в транспортния сектор, проблемът с кадрите и възможностите за неговото решение, както и 
основните насоки, в които работи браншовата организация, също бяха сред засегнатите теми.  
Във форума участват както представители на ръководството на НСБС, сред които заместник-председателят на 
Управителния съвет Явор Панталеев, председателят на Контролния съвет Ирина Великова, директорът Момчил Антов, 
така и други представители на бизнеса от България и региона на Югоизточна Европа. 
Националното сдружение на спедиторите в България 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 организацията е развитието на този сектор, като 
през последните години една от основните каузи е запазването и създаването на високо квалифицирани кадри, от 
каквито секторът се нуждае. За целта към организацията функционира и специален обучителен център.  
На 30 септември форумът ще продължи със заседание на работните групи за автомобилен и железопътен транспорт към 
FIATA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bta.bg/bg/news/economy/335090-chetirinayseta-mezhdunarodna-konferentsiya-na-speditorskite-asotsiatsii-ot-regio
https://www.bta.bg/bg/news/economy/20363-Ivan-Petrov-e-noviyat-prezident-na-Mezhdunarodnata-federatsiya-na-speditorskite
https://www.bta.bg/bg/news/economy/20363-Ivan-Petrov-e-noviyat-prezident-na-Mezhdunarodnata-federatsiya-na-speditorskite
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/332887-zalogat-za-badeshteto-e-v-multimodalnostta-digitalizatsiyata-i-infrastrukturata
https://www.bta.bg/bg/news/economy/330192-svetovniyat-kongres-na-mezhdunarodnata-federatsiya-na-speditorskite-asotsiatsii-
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√ През 2021 г. доходите от заетост в ЕС доближават нивата отпреди пандемията, сочат ранните оценки на Евростат 
 

 
Графика: Евростат 

 
През миналата година средният разполагаем доход на домакинствата в Европейския съюз се е увеличил с 3,6 на сто в 
сравнение с 2020 година. Доходът от заетост се е увеличил рязко във всички квинтили (части) от населението, но остава, 
макар и с малко, под нивата си отпреди пандемията, докато коефициентът на риск от бедност запазва равнището си. 
Това сочат ранните оценки на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й. 
Пандемията от коронавирус предизвика значително намаляване на икономическата активност, като временно бяха 
затворени някои бизнес сектори, което доведе до безпрецедентно увеличение на отсъстващите служители или на тези, 
работещи на намалено работно време. В следствие служителите претърпяха загуби в доходите си от заетост, а 
правителствата бяха принудени да въведат схеми за временна подкрепа, за да компенсират въздействието на криза. 
Ранните прогнози за 2021 г. показват положително развитие в разпределението на доходите и значителни ръстове за 
домакинствата с ниски доходи. Това е в съответствие с основните тенденции на пазара на труда и значителното 
намаляване на броя на работниците, засегнати от временните мерки за контрол на болестта. Освен това в много 
държави членки продължиха да се прилагат схеми за социална защита на населението, насочени към стабилизиране на 
заплатите и доходите на домакинствата. 
Коефициентът на риск от бедност запазва стойностите си 
Нивото на риск от бедност в ЕС е запазило стойностите си през 2021 г., но ситуацията варира в различните страни членки, 
особено когато се оценяват кумулативните ефекти, гласи ранната оценка на Евростат. 
През 2021 г. 95,4 милиона души в Европейския съюз, което се равнява на 21,7 процента от населението му, са били 
изложени на риск от бедност и социално изключване, информира по-рано Евростат, припомня БТА. Това означава, че 
тези хора са били подложени на поне един от трите социални риска, които се свързват с бедността и социалното 
изключване - били са изложени на риск от бедност, от тежки материални и социални лишения или са живели в 
домакинство с много ниска икономическа активност (лицата в трудоспособна възраст в това домакинство са заработили 
20 процента и по-малко от нормалния брой работни часове), отбелязва статистическата служба на ЕС. 
България е на второ място сред страните от ЕС по този показател. През миналата година 32 на сто от хората у нас са били 
изложени на риск от бедност и социално изключване, показаха по-рано през този месец данни на Евростат.  
В сравнение с предпандемичната 2019 г., през 2021 г. сред държавите от Съюза, за които фигурират данни, в 5 е 
регистрирано увеличение на нивото на бедност, от които 4 са статистически значими: Гърция, Хърватия, Латвия и 
Нидерландия. 
В 11 държави от ЕС равнището на бедност е без промяна, а в други 7 е намаляло: Финландия, Кипър, Германия, Литва, 
Румъния, Швеция и България. 
 
√ Европейската комисия очаква държавите от ЕС да извършат изпитания за устойчивост на енергийната 
инфраструктура 
Европейската комисия съобщи, че предстои държавите от ЕС да извършат изпитания за устойчивост на европейската 
енергийна инфраструктура след установяването на течове по газопровода "Северен поток". 
Най-важно е да знаем кой е извършил саботажа срещу газопровода, за да преценим какви мерки са необходими, заяви 
говорител на комисията на пресконференция. По неговите думи държавите ще оценят доколко инфраструктурата за 
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пренос на енергия отговоря на изискванията за защита от саботажи, хибридни действия и терористични удари. Ще бъде 
оценено и въздействието от подобни събития върху единния пазар. 
Очаква се държавите сами да определят показателите за оценка на състоянието на инфраструктурата и сроковете на 
проверките, уточни говорителят. Работата по проверките е възложена на еврокомисаря по вътрешните работи Илва 
Йохансон, уточни той. 
 
√ Потреблението на енергия в селското и горско стопанство в ЕС се е увеличило през 2020 г. 
 

 
Графика: Евростат 

 
Общото потребление на енергия в ЕС през 2020 г. е с 6 процента по-малко в сравнение с 2019 г. Въпреки това се 
наблюдава леко увеличение (+1 процент) в потреблението на енергия от сектора на селското и горското стопанство, 
които представляват 3 процента от общото потребление на енергия в ЕС през 2020 г. Това сочат данни на Евростат, 
публикувани вчера. 
Намаляването на потреблението на енергия е цел още преди настоящата енергийна криза. Освен това пандемията от 
Ковид-19 промени навиците ни за потребление на енергия, като затвори работните места и увеличи времето, което 
много хора прекарват у дома. Докато някои сектори като въздушния транспорт бяха сериозно засегнати, други като 
селското и горското стопанство обаче не бяха. 
С изключение на Швеция (+1 процент), всички държави членки на ЕС регистрират намаление на общото потребление на 
енергия през 2020 г. в сравнение с 2019 г. Най-резки темпове на спад са отчетени в Люксембург (-14 процента), Испания 
(-11 процента) и Италия (-9 процента). В другия край на обхвата на намаления, най-ниските темпове на промяна се 
наблюдават в Румъния (-1 процент), Унгария и България (и двете -2 процента). 
Но по отношение на енергията, консумирана от селското и горското стопанство, нещата стоят различно. Между 2019 г. и 
2020 г. имаше резки темпове на увеличение в редица държави членки, по-специално Малта (+10 процента), Португалия 
(+8 процента) и Хърватия (+6 процента). Имаше и някои държави членки, в които потреблението на енергия от сектора на 
селското и горското стопанство е намаляло, като най-резките темпове на спад са в Белгия (-11 процента), Швеция (-6 
процента) и Румъния (-5 процента). 
За сравнение, най-големият дял от общото потребление на енергия от селското и горското стопанство през 2020 г. е 
в Нидерландия (9 процента), следвана от Полша и Латвия (и двете по 6 процента). Стойността за Нидерландия отразява 
важната роля на оранжерийното производство на плодове, зеленчуци и градински растения. Най-малки дялове са 
отчетени в Люксембург, Словакия и Малта (по 1 процент). 
 
