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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
НОВА ТВ 
 
√ Васил Велев: Ако отидем на нови избори, партиите ще доведат страната до фалит 
По думите му е възможно съставяне на програмно правителство, но не на всяка цена 
България има нужда от устойчиво управление на по-широка основа. В настоящия момент трябва да се преодолее 
партийният егоизъм и да се направи програмно управление, което да прекара страната през предстоящите изпитания. 
Такова мнение изрази в „Денят на живо” по NOVA NEWS председателят на АИКБ Васил Велев, според когото има вариант 
и за кабинет с третия мандат.  
„Не на всяка цена трябва да има правителство. Цената, която не бихме искали да плащаме, е въвличането на страната ни 
във война. Всякакви други компромиси са по-добре, отколкото партийният егоизъм и това, което предстои. Ако отидем 
на нови избори, партиите ще наддават за народната любов, състезавайки се по популизъм, и ще доведат страната до 
фалит”, коментира още той. 
По думите му отиване на нови избори в настоящата ситуация не предвещава нищо добро. „Вече имаме първите 
признаци на икономическа криза. Имаме спад на потреблението на тока, което значи, че производството тръгва надолу. 
С 1/3 е спадът в консумацията на газ. Ние все по-трудно се финансираме”, уточни Велев. И добави: „От една от трите най-
устойчиви във фискалната сфера страни, с минимален спрямо БВП дълг, ние много бързо се приближаваме към 
потенциален фалит”. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Vesti.bg 
 
√ Васил Велев: Първи признаци на икономическа криза 
Васил Велев: Ако отидем на нови избори, партиите ще доведат страната до фалит 
България има нужда от устойчиво управление на по-широка основа. В настоящия момент трябва да се преодолее 
партийният егоизъм и да се направи програмно управление, което да прекара страната през предстоящите изпитания. 
Такова мнение изрази в „Денят на живо” по NOVA NEWS председателят на АИКБ Васил Велев, според когото има вариант 
и за кабинет с третия мандат.  
„Не на всяка цена трябва да има правителство. Цената, която не бихме искали да плащаме, е въвличането на страната ни 
във война. Всякакви други компромиси са по-добре, отколкото партийният егоизъм и това, което предстои. Ако отидем 
на нови избори, партиите ще наддават за народната любов, състезавайки се по популизъм и ще доведат страната до 
фалит”, предупреди Велев. 
По думите му отиване на нови избори в настоящата ситуация не предвещава нищо добро. 
„Вече имаме първите признаци на икономическа криза. Имаме спад на потреблението на тока, което значи, че 
производството тръгва надолу. С една трета е спадът в консумацията на газ. Ние все по-трудно се финансираме”, уточни 
Велев. И добави: „От една от трите най-устойчиви във фискалната сфера страни, с минимален спрямо БВП дълг, ние 
много бързо се приближаваме към потенциален фалит”. 
 
В. Стандарт 
 
√ Васил Велев с мрачна прогноза, страната в опасност 
България има нужда от устойчиво управление на по-широка основа. В настоящия момент трябва да се преодолее 
партийният егоизъм и да се направи програмно управление, което да прекара страната през предстоящите изпитания. 
Такова мнение изрази в „Денят на живо” по NOVA NEWS председателят на АИКБ Васил Велев, според когото има вариант 
и за кабинет с третия мандат.  
„Не на всяка цена трябва да има правителство. Цената, която не бихме искали да плащаме, е въвличането на страната ни 
във война. Всякакви други компромиси са по-добре, отколкото партийният егоизъм и това, което предстои. Ако отидем 
на нови избори, партиите ще наддават за народната любов, състезавайки се по популизъм, и ще доведат страната до 
фалит”, коментира още той. 
По думите му отиване на нови избори в настоящата ситуация не предвещава нищо добро. „Вече имаме първите 
признаци на икономическа криза. Имаме спад на потреблението на тока, което значи, че производството тръгва надолу. 
С 1/3 е спадът в консумацията на газ. Ние все по-трудно се финансираме”, уточни Велев. И добави: „От една от трите най-

https://nova.bg/news/view/2022/10/03/385166/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82/
https://nova.bg/news/view/2022/10/03/385166/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82/
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устойчиви във фискалната сфера страни, с минимален спрямо БВП дълг, ние много бързо се приближаваме към 
потенциален фалит”. 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев: Ако отидем на нови избори, партиите ще доведат страната до фалит  
България има нужда от устойчиво управление на по-широка основа. В настоящия момент трябва да се преодолее 
партийният егоизъм и да се направи програмно управление, което да прекара страната през предстоящите изпитания. 
Такова мнение изрази председателят на АИКБ Васил Велев по Nova News. Според nego има вариант и за кабинет с третия 
мандат.  
„Не на всяка цена трябва да има правителство. Цената, която не бихме искали да плащаме, е въвличането на страната ни 
във война. Всякакви други компромиси са по-добре, отколкото партийният егоизъм и това, което предстои. Ако отидем 
на нови избори, партиите ще наддават за народната любов, състезавайки се по популизъм, и ще доведат страната до 
фалит”, коментира още той. 
По думите му отиване на нови избори в настоящата ситуация не предвещава нищо добро. „Вече имаме първите 
признаци на икономическа криза. Имаме спад на потреблението на тока, което значи, че производството тръгва надолу. 
С 1/3 е спадът в консумацията на газ. Ние все по-трудно се финансираме”, уточни Велев. И добави: „От една от трите най-
устойчиви във фискалната сфера страни, с минимален спрямо БВП дълг, ние много бързо се приближаваме към 
потенциален фалит”. 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев: Ако отидем на нови избори, партиите ще доведат страната до фалит 
България има нужда от устойчиво управление на по-широка основа. В настоящия момент трябва да се преодолее 
партийният егоизъм и да се направи програмно управление, което да прекара страната през предстоящите изпитания. 
Такова мнение изрази в „Денят на живо” по NOVA NEWS председателят на АИКБ Васил Велев, според когото има вариант 
и за кабинет с третия мандат. 
„Не на всяка цена трябва да има правителство. Цената, която не бихме искали да плащаме, е въвличането на страната ни 
във война. Всякакви други компромиси са по-добре, отколкото партийният егоизъм и това, което предстои. Ако отидем 
на нови избори, партиите ще наддават за народната любов, състезавайки се по популизъм, и ще доведат страната до 
фалит”, коментира още той. 
По думите му отиване на нови избори в настоящата ситуация не предвещава нищо добро. „Вече имаме първите 
признаци на икономическа криза. Имаме спад на потреблението на тока, което значи, че производството тръгва надолу. 
С 1/3 е спадът в консумацията на газ. Ние все по-трудно се финансираме”, уточни Велев. И добави: „От една от трите най-
устойчиви във фискалната сфера страни, с минимален спрямо БВП дълг, ние много бързо се приближаваме към 
потенциален фалит”. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Малко над 6,5 милиона е населението на България 
Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789 души. Националният статистически институт представи 
данните от последното преброяване, което се проведе миналата година. 
Жените са 3 383 527, а мъжете 3 136 262. Между двете преброявания сме намалели с 844 781 души. Или с 11,5%. 
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София е с население 1 274 290 души. 
23,5% от хората са на възраст 65 и повече години. Те са се увеличили с 12,6 на сто. 
Намалението на населението в резултат на отрицателния естествен прираст е -501 хил., или 59.3% от общото намаление. 
Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията през 2011 и 2021 г. е отрицателен, като най-
голямо е намалението на броя на населението през 2021 година (-90 317 души). 
Останалите 40.7% от намалението се дължат на външната миграция, или броят на лицата, напуснали страната през 
периода 2011 - 2021 година (344 хил. души). 
Към 7 септември 2021 г. населените места в страната са 5 257, от които 257 градове и 5 000 села. В градовете живеят 4 
782 064 души, или 73.3%, а в селата - 1 737 725 души, или 26.7% от населението на страната. 
В периода между двете преброявания населението в градовете е намаляло с 556 хил., или с 10.4%, а в селата с 289 хил. 
(14.2%). 
 

 
 
С население над 100 хил. души са шест града в страната (София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора), в които 
живеят 34.5% от населението на страната, или всеки трети. 
Най-малкият град е Мелник с население 161, а най-голямото село е Лозен с население 6471 лица. 
Населените места без население са 199. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кюстендил - 
съответно 69, 64 и 11. Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души - 2 561. 
Най-голяма по размер остава област София (столица) с население 1 274 290, следвана от областите Пловдив (634 497), 
Варна (432 198) и Бургас (380 286). В четирите най-големи области живее 41.7% от населението на страната. Най-малка е 
област Видин с население 75 408, или 1.2% от населението на страната. 
През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички области, 
като най-голямо е в областите Видин (минус 25.4%), Смолян (минус 20.9%) и Добрич (минус 20.8%). Общо за двадесет 
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области намалението е над средното за страната. Най-малка загуба на население има в областите София (столица) - 
(минус 1.3%) и София (минус 6.3%). 
 