√ Вицегуверньорът на Хърватската национална банка пред БТА: Пандемията, инфлацията и земетресението от 2020 г. 
не ни отклониха от пътя към еврото 
Хърватия приема еврото от 1 януари 2023 г. и макар националната валута куна да отива в историята на паричната 
политика на страната, в Загреб са уверени, че единната валута ще донесе много повече ползи. Това стана ясно от 
интервю, което вицегуверньорът на Хърватската национална банка даде специално за БТА след срещата си във вторник с 
българската делегация в хърватката столица, водена от вицепремиера по управление на европейските средства Атанас 
Пеканов. 
Страната е приела своя план за въвеждане на еврото през 2017 г. и досега, въпреки трудностите, породени от 
пандемията, инфлацията, както и земетресението в Загреб през 2020 г., не е спирала да върви към еврозоната. На 1 юни 
т.г. Загреб получи положителен доклад за присъединяването към единната валута, а на 12 юли решението стана 
окончателно. 
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Пред БТА Михаел Фауленд заяви, че банките и платежните системи в страната вече са изцяло готови за въвеждането на 
еврото, като разкри и подробности по отношение на това докога и при какви условия ще се заменят куни срещу евро. Той 
уточни, че влоговете и депозитите в банките в страната автоматично и без разход за клиентите ще бъдат превалутирани. 
Фауленд посочи още, че страната е решила върху монетите от 1,2 и 5 евроцента да изобрази букви от глаголицата, които 
са Х (лат. H) и Р (лат. R), както се съкращава името на страната. 
С вицегуверньора на Хърватската национална банка разговаряме и за това какво различава българския и хърватския път 
към еврото, колко дълго ще може да се обменят куни за евро и каква ще е първата му покупка с единната валута на 1 
януари 2023 г. 
Следва пълният текст на интервюто: 
- Г-н Фауленд, на 1 януари Хърватия ще приеме официално еврото, ще ви липсва ли националната ви валута - куната? 
- От една страна ще ми липсва. Но знаете ли, еврото носи толкова много ползи за Хърватия, че вече нямаме никакво 
намерение да забавим този процес. Всъщност това е така от самото начало, когато беше направен анализът разходи-
ползи за това как ще се отрази този процес на страната ни. Този въпрос, който задавате, често се коментира и аз винаги 
казвам - да, ще ни липсва куната, защото това е част от нашата парична история, от нашия суверенитет и това е 
естествено. 
От друга страна с приемането на еврото получаваме толкова много ползи в сравнение с разходите, когато говорим за 
икономиката като цяло. В тази връзка нямаме никакво съмнение дали да въведем еврото и това да стане възможно най-
скоро. 
- Какво ще бъде първото нещо, което ще си купите с евро, когато страната влезе в еврозоната? 
- Първото нещо? Наистина зависи. Най-вероятно ще е хляб или нещо друго в пекарната. Това е първото нещо, което 
обикновено правим на 1 януари, защото много от магазините са затворени, а в същото време голямата част от пекарните 
работят. 
- Какво беше най-трудното предизвикателство пред Хърватия по пътя на страната към еврозонта? 
- Това не е въпрос, на който може да се отговори с едно или две изречения. Процесът по нашето присъединяване 
започна още през 2017 г., което са повече от пет години, и беше съпътстван с много предизвикателства през цялото това 
време. 
В самото начало беше много важно да изясним какво трябва да бъде направено в този процес, който не е щателно 
разписан - какво трябва да направи Хърватия, за да задоволи определени критерии, за да може да бъде приета във 
валутния механизъм ЕРМ 2. С хода на времето тези неща започнаха да се изясняват и към средата на 2018 г. вече 
знаехме какво е необходимо. 
През 2019 г. вече бяхме готови да изпратим писма за намерение за влизане е в т.нар. чакалня за еврозоната. Година по-
късно, през 2020 г., вече влязохме в ЕРМ 2. 
Именно тази неяснота около процеса беше едно от предизвикателствата в началото. В по-късната фаза на пътя ни към 
еврото, точно преди да влезем в ЕРМ 2, предизвикателствата бяха свързани с пандемията, която стартира в периода 
февруари-март 2020 г. За нещастие в Загреб се случи и голямо земетресение, отново в този период, и тогава се появиха 
мнения дали Хърватия ще успее да влезе в чакалнята на еврозоната, просто защото изведнъж нещата вече се бяха 
променили.  
В разговорите ни с Европейската комисия в този период ясно заявихме, че сме отдадени на това да изпълним всички 
условия, които са поставени преди нас, включително и да преодолеем настъпилите събития, които бяха извън нашия 
контрол. 
Тези наши намерения бяха посрещнати с разбиране от страна на Комисията и тогава Хърватия заедно с България бе 
приета в ЕРМ 2. 
Периодът след това, в който участвахме в механизма, беше нещо, с което бяхме свикнали - да поддържаме стабилни 
нива на националната ни валута спрямо еврото. За да сме членове на еврозоната, трябва да изпълняваме 
Маастрихтските критерии, като един от тях е инфлацията (ценовата стабилност - бел. р.). Виждате какво се случва през 
последната година - нарастващи енергийни цени, скок в цените на храните, което води до ръст на инфлацията, която сега 
е глобален феномен. 
Има много причини, поради които това нарастване на цените се случва, за които няма да говоря в подробности, но това 
се отрази и на Хърватия. Заради тези тенденции отново се появиха мисли дали страната ще се справи с всички 
Маастрихтски критерии и в частност с инфлацията.  
За щастие успяхме да покрием тези изисквания. През всичките тези години досега инфлацията никога не е била проблем 
в Хърватия още от началото на 90-те години на миналия век. През това време инфлацията е била винаги едноцифрена и в 
рамките на около 2 процента и въпреки че през последната година цените нараснаха, шокът беше симетричен и така 
успяхме да изпълним критерия за ценовата стабилност. 
- Г-н Фауленд, приехте българската делегация, водена от вицепремиера по управление на европейските средства 
Атанас Пеканов. Имаше ли някакъв конкретен съвет или тайна рецепта, които споделихте с представителите на 
българската страна? 
- Няма някаква конкретна тайна рецепта. Това, което споделих с българските ни колеги, са стъпките по нашия път, 
темпото, с което сме вървели в посоката и каквa е била нашата конкретна програма. Това, което ми разказаха те, е, че по 
много от въпросите България и Хърватия се намират на сходни позиции, но поради обективни причини този процес в 
България се осъществява малко по-бавно. Това не означава, че еврото (въвеждането му в България - бел. р.) е в опасност. 
В крайна сметка е важно да се знае, че за да може да се случи приемането на еврото, са необходими много техническа и 
оперативна работа и настройки, свързани с икономиката, банковата система, отделните министерства, както и в частния 
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сектор. Вашата делегация прояви интерес именно към това кога този технически и оперативен аспект от нещата трябва 
да бъде задействан.  
В Хърватия, конкретно, започнахме тези дейности преди година, макар да имаше мнения, че те ще отнемат и по-дълго 
време. През септември и октомври миналата година разгърнахме нашия план на пълна скорост. Това, което може да се 
каже от нашия опит, е, че всички тези оперативни стъпки за въвеждане на еврото могат да бъдат извървяни за период от 
около 15 месеца. 
- Смятате ли, че банковият и частният сектор вече са готови за въвеждане на еврото? 
Да, както казах, този процес вече стартира преди година и вече сме в неговите последни етапи. Банките имат много 
работа, свързана с техните ИТ и платежни системи, като в момента те провеждат редица тестове в тази връзка. Мога да 
кажа, че финансовите институции са в много добра позиция да осъществят задаващата се в началото на следващата 
година промяна. 
- Автоматично ли ще се превалутират депозитите и заемите на хората и фирмите от куни в евро? 
- Да. По този процес работим активно, за да обясним на обществеността всичко това. Това, което ще се случи, ако някой 
има депозит или заем в куни, то те автоматично ще преминат в евро на 1 януари без никакви разходи за хората и бизнеса 
и при фиксиран обменен курс. Превалутирането няма да изисква никакви допълнителни стъпки от потребителите, така че 
те наистина могат да бъдат спокойни.  
Единственото нещо, което изисква действие, е смяна на сумите, които гражданите държат в наличност. Тези кешови 
наличности трябва да бъдат обменени. В тази връзка разговаряхме с банките, че който и да дойде, ще трябва да обърне 
куните в евро, без да се изискват допълнителни такси. 
- За какъв период в Хърватия ще може да се обменят куни за евро от страна на гражданите и бизнеса? 
- В търговските банки куните ще могат да се обменят за период от една година. Това ще може да става и в офисите на 
нашите пощи, както и на местата, където компанията "Фина" има свои обекти. Причината да включим пощите и "Фина" е 
да увеличим мрежата от места, така че това да се случва и на по-отдалечени места, каквито са нашите острови (в 
Адриатическо море - бел. р.), и по-отдалечени места, където може да няма банков клон, но има такъв на пощите. Във 
всички споменати дотук обекти ще може да се обменят куни за период от една година. 
След като тази година изтече, всеки ще може да дойде в Хърватската национална банка и да обмени куни в евро за 
неограничен период от време, като това ще важи само за банкнотите. За монетите срокът за обмяна ще бъде още две 
години. 
- Забелязват ли се вече положителните страни или ръст в инвестициите от приемането на еврото, макар още няколко 
месеца формално да не сте част от еврозоната? 
По отношение на инвестициите, не мога да кажа, че има някаква кой знае колко различна динамика след обявяването на 
решението. Това, което получихме като сигнал, дойде от агенциите за кредитен рейтинг, които почти веднага след това 
увеличиха кредитния рейтинг на Хърватия, което до голяма степен беше очаквано.  
- Какви символи ще има върху хърватските евромонети? 
Ще имаме четири мотива с още един, който ще стои на заден фон. На монетата от 2 евро ще бъде изобразена картата на 
Хърватия, а на тази от 1 евро - дивото животно златка (Mаrtes), което на хърватски е "куна", точно както е и името на 
националната валута на страната. На монетите от 50, 20 и 10 цента ще бъде изобразен хърватският изследовател Никола 
Тесла. Монетите от 5, 2 и 1 цента ще бъдат със символи от глаголицата, с изобразени букви Х и Р. На заден фон на всички 
споменати моменти ще покажем нашия герб, който изобразява шахматна дъска. 
 
√ Рекордно високо равнище на производствената инфлация в Италия през август 
Инфлацията на производствените цени в Италия се ускорила допълнително през август до рекордно високи равнища, 
сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт (Istat), цитирани от ДПА. 
Индексът на производствените цени е скочил с 40,1 на сто на годишна основа през август, което е по-бърз темп спрямо 
регистрираното увеличение от 36,9 на сто през юли. 
Възходящата тенденция на инфлацията е била обусловена основно от интензивната динамика нагоре на вътрешния 
пазар на цените на електроенергията, газовите доставки и активите, според статистическия институт. 
Производствената инфлация на вътрешния пазар е скочила с 50,3 на сто през август спрямо миналата година, а на 
чуждестранния пазар се е повишила с 12,5 на сто. 
На месечна основа производствените цени са нараснали с 2,8 на сто спрямо 5 на сто през юли. 
 
√ Рекордно равнище на германската инфлация от 10 на сто през септември, според предварителна оценка 
Инфлацията в Германия през септември е достигнала 10 на сто на годишна основа заради скока в цените на 
електроенергията и хранителните стоки след началото на войната в Украйна. Това се посочва в публикуваните днес 
предварителни данни от Федералната статистическа служба "Дестатис" (Destatis), цитирани от Франс прес и ДПА.  
През август равнището е било 7,9 на сто, но цените са продължили да се увеличават основно заради повишените разходи 
за електроенергия. 
Индексът на цените е нараснал с 2,1 пункта на годишна основа спрямо август, а хармонизираният индекс на цените, 
чиято стойност е референтна за Европейската централна банка (ЕЦБ), е достигнал връх от +10,9 на сто, съобщи 
"Дестатис", цитиран от АФП. 
През септември 2022 г. спрямо същия месец на 2021 г. цените на електроенергията са били с 43,9 на сто по-високи, 
според данните на "Дестатис", цитирани от ДПА. Налице е и над средното поскъпване на хранителните стоки с 18,7 на сто 
спрямо септември миналата година. 

https://www.bta.bg/hnb.hr/en/-/cnb-council-design-selected-for-the-national-side-of-the-republic-of-croatia-on-1-euro-coin
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Краят на срока на намалението на акцизите върху горивата и билета от 9 евро за обществения транспорт са повлияли на 
равнището на инфлацията през септември, отчита статистическият институт. Влиянието все още не може да бъде 
определено количествено само на базата на предварителните  данни. Федералната статистическа служба ще публикува 
информация наред с окончателните резултати на 13 октомври 2022 г. 
 
√ Правителството на Германия ще осигури до 200 милиарда евро за подкрепа срещу нарастващите цени на енергията 
Правителството на Германия представи план за създаването на "икономически щит" за подкрепа на домакинствата и 
бизнеса от нарастващите цени на енергията, за който ще бъдат отделени до 200 милиарда евро, съобщи ДПА. 
Германският канцлер Олаф Шолц заяви, че планът ще бъде гарантиран чрез нови заеми. Той увери, че финансовото 
състояние на Федералната република е "стабилно". 
В Германия се въвеждат пределни цени на природния газ. Ще бъдат предприети още мерки за осигуряване на 
енергийните доставки в страната.  
"Най-важната ни задача в момента е бързо да бъдат намалени цените на енергията, за да бъдат защитени 
потребителите", заяви Шолц на пресконференция в Берлин, в която участваха и германските министри на икономиката и 
на финансите - Роберт Хабек и Кристиан Линднер. 
Германското правителство отменя допълнителния налог, който потребителите на природен газ трябваше да заплащат. 
Целта на този налог беше да бъдат събрани още финансови средства, за да бъдат подпомогнати компаниите вносители 
на синьо гориво в Германия, които се сблъскват с извънредни разходи заради съкратените или напълно спрени доставки 
на руски газ. Тези фирми ще бъдат компенсирани от правителството на Федералната република чрез други механизми. 
Германските домакинства и бизнесът трябва да намалят потреблението на природен газ, заявиха министрите, които 
участваха в пресконференцията. 
"Енергийната криза в Европа заплашва да се превърне в икономическа, а и в социална криза", каза министърът на 
икономиката Хабек. 
"Ние сме в състояние на енергийна война", заяви колегата му - финансовият министър Линднер. 
Роберт Хабек подчерта, че планът за подкрепа поради високите енергийни цени ще остане в сила до "март или април 
2024 г.". 
 
√ Най-голямата частна пивоварна в Германия затваря завода си във Франкфурт заради повишените разходи 
Най-голямата частна пивоварна група в Германия съобщи вчера, че затваря завода си за производство и бутилиране във 
Франкфурт заради резкия скок на разходите, предаде ДПА. 
"Радбергер груп" (Radeberger Group) ще спрe работата на пивоварна "Биндинг" (Binding) най-късно през октомври 2023 г. 
и постепенно ще прехвърли марките и количествата, които се произвеждат и бутилират там към други заводи", обяви 
компанията. 
За около 150 засегнати служители се търсят "възможни, социално приемливи решения" като работа на непълен работен 
ден за по-възрастните служители или работа в други заводи на производителя на бира. 
Централата на "Радебергер груп" във Франкфурт няма да бъде засегната от това решение.  
Заради рязко повишилите се разходи за суровини, електроенергия и логистика, пивоварната е решила и да повиши 
цената на бирата си, но това не е било достатъчно, за да се противодейства в дългосрочен план, подчертава "Радебергер 
груп“. 
 