 
 
Остават големи и различията в броя на населението по общини. В 83 общини преброеното население е под 6000 души и 
в тях живее 4.7% от населението на страната. Осем общини са с население над 100 000 души, или 40.2% от населението 
на страната. Най-голям е броят на общините с население от 10 000 до 20 000 души - 62, и относителният дял на 
населението в тях е 13.7%. 
 

 
 
Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. 
Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и 
относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години. 
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Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на 
възраст над 65 години е 27.3%, а на мъжете - 19.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като 
следствие от нея - на по- ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във 
възрастите до 52 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на 
страната. 
Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 1 532 667 души, или 23.5% от населението на 
страната. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава със 171 270, или с 12.6%. 
Населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години е 4 069 400 души, или 62.4%. Спрямо 2011 г. намалява с 
958 501, или с 19.1%. 
 

 
 
Делът на най-младото население се увеличава от 13.2% през 2011 г. на 14.1% от общото население през 2021 г., но 
абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 - 14 намалява от 975 хил. през 2011 г. на 918 хил. през 2021 
г., или с 5.9%. В регионален аспект делът на най-възрастното население варира от 19.6% за област София (столица) до 
31.5% за област Видин. В общо 21 области този дял е по-голям от средния за страната. 
Делът на населението в активна възраст (15 - 64) е най-висок в област София (столица) - 65.8% от населението на 
областта. Общо в осем области този дял е по-висок от средното за страната. 
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Към 7 септември 2021 г. 99.1% от населението на страната е с българско гражданство. От тях 0.5% са с двойно 
гражданство - българско и друго. 
Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в страната, са 10 549, или 0.2% от населението. 
Преобладаващата част от тях са граждани на Германия, Гърция, Италия, Полша и Румъния. 
Гражданите на трети страни са 49 453, или 0.7%, като 35.3% от тях са граждани на Руската федерация, като следват 
гражданите на Украйна, Обединеното кралство, Турция и Сирийска Арабска Република. Лицата без гражданство са 539. 
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ВИЖТЕ ОБОБЩЕНИТЕ ДАННИ НА НСИ ТУК 
 
√ Магдалена Костова, НСИ: Има региони в страната, в които всеки трети човек е на 65 или повече години 
Данните от последното преброяване на населението не са изненада, то потвърждава всички тенденции, които през 
последните 40 години са характерни за страната ни. Това коментира в "Денят започва" Магдалена Костова, директор на 
дирекция "Демографска и социална статистика" към НСИ 
Не е изненадващо, че населението намалява, като се имат предвид демографските показатели и фактът че, България е 
"отдаваща страна" - хората емигрират, коментира Костова. 
"Демографските процеси се развиват доста бавно, но не са необратими. При подходящи мерки в областта на 
социалната помощ, населението, раждаемостта, биха могли да се обърнат." 
Данните по годините на преброяване показват, че на територията на България са живели различен брой хора - от 2 
милиона през първото преброяване в Княжество България до почти 9 милиона през 1985 г, обясни Костова. 
Застаряващото население не е характерно само за България, а за всички развити страни в ЕС, но при нас този дял става 
твърде висок. 
"В регионален аспект - има региони на страната, в които преброяването показва, че всеки трети човек е на 65 или 
повече навършени години. Увеличава се тежестта за населението в активна възраст, а няма възпроизводство на 
трудоспособното население", каза Магдалена Костова. 
Раждаемостта у нас е на нивото на средната в ЕС, но смъртността в България е най-високата в Съюза. Имаме най-голям 
негативен естествен приръст между родени и починали, като за това е допринесла и пандемията. Другият основен 
фактор е миграцията - около 347 000 българи са емигрирали за последните 10 години. 
"Емигрират предимно млади хора в трудоспособна възраст и жени във фертилна възраст. Около 40% от 
намаляването на населението се дължи именно на миграцията. Средната възраст за раждането на първо дете е 
около 28 години - тя е една от ниските в ЕС, защото този показател все повече се увеличава. Това обаче не е 
показател, който влияе върху броя на родените деца", обясни Костова. 
Трудно е да се каже колко са българите в чужбина, това може да стане ясно от преброяванията в другите страни, каза 
още тя. 
"Холата са обект на преброяване в държавите в които пребивават. Всички държави почти едновременно правиха 
преброяване в този период, така че се надявам до две-три години да имаме по-подробна картина къде и в кои 
държави колко българи живеят". 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ До 9 октомври предизборните материали трябва да бъдат премахнати 
От Столичния инспекторат съобщиха, че крайният срок за премахване на всички агитационни материали е 7 дни след 
изборния ден, до 09 октомври включително. 
Установени са 1300 разпространени в нарушение плакати и листовки, описани в констативни протоколи. 
Най-много разлепени в нарушение предизборни материали са констатирани в районите: "Люлин" - 201 броя, "Слатина" – 
172, "Младост" – 160, "Илинден" – 156, "Връбница" – 127. 
Сред най-често срещаните нарушения са поставени предизборни плакати и листовки по контейнери за битови отпадъци, 
ел. табла и касети, ел. стълбове и дървета. 
 
√ Липса на педиатри в страната - как може да бъде решен проблемът 
Липса на педиатри в страната. 

https://bntnews.bg/f/news/o/1209/1b16786056c815990b6e1a517f1816eb.pdf
https://bntnews.bg/news/magdalena-kostova-nsi-ima-regioni-v-stranata-v-koito-vseki-treti-chovek-e-na-65-ili-poveche-godini-1209462news.html
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Детските лекари са изключително важен елемент от здравната система на България. Освен с голямата отговорност, която 
носят, в практиката си те се сблъскват и с много трудности. 
"Големият брой дежурства, това че трябва да работят на две и повече работни места, защото и те имат 
семейства, които трябва да издържат, контактът с родителите, които много пъти  са нетолерантни, 
нетърпеливи и ние трябва да ги успокоим. Точно тези неща може би отдръпват младите специалисти към избора 
на тази хубава и благородна професия. И е хубаво да се стремим да се развиваме и да няма този дефицит, който 
настъпва", заяви в "Денят започва" д-р Ани Гьошева, лекар-специализант. 
Недостигът на кадри е най-сериозният проблем пред работещите с деца лекари. 
"Даже с всяка следваща година е все по-осезаем. Тук е хубаво да се вметне, че много хора не знаят, но поставят 
педиатрите под един знаменател. Всъщност можем да ги разделим на три нисши. Това са общопрактикуващите 
лекари в доболничната помощ, които могат да работят с деца, лекарите специалисти и лекарите, работещи в 
болничната помощ", допълни д-р Ани Гьошева. 
Във всяко едно от тези звена има трудности, които ги превръщат в непривлекателни за младите лекари. При 
общопрактикуващите лекари например често проблемите опират до липсата на достатъчно средства при прегледи или 
застаряващата възраст на лекуващите. 
"Голяма част от общопрактикуващите лекари са над 60-годишна възраст. Предвид ковид пандемията се 
пенсионираха и много деца останаха без личен лекар и се разпръснаха по другите практики", добави д-р Ани Гьошева. 
Младите лекари имат своите предложения, с които специалността да бъде по-привлекателна. 
"На първо място е финансовото стимулиране, дали под формата на стипендии, дълго време детското 
здравеопазване беше в най-долната нисша на заплащане. Последните месеци виждаме, че все повече се 
приоритизира. Надяваме се да вървят нещата и занапред така и да се запълни кадровият дефицит", поясни д-р Ани 
Гьошева. 
Все пак педиатрите отбелязват, че в последните месеци средствата, отделяни за така наречените детски пътеки, се 
увеличат. Това отбелязват и от здравното министерство. 
В периода от 2019 г. до момента е налице постоянна тенденция за ръст на цените на клиничните пътеки, като това е 
особено осезаемо при клиничните пътеки в областта на неонатологията, педиатрията и АГ. 
От ведомството цитират още данни на Евростат от 2020 г., според които България е с добра осигуреност с педиатри. 
Осигуреността с педиатри в България е 20,4 на 100 000 души население, с което страната ни заема 11-о място сред 
държавите членки на Европейския съюз. 
И все пак от 2009 г. едва 337 лекари са придобили специалност "Педиатрия", като това прави средно по около 25 души 
годишно. 
 