√ Белга: Белгийската инфлация на най-високото ниво от почти 50 години 
В Белгия инфлацията нарасна с колосалните 11,27 процента миналия месец, най-високото ниво от 47 години, предаде 
специално за БТА белгийската агенция Белга. 
От 1975 г. инфлацията в Белгия не е стигала такива висоти. Тогава инфлацията през август беше 11,42 процента.  
Сегашното по-високо ниво не е изненада, тъй като цените на енергията сега са средно с 60 процента по-високи, 
отколкото преди година. За газа нарастването е 135 процента. Инфлацията при храните е 10,40 процента. 
Освен енергийните продукти, хранителните продукти заемат все по-голям дял в топ 10 на стоките поскъпнали най-много. 
Сред тях значително поскъпване има при маслото и млякото. 
Има обаче и продукти, които са поевтинели за една година, като телевизионно оборудване (-11,9 процента), смартфони 
(-9,9 процента) и други мултимедии, както и мъжко облекло (-0,8 процента) или дори „лични аксесоари” като чадъри и 
слънчеви очила (-0,4 процента). 
 
√ Полша санкционира "Газпром експорт" 
Полша налага санкции на "Газпром експорт", подразделението на "Газпром" за износ на синьо гориво, съобщи 
вътрешното министерство на страната, цитирано от Ройтерс. 
През април Полша наложи санкции на 50 руски олигарси и компании, включително и "Газпром", като отговор на руската 
инвазия в Украйна. Малко след това Русия спря износа на газ за Полша, тъй като Варшава отказа да го плаща в рубли. 
По силата на новите санкции активите на "Газпром експорт" в Полша се замразяват, а достъпът до тях се забранява. 
"Дейността на "Газпром експорт" е от стратегическа важност за правителството на Русия", се посочва в съобщение на 
сайта на полското вътрешно министерство. 
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√ Лондонската борса за метали обмисля да забрани руските суровини 
Лондонската борса за метали (LME) планира да обсъди забраната на нови доставки на руски метали като алуминий, 
никел и мед, за да не могат свързаните с нея складове да се ползват за заобикаляне на санкциите, предаде Ройтерс, като 
се позова на три добре запознати източника. 
Западът наложи санкции на руски банки и свързани с Кремъл олигарси и бизнесмени след началото на руската инвазия в 
Украйна, но досега няма ограничения върху купуването на руски метали. 
Според източниците, има опасения, че руският алуминиев гигант "Русал" няма да е в състояние да продава метала си по 
ползваните досега канали и ще опита да го доставя през складовете на лондонската борса. 
"Обсъжда се забраната на нови доставки", казва един от източниците и добавя, че евентуалната забрана на метала, 
произведен от "Русал", който вече се намира в складовете на борсата, би било "лудост". 
Според друг източник борсата няма да забрани руския метал, ако компаниите, които го произвеждат не са включени в 
забранителния списък. 
От борсата изтъкват, че основната им цел е да поддържат нормалния пазар и да държат ситуацията под контрол. 
Данните сочат, че през последните 12 месеца движението на метала през складовете е било в нормални рамки. 
Цената на алуминия на борсата вчера се покачи с 8,5 на сто до 2305 долара за тон, а никелът поскъпна с 6 на сто до 23 
115 долара. 
 
√ Американската икономика се е свила с 0,6 на сто на годишна основа през второто тримесечие 
Икономиката на САЩ се е свила с 0,6 на сто на годишна основа от април до юни на фона на скока в цените на 
потребителските стоки , обяви днес правителството, цитирано от Асошиейтед прес, без да коригира предишната си 
прогноза за второто тримесечие. 
Това е второ поредно тримесечие на икономическо свиване, което е неофициално емпирично правило за рецесия. 
Повечето икономисти, позовавайки се на силния и устойчив пазар на труда, смятат, че водещата световна икономика все 
още не е в спад. Те обаче са обезпокоени, че може да поеме по пътя на рецесията, тъй като Управлението за федерален 
резерв (УФР) на САЩ повишава лихвите, за да удържи инфлацията.  
Потребителските разходи са нараснали с годишен темп от 2 на сто, но тази печалба е била компенсирана от спада на 
стоково-материалните запаси и инвестициите в жилища. 
Икономиката на САЩ дава смесени сигнали тази година. Брутният вътрешен продукт (БВП) се е понижил през първата 
половина на 2022 г., но пазарът на труда остава стабилен. Работодателите са добавили средно 438 000 работни места 
месечно тази година и 2022 г. е напът да се превърне във втората най-добра от гледна точка на наемането на персонал 
(след 2021 г.) от 1940 г., откакто има налични данни. Безработицата е била на равнище 3,7 на сто, което е ниско според 
историческите стандарти. В момента са налице две работни позиции за всеки безработен американец. 
УФР повиши лихвата пет пъти тази година, като последно направи това на 21 септември , за да удържи потребителските 
цени , които са скочили с 8,3 на сто през август спрямо предходната година въпреки резкия спад на цените на бензина. 
По-високите кредитни разходи повишават риска от рецесия и по-висока безработица. "Трябва да оставим инфлацията 
зад гърба си", заяви миналата седмица председателят на УФР Джером Пауъл. "Бих искал да има безболезнен начин да 
направим това, но няма такъв", добави той. 
Публикуваният днес доклад на търговското министерство е третият и окончателен за растежа през второто тримесечие. 
Първите данни за икономическите резултати през тримесечието от юли до септември ще бъдат публикувани на 27 
октомври. Икономистите очакват средно БВП да се върне към растеж през третото тримесечие, увеличавайки се с умерен 
годишен темп от 1,5 на сто, според проучване на фирмата за данни "ФактСет" (FactSet). 
Търговското министерство публикува днес и коригирани данни за миналогодишния БВП. Те сочат, че икономиката се е 
представила леко по-добре през 2020 и 2021 г., отколкото е било отчетено преди това. БВП се е повишил с 5,9 на сто 
миналата година, което е растеж спрямо обявените 5,7 на сто , а през 2020 г. се е понижил с 2, 8 на сто заради 
пандемията от коронавируса. Този показател обаче е по-добър от предварително обявения спад от 3,4 на сто. 
БВП е останал непроменен за 2018 г. (2,9 на сто) и 2019 г. (2,3 на сто). Растежът през 2017 г. е бил коригиран към леко 
понижение – до 2,2 на сто спрямо 2,3 на сто. 
 
3e-news.net 
 
√ 100 общини подкрепиха ускоряването на програмите за енергийна ефективност 
Националната конференция „Устойчиво финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ“ постави на 
фокус риска за изпълнението на ПВУ 
На 26-и и 27-и септември в хибриден формат се проведе шестото издание на Националната конференция „Устойчиво 
финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ“. Организатори на форума са Центърът за енергийна 
ефективност ЕнЕфект, aнгaжиpaн с oбщинcĸoтo eнepгийнo плaниpaнe у нас, Общинската мрежа за енергийна ефективност 
ЕкоЕнергия и Община Габрово. В двудневното събитие се включиха представители на държавните и общински власти, на 
банкови институции, както и експерти и представители на неправителствения сектор. 
Проведена в навечерието на парламентарните избори и в обстановка на набираща сила енергийна криза, конференцията 
предложи пространство за координиране на действията на националните и местните власти с цел да се ускори реалното 
изпълнение на проектите за енергийна ефективност в полза на местните предприятия и гражданите. Вторият ден на 
събитието предложи примери за интелигентно финансиране на енергийната ефективност в Гърция и Чехия. 

https://www.eneffect.bg/
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„Енергийната ефективност в днешния ден би следвало да бъде в челото на политическия и обществен дневен ред“, 
посочи Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект. „Забавянето и неяснотата около очакваните реформи, от 
които зависи финансирането на проекти за устойчива енергия, излага на риск изпълнението на Националния план за 
възстановяване и устойчивост и възпрепятства ускореното изпълнение на местни проекти за устойчива енергия с 
потенциал да ограничат негативните последици от кризата“, допълни той. 
Форумът отчете, че вече близо 100 общини са подписали декларацията в подкрепа на ускореното практическо 
приложение на политиките за енергийната ефективност. Предложенията в декларацията включват подготовката на 
законодателни промени и планови документи, които ще спомогнат за освобождаването на финансовите ресурси по 
Националния план за възстановяване и устойчивост и Европейските структурни и инвестиционни фондове; изготвянето 
на правилата за кандидатстване още преди освобождаването на финансирането; осигуряване на финансови механизми, 
чрез които общините и местният бизнес да получат достъп до кредитиране при преференциални условия; техническа 
помощ за администриране, професионално управление и контрол върху проектите; мащабна комуникационна кампания; 
постигане на реални резултати в реформата за финансова децентрализация на общините, за да провеждат те собствена 
политика за устойчива енергия.  
Въпросът е дали успешно оползотворяваме финансирането от Европа, коментираха участниците и посочиха като 
проблем факта, че проектите следват ритъма на „старт“  и „стоп“, което затруднява устойчиво финансиране . То от своя 
страна е особено важно за изграждането и поддържането на екипи от специалисти за енергийното оптимизиране на 
сградния фонд. 
„Реформите в сектора изискват нормативни промени, т.е. работещо Народно събрание“, коментира Ивайло Алексиев, 
изп. директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. „Общинските проекти за енергийна ефективност трябва да 
имат може бе не 100%, но по-висока степен на грантовост, за да не се товарят и без това тънките общински бюджети. От 
друга страна, при домакинствата трябва да се върви към намаляване на дела на грантовете и да се увеличи 
самоучастието“, добави той.  
Ключов доклад в първия ден на форума изнесе Магдалена Димитрова, държавен експерт в отдел „Програмиране“ на 
Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“  в Министерството на околната среда и водите. Тя очерта 
инвестиционните приоритети и срокове за изпълнение на програмата за околна среда по основните направления: води, 
отпадъци, биологично разнообразие, риск и изменение на климата и въздух и посочи връзката им с проектите за 
енергийна ефективност на сградния фонд. В представянето си тя набеляза и ключовите реформи в сектора: създаване на 
Национален фонд за декарбонизация; улесняване и повишаване на инвестициите в енергийна ефективност на 
многофамилните сгради; разработка на дефиниция и критерии за енергийна бедност на домакинствата; създаване на 
механизми за финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ; обслужване на едно гише. 
По темата за очакванията и инвестиционните потребности на местните власти Таня Христова, кмет на община Габрово и 
председател на ОМЕЕ ЕкоЕнергия, сподели: 
„Дошъл е моментът да търсим по-комплексни решения за постигане на своите цели. Така могат да се допълват различни 
инициативи за осъществяване на зелените изменения, които се очакват от нас. Основната цел вече е подобряване на 
микроклимата в сградата, както и на сградния мениджмънт за най-ефективно използване на публичния ресурс.“ Тя 
призова към повече експериментиране и „пилотиране“ за създаване и прилагане на модели за различните категории 
общини. 
В паралелни дискусии на конференцията бяха обсъдени темите за финансовите институции като ключови фактори за 
изпълнението на националните програми за подпомагане, ролята на общинските системи за енергиен мениджмънт и 
стандарти за привличане на пазарно финансиране, както и задачите пред националните и местните власти за 
осигуряване на възможност за ефективно реализиране на проекти за устойчива енергия. Във втория ден на форума Иржи 
Карасек, директор на научно-изследователските дейности в реномирания енергиен мозъчен тръст SEVEn в Прага, 
представи своя опит в практическото приложение на ЕСКО схеми в публични сгради. Законовата рамка и финансирането 
на енергийни кооперативи в Гърция беше темата на доклада на Алис Коровеси, изпълнителен директор на INZEB (Атина).  
При закриването на конференцията „Устойчиво финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ“ Драгомир 
Цанев посочи: „Сега можем да кажем, че реформата, свързана с Националния фонд за декарбонизация, е поставена на 
по-стабилна основа. Особено за частния (жилищен) сектор тя е най-важният инструмент за ускоряване на енергийната 
ефективност.“  На свой ред Марко Марков, старши финансов експерт по енергийна ефективност и възобновяема енергия 
в ECONOLER, коментира: „Финансовите институции не чакат държавата, а действат, а това засилва конкуренцията и 
повишава качеството на услугите. Пазарът без намесата на държавата върви в правилната посока.“ 
 