√ Първи сме в ЕС по смъртност от сърдечно-съдови заболявания 
България е на първо място в Европейския съюз по преждевременна смърт от сърдечно-съдови заболявания. Това е 
причината всяка година у нас живота си да губят средно 160 души на 100 000 население под 65-годишна възраст. 
Статистиката обхваща периода от 2017 до 2019 година. 
Всеки пети пълнолетен в България е със сърдечно-съдови проблеми или диабет. Причината е, че тези заболявания се 
неглижират от обществото. А това води до тежки диагнози, като сърдечна недостатъчност, исхемична болест, инфаркт 
или инсулт. 
"Тук не става въпрос само за медицински проблем. Това е и икономически проблем. Това е загуба на работна сила, 
това допринася за демографската криза. Ние губим хората, които са най-ценни, най-важни за обществото. Тези, 
които създават Брутния вътрешен продукт", заяви проф. Асен Гудев, председател на Дружеството на 
кардиолозите в България. 
Статистика на Евростат показва, че България е на първо място в Европа и в още една негативна класация - сърдечно-
съдови заболявания на хора под 65 години. Затова специалистите казват, че профилактиката трябва да започне от ранна 
възраст. 
"Сърдечно-съдовите заболявания клинично се изявяват в петата, шестата декада, но бомбата е заложена още от 
най-ранна възраст. Създаването на правилен начин на хранене, на физическа активност, на здравна култура, трябва 
да започва от най-ранна възраст, ако искаме да пречупим тази неблагоприятна тенденция на смъртност от 
сърдечно-съдови заболявания", допълни проф. Асен Гудев. 
Сред основните рискови фактори за възникването на заболявания на сърдечно-съдовата система са високото кръвно 
налягане и тютюнопушенето. 
"След което следват наднорменото тегло и затлъстяването, повишените нива на холестерол, захарният диабет и 
нарушенията в глюкозния метаболизъм. Замърсяването на въздуха все повече се изкачва в тази класация и е важен 
рисков фактор", добави проф. Йото Йотов, ръководител на отделение "Кардиология" към УМБАЛ "Света Марина". 
Рискови фактори са още стресът, недостатъчната консумация на плодове и зеленчуци и употребата на повече сол. Друг 
проблем за България се оказва внезапната смърт от сърдечно-съдово заболяване извън болниците. 
"Ние, като общество, не сме подготвени, за да отреагираме. За разлика от доста европейски държави, където тази 
система е доста по-добре изразена. След това системата за дефибрилация, огромен проблем, който в нашата 
страна не е решение. Имаме пробив, имаме възможност на някои места в големите градове да поставим, но това 
все още не е достатъчно. Трябват много повече в страната", коментира доц. Васил Трайков. 
Сърдечно-съдовите заболявания са предимно при мъжете, но по-голям е броят на жените, които споделят със 
специалисти, че имат подобен проблем. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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"Те са по-загрижени за тяхното собствено здраве и за здравето на семейството. Те са по-склонни да споделят, че 
имат проблем и да го решават. Те са тези, които по някакъв начин са по-здравно ориентирани", каза още проф. Асен 
Гудев. 
Специалистите съветват редовно да си измерваме кръвното налягане и холестерола. Така можем да предотвратим 
неприятни последици за нашето здраве. 
Вижте още във видеото. 
 
√ Избори в Босна и Херцеговина: Оспорвана надпревара за тричленното Председателство 
50% избирателна активност на изборите в Босна и Херцеговина - страната с най-сложна избирателна система в света. 
Гласоподавателите трябваше да решат кой босненeц, сърбин и хърватин да ги представлява в колективното тричленно 
президентство, което се оглавява на ротационен принцип от един от представителите на трите общности. 
Умереният Денис Бечирович от Социалдемократическата партия вероятно ще бъде новият представител на босненските 
мюсюлмани в тричленното Председателство. Подкрепяният от 11 опозиционни партии кандидат изпреварва лидера на 
националистическата бошняшка Партия на демократичното действие Бакир Изетбегович. 
"Животът на хората в тази страна е най-важен и затова призовавам за обединение, за да могат гражданите на 
Босна и Херцеговина да бъдат добре", заяви Денис Бечирович, кандидат за Председателството на Босна и 
Херцеговина. 
За хърватски представител в тричленното Председателство води Боряна Крищо от националистическата Хърватската 
демократична общност, следвана от умерения Желко Комшич от Демократичен фронт. 
"Това е победа за хърватския народ в Босна и Херцеговина", допълни Боряна Крищо, кандидат за Председателството 
на Босна и Херцеговина. 
Двамата основни кандидати в Република Сръбска Милорад Додик и Йелена Тривич обявиха победа. 
"Обявявам, че Желка Цвиянович категорично печели място в Председателството, а аз печеля поста президент на 
Република Сръбска", добави Милорад Додик, лидер на Съюза на независимите социалдемократи. 
"Ще бъда президент на всички граждани на Република Сръбска", каза още Йелена Тривич, кандидат на опозицията.  
Босна е съставена от две полуавтономни части - Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и 
Мюсюлманско-хърватската федерация, където живеят босненски мюсюлмани и босненски хървати. 
Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно 
ниво, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. 
 
БНР 
 
√ Осма работна среща на туристическия бизнес с местната власт в Стара Загора 
Министърът на туризма Илин Димитров и заместникът му проф. Мариела Модева ще участват в Осмата работна среща 
между туристическия бизнес и местната власт, която ще се проведе в Стара Загора. Събитието се организира от 
Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти като платформа за устойчиво развитие. 
След две години прекъсване срещите между общините и туристическия бизнес се възобновяват. Дискусиите през тази 
година се провеждат под мотото "Преосмислен туризъм". Споделената отговорност и ролята на държавата, местната 
власт, бизнеса и науката за изграждане  на висококачествен и конкурентоспособен национален туристически продукт е 
темата на първата панелна дискусия. 
Даниела Стоева, заместник председател на  от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти поясни 
какво трябва да изясни срещата: 
"Как от кризата ще вървим към трансформацията и какво искаме България да се развива като туристически продукт и 
дестинация". 
 Ще бъдат представени добри практики от сектора и ще бъдат дискутирани предизвикателства пред сектора в България, 
като целта е да бъдат дефинирани проблемите и посочени решенията. 
"Ще бъде с много акценти свързани с туристическия продукт на различните дестинации в България, като ще наблегнем 
на успешните културни събития и техния принос към туризма и местните икономики". 
Един от панелите е нов и съдържа творчески елемент, посочва Даниела Стоева: 
"Който е под наслов  "Туризъм на преживяванията" и ще бъде интерактивен. Това ще бъде една творческа работилница, 
дизайн на преживяванията чрез емоцията на виното. Тук ще участваме всички заедно и като резултат ще създадем 
преживявания в различните дестинации на България". 
 
√ Вътрешният министър ще открие новата учебна година в Академията на МВР 
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие новата учебна година в Академията на МВР. 
Тържествената церемония е от 10.30  в двора на висшето училище. 
Поканени са представители на политическото и професионалното ръководство на министерството. 
През учебната 2022/2023 г. в двата факултета "Полиция" и "Пожарна безопасност и защита на населението" ще се 
обучават над 160 новоприети курсанти. 
 
√ Румен Гечев: Трябва да излезем от капана на "фоби" и на "фили". Това е натрапено отвън разделение 
"Съвместно управление с ГЕРБ е невъзможно поради огромното черно петно на корупцията" 
Интервю на Лора Търколева с проф. Румен Гечев 

https://bntnews.bg/news/parvi-sme-v-es-po-smartnost-ot-sardechno-sadovi-zabolyavaniya-1209011news.html
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"При такава инфлация, която към момента е към 18%, няма как каквото и да било служебно правителство да покрие 
разходите. Трябва да се формира бюджет при новите реалности, при нови бюджетни приходи и разходи. Трябва да се 
приеме нов бюджет за 2023 г." 
Това заяви пред БНР проф. Румен Гечев от БСП. 
Най-добрият вариант е кабинет, който да предложи бюджет, втори вариант е служебно правителство да разработи 
бюджет, а парламентът да направи корекции и да го приеме, допълни той. 
В предаването "Преди всички" Румен Гечев коментира, че по определени антикризисни мерки няма толкова голяма 
разлика между отделните партии. 
Гечев поясни, че съвместно управление с ГЕРБ е невъзможно не заради "главоломна разлика" във вижданията за 
развитието на българската икономика, а "поради огромното черно петно на корупцията". 
По думите му ГЕРБ са отбелязали пирова победа. 
Според него "няма никакво сриване" на изборния резултат на левицата, тъй като в настоящия парламент БСП ще има с 
един депутат по-малко от миналия.  
"Ние, българите, сме малко особен народ. Избираме, без да сме прочели програмите на партиите", посочи още Румен 
Гечев. 
За възможно взаимодействие на БСП с "Български възход" той изтъкна, че "да се събират просто някакви числа и да се 
прави управление ще бъде трудно" и ще изчакат да видят поведението на партията на Стефан Янев в новия парламент. 
Трябва да излезем от този капан на "фоби" и на "фили", категоричен е Гечев. 
"Ние сме избрани в българския парламент, за да защитаваме българските интереси. Изключително неразумно е това 
натрапено отвънка разделение на българите на "фили" и "фоби". Да погледнем картата на света – къде се намираме ние, 
да видим какви са богатствата на природни ресурси и да кажем – не, завинаги се отказваме от към момента най-евтиния 
природен газ и петрол, казваме това е монопол и го ликвидираме, и отиваме към другия монопол, където да караме от 
10 000 километра втечнен газ. Критерият на нас, българите, трябва да бъде кое е полезно за България, кои отношения ни 
носят икономически изгоди, кои ни носят политическа сигурност, кои гарантират българската икономика сега и бъдещето 
на нас и на нашите деца. Да се правим на по католици от папата не е приемливо, когато не е в български интерес." 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
√ Гръцкият регулатор представи план за действие при криза с доставките на газ 
Гръцкият енергиен регулатор представи за обществено обсъждане извънреден план за действие при криза с доставките 
на природен газ. Под защита са домакинства, училища, болници и стратегически обекти. 
При енергийна криза ще се спира захранването с природен газ на големите производствени компании, които са най-
мащабните консуматори на газ. 
При продължаване на кризата на втори етап ще се прекратява захранването на електроцентралите, ако са осигурили 
достатъчно ток за потребителите. 
В третата група се включват търговските компании, които ще прекратят износът на стоки. 
Под защита са домакинствата, болници, училища, летища и някои стратегически държавни сгради, като парламента. 
Преди преминаване към този извънреден план се предупреждават отраслите за доброволно намаляване на 
консумацията на природен газ, както и преминаване към алтернативна замяна на газта с нафта и лигнитни въглища. 
Този план за действие при енергийна криза ще се обсъди в парламента. 
 
√ "Файненшъл таймс": ЕК ще реформира управлението на дълга на държавите членки на Европейския съюз 
Европейската комисия подготвя предложение за актуализиране на Пакта за стабилност и растеж, което да доведе до 
двустранни споразумения за намаляване на дълга между Европейския съюз и отделните държави членки, съобщи в 
понеделник "Файненшъл таймс", цитирайки свои неназовани източници, запознати с въпроса. 
Реформата ще има за цел да опрости фискалните правила на блока и да даде повече свобода на действие на отделните 
страни членки, но също така ще засили механизмите за прилагане, посочиха още източниците на финансово издание. 
Според неназовани служители на ЕС, на държавите членки ще бъдат дадени четири или петгодишни предложения да 
поддържат курс към "надеждна, низходяща траектория" на дълга. 
Държавите биха могли да осигурят насрещен план с продължителност от шест до осем години, "който ще трябва да бъде 
оправдан от необходимостта от инвестиции в ключови приоритетни области като зелената енергия или отбраната“. 
При постигане на сделка с ЕС страните членки ще се ангажират със структурни реформи, както и с годишни проверки на 
напредъка с възможност за санкции в случай на неспазване, се посочва още в информацията на "Файненшъл таймс". 
 
√ Унгария е договорила отсрочка за плащанията към "Газпром" 
Унгария е договорила отсрочени плащания към "Газпром" за горивото, което руската компания ще доставя през зимата, в 
случай, че цената на спотовите пазари надхвърли определено ниво. 
За това съобщи агенция "Ройтерс", като се позова на изявление на унгарския министър на развитието Мартон Наги. Той е 
посочил, че споразумението обхваща 6-месечен период - до края на март идната година - и че е за цени с праг под 
настоящата стойност на спот пазара, но не е уточнил точно колко евро е въпросният праг. 
Отсрочените плащания трябва да бъдат осъществени в рамките на следващите 3 години. 
Наги все пак посочи, че при сегашната пазарна цена - на нидерландската борса тя е около 173 евро за мегаватчас за 
октомври, общата отсрочена сума ще е 1 милиард евро. Ако цената на газа достигне 300 евро за мегаватчас, Унгария ще 
може да отсрочи и над 4 милиарда евро плащания към "Газпром". 

https://bnr.bg/post/101715139
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√ МАЕ: Търсенето на газ в Европа ще отбележи рекорден спад през 2022 г. 
Силно нарасналите цени на природния газ, нарушеното търсене на синьото гориво в промишления сектор и мерките за 
пестене на енергия ще намалят потреблението на газ в развитите икономики на Европа с 10% тази година, като това ще 
се окаже най-големият спад на европейското газово потребление в историята, посочи Международната агенция по 
енергетика (МАЕ) в своя тримесечен доклад за газовия пазар, оповестен в понеделник. 
Прогнозата за спад с 10% в търсенето на природен газ в рамките на ОИСР - Европа отразява очакванията за по-високи 
цени на газа и амбицията на ЕС да намали потреблението на газ с 15% между август 2022 г. и март 2023 г. в сравнение със 
средната стойност за предходните пет години. 
"Ако приемем средни метеорологични условия, търсенето на газ в жилищния и търговския сектор се очаква да остане 
под нивата от 2021 г.“, се казва още в доклада на МАЕ. 
Поради главоломно високите цени и многото стеснения пазар на синьо гориво се прогнозира, че потреблението на 
природен газ в сектора за производство на електроенергия в Европа ще спадне с близо 3% тази година, докато 
промишленото търсене на газ се очаква да се сви с до 20%, прогнозира Международната агенция по енергетика. 
Енергоемките индустрии в Европа, включително производителите на алуминий, мед и цинк, както и производителите на 
стомана, вече предупредиха властите в ЕС, че са изправени пред екзистенциална заплаха от скока на цените на 
електроенергията и газа. 
След очаквания рекорден спад в търсенето на газ през тази година, Европа е изправена пред още една година на свиване 
на потреблението на газ през 2023 г., когато търсенето сред страните членки на ОИСР в Европа се очаква да намалее с 
нови 4% на фона на високи цени, прогнозира още МАЕ. Агенцията също така отбеляза, че "по-нататъшно потенциално 
прекъсване на доставките на руски газ създава допълнителен риск от влошаване на тази перспектива". 
Кейсуке Садамори, директор на МАЕ за енергийните пазари и сигурност, коментира последния доклада: 
"Перспективите за газовите пазари остават помрачени, не на последно място поради безразсъдното и непредвидимо 
поведение на Русия, която разби репутацията си на надежден доставчик. Но всички признаци сочат, че пазарите ще 
останат много напрегнати и през 2023 г.“. 
Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол каза през миналата седмица, че газовият пазар може да бъде още по-
затегнат през следващата година в сравнение с вече затегнатите пазари на втечнен природен газ (LNG) през 2022 г. 
Междувременно газовите фючърси на нидерландския хъб TTF поевтиняват към 13.30 часа българско време с над 6% към 
176 евро за мегаватчас, отправяйки поглед към двумесечните ценови дъна около и малко под 170 евро от последната 
десетдневка на септември. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 

 
√ Конференцията на ООН за търговия и развитие: Риск от рецесия заради паричната политика 
Има риск от глобална рецесия, предизвикана от паричната политика, която би имала особено сериозни последици за 
развиващите се страни. За това предупреди Конференцията на ООН за търговия и развитие, която публикуваха годишния 
си доклад. 
"Прекомерното затягане на монетарната политика може да доведе до период на стагнация и икономическа 
нестабилност", се казва в документа. 
"Всяко доверие в това, че централните банки ще успеят да свалят цените, като разчитат на по-високи лихвени проценти, 
без да генерират рецесия, е неблагоразумна игра", се казва в доклада на Конференцията на ООН за търговия и развитие.  
В документа се посочва още, че по-високите лихвени проценти, включително повишенията от страна на Федералния 
резерв на САЩ, ще имат по-тежко въздействие върху развиващите се икономики, които вече имат високи нива на частен 
и публичен дълг. 
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"Възможността за широко разпространена дългова криза в развиващите се страни е много реална", предупреждават от 
органа на ООН, откъдето коригират прогнозата за световен растеж за тази година от март месец - от 2,6 на 2,5%. А 
очакванията за растеж за догодина са още по-ниски - 2,2% 
Прогнозата идва, след като миналия месец Международният валутен фонд също предупреди, че някои страни може да 
изпаднат в рецесия през следващата година и също коригира прогнозата си за растеж надолу. 
 