√ България е на 27-мо място в ЕС по прилагане на мерки за кръгова икономика 
България е на 27-мо място по прилагане на кръговата икономика в ЕС и сред първите десет страни по въглероден 
отпечатък в областта на храните, каза Ася Гекова от фондация "Нет Зиро – Международна мрежа за климата" на 
конференция на тема "Кръгова икономика - развитие на кръгова икономика в България и актуални практики от бизнеса", 
която се провежда в хотел "Хаят Риджънси" в София. Събитието е организирано от Германо-българската индустриално-
търговска камара (ГБИТК) и Advantage Austria, предаде БТА. 
Фокус в дейността на нашата неправителствена организация е "Зелената сделка", за която се опитваме да водим диалога 
на европейска ниво, каза Гекова. 
Основният принцип на кръговата икономика е да се използват продуктите по-дълго и повторно, като ги създаваме с 
възобновяема енергия, каза тя. В България под "Зелена сделка" хората си представят затваряне на ТЕЦ-овете, но тя има 
много ползи за бизнеса, уточни Гекова. 
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Искаме въвеждане на дигитални паспорти на продуктите и енергийно етикетиране, което позволява на клиентите да 
знаят колко е спестената енергия при производството им. Икономическите ползи от Кръговата икономика са: първо - 
увеличаване на потенциала за икономически растеж и увеличаване на БВП, второ - повече спестени ресурси, до 70 
процента спестяване на материали; трето - нови възможности за заетост и то на добре платени работни места и четвърто 
– трайни придобивки за устойчивата икономика. През моделите за споделяне в кръговата икономика сме по-близо до 
клиентите и ще опознаем техните подробности, посочи тя. 
Технологиите могат да помогната за рециклиране на продуктите. В съдовете за отпадъци може да има сензори, които да 
отчита видове отпадъци и да спестят време за тяхното рециклиране и създаване на продукти втора ръка. Блокчейнът е 
нова тенденция в кръговата икономика - той може да се използва за проследяване на жизнения цикъл на продуктите. 
Ремонтирането на електроуреди и на дрехи и обувки намалява въглеродния отпечатък и чрез него се създават работни 
места, допълни Гекова. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 30 септември спада с 2.86% 
 

 
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 30 септември 2022 г. е 359.24 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 9 400 MWh. 
Стойността се понижава с 2.86 % спрямо постигнатите 369.82  лв. за MWh с ден за доставка 29 септември при изтъргуван 
обем от 23 000 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 29 септември изтъргуваният обем е 1 100 MWh. 
Постигнатата цена е 354.64 лв. за MWh и спада с 0.48 % в сравнение с регистрираните 356.34 лв. за MWh на 28 септември 
при изтъргувано количество от 1 000 MWh. Референтната цена е 359.24 лв. за MWh. 
 
√ Понижение с 6.0%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 730.51 евро за MWh с ден за доставка 
30 септември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 730.51 лв. за MWh с ден за доставка 30 септември 2022 г. и обем от 60 905.50 MWh, сочат данните от търговията. 
Това е спад с 6.00 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 773.82 лв. за MWh, при количество от 31 492.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (29 412.90 MWh) е на цена от 687.19 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 683.45  лв. за MWh и количество от 2225.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 13 часа – 599.89 лв. за MWh (2755.6 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1085.27 лв. за 
MWh при количество от 2376.7 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 430.32  лв. за MWh при обем от 2462.7 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 777.40 лв. (397.48 евро) за MWh за 29 септември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 30 септември 2022 г. се понижава до 730.51 лв. за MWh ( спад с 6.0 %) по данни на БНЕБ или 373.50 евро 
за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 29 септември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 3 436.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 814.94 лв. за MWh. 

https://ibex.bg/
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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     23,40%    1068.76 
Кондензационни ТЕЦ   52,23%    2385.88 
Топлофикационни ТЕЦ   3,48%    159 
Заводски ТЕЦ    2,30%    105.14 
ВЕЦ     0,28%    12.81 
Малки ВЕЦ    1,74%    79.33 
ВяЕЦ     3,10%    141.58 
ФЕЦ     12,87%    587.7 
Био ЕЦ      0,60%     27.25 
Товар на РБ         3579.81 
Интензитетът на СО2 е 451g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Понижение на енергийните цени в Европа за петък 30 септември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 373,50 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 386,86 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 373,50 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 30 септември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 395,65 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 351,36 евро/мвтч. Най-високата цена от 554,89 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч тя 
ще бъде 220,02 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 62 901,6 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 30 септември ще бъде 386,86 евро/мвтч. 
Общият изтъргуван обем електроенергия е за 125,43 гвтч. Максималната цена ще бъде 554,89 евро/мвтч и тя ще бъде в 
20 ч. Минималната цена ще бъде в 13 ч и тя ще бъде 306,72 евро/мвтч. Това ще са и най-високите цени за цяла Европа в 
този сегмент на пазара. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 30 септември е 370,63 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 390,28 евро/мвтч. Най-високата цена от 546,14 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
24 ч тя ще бъде 218,27 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 59 006,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 30 септември на Словашката енергийна борса е 373,96 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 9 ч и тя ще е 544,21 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 236,40 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 354,24 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и 
тя ще е 524,16 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 175,72 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 30 септември е 349,22 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 366,95 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 42 951,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 9 ч и тя ще достигне 536,58 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 172,89 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 315,49 евро/мвтч на 30 септември. Пиковата цена ще бъде 
321,24 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 506 856,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч 
и тя ще достигне 538,92 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 91,95 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 30 септември ще се продава за 385,09 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Министрите на ЕС се готвят да съгласуват нови мерки заради високите цени на енергията 
Министрите на енергетиката на страните от Европейския съюз на извънредното си заседание днес, 30 септември се 
готвят за съгласуване на нови мерки за смекчаване на ситуацията с високите цени на енергията. 
„Министрите на енергетиката на ЕС ще се стремят към постигане на политическо споразумение по проекта на Съвета на 
ЕС за извънредна намеса в отговор на високите цени на енергоносителите“, се казва в съобщението, разпространено от 
пресслужбата на институцията. 
Ако бъде постигнато политическо споразумение, след него предстои формално утвърждаване на документа. 
Новите енергийни мерки, които ще бъдат обсъдени, бяха официално предложени от Европейската комисия в средата на 
септември. Сред тях са задължителното намаляване на потреблението на електроенергия в определени пикови часове, 
лимитът на печалбата за компаниите, които произвеждат електроенергия от евтини източници. 
Според материалите предложението на  Европейската комисия е  да бъде поставен лимит от 180 евро за MВтч по 
отношение пазарните приходи за произведена електроенергия. Така например, ако пазарната цена на мегаватчас е 500 
евро, тогава такива компании ще могат да получат само 180 евро, а останалите средства могат да се използват за 
подпомагане потребители. 
Друга мярка е т. нар. "солидарна вноска" от свръхпечалбите, получени от дейности в секторите на петрола, газа, 
въглищата и нефтопреработката. ЕК предложи да се позволи на държавите от ЕС да събират поне една трета от тази част 
от печалбите на отговарящите на условията компании за фискалната 2022 г., която надвишава 20% увеличение спрямо 
средната печалба за предходните три години. Средствата, получени от страните от ЕС по този начин, могат да бъдат 
използвани за подпомагане на потребителите, включително енергоемките компании. 
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Страните от съюза обмислят също така и някои поправки в първоначалните предложения на Европейската комисия, но 
основните параметри на проекторегламента остават. 
Очаква се министрите да обсъдят и допълнителни енергийни мерки, като на първо място става въпрос за "намеса в 
газовия пазар". Както е известно 15 страни от ЕС са за въвеждане на таван на цените на газа. Това обаче е деликатен 
въпрос, който трябва да се разгледа много внимателно, за да се подобри ситуацията на пазара, а не да се изкриви. 
Според източници, в сряда Европейската комисия е представила неофициален документ по този повод, в който се 
очертават плюсовете и минусите на различните варианти и се говори за ценово ограничение за целия внос на "синьо 
гориво" в съюза. 
Освен това по време на срещата датската, шведската и германската делегации ще представят информация за течове на 
газ, възникнали по газопроводите „Северен поток“ и „Северен поток 2“ близо до остров Борнхолм в Дания. 
 
√ Европа планира през 2030 г. да увеличи капацитета от геотермално отопление с 58% срещу сумата от 7,4 млрд. 
долара 
Пазарът на геотермално отопление в Европа, на който доминират много малко страни през следващите години ще се 
превърне в привлекателно място  за инвестиции предвид усилията на правителствата за търсене на алтернативи на скъпо 
струващото газово отопление, смятат анализаторите от Rystad Energy. 
Според тях, общият капацитет на такива проекти ще надхвърли 6,2 ГВт термични (GWt) през 2030 г., което е с 58% повече 
от настоящото ниво от 3,9 GWt. Разходите за това се оценяват на сумата от 7,4 млрд. долара, се казва в анализ на 
компанията.    
Геотермалната енергия е надежден възобновяеми източник на топлина. Въпреки че технологията съществува от 
десетилетия, използването на геотермална енергия е свързано с по-високи разходи в сравнение с други енергийни 
източници, както и с рискове при сондиране. Скорошното навлизане  на нови играчи на геотермалния пазар, много от 
които от петролната и газовата индустрия, тласка компаниите да предлагат пилотни проекти, насочени към решаване на 
предизвикателствата в сектора. 
„Геотермалната енергия е практически неограничен източник на стабилна енергия, който може да играе решаваща роля 
за осигуряване на достъпност до енергия и сигурност през следващите десетилетия“, отбелязва анализаторът от Rystad 
Energy Daniel Holmedal. 
Тъй като европейските страни вървят към декарбонизиране на енергийния си баланс и намиране на надеждни 
източници на топлина през зимните месеци в светлината на геополитическото напрежение, инвестициите в геотермални 
проекти ще скочат до небесата." 
Исторически в сектора на геотермалното отопление лидери са Исландия, Франция и Унгария. От 2010 г. към тях обаче се 
присъединяват все повече страни, включително Германия и Нидерландия. Великобритания малко закъсня по отношение 
на геотермалната енергия и има само 20 МВт геотермален отоплителен капацитет днес, но  се очаква той да надхвърли 
100 MWt през 2030 г. Правителството на Обединеното кралство се очаква да похарчи повече от 470 милиона долара за 
геотермално отопление до края на десетилетието. 
Германия планира да изразходва за геотермални проекти над 1,5 млрд. долара към 2030 г. За последното десетилетие 
изграденият  капацитет в страната се е удвоил и достига 400 МВт през тази година в сравнение с 200 МВт през 2012 
година. Според очакванията, през 2030 г. капацитетът ще се увеличи и ще стигне до близо 850 МВт. 
Нидерландия смята да развива този сектор с още по-бързи темпове. До 2030 г. страната планира да изразходва 1,4 млрд. 
долара, за постигане на капацитет от 1 ГВт. 
Успехът при сондирането и разходите за проектите остават високи 
Това обаче не е добра новина за индустрията, тъй като предизвикателствата около успеваемостта на сондажите и 
разходите за разработване на мащабни проекти продължават. Отоплителната мрежа обикновено е най-значимият 
разходен компонент при проектите за геотермално централно отопление. Тъй като отоплителните мрежи се инсталират 
на местно ниво, тези мрежи обикновено се финансират от местните власти или вече са изградени. От Rystad Energy 
уточняват, че в този анализ са  изключени разходите за тези мрежи. След това изключване разходите за сондиране се 
превръщат в основен двигател по разходите по проекта, уточняват анализаторите. 
В зависимост от подземните температури на мястото на проекта, дълбочините на даден кладенец варират от 
няколкостотин метра до няколко хиляди метра. Средната дължина на сондажите за европейски проекти за геотермално 
централно отопление е около 2000 метра, но някои скорошни свръхдълбоки проекти, включително такива във 
Великобритания и Финландия, надхвърлят 5000 метра. Делът на разходите за сондиране към общите разходи по проект 
има тенденция да намалява с увеличаването на проектите, но дълбочината на даден кладенец и степента на успех на 
сондажите са два други важни фактора, отбелязват от Rystad. 
Успехът на сондирането е променлив и до голяма степен зависи от конкретното местоположение на кладенеца и от това 
доколко е напреднала съответната индустрия в конкретна страна. Например успеваемостта в Германия и Унгария често 
надхвърля 90%, но подобни нива в Нидерландия  спадат до 70%. Това до голяма степен може да се дължи на факта, че 
холандската геотермална индустрия е в начален стадий в сравнение със съседите си, сочат данните. 
Анализирането на изравнените разходи за отопление (LCOH) за геотермални проекти в сравнение с други източници е 
полезен показател при оценката на дългосрочност. LCOH е цената за производство на 1 мегаватчас (MWh) топлинна 
енергия в щатски долари. Това се изчислява чрез намалени разходи в долари и производство в MWh за всяка година от 
живота на централата до актуална стойност и разделяне на общите намалени разходи на общото намалено 
производство. За проекти според базата данни от Rystad приемат продължителност на живота от 35 години и процент на 
отстъпка от 7,5%. 
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LCOH на геотермалните проекти може да варира в широки граници, в зависимост от размер на проекта, дълбочина на 
кладенците и температурата на земята – по-студеното място натоварва повече системата и ще има по-ниски изравнени 
разходи през целия й живот. Средният претеглен капацитет LCOH за Европа (с изключение на Исландия) е 39 долара. 
Изравнените разходи обаче варират значително между отделните държави. Франция има едни от най-ниските средни 
разходи, претеглени по капацитет на проект от около 26 долара за MWh, докато LCOH в Швейцария е с 64 долара за 
MWh. 
 