3e-news.net 
 
√ Министър Пулев апелира за бързи действия на депутатите, за да продължат плащанията по ПВУ 
Приемането на проектозакона за личния фалит е ключово за второто плащане по Плана 
„Законът за личния фалит е ключов по отношение на второто плащане по Националния план за възстановяване и 
устойчивост. Ако той не се приеме, няма да има плащане“. Това бе един от трите акцента, които министърът на 
иновациите и растежа Александър Пулев изведе относно необходимостта за приемане на Закон за несъстоятелност на 
физическите лица по време на представянето на проектозакона в Министерството на правосъдието вчера. 
Вторият акцент бе относно липсата на законодателство за свръхзадлъжнялостта на гражданите. „България е 
единствената държава-членка на ЕС, която няма подобно законодателство. Ние искаме да бъдем третирани като 
европейци, а в същото време нямаме това важно законодателство, с което да подкрепим гражданите“, категоричен бе 
министърът. 
Не на последно място той отбеляза, че проектозаконът ще подкрепи обикновения български гражданин, който е 
добросъвестен платец. 
„Законът за частния фалит е една рамка за втори шанс на обикновения човек, който по една или друга причина е влязъл в 
дългова спирала и не може да води нормален живот. Той е изключен от системата, изключен е от пазара на труда, в 
някои случаи е изключен дори от здравеопазването. Това е втори шанс за семействата, които са поели риск да осигурят 
дом с ипотечен кредит за себе си и децата си, хора, които са инвестирали в образование на децата си, но по една или 
друга причина не могат да си обслужват задълженията“, каза Пулев. 
Той подчерта, че е изключително важно да се намери баланс за всички заинтересовани страни в процеса и апелира към 
всички бъдещи народни представители за създаване на условия на работещ парламент, за да бъде обсъден и приет 
проектозакона. „Депутатите трябва да покажат нужната чувствителност към хората“, категоричен бе той. 
Законът за личния фалит предвижда производство, което да опрощава задължения на изпаднали в несъстоятелност 
физически лица и да приключва в срок от три години. Той ще защитава добросъвестните длъжници, които не могат да 
погасяват задълженията си, поради настъпване на неблагоприятни събития като например временна или трайна загуба 
на работоспособност, болест, раздяла в семейството, загуба на работа или имущество и др. Производството ще бъде 
доброволно и ще се образува по искане на длъжника, предназначено само за добросъвестните длъжници,  дефинирани 
в закона. Ако съдът обаче установи, че длъжникът е неплатежоспособен и няма имущество, производство няма да се 
образува. Предвижда се 10-годишен срок, в който да може да се предложи план за изпълнение и плащане към 
кредиторите, както и да поиска образуване на производство, ако придобие секвестируемо имущество. При задлъжнялост 
с повече от 10 минимални работни заплати и невъзможност за връщане в рамките на шест месеца, се предвижда право 
за задействане на производство по несъстоятелност. 
Приемането на Закон за несъстоятелността на физическите лица (Закон за личния фалит) е заложен за България по 
изпълнение на Реформа 11: Разрастване България по Националния план за възстановяване и устойчивост, чиито 
основните цели са да способства икономическото и социално възстановяване от кризите и да създаде по-устойчива и 
справедлива икономика. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 4 октомври намалява с 3.79 % 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 
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Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на газовата борса в България, „Газов хъб Балкан“ с 
ден за доставка 4 октомври 2022 г. е 272.60 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е само 2 308 MWh. 
Стойността се понижава с 3.79 % спрямо постигнатите 283.33  лв. за MWh с ден за доставка 3 октомври при изтъргуван 
обем от 450 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 3 октомври изтъргуваният обем е 6 304 MWh. 
Постигнатата цена е 230.09 лв. за MWh и спада със значителните 22.13 % в сравнение с регистрираните 295.47 лв. за MWh 
на 3 октомври при изтъргувано количество от 2 300 MWh. 
Референтната цена е 272.60 лв. за MWh. 
 
√ Производството на електроенергия за първите девет месеца на годината нараства с 12.25 % 
Спрямо аналогичния период на 2021 г. потреблението на ток намалява с 0.39 на сто 
Производството на електроенергия продължава да държи добро положително ниво. Производството на електроенергия 
е на минус. Положителен е делът на базовите централи. Висок остава и делът на салдото (износ-внос). В същото време 
няма как да остане невидимо изменението при тях в посока към понижение спрямо по-ранни  отчетни периоди. Затова 
пък делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи 
продължава да се подобрява. Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остава на минус. Това става 
ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 2 октомври тази 
година (01.01.2022 г. – 02.10.2022 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия за времето от началото на настоящата година до първите два дни на октомври се 
увеличава с 12.25 % спрямо същото време на миналата година и достига до обем от 38 788 661 MWh (плюс 13.05 % 
регистрирани седмица по-рано за сравнявания период до 25 септември, плюс 13.75 на сто за времето до 18 
септември).  Година по-рано през посочения период производството на електроенергия е било в обем от 34 554 535 
MWh. 
Потреблението на електроенергия за посочения отчетен период от девет месеца и един ден намалява (минус) с 0.39 % до 
обем от 28 602 527 MWh (минус 0.24 % преди седмица). За сравнение, през същото време на миналата година 
производството на електроенергия е било от порядъка на 28 715 712 MWh. 
Салдото (износ-внос) все ще държи висок положителен дял в процентно отношение и за сравнявания период от първия 
ден на месец януари до втория ден на октомври възлиза на 10 186 134 MWh, което представлява ръст от 74.46 % (плюс 
79.56 % отчетени за периода преди седмица). През същото време от девет месеца на миналата година (+ 1 ден) салдото 
(износ-внос) е достигало до доста по-ниския обем от 5 838 823 MWh. 
Базовите централи остават на плюс, но както при производството, потреблението и салдото и тук се наблюдава промяна 
на резултатите в посока към спад при проследяване на по-ранни отчетни периоди. Според данните на системния 
оператор, за времето от началото на годината до първите два дни на октомври участието на базовите централи се 
повишава (плюс) със 17.23 % спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. до обем от порядъка на 32 699 373 
MWh (плюс 18.38 % седмица по-рано). За сравнение, година по-рано участието на базовите централи е възлизало на 
27 893 221 MWh. 
Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа продължават да демонстрират 
покачване на делът си. 
Делът на ВЕИ в преносната мрежа за посочения сравняван период  от настоящата година се увеличава (плюс) с 26.29 % 
или до обем от 1 225 853 MWh (плюс 25.77 % отчетени преди седмица за отчетния период до 25.09). Година по-рано 
участието на ВЕИ в преносната мрежа е достигало до 970 648 MWh. По-добрите данни за деветте месеца на настоящата 
година в частност се дължат на положителните данни за участието на вятърните (плюс 14.56 %) и фотоволтаични (плюс 
52.36 %) централи, а също и на биомасата (плюс 0.14 %). 
Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за времето от първи януари до втори октомври се увеличава спрямо 
аналогичния период на предходната 2021 г.  с 15.13 % и достига до 1 758 373 MWh (плюс 14.93 % за сравнявания период 
преди седмица). През посоченото време, но година по-рано делът на ВЕИ е достигал до обем от 1 527 233 MWh. По-
добрите данни в частност се дължат на по-добрия дял на вятърните (плюс 17.54 %) и фотоволтаични (плюс 18.56 %) 
централи и въпреки спада при биомасата (минус 19.61 %). 
Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в енергийния баланс остава на минус, макар че отново се наблюдава 
слабо подобрение. Според данните на системния оператор за първите девет месеца на настоящата година делът на ВЕЦ 
намалява (минус) с 25.42 % спрямо аналогичния период на миналата година и е в обем от 3 105 062 MWh (минус 25.65 % 
седмица по-рано). За сравнение, тогава участието на ВЕЦ възлизало на обем от порядъка на 4 163 433 MWh. 
 