√ Европейските фондови пазари се сринаха рязко в четвъртък след повишенията предишния ден 
С най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-малко понижение приключи общият 
европейски измерител STOXX 600 
Борсите на западноевропейските страни рязко се понижиха в четвъртък след повишенията в края на предходната сесия в 
сряда. 
Пазарните участници видяха още един нестабилен търговски ден, а акциите се търгуваха рязко надолу, тъй като настъпи 
масирана разпродажба поради икономически опасения около инфлацията и перспективите за растеж. 
Вчера пазарът беше подкрепен от решението на банката на Англия (BoE) да преустанови началото на обявената по-рано 
програма за продажба на държавни облигации и вместо това да започне да изкупува държавни облигации на фона на 
рязкото увеличение на доходността им. Скокът в доходността на публичния дълг на Обединеното кралство беше 
предизвикан от предварително обявеното мащабно намаляване на данъците, което според британските власти ще 
увеличи бюджетния дефицит през текущата фискална година с повече от 70 милиарда паунда. 
В същото време инвеститорите продължават да се тревожат за последствията от нарастващите разходи по заемите на 
фона на постоянно високата инфлация и влошаващата се енергийна криза в региона, пише Trading Economics. 
Решаващи за срива се оказаха предварителните данни за потребителските цени в Германия през септември, които 
хармонизирани със стандартите на ЕС, са се повишили с 10.9% на годишна база, сочат предварителни данни на 
Федералната статистическа служба на страната (Destatis). Инфлацията се е ускорила рязко спрямо 8.8% през август и 
отново е подновила историческия си максимум.  Спрямо предходния месец август потребителските цени са се повишили 
с 1.9%. 
Инфлацията, изчислена по германските стандарти, този месец възлиза на 10% на годишна база. Това е най-високото ниво 
от 1951 г., когато инфлацията във възстановяващата се от войната Германия достигна 11%, отбелязва Trading Economics. 
Окончателните данни за септемврийската инфлация ще бъдат публикувани на 13 октомври. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 1.43%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше германският DAX (-1.46%), следван от испанския IBEX 35 (-1.45%), 
френския CAC 40 (-1.43%), италианския FTSE MIB (-1.32%), британския FTSE 100 (-1.31%). Следобед низходящият тренд се 
задълбочи. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-малко 
понижение приключи общият европейски измерител STOXX 600. 
От секторните индекси с най-голямо дневно понижение завърши измерителят на акциите на търговците на дребно, които 
се понижиха с 4.9%, като почти всички сектори и основни борси в региона се плъзнаха на отрицателна територия. 
Изключение прави индексът на добивните и петролните и газови компании, които се противопоставиха на тенденцията и 
добави 0.8 на сто. 
Белгийският търговец на дребно Etablissementen Franz Colruyt N.V. поведе емисиите по спад сред компонентите на 
индекса Stoxx Europe 600, губейки 23.27%. Това е една от големите семейни корпорации за търговия на дребно, която 
управлява супермаркетите Colruyt и други дъщерни дружества като OKay, Bio-Planet, DATS 24, DreamLand, DreamBaby и 
др. 
Междувременно привилегированите акции на производителя на луксозни автомобили Porsche AG поскъпнаха очаквано 
и умерено в четвъртък, първия ден на търговия след най-голямото IPO в Европа от десетилетие. Акциите на Porsche, 
които се търгуват под тикер P911 на борсата във Франкфурт, затвориха на цена от 84.84 евро при цена на старта на 
търговията от 82.50 евро или дневен ръст от 2.84%. 
Акциите на Rational скочиха с 12.55% и оглавиха Stoxx 600 по ръст, след като германският производител на електрически 
уреди за кухненско оборудване - конвектомати и фурни, повиши прогнозата си за приходи от продажби и печалба за 
2022 г. 
Котировките на акциите на Next Plc се понижиха със 7.59%, след като  в началото на търговията британската верига 
магазини за дрехи обяви, че през първото полугодие на годината е получила по-малко приходи от очакваното и влоши 
прогнозата си за цялата година. 
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Сред губещите бяха и акциите на британската строителна компания Barratt Developments, които спаднаха с 5.01%. 
Книжата на шведската верига Hennes & Mauritz AB (H&M) загубиха 5.85%. Собственикът на втората по големина верига 
за дрехи в Европа отбеляза рязък спад в нетните приходи през третото финансово тримесечие поради масивно 
отписване, причинено от съкращаването на операциите в Русия. 
 
Мениджър 
 
√ Бизнес климатът се подобрява, но 2/3 от търговците на дребно очакват увеличение на цените до края на годината 
През септември 2022 г. общият показател на бизнес климата се увеличава с 0.8 пункта в сравнение с август. Повишение 
на показателя се наблюдава в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите. Единствено в строителството 
бизнес климатът се понижава. Най-сериозният проблем за развитието на бизнеса във всички сектори обаче остава 
несигурната икономическа среда, съобщават от Националния статистически институт.   
Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 0.5 пункта главно поради благоприятните оценки на 
промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче настоящата 
производствена активност се оценява като резервирана, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца се 
влошават. 
Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните фактори, затрудняващи дейността на 
предприятията, като през последния месец се отчита засилване на отрицателното им въздействие, отчитат от НСИ. 
Очакванията на мениджърите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца са в посока на 
увеличение. 

 
 
При търговията на дребно бизнес климатът се покачва с 2.6 пункта, което се дължи на подобрените оценки и по-
благоприятните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията, отчитат от Националния 
статистически институт.  
Мненията им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-
позитивни. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните 
пречки за дейността на предприятията, като в сравнение с август се наблюдава намаление на негативното им влияние.  
Относно продажните цени 39.6% от търговците на дребно прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.  
НСИ отчита нарастване от 1.6 пункта на бизнес климата в сектора на услугите в резултат на оптимистичните оценки на 
мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата 
тенденция се оценява като благоприятна, докато очакванията за следващите три месеца остават резервирани. 
Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила продължават все още са най-
сериозните затруднения за развитието на бизнеса. Според анкетата делът на мениджърите, които очакват продажните 
цени в сектора на услугите да се увеличат през следващите три месеца, е 20.9%.  
Бизнес климатът в строителството се понижава с 1.1 пункта в резултат на песимистичните очакванията на строителните 
предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.  
По-умерени са и прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца, като анкетата отчита и 
увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията, уточняват от НСИ.  
Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса в сектора продължават да бъдат свързани с несигурната 
икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила. По отношение на продажните цени в 
строителството 42.0% от мениджърите предвиждат те да се увеличат през следващите три месеца.  
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√ Япония възстановява безвизовия режим с България 
Влизането на български граждани в Япония ще бъде безвизово, считано от 11.10.2022, съобщават от Министерство на 
външните работи. 
Запазва се изискването за представяне на отрицателен PCR-тест /72 ч/ или валиден ваксинационен сертификат за 
поставена 3-та доза ваксина. 
Ваксинационните сертификати следва да съдържат следните данни на английски или японски език: име, дата на 
раждане, име на поставената ваксина/производител, брой поставени дози и дати на ваксинации. 
Ваксинационни сертификати на други езици ще бъдат валидни, ако бъдат придружени с превод съответно на японски 
или английски език. 
 
√ Телекомите в тревога - кризата за ток застрашава и мобилните комуникации 
Сложни времена се задават за  мобилните телефонни комуникации в Европа тази зима, ако се стигне до режим на тока, 
който неминуемо ще доведе и до сериозни нарушения в работата на мобилните мрежи в целия регион. 
Решението на Русия да спре доставките на газ през основния маршрут за Европа след конфликта в Украйна увеличи 
рисковете от недостиг на енергия, пише Ройтерс в свой анализ. Във Франция - един от най-големите енергийни 
консуматори в Европа ситуацията се влоши от затварянето на много атомни електроцентрали за поддръжката.  
Представители на телекомуникационната индустрия вече споделят опасения, че една сурова зима може да изложи на 
риск телекомуникационната инфраструктура на Европа, принуждавайки компаниите и правителствата да се опитат да 
смекчат въздействието. 
В момента няма достатъчно резервни системи в много европейски страни, за да се справят с по-мащабни прекъсвания на 
електрозахранването, което повишава и опасността за прекъсвания на мобилните комуникации, посочва агенцията, 
цитирайки мнението на четирима ръководители на телекомуникационни компании от региона. 
Страните от Европейския съюз, включително Франция, Швеция и Германия, се опитват да гарантират, че комуникациите 
няма да бъдат засегнати, дори и при изчерпване на резервните батерии, инсталирани на хилядите клетъчни антени, 
разпръснати из техните територии. 
Франция 
Кризисен план за действие, представени от френската електроразпределителна компания Enedis, включва потенциално 
прекъсване на тока до два часа в най-лошия сценарий, съобщиха за Ройтерс два отлично запознати източника. 
Общ режим на тока ще засегне само части от страната на ротационен принцип, но основни услуги като болници, полиция 
и публична инфраструктура няма да бъдат засегнати, предвижда този план. 
Швеция, Германия и Италия 
Телекомите в Швеция и Германия също вече са изразили загриженост за възможен недостиг на електричество пред 
своите правителства. Шведският телекомуникационен регулатор PTS работи с телеком оператори и други правителствени 
агенции, за да намери решения. Това включва и обсъждане на сценарии за това какво ще се случи, ако бъде въведен 
режим (нормиране) на тока, казаха за Ройтерс няколко източника, запознати с въпроса. 
PTS финансира закупуването на преносими бензинови и мобилни базови станции, които се свързват с мобилни мрежи, за 
да се справят с по-продължителни прекъсвания на захранването, заяви говорител на компанията. 
Италианското телекомуникационно лоби ще отстоява пред новото правителство на Италия позицията мобилната мрежа 
в страната да бъде изключена от всякакви прекъсвания на електрозахранването или спестяване на енергия. 
Прекъсванията на електрозахранването увеличават риска от повреждане на електронните компоненти, ако бъдат 
подложени на внезапни прекъсвания, посочи пред Ройтерс ръководителят на телекомуникационното лоби в Италия 
Масимо Сарми. 
Производители на телекомуникационно оборудване като Nokia и Ericsson пък работят с мобилните оператори, за да 
смекчат въздействието на недостига на електроенергия. 
План "Б"? 
Европейските телекомуникационни оператори трябва да ревизират мрежите си така, че да намалят допълнително 
потребление на енергия и да модернизират оборудването си, като използват по-енергийно ефективни радио дизайни, 
казват още потърсените за коментар от Ройтерс неназовани четирима ръководители на телекомуникациите. 
За да пестят енергия, телекомите използват софтуер за оптимизиране на потока на мобилния  трафик, "приспиват" 
кулите, когато не са в режим на експлоатация и изключват различни честотни ленти, обясниха източници, запознати с 
темата. 
Дойче телеком например има 33 000 кули, а мобилните системи за аварийно захранване могат да поддържат само малък 
брой от тях едновременно, казва говорител на компанията. Дружеството възнамерява да използва мобилни системи за 
аварийно захранване, които разчитат предимно на дизелово гориво в случай на продължителни прекъсвания на 
електричеството. 
Франция има около 62 000 мобилни кули, но браншът няма да успее да оборудва всички антени с нови резервни 
батерии, предупреди президентът на Френската федерация на телекомуникациите (FFT), Лиза Белуло. 
Свикнали с непрекъснато електрозахранване от десетилетия, европейските страни отдавна са изоставили аварийните 
варианти като генератори, които да поддържат захранване за по-дълго време, добавя тя. 
 
√ Кои са страните с най-добра дигитална инфраструктура 
Правителствата на Дания, Финландия и Южна Корея в момента осигуряват най-добрата дигитална инфраструктура за 
гражданите си. Това показва доклад на ООН, представен в сряда вечерта в Ню Йорк и цитиран от ДПА и БТА.  
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Нова Зеландия, Швеция, Исландия, Австралия, Естония, Нидерландия, САЩ, Великобритания, Сингапур, Обединените 
арабски емирства, Япония и Малта заемат следващите позиции. 
За изготвянето на доклада авторите са сравнили дигиталните услуги, предлагани в 193-те странни членки на ООН, 
например дигитални образователни услуги, портали за онлайн подаване на заявления за участие в социални програми 
или електронни данъчни декларации.  
Експертите са установили, че предлаганите електронни услуги са се подобрили значително. Някои държави обаче все 
още имат да свършат много работа.  
Докладът се публикува веднъж на две години от 2001 година насам. 
 
√ Испания планира да въведе виза за дигитални номади 
Испания планира да издава визи за дигитални номади. Така много британци и други граждани извън ЕС ще получат 
шанс да работят на слънце и да се радват на по-ниски разходи за живот и на данъчни облекчения, пише The Guardian. 
Визите ще се предлагат на хора, които работят дистанционно за предприятия извън Испания и които получават максимум 
20% от доходите си от испански фирми. 
Властите все още изпипват закона, който ще регламентира визовите и данъчни облекчения, но се очаква разрешението 
за пребиваване първоначално да бъде за една година с възможност за подновяване до пет години в зависимост от 
обстоятелствата при кандидата. Близки роднини, като съпруг или деца, ще имат право да се присъединят към него. 
Претендентите за виза трябва да идват от страни извън Европейското икономическо пространство и да са в състояние да 
докажат, че работят от разстояние поне една година. Те трябва да имат трудов договор или ако са на свободна практика, 
да покажат, че са редовно наети от компания извън Испания, както и да гарантират, че ще печелят достатъчно, за да се 
самоиздържат, че имат адрес в Испания и т.н. Все още не е ясно дали ще трябва да минат проверка за съдимост. 
През първите четири години доходите им ще бъдат облагани с 15%, вместо със стандартната основна ставка от 25%. 
Испания се присъединява към 15 други европейски страни, които предлагат някаква версия на дигитална номадска виза. 
Всяка страна има свой собствен набор от условия, припомня The Guardian. В Хърватия например, кандидатите трябва да 
печелят поне 2300 евро на месец, в Естония – 3500 евро, в Исландия - 7100 евро, и в Португалия - 700 евро. Вероятно 
Испания ще определи минимален месечен доход от около 2000 евро. 
Гърция въведе закон за цифровите номади през октомври 2021 г. Той позволява пребиваване от една до три години, 
стига кандидатите да докажат 3500 евро месечен доход. 
Някои държави, например Чехия, изискват да имате банков депозит с минимум 5500 евро, освен доходи, както и частна 
здравна застраховка. 
Мадрид, Валенсия и Барселона вече са популярни сред дигиталните номади в ЕС. Столицата на Каталуния е 
предпочитана дестинация за стартъпи, тъй като се стреми да стане технологичен център и да зависи по-малко зависим от 
туризма. 
„Лесно е да привлечеш талант. Барселона е малка, гъсто населена и е космополитна“, посочва Саша Мишо, който е 
съосновател на бизнеса за доставка на храна Glovo в града. Персоналът на Glovo е международен и така, подобно на 
други стартиращи фирми в града, работният език на компанията е английският. 
Законът за стартиране има за цел да улесни пътя на предприемачите през прословутата испанска бюрокрация. Сега са 
необходими средно 20 до 30 дни, за да се създаде компания тук, в сравнение с един ден в Холандия или Обединеното 
кралство. 
Испания заема 30 място в доклада Doing business на Световната банка през 2020 г. 
Отличното 4G покритие почти навсякъде в страната изкушава някои номади да се установят в селските райони, където 
наемите са много ниски. Интернет скоростта е сред най-бързите в Европа и със 148 Mbps е почти двойно повече от 
скоростта в Обединеното кралство от 75 Mbps. 
Въпреки това за жителите на градове като Мадрид и Барселона един отрицателен ефект е, че търсенето на номадите, 
предимно британци и американци, повишава наемите. Средната месечна заплата в страната е 1751 евро - с 20% по-
малко от 2194 евро, която е средната за ЕС. 
 
√ НАТО предупреди за решителен отговор в случай на доказана диверсия при Северен поток 
Всяка атака срещу критичната инфраструктура на страните от НАТО ще бъде последвана от решителен отговор, 
включително аварията на газопроводите „Северен поток“ и „Северен поток 2“. Това заяви НАТО в официална позиция, 
публикувана на сайта на алианса. 
„Ангажираме се като съюзници да подготвим, възпираме и защитаваме другите от насилствена употреба на енергия и 
други хибридни тактики, независимо дали става въпрос за държави или извършители от друг тип. Всяка умишлена атака 
срещу критична инфраструктура на съюзниците ще предизвика единен и решителен отговор. 
Говорителят по външнополитически въпроси на ЕС Петер Стано също декларира по-рано, че ще последва "решителен 
отговор", ако по време на разследването се установи, че аварията в "Северен поток" се дължи на диверсия. 
На 27 септември датските власти съобщиха за „огромни течове“ по газопроводите „Северен поток“ и „Северен поток 2“. 
По-късно информацията беше потвърдена и от шведските власти, а вчера стана ясно, че шведската брегова охрана е 
открила четвърти теч. Според оператора на трите подводни руски газови тръби Nord Stream AG щетите са 
безпрецедентни. 
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√ Новото сръбско правителство ще стане известно през октомври 
Новото правителство на Сърбия ще бъде съставено през октомври и това със сигурност ще бъде най-дългоочакваната 
изпълнителна власт след изборите от въвеждането на многопартийната система в Сърбия, пише белградският вестник 
"Блиц", цитиран от БТА. 
Засега е известно, че Ана Бърнабич ще бъде мандатоносител за формирането на новото правителство на Сърбия, Ивица 
Дачич ще бъде неин заместник, а Синиша Мали и Милош Вучевич ще бъдат нейни помощници. И тримата ще имат 
собствен ресор, за който ще отговарят, а лидерът на социалистите (Дачич) ще бъде и координатор на службите за 
сигурност, отбелязва вестник "Блиц".  
Както съобщи актуалният и бъдещ премиер Ана Бърнабич, контурите на новото правителство постепенно се оформят, а 
ще има и персонални промени, и промени в закона за министерствата. 
Надявам се, че ще бъде през първата половина на октомври, но никога не знаете какво ще излезе заради вашите 
задължения, каза премиерът Ана Бърнабич за сръбската национална телевизия РТС.  
През изминалите седмици много се спекулираше с възможността отделни министерства да бъдат разделени на две 
части. Така беше споменат вариантът сегашното Министерство на образованието, науката и технологичното развитие да 
бъде разделено на Министерство на образованието и обучението, което да продължи да отговаря за основното и 
средното образование, но също така да има и Министерството на науката и технологичното развитие, което ще отговаря 
за висшето образование. 
Спекулира се също така, че министерството, ръководено от Томислав Момирович - строителство, транспорт и 
инфраструктура, може да бъде разделено на две. По този начин Момирович ще може да запази транспорта и 
инфраструктурата, а някой друг ще получи строителството, пише "Блиц". 
Парламентарните, президентските избори и изборите за град Белград се проведоха на 3 април, т.е. преди повече от пет 
месеца и половина, припомня БТА. След това последва няколкомесечно повторно гласуване в избирателната секция във 
Велики Търновац, община Буяновац, поради което окончателните резултати бяха обявени едва на 5 юли, а 
учредителното заседание на Скупщината на Сърбия се проведе на 1 август, след което започна да тече 90-дневният срок 
за съставяне на правителството на Сърбия. 
 