√ Повишение с 27.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 616.97 лв. за MWh с ден за доставка 4 
октомври 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 616.97 лв. за MWh с ден за доставка 4 октомври 2022 г. и обем от 55 380.80 MWh, сочат данните от търговията. 
Това е скок от 27.7 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 707.08 лв. за MWh, при количество от 29 136.30  MWh. 
Извънпиковата енергия (26 244.50 MWh) е на цена от 526.85 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 405.91 лв. за MWh и количество от 2115.6 MWh. 
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Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 300.94 лв. за MWh (2200.7 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1331.02 лв. за 
MWh при количество от 2237.2 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 493.79  лв. за MWh при обем от 2178.3 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 483.03 лв. (246.97 евро) за MWh за 3 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 4 октомври 2022 г. се покачва до 616.97 лв. за MWh ( повишение с 27.7%) по данни на БНЕБ или 315.45 евро 
за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 3 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 266.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 597.27 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват: 
Име                      MW 
АЕЦ     23,01%    1074.1 
Кондензационни ТЕЦ   47,25%    2205.88 
Топлофикационни ТЕЦ   4,19%    195.69 
Заводски ТЕЦ    1,91%    89.13 
ВЕЦ     7,00%    326.99 
Малки ВЕЦ    1,20%    55.94 
ВяЕЦ     4,42%    206.56 
ФЕЦ     10,36%    483.85 
Био ЕЦ      0,65%     30.26 
Товар на РБ         3971.46 
Интензитетът на СО2 е 408g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ново покачване на цените по електроенергийните борси на Европа 
Румънската OPCOM затвори при цена от 315,45 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 313,25 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 315,45 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 4 oктомври 2022 г. Цената за пиковата енергия е 361,53 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 269,37 евро/мвтч. Най-високата цена от 680,54 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще 
бъде 153,87 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 64 859,5 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 4 октомври ще бъде 313,25 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 122,26 гвтч. Максималната цена ще бъде 620,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 3 ч и тя ще бъде 166,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 4 октомври е 312,27 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 357,21 евро/мвтч. Най-високата цена от 661,24 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 3 ч тя ще бъде 152,65 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 73 564,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 4 октомври на Словашката енергийна борса е 279,46 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 20 ч и тя ще е 532,47 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 108,07 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 248,87 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и 
тя ще е 497,39 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 22,80 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 4 октомври е 227,37 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 303,27 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 37 394,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 9 ч и тя ще достигне 497,39 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 155,24 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 246,31 евро/мвтч на 4 октомври. Пиковата цена ще бъде 
262,92 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 459 424,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч 
и тя ще достигне 497,39 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 138,12 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 4 октомври ще се продава за 350,46 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще е и най-високата цена за електроенергията за този ден в Европа при този сегмент 
на пазара. 
 
√ Европейските електроенергийни борси направиха още една стъпка към сваляне на ценовите нива под 300 евро за 
MWh, но въпросите остават 
Пресирането през четири пазарни дни се отразява на общата картина, но предвид по-бавната реакция на 
търсенето от предлагането ще държи нивата много по-високи. Настъпва и зимата 
Европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ направиха още една стъпка към понижаване на 
ценовите нива. За отбелязване е обаче, че през поне три дни от активната работна седмица  високите стойности от над 
400 евро за MWh остават. Има и часови диапазони, в които цените са още по-високи. 
Като цяло през изминалата седмица се наблюдава спад на участието на фосилните горива и то съществено, но спрямо 
предходния период. Намалява и дела на газа за сметка на възобновяемите енергийни източници, докато търсенето леко 
нараства. Рано да се каже дали това е в резултат на икономиката или на по-студеното време. 