√ Данните за инфлацията в Германия се отразиха негативно на борсите в Европа 
Европейските акции се понижиха в следобедната търговия в четвъртък, след като данните за инфлацията в Германия 
помрачиха настроението на инвеститорите. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 5,74 пункта, или 1,47%, до 383,67 пункта. Немският показател DAX се 
понижи със 193,45 пункта, или 1,59%, до 11 989,83 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 75,31 пункта от стойността 
си, или 1,31%, достигайки ниво от 5 689,7 пункта. 
До тези резултати се стигна, след като стана ясно, че годишната инфлация в Германия се е ускорила до 70-годишен връх 
от 10% според предварителните данни на немската официална статистика Destatis. 
Акциите на H&M поевтиняха с 5,62%, след като вторият по големина моден търговец на дребно в света отчете по-слаби 
от очакваното продажби на фона на  рязко нарастващите разходи, забавянето на потребителските разходи и напускането 
на руския пазар. 
Цената на книжата на пазарният лидер Inditex - собственикът на Zara, се понижи с 1,54%, докато по-широкият индекс на 
търговците на дребно SXRP се понижи с 3,89%. 
Акциите на полската компания Allegro поевтиняха с 8,16%, след като фирмата за електронна търговия понижи прогнозите 
си за цялата година за втори път тази година, заявявайки, че високата инфлация може да намали търсенето. 
Разочароващите корпоративни отчети засилват притесненията на инвеститорите относно удара върху растежа на 
печалбите в момент, когато Европа се насочва към по-мрачна и студена зима поради продължаващата енергийна криза и 
затягането на паричната политика на европейските централни банки с цел охлаждане на инфлацията. 
В четвъртък четирима представители на ЕЦБ подкрепиха ново увеличение на лихвите на централната банка със 75 
базисни пункта през октомври. ЕЦБ повиши лихвите със 125 базисни пункта на предходните две срещи. 
„Последните изявления предполагат, че ЕЦБ възнамерява бързо да достигне неутралното ниво, но и че липсва 
категорично решение за това дали лихвеният процент по депозитите трябва да бъде вдигнат дълбоко в ограничителна 
територия“, пишат в бележка стратезите на UniCredit. 
„Днешните данни за инфлацията, заедно с около 15 изяви на представители на ЕЦБ, вероятно ще засилят очакванията за 
повишения на лихвените проценти и по този начин биха могли да действат като спусък за възобновяване на процеса на 
изравняване на кривата на доходността по облигациите“, посочват стратези на UniCredit. 
Акциите на Next поевтиняха с 10,14%, след като британският търговец на дребно за облекла намали прогнозите си за 
печалбата и продажби, заявявайки, че търговията през август е под очакванията и че натискът върху разходите за живот 
ще се увеличи през следващите месеци. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишени в сряда, като Dow Jones се възстанови от 
дъното си за 2022 г., след като Английската централна банка стартира временна програма за изкупуване на държавни 
облигации, за да стабилизира финансовите пазари, предаде Си Ен Би Си. 
Този ход стабилизира британския паунд, който по-рано привлече вниманието на пазарите, след като падна до рекордно 
ниско ниво спрямо щатския долар. Доходността по американските държавни ценни книжа се оттегли от най-високите си 
нива от повече от десетилетие, охлаждайки опасенията, че по-високите лихвени проценти задушават икономиката. 
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Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 548,75 пункта, или 1,88%, до 29 683,74 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши със 71,75 пункта, или 1,97%, до 3 719,04 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна със 222,13 пункта, или 2,05%, до 11 051,64 пункта. 
Dow и S&P 500 прекъснаха шестдневна серия не червено. Dow сега е на 19,7% под своя 52-седмичен връх, докато S&P 500 
е с 22,8% под своя рекорд. Nasdaq се е понижил с 31,8% спрямо рекордната си стойност. 
Доходността на 10-годишните държавни облигации на САЩ приключи деня на ниво от около 3,7%, след като по-рано 
надхвърли 4% за първи път от 2008 г. 
Повишенията на пазарите бяха широкообхватни, но тази подкрепа не бе достатъчна за да изведе акциите на Apple на 
зелено. Цената на книжата на компанията се понижи с 1,27%, след като Блумбърг съобщи, че технологичния гигант се 
отказва от плановете си да увеличи производството на iPhone 14, тъй като търсенето не отговаря на очакванията 
Някои на Уолстрийт се опасяват, че инвеститорите не са оценили забавянето на корпоративните печалби и въздействието 
на повишаването на лихвените проценти на Федералния резерв. Пробивът на S&P 500 под предишното дъно е ключов 
индикатор за някои, че акциите ще продължат да поевтиняват. 
„Нашият основен сценарии е твърдо приземяване за икономиката до края на 2023 г.“, каза милиардерът инвеститор 
Стенли Дръкенмилър на организираната от Си Ен Би Си конференция Delivering Alpha Investor Summit в ню Йорк. „Ще 
бъда изненадан, ако нямаме рецесия през 2023 г. Не знам каква е конкретната времева рамка, но със сигурност е до края 
на 2023 г.“, добави той. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в 
четвъртък след намесата на АЦБ на пазара на облигации. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 248,07 пункта, или 0,95%, до 26 422,05 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 3,86 пункта, или 0,13%, до 3 041,2 пункта, докато 
Shenzhen Composite записа спад от 1,06 пункта, или 0,05%, до 1 937,20 пункта.  Хонконгският показател Hang Seng изтри 
85,01 пункта от стойността си, или 0,49%, достигайки ниво от 17 165,87 пункта. 
Южнокорейския бенчмарк Kospi се понижи с 1,64 пункта, или 0,08%, до 2 170,93 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 записа ръст от 93 пункта, или 1,44%, до 6 555 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в следобедната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете спад от 5,78 пункта, или 0,98%, до 584,59 пункта. BGBX40 се понижи с 0,70 пункта, или 0,51%, до 
136,58 пункта. BGTR30 изтри 2,11 пункта от стойността си, или 0,30%, достигайки ниво от 712,11 пункта. BGREIT се понижи 
с 0,63 пункта, или 0,35%, до 179,41 пункта. 
 
√ Компании евакуират служителите си от Русия с частни самолети, за да ги спасят от мобилизация 
Указът на Путин за частична мобилизация не само генерира паническо изселването на хиляди руснаци, но също така ще 
доведе до "катастрофални" последици за икономиката и компаниите, смятат експерти. 
Изправени пред този сценарий, руските компании са приложили стратегии за извънредни ситуации, за да подкрепят 
уязвимия пазар на труда и също така да избегнат набирането на служителите си в армията, пише eleconomista.es. 
Указът за мобилизация беше предшестван от спешни законодателни промени, с които бяха въведени затвор до 10 
години за тези, които избягват военна служба, и до 15 години за тези, които дезертират по време на война - ход, който 
показва колко далеч е готов да стигне Владимир Путин в плановете си за осигуряване на допълнителна жива военна 
сила. Но всичко това може да се окаже "катализаторът", който потапя икономиката в "истинска катастрофа". 
Освен това засяга пряко бизнес сектора и пазара на труда. Тъй като пазарът на труда вече е затруднен, компаниите се 
борят да предотвратят мобилизирането на служителите си, пише Bloomberg. 
Извънредното законодателство за военната повинност допуска някои изключения за работниците, но механизмът за 
изпълнението им все още не функционира напълно, тъй като Путин набързо обяви призива на 21 септември. 
"Властите започнаха да осъзнават сериозността на ситуацията. Повечето от новобранците вероятно ще дойдат от 
селските райони, което ще засегне селскостопанския и строителния сектор", коментира за изданието Наталия Зубаревич, 
специалист по икономика на руските региони в Московския държавен университет. 
Освен това високотехнологичните компании, на които е било обещано, че персоналът им няма да бъде призован на 
военна служба, установяват, че много от служителите им са засегнати от първата вълна на мобилизация. Ето защо някои 
компании са наели частни самолети, за да евакуират персонала си, пише руското издание "Комерсант". 
Кризата ще се усети в по-дългосрочен план. 
"Мобилизацията и нарастващият брой на загиналите и ранените във войната ще намалят и без това малката кохорта от 
руснаци в трудоспособна възраст. Основното не е загубата на работници, а изтичането на мозъци", смята Зубаревич.  
 
√ Инженерите от MIT разработиха технология за охлаждане без използване на енергия 
Инженери от Масачузетския технологичен институт /MIT/ в САЩ разработиха технология за пасивно охлаждане, която не 
изисква електричество или друг източник на енергия. Той няма да замени традиционните хладилни агрегати, тъй като 
охлажда предмети само с 10 ℃ под температурата на околната среда. 
Но дори и това може да помогне, когато сме изправени пред  лицето на изменението на климата и необичайно горещото 
време. Дизайнът е под формата на трислоен панел, който може да бъде поставен върху или увит около предмет. Долният 
слой е огледален, отразява слънчевата светлина и намалява топлината от инфрачервеното лъчение. В средата има слой 
от хидрогел, в него се осъществява изпарително охлаждане - докато водата се нагрява, тя се превръща в пара и отнема 

https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11963705/09/22/Varias-empresas-rusas-evacuan-a-sus-trabajadores-en-aviones-privados-para-que-no-vayan-a-la-guerra.html
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топлина. Най-горният слой е представен от аерогел, въздушни мехурчета в полиетиленова мрежа, която създава 
радиационно охлаждане. 
Водната пара, издигаща се от средата на плочата, преминава свободно през порестия аерогел, но в същото време 
блокира потока на топлина от околното пространство и така действа като изолатор. Аерогелът също частично отразява  
слънчевите лъчи. За да работи системата, трябва само да бъде добавяна вода, докато се изпарява - около веднъж 
седмично при сухо време и веднъж месечно при влажно. 
 
√ ОПЕК+ обсъжда намаляване на добива на петрол 
Водещи членове на обединението ОПЕК+ са започнали дискусии за намаляване на добива на петрол в подготовка за 
следващата среща на групата, планирана за 5 октомври, казаха трима източника пред Ройтерс. 
Според единия от източниците от ОПЕК, говорили пред Ройтерс, е "вероятно" да бъде взето решение за намаляване на 
добива, докато другите двама източника от ОПЕК+ добавят, че ключови членове са говорили по темата. 
По-рано тази седмица друг източник на Ройтерс заяви, че Москва може да предложи намаляване с до 1 милион барела 
на ден. Последните коментари предполагат, че ключови членове на ОПЕК са започнали да комуникират по въпроса, 
въпреки че обемът на всяко потенциално съкращаване все още не е ясен. 
Срещата следващата седмица се провежда на фона на падащи цени на петрола от многогодишни върхове, достигнати 
през март, и сериозна нестабилност на пазара. 
ОПЕК+, която обединява страни от ОПЕК и съюзници като Русия, се споразумя за малко намаление на добива на петрол 
от 100 000 барела на ден на заседанието си през септември, за да укрепи цените. 
Най-големият производител от ОПЕК Саудитска Арабия отбеляза през август възможността за намаляване на добива, за 
да се справи с нестабилността на пазара. 
 
√ Цените на петрола се насочват към първи седмичен ръст от повече от месец 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък, но запазват траекторията си към първо седмично повишение 
от пет седмици насам, подкрепени от лекото отслабване на долара и възможността страните от групата ОПЕК+  да се 
договорят за намаляване на добива на срещата си на 5 октомври. 
Към 8:40 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,60 долара, или 0,68%, до 87,89 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,17 долара, или 0,21% до 81,06 долара за барел. 
„Влошаващата се перспектива за търсенето на суров петрол няма да позволи на петрола да се повиши, докато 
енергийните търговци не станат уверени, че ОПЕК+ ще намали добива на срещата на 5 октомври“, коментира Едуард 
Моя, старши анализатор в OANDA. 
„Слабостта при цените на суровия петрол е донякъде ограничена, тъй като доларът отслабва към края на тримесечието.“ 
Както сортът Брент, така и WTI, са на път да поскъпнат с около 3% за седмицата - първото им седмично покачване от 
август, след като достигнаха деветмесечно дъно по-рано през седмицата. 
Цените на петрола бяха подкрепени от спада на долара от 20-годишни върхове, достигнати по-рано през седмицата. По-
слабите зелени пари правят деноминирания в долари петрол по-евтин за купувачи, притежаващи други валути, 
подобрявайки търсенето на суровината. 
За целия септември се очаква цената на Брента да регистрира спад от 8,4%, а тази на WTI – с 9,3%. Това ще бъде четвърти 
месечен спад за двата петролни еталона. 
Анализаторите смятат, че пазарът изглежда е намерил своето дъно, като предлагането ще се стеснява, тъй като 
Европейският съюз ще забрани вноса на руски петрол по море от 5 декември. Ключовата неизвестност обаче е колко ще 
спадне търсенето, тъй като глобалният растеж се забавя в лицето на агресивното повишаване на лихвените проценти от 
централните банки. 
„Още смятам, че цените вероятно ще се повишат оттук нататък поради затягането на руските санкции и ниските глобални 
запаси от суров петрол, както и намаляването на доставките от SPR (Стратегическия петролен резерв на САЩ),“ каза 
стоковият анализатор на National Australia Bank Баден Мур. 
„Очаквам, че ОПЕК е в добра позиция да управлява предлагането, за да компенсира рисковете за търсенето“, каза той. 
Водещите членове Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзниците, водени от Русия, 
носещи общото название ОПЕК+, започнаха да обсъждат намаляване на добива преди срещата си в сряда, предаде 
Ройтерс, позовавайки се на запознати източници. 
Русия може да предложи съкращаване с до 1 милион барела на ден, каза по-рано тази седмица лице, запознато с руската 
позиция по въпроса. 
„През август производството на ОПЕК+ беше оценено на около 3,37 милиона барела на ден под целевите 
производствени нива. Така че в действителност всяко намаляване на доставките вероятно ще бъде по-малко от всяка 
цифра, обявена от групата“, казват от ING Economics. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Газовата връзка с Гърция на финалната права. Парите за магистралите, пътищата и зимното почистване. Гост: 
служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков 

https://www.reuters.com/business/energy/opec-has-begun-talks-output-cut-oct-5-meeting-opec-source-2022-09-29/