https://ibex.bg/
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На този фон електроенергийните борси останаха под влияние и на политическата визия на европейските институции, 
които в края на миналата седмица затвърдиха намерението си за административна намеса на пазара на електричество. 
Ако се съди по ценовите нива, първоначалната реакция би трябвало да е положителна. Поради някои съвпадения с други 
фактори обаче е рано да се приеме подобна позиция. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 39-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на 44 065.90 GWh във 
вечерни часове на 2 октомври 2022 г. преди окончателния отчет (46 758.54 GWh след коригиране и допълване на 
данните за предходната 38 седмица). 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от ЕС  за 39-та седмица, то достига до обем от 
40 074.53 GWh (42 506.31 GWh след корекцията в края на 38-та седмица), според данните на energy charts, базирани на 
ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията. 
От това общо производство на фосилните горива се пада дял от 14 794.77 GWh или 36.92 % преди корекция (17 884.09 
GWh или 42.07 % окончателните допълнени данни за седмицата по-рано) . От тях през 39-та седмица - на кафявите 
въглища – 3864.54 GWh или 9.64 %, както и на каменните – 9.23 % (3697 GWh). Газът държи дял от 15.29 на сто или 
6128.86 GWh (18.37 % за 38-та седмица или 7809.62 GWh). 
Участието на ядрената енергия е изчислено за 39-та седмица на 9343.53 GWh или 23.32 % спрямо 10 392.32 GWh или 
24.45 % след корекцията за 38-та седмица на 2022 г. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 16 039.00 GWh или 39.81 % (според уточнените 
коригирани данни за 38-та седмица – 14 229.90 GWh или 33.48 %). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 6480.25 GWh (16.09 %), а офшорните – 977.58 GWh или 2.43 %. 
Делът на електроенергията от слънчеви електроцентрали достига до 2665.06 GWh или 6.62 %. Що се отнася до 
хидроенергията, то делът й е от порядъка на 4.33 %, а от помпени станции – 5.77 %. Редно е да се отбележи и делът на 
биомасата – 3.71 %. 
Цените 
Видим спад. Така биха могли да се нарекат най-общо данните от ценовите нива на европейските електроенергийни 
борси. С едно уточнение – само през определени дни. 
Европейските електроенергийни борси в сегмента ден напред запазиха разнопосочното движение още с ден за доставка 
26 септември. Понижение бе отчетено на седем от борсите и варираше от 0.6 % в Нидерландия (246.51 евро за MWh) и 
3.6 % в Сърбия (288.36 евро за MWh) и 11.1 % (245.93 евро за MWh). Значително по-силен бе спадът в страните извън 
континента – Ирландия и Северна Ирландия, където достигна до 33.6% (153.63 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси ценовите нива се повишиха и няма как да не направи впечатление 
твърде широкият диапазон – от 1.6 % във Франция (277.29 евро за MWh) и 3.8 % в Гърция (341.99 евро за MWh) до 13.9 % 
в Австрия (315.97 евро за MWh) и 21.4% в Румъния и България (338.44 евро за MWh), та чак 58.1 % в Португалия и 
Испания (119.27 и 119.77 евро за MWh съответно). 
Цените продължиха да вървят леко нагоре и с ден за доставка 27 септември и варираха от 310. 21 евро за MWh в 
Германия до  346.21 евро за MWh на БНЕБ и OPCOM. Най-високи останаха постигнатите стойности на италианската GME – 
373.79 евро за MWh и гръцката HENEX - 372.52 евро за MWh. 
По-важни са постигнатите нива за следващите работни дни в сегмента „ден напред“ през предходната седмица.  Така 
ден за доставка 28 септември понижение бе отчетено единствено на електроенергийните борси в Гърция ( с 3.7 % до 
358.74 евро за MWh) и Италия (с 3.9 % до 359.33 евро за MWh). На всички останали борси в посочения сегмент 
покачването доведе до доста по-високи нива и отново бе в много широк диапазон – от 3.9 % на БНЕБ и румънската 
OPCOM (359.54 евро за MWh) и 9.0 % в Хърватия (383.66 евро за MWh) до 12.2 % във Франция (392.86 евро за MWh) и 
24.5 % в Германия (386.20 евро за MWh) до 34.2 % в Нидерландия (379.51 евро за MWh). 
Пълно единодушие за повишение бе регистрирано в посочения сегмент с ден за доставка 29 септември като това е 
датата, доказваща, че стойности от 400 – 420 евро, та дори и над нея съвсем не са забравени. Така при скок с 10.6% 
цената на българската IBEX ( БНЕБ), румънската OPCOM и гръцката HENEX стигнаха до 397.48 евро за MWh. Над 400 евро 
за MWh обаче бяха отчетен на борсите в Хърватия (426.38 евро за MWh), Чехия (+ 8.6 % до 420.28 евро за MWh), Франция 
(+18.3% до 464.85 евро за MWh), Германия (+ 8.0% до 417.14 евро за MWh), Унгария (+ 9.4% до 425.25 евро за MWh), 
Италия (+ 21.4 % до 436.07 евро за MWh), Нидерландия (+ 6.9% до 405.64 евро за MWh), Сърбия (+ 6.6 % до 420.50 евро за 
MWh), Словакия (+9.2% до 423.23 евро за MWh), Словения (+ 11.6% до 430.63 евро за MWh), Швейцария (+ 2.6% до 431.27 
евро за MWh).  Или както става ясно това бе преобладаващата стойност. 
Точно противоположна бе реакцията на европейските електроенергийни борси с ден за доставка 30 септември, когато бе 
наблюдавано масово поевтиняване – от 6.6 % (373.50 евро за MWh) на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM и 
25.4 % (346.97 евро за MWh) във Франция, както и 11.7 % (385.09 евро за MWh) в Италия и 2.7 % (386.86 евро за MWh) в 
Гърция. 
Значителния спад продължи и през първия ден на уикенда, 1 октомври. Най-значително бе понижението в сегмента ден 
напред на електроенергийните борси в Германия - 73.7 % до 82.82 евро за MWh), Франция (- 64.4 % до 123.46 евро за 
MWh) и Белгия  (- 63.2%, до  102.36 евро за MWh). 
Въпреки движението в посока надолу с 32.5 % ценовите нива в посочения сегмент на българската IBEX (БНЕБ) и 
румънската OPCOM остана доста по-висока – 252.27 евро за MWh. 
Разнопосочност характеризираше вторият от почивните дни, като на девет от европейските електроенергийни борси 
ценовите нива в сегмента „ден напред“ се върнаха към ръст, а на другите понижението продължи. Така повишението с 
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59 % върна стойността във Франция на нивото от 196.27 евро за MWh, а в Германия скокът от 38.5 % - до 114.75 евро за 
MWh. 
Най-значителен се оказа ръстът на цените  извън континента и в частност на електроенергийните борси в Ирландия и 
Северна Ирландия – плюс 73.5 % до 247.38 евро за MWh, както и във Великобритания – плюс 47 % до 191.00 евро за 
MWh. 
Спадът с 44.9 % обаче свали нивата на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM до 139.11 евро за MWh. На 
италианската електроенергийна борса стойността се понижи също със значителните 19.1 % до 201.00 евро за MWh. 
Новата седмица очаквано стартира със значително повишение, което варира между 28.2 % за Швейцария (282.80 евро за 
MWh) и 46.6 % (287.71 евро за MWh) във Франция и 51.3 % (276.44 евро за MWh) в Белгия и 77.5 % (246.97 евро за MWh) 
в България и Румъния. Както и  82.5 % (209.35 евро за MWh) в Германия и 100.3 % (369.95 евро за MWh) в Гърция. 
Като цяло се запазва по-ниската стойност на Иберийския пазар (Португалия и Испания), заради отвързването на газа от 
цените на електроенергията. По-ниски ценови нива продължава да вържи и Полша, където също имат значение 
административните особености на пазара. 
Средна месечна и средна годишна цена към 2 октомври 
Средната месечна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ се променя значително в 
посока към понижение. Този спад отново се дължи на по-ниските ценови нива основно през почивните от предходната 
седмица. Освен това от известно време прави впечатление удължаване на това движение в посока надолу и с деня 
преди уикенда. Свалянето на нивата през почивните дни дава шанс въпреки силния скок, през първия работен ден 
цените да остават доста по-ниски. Това съответно се отразява на средните месечни и средните годишни стойности. 
На БНЕБ към 2 октомври средната месечна стойност спада до 212.78 евро за MWh ( на ниво от 377.11 евро за MWh преди 
седмица) , а на румънската OPCOM –  до 212.78 евро за MWh (380.33 евро за MWh седмица по-рано). 
За другите европейските електроенергийни борси се движи от 286.39 евро за MWh в Гърция и 265.34 евро за MWh в 
Италия, както и 202.48 евро за MWh във Франция. 
Отново по-ниска остава цената за Испания и съседна Португалия –  153.82 евро за MWh (145.77 евро за MWh и 145.99 
евро за MWh съответно седмица по-рано). В Германия, средната месечна стойност е на ниво от 135.64 евро за MWh ( 
344.4 евро за MWh седмица по-рано), а в Австрия – 179.91 евро за MWh. В Унгария изчисленията сочат за ниво от 208.95 
евро за MWh, а за Полша – 107.26 евро за MWh. 
Средната годишна цена вече забавя хода си в посока към повишение и сякаш настъпва времето, в което спира да расте. 
Грубо, ако към 25 септември темпът на ръст се забави до 1-2 евро, то сега се ограничава до 1 – 0.50 евро. Така средната 
годишна цена към 2 октомври на БНЕБ е 262.44 евро за MWh и все още е по-ниска, както от тази в Румъния (278.01 евро 
за MWh), Унгария (286.21 евро за MWh), така и от тази в Гърция (291.3 евро за MWh) и съседна Сърбия (291.3 евро за 
MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 323.59 евро 
за MWh в Италия и 185.48 евро за MWh в Испания и Португалия (186.04 евро за MWh) до 256.25 евро за MWh в 
Нидерландия и 248.58 евро за MWh в Германия, както и 295.68 евро за MWh във Франция и 168.48 евро за MWh в 
Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Петролът, за разлика от цените на електроенергията, а и газа, които остават исторически високи, се понижава до нива от 
средата на юни, като по-рано през миналата седмица достигна и 8-месечно дъно (84.06 долара за барел, регистрирани 
на 26 септември). 
Това рухване беше предшествано от силна възходяща тенденция. Възстановяването на икономическия растеж след Covid 
и по-слабите доставки от ОПЕК+ се влошиха от нахлуването на Русия в Украйна, което доведе до високи цени от порядъка 
на 128 долара за барел през месец март . 
Впоследствие обаче ситуацията се промени поради силното свиване на търсенето от страна на Китай, засилването на 
долара и  рискът от глобална рецесия. Сорт Brent остана в петък на ниво от малко над 85 долара за барел. От началото на 
септември, както сочат изчисленията на анализаторите сортът е загубил от порядъка на 8 процента от стойността 
си,  предварителните очаквания са за тримесечието за загуба от 23 на сто. 
Сега пазарът е в очакване на реакцията на ОПЕК+ на заседанието на 5 октомври. Очаква се производството да бъде 
намалено като се допуска да е или с 500 хил. или с 1 млн. барела, така че да спрат срива на ценовите нива. Всичко това 
идва в момент, в който САЩ настояват петролните компании в страната да ограничат експорта. Подкрепа на цените при 
всички случаи ще окаже в бъдеще ситуацията около руския петрол. При всички случаи особено засегнати ще бъдат 
веригите на доставки. 
 Що се отнася до ценовите нива на синьото гориво, те все още остават много високи. При това  независимо от факта, че 
средната борсова стойност през септември  е спаднала с 14.6 процента. При това силната волативност продължава да е 
съпътстваща. Нека припомним, че на 1 септември стойността на синьото гориво на TTF бе 249.08 евро за MWh, на 5 
септември скочи до 255.87 евро за MWh, а на 30 септември се установи на ниво от 188.8 евро за MWh. 
Трябва да е ясно, руските газови потоци през различните трасета за Европа от февруари досега са спаднали от 263 млрд. 
куб м до едва 36 млрд. куб м. Причините са различни и все в резултат от войната в Украйна, проблемите около 
газопроводите „Северен поток 2“ и „Северен поток“ (преди атаката срещу тях), схемата за разплащане с рубли, санкциите 
срещу Русия. В допълнение и последните новини около газопровода „Турски поток“. 
Що се отнася до цените на емисиите, те продължават да вървят надолу и остават на ниво от 66.52 евро за тон. Повече от 
явно е, че изменение ще настъпи и то ще е в зависимост от анонсираните от Европейската комисия промени на газовия и 
електроенергийния пазар. Сега всичко завити от това какви стимули ще останат  за развитие на ВЕИ пазара.   
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Тенденции 
Няма как в очакванията да не бъдат отчетени ниските газови потоци, които създават проблеми и вече има сигнали, че те 
ще се засилват. 
В частност се касае за настъпващата зима. Европа успя да запълни газохранилищата до ниво, което е над обикновеното, 
основно заради високия внос на втечнен природен газ, но и заради спад на търсенето. Една студена зима в Европа или 
Азия би поставила под въпрос дали нивата са достатъчни. Още повече, че за 1 октомври вече има тревожни данни за 
теглене на синьо гориво от газохранилищата при това с по-висок темп от наблюдавания на нагнетяване през последните 
дни. Съоръженията за съхранение в Европа към 1 октомври са запълнени до 87.83 % или до 978.6284 TWh, което се 
равнява на около 95.3 млрд. куб м (общият обем на газохранилищата е за близо 110 млрд. куб м). 
Изпразнено се оказва обаче газохранилището на Белгия, откъдето са изтеглени всички количества и то е на нула. Само 
преди дни се смяташе, че количествата газ в него ще стигнат за известно време.. 
Така че настоящият зимен сезон е на прага. Случаят с газохранилището в Белгия отсега поставя въпросът за следващата 
зима, когато ще се появи ново предизвикателство за запълване на съоръженията. При положение, че газовите потоците 
останат на нивата от тази година, тогава до средата на септември ще има допълнителен дефицит от няколко десети 
милиарда кубични метра, които ще трябва да бъдат компенсирани. 
Въпреки че се разработват нови терминали за LNG (FSRU), вероятността за завършването им е малка, така че да могат да 
осигурят този допълнителен дефицит, който се очертава. Причина за това има и тя съдържа в отговора на руската страна 
на европейските санкции и касае забраната за транспортиране на стоки през руска територия. Предвид мащабите на 
подобна забрана, която няма да се описва тук, предизвикателствата пред Европа остават. 
Що се отнася за газовите доставки, ако в сметката се включат двете нови газови връзки – Baltic Pipe за доставки на 
норвежки газ за Европа и свързващият газопровод IGB мъничка част се намества като компенсиране, но недостатъчно. 
Опасенията за норвежките доставки все пак не трябва да се пренебрегват, ако се вземе предвид искането на държавите 
членки за таван на цените на целия внос на газ. Сега Европа води преговори с Норвегия не за обвързване на цените по 
спот доставките, а по средносрочни договори. Това пък ни връща към точно противоположните действия преди години 
по отношение на газовите доставки от „Газпром“ за България например. Така че на този етап може да се каже, че липсата 
на договореност за газа от 30 септември е по-скоро добра новина. 
В по-краткосрочен план опасенията за връщане на цените на газа, а и на електричеството към по-високите нива остават, 
особено ако спрат доставките през Украйна, а и заради проблемите около „Турски поток“, през който количествата също 
са спаднали с 20-25 % по данни на ENTSOG , както и невъзможността за увеличаване на доставките на LNG от САЩ. 
Освен газа слабостите на страните-членки в ядрената енергетика може да се окажат съществени. Пренебрегването на 
развитието на този сектор от години, очернянето му, изтъкването единствено на зависимости може да изиграе лоша 
шега. Европа остава в центъра на световната енергийна криза, а големите компании за анализи в енергийния сектор 
обръщат внимание на ролята, която играе Франция за електроенергийния пазар. Може да се каже и по друг начин – на 
зависимостта на европейския пазар от производството на електроенергия от ядрените мощности на Франция. 
Всички обръщат внимание на газа и геополитическите конвулсии, които предизвика спирането на доставките от Русия. 
Веднага или дори равностойно до значението на синьото гориво за европейския пазар се нарежда френското 
производство на електричество от ядрените централи. 
Както посочват две от големите компании за анализи, Европа е изправена пред възможността от недостиг на над 100 
TWh именно заради проблемите на френския ядрен сектор. 
Средно през последните десет години атомния флот на Франция произвежда  около 400 TWh. Последните данни на EDF 
за производство през 2022 г. са 280-300 TWh. Така че Европа вероятно е изправена пред дефицит от повече от 100 TWh 
ядрена енергия (спрямо средната мощност). Известно успокоение внася съобщението на EDF и плана за поетапно 
влизане в експлоатация на спрените блокове до края на декември. 
Ядрената енергия е най-големият източник на електроенергия в ЕС (731 TWh през 2021 г. срещу 550 TWh от газ, 386 TWh 
от вятър, 370 TWh от ВЕЦ и ПАВЕЦ и 186 TWh от слънчеви централи). Така че, ако проблемите не бъдат решени от страна 
на EDF, това ще представлява спад с 13-15% на общото ядрено производство на ЕС в година, в която също на  рекордно 
ниско е и производството от ВЕЦ. Този потенциален проблем остава. 
Ща се отнася до ценовите нива, анализаторите отчитат промяна на динамиката.  Кризата преминава от проблеми, 
касаещи 2022 г. към такива, които вече засягат и следващите 2-3 години. Бъдещите цени на електроенергията и газа 
скочиха през 2023-25 г. 
От август, когато  ЕС обяви намерението си да се намеси на пазара, компаниите за анализи, които следят развитието 
отчитат спад  форуърд цените на електроенергията са паднали с 40-50%. Сега очакването е в реакцията на пазара по 
отношение на новите мерки, обявени след срещата на енергийните министри на 30 септември. Разбира се, за ограничен 
период от време, който никак не е къс – една година, но с намерението за ограничаване на ефекта от енергийната криза. 
Така сега електроенергийните пазари, в това число и борсите ще трябва да отразят препоръката за намаляване на 
брутното потребление на електричество с 10 %, както и това в пиковите часове с 5 %. Как обаче тези мерки ще се отразят 
засега остава неизвестно. 
Остава обаче предупреждението, за прекалените очаквания за влиянието на природния газ върху европейските цени на 
електроенергията, както за настъпващата зима на тази година, така и за следващата. Тъй като данните сочат, че цените на 
електроенергията са значително по-високи от променливите разходи за газови централи. Реално търсенето е това, което 
определя ценови нива на електроенергията. Това е пазарният принцип. Административната намеса може да изкриви 
пазара, може да има политически отражения. Няма как обаче да се очаква промяна по отношение на много високите 
нива. По-реално е в периода на нестабилност цените на електроенергията да останат високи. 