27 

 

- За ходовете на Путин в очакване на анексиране на окупираните територии в Украйна - анализ на проф. Румен 
Кънчев и Асен Генов 

- Европейският отговор за новата фаза на войната. И как общността ще овладее рекордната инфлация - в студиото 
Светослав Малинов и евродепутатът Петър Витанов 

- Защо гражданите на Благоевград излизат на протест срещу тегленето на общински заем? 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- „Изборът на България. Въпрос на парламент". На финалната права преди вота - Делян Добрев от ГЕРБ-СДС. 
- Поредна жертва на дрогиран шофьор - кой е мъжът, убил в катастрофа 22-годишна жена в Шумен. 
- Продължават акциите за купен вот в цялата страна. Какви са схемите на задържаните търговци на гласове? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - ГЕРБ печели 69 мандата, ПП - 49 
в. Телеграф - Кметове слагат умни лампи в селата 
в. Труд - Шест пъти скачат сметките за ток 
в. Труд - Здравното ни досие влиза в телефона 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Външно не знае колко са българите в Русия, но има план как да ги прибере 
в. 24 часа - Екоминистерството за 60 дни отрупва с 4,7 млн. лв. звена на БАН, вместо да обяви обществени поръчки 
в. Телеграф - Виждаме си диагнозата в телефона 
в. Телеграф - Eмигрантите ни пратиха €5 млрд. 
в. Телеграф - Бежанци се забиха в пункт за ГТП 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Даниел Вълчев декан на Юридическия факултет на СУ: Програмно правителство за 6 месеца - това е 
начинът двама скарани заедно да свършат нещо 
в. Телеграф - Регионалният министър Иван Шишков: Магистралният балон на България се спука 
в. Труд - Евелина Славкова, социолог, съосновател на агенция "Тренд", пред Труд NEWS: Експертен кабинет без ярки 
партийни лица е вероятен вариант след изборите 
в. Сега - Без българите си PC Македония няма да влезе в ЕС 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Какво правителство след 2 октомври - сценариите в проценти 
в. Труд - Войната е тема над всички останали 
в. Сега - Хроника на една комуникационна мъгла 
в. Сега - Как армията ни остана без храна насред война 
в. Сега - Ремонтите в София - знае се, че не се знае кога и как ще завършат 
 
√ Предстоящи събития в страната на 30 септември 
София. 

- От 11.00 часа пред храм-паметника "Св. Александър Невски" президентът на Азербайджан Илхам Алиев ще бъде 
посрещнат от държавния глава Румен Радев с официална церемония, по време на която националният химн на 
Република България ще бъде съпроводен от 21 топовни артилерийски салюта в чест на азербайджанския 
президент. Илхам Алиев ще положи венец пред Паметника на Незнайния воин. 

- От 11.30 часа на "Дондуков" 2 двамата президенти ще проведат среща на "четири очи", след което ще се състоят 
пленарните разговори между официалните делегации на България и Азербайджан. 

- В 12.50 часа в Гербовата зала на "Дондуков" 2 Румен Радев и Илхам Алиев ще дадат съвместни изявления за 
медиите. 

- От 10.00 до 12.00 часа, в сградата на БСК (София, ул. Чаталджа 76) Арбитражният съд при Българската стопанска 
камара ще е домакин на Ден на отворените врати. 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще бъде представено проучване относно нагласите на ромската общност за 
предстоящите парламентарни избори за 48-мо Народно събрание на 2 октомври 2022 г. 

- От 11.00 часа в паркинга на метростанция "В. Левски", председателят на СОС Георги Георгиев и ръководството на 
ЦГМ ще представят нови 4 зарядни станции за автомобили. В момента в паркинга работят 4 такива станции. 

- От 11.00 часа пред посолството на Иран (гр. София, бул. "Симеоновско шосе" 55), представители на Кюрдската 
партия на Иран в България (ДПИК) организират протест пред посолството на Иран. 

- От 11.00 часа в централното фоайе на Министерството на вътрешните работи, служебният вицепремиер по 
обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР 
главен комисар Петър Тодоров ще предоставят обобщени данни за предприетите от МВР действия в контекста 
на подготовката за произвеждането на изборите за Народно събрание. 

- От 12.00 часа в МОЛ-София ще бъде представен проекта Европейска нощ на учените SEARCH 2022. 
- От 15.00 часа в Заседателна зала, ет.4. в КЕВР ще се проведе брифинг на тема "Регулаторният принос за старта на 

междусистемната газова връзка Гърция-България - IGB". 
- От 19.00 часа в зала "България", ще се състои откриването на новия концертен сезон на Симфоничния оркестър 

на БНР с главен диригент Марк Кадин. 
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- От 19.30 часа в арт-пространството на Vivacom Art Hall Oborishte 5, ще започне фестивала "Мотив", който ще 
представи три камерни концерта в поредните вечери от 30 септември до 2 октомври. 

*** 
Асеновград. 

- От 10.00 часа ще бъде направена символична първа копка пред залата, която се намира на ул. "Капитан Райчо" . 
Повече подробности, в какво ще се състои ремонта ще предоставят кметът на Асеновград д-р Христо Грудев и 
зам.-кмета по строителството инж. Стоян Димитров. 

*** 
Благоевград. 

- От 09.00 часа пред зала "22-ри септември", гр. Благоевград, ще се проведе протест срещу заема за над 17 млн. 
лв. за аквапарк и "реконструкция" на парк "Бачиново". 

- От 10.30 часа в Национален пресклуб на БТА в Благоевград, ще се проведе пресконференция на тема "Гробът на 
Васил Левски, Ванга и заветът й към Павел Кипров". Организатор на пресконференцията е Павел Кипров. 

*** 
Варна. 

- От 09.00 часа в Зала "Пресцентър" на Фестивален и конгресен център - Варна, ще се проведе пресконференция 
на Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) за представяне на проект Resiliеuropе по програма 
"Европа за гражданите". 

- От 14.00 часа в Държавен куклен театър - Варна, ще се проведе пресконференция по повод предстоящия XVIII 
Международен куклен фестивал "Златният делфин". 

- От 18.00 часа в Юнашки салон ще се състои церемонията по връчване на наградите за "Конкурс "Млад 
предприемач и мениджър на годината" 2022, Конкурс "Жена предприемач и мениджър на годината" 2022 и 
Обществен форум за приза "Достойна Варненка" 2022. 

*** 
Добрич. 

- От 10.30 часа в АЕМО "Стария Добрич" ще бъде открит Фестивал на занаятите и изкуствата в АЕМО "Стария 
Добрич". 

- От 10.30 часа до 18.00 часа ще се проведе изложение на занаяти и изкуства, представено лично от творците. 
- От 16.00 часа в Народно читалище "Мевляна - 2012 г." ще се състои честване 10 години Народно читалище 

"Мевляна - 2012 г." и 815 години от рождението на Мевляна Джеляледдин Руми. 
- От 17.30 часа в Младежки център - Добрич , фоайе ще се проведе вечер на настолните игри "Да общуваме 

реално, а не виртуално". 
- От 18.00 часа в Регионална библиотека "Дора Габе", фоайе с пиано, ще се проведе поетично-музикална вечер 

"Александър Белчев на 70". 
*** 
Монтана. 

- От 11.30 часа в Художествена галерия "Кирил Петров" (Монтана, ул. "Цар Борис III" № 19), ще се проведе 
церемония по връчването на Националната литературна награда "Иван Давидков" - Монтана, 2022. 

*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа във Висше училище по сигурност и икономика в Пловдив, ще бъде открита международна научна 
конференция на тема "Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи". 

- От 14.30 часа в Античен театър ще бъде открита изложбата "Тракийски Мистерии". 
- От 16.00 часа в Античен римски стадион, ще се проведе лекция на Института по Т-наука "Свещеният език на 

траките и неговата сила за човека днес" /. 
- От 17.30 часа от площад "Римски стадион" тръгва фестивално шествие. 
- От 20.30 часа в Античен театър ще се състои Интерактивен Спектакъл "Тракийска Мистерийна Драма". 

*** 
Русе. 

- От 09.00 и от 11.00 часа в Екомузей с Аквариум, ще се проведат две занятия с ученици от ОУ "Олимпи Панов". 
Занятията се провеждат във връзка с реализирането на проект "ПрилеПтици - нашите летящи приятели" на 
Сдружение "Приятели на музея" по Програма "Култура" на Община Русе. 

- От 15.00 часа в зала "Европа" на Доходно здание, площад "Свобода" 4, Бюрата за връзка на Европейския 
парламент в София и Букурещ организират трансгранична дискусия на тема "Активно гражданско участие за по-
зелени и устойчиви сектори". 

*** 
Симитли. 

- От 14.30 часа регионалният министър арх. Иван Шишков ще открие пътна отсечка на автомагистрала "Струма" и 
ще връчи разрешение за ползване (Акт 16). 

*** 
Сливен. 

- От 10.00 часа в Хамам баир ще се проведе празник на пенсионерските клубове по повод Деня на възрастните 
хора, който се отбелязва на 1 ноември. 
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- От 10.30 часа в Спортна зала "Станка Златева" кметът на Сливен ще посети състезанието по борба. 
- От 15.00 часа в училище "Йордан Йовков" ще се състои откриване на астрономическата обсерватория. 
- От 18.30 часа в зала "Сливен" ще се проведе откриване на 90 сезон на Симфоничния оркестър. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.15 часа в Зала 2 на хотел Верея ще се проведе третото издание на Обществения диалог за политики в 
прехода към въглеродна неутралност. Събитието се организира от Агенция за регионално икономическо 
развитие-Стара Загора (АРИР), в капацитета й на приемна структура на център на ЕК Европа Директно Стара 
Загора. 

*** 
Търговище. 

- От 11.00 часа на детската площадка между блоковете № 31 и № 32 в кв. "Запад" 2 кметът на Търговище д-р 
Дарин Димитров ще даде брифинг във връзка със започващото обновяване на пространството. Кметът ще бъде 
придружаван от директора на Дирекция "Устройство на територията, околна среда и транспорт", инж. Валентина 
Йорданова. 

*** 
Шумен. 

- От 17.00 часа в Градинката пред Концертна зала на НЧ "Добри Войников-1856" гр. Шумен, ще се състои 
официално откриване на IX МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ПОПУЛЯРНАТА ПЕСЕН "ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ". 

*** 
Хасково. 

- От 10.00 часа в Дом за стари хора на Кенана, ще има празнично тържество, по повод Световния ден на 
възрастните хора. 

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