18 

 

 
√ САЩ увеличават още износа на LNG за Европа 
Съединените щати са увеличили общия обем на изнасяния от тях втечнен природен газ за Европа въпреки дълготрайното 
излизане от строя на втория им по големина производител - Freeport LNG. Пожарът на терминала доведоха до спад в 
общия износ, припомня "Ройтерс", цитирана от БНР. 
87 танкера с втечнен газ са напуснали американските пристанища миналия месец с 6,3 милиона тона втечнен газ и близо 
70 процента от товарите - 4,4 милиона тона са били за Европа. За сравнение - при почти идентични общи обеми на 
американския износ през август и юли, тогава делът за Европа е бил съответно 63 и 56 процента. 
"Ройтерс" допълва информацията с данни за поскъпване на газа на спотовия пазар в Съединените щати през септември 
до 7 долара и 88 цента за 1 милион британски термални единици, което е 7 пъти по-малко от цената в Европа. 
Freeport LNG, чийто терминал беше засегнат от пожар в началото на юни, ще бъде отворен частично през ноември и се 
очаква да достигне пълен капацитет чак през март догодина. 
 
√ Китай може да помогне с доставките на газ за Европа за зимата 
Икономическото забавяне в Китай, последиците от търговски сделки на Доналд Тръмп, сключени по време на неговия 
мандат, и "отчаяното" търсене на природен газ в Европа създават неочаквани печалби за някои китайски енергийни 
компании. В същото време ситуацията създава възможност на Европа да попълни хранилищата си от природен газ през 
зимата, пише в. "Уолстрийт джърнъл". 
Необичайната комбинация помага на Европа да се запаси за зимата, посочва американското издание, цитирано от БТА. 
При спад на търсенето заради по-трудната икономическа конюнктура китайските компании, които подписаха 
дългосрочни договори за закупуване на втечнен природен газ от САЩ, продават излишъка и печелят стотици милиони 
долари. Сред купувачите са Европа, Япония и Южна Корея. Само 19 кораба с втечнен природен газ от САЩ са акостирали 
в Китай през първите осем месеца на годината, в сравнение със 133 за същия период на миналата година. 
Към момента компаниите в Китай са получили с 30 процента повече газ от Русия през тази година, показват данни на 
китайските митници. Увеличението се дължи на планирано повишаване на доставките по газопровода "Силата на Сибир" 
и на купуване на руски ВПГ, обикновено със сериозна отстъпка, сочат данните за доставките. 
Китайските продажби за Европа са твърде малки, за да помогнат на континента да избегне потенциален недостиг тази 
зима. Те обаче дават поглед върху повишената зависимост на Москва от Пекин. Русия се обърна към Китай за 
икономическа и политическа подкрепа след нахлуването в Украйна, но китайските компании подкопават усилията й да 
посее разделение в Европа, предизвикано от намалените доставки на синьо гориво, посочва "Уолстрийт джърнъл". 
САЩ и Китай договориха редица дългосрочни сделки за втечнен природен газ на фона на натиск върху Пекин от 
администрацията на Тръмп за увеличаване на вноса от САЩ. Тези доставки са индексирани към американския бенчмарк 
"Хенри хъб" (Henry Hub), където цените са доста по-ниски от тези в Европа и Азия. 
"Това беше печеливша сделка за Китай и САЩ", каза Уей Сюн, базиран в Пекин старши анализатор в консултантската 
фирма "Рюстад енерджи" (Rystad Energy). Договорите, които са със срок до 25 години и гъвкави точки на доставка, дадоха 
увереност на американските доставчици да изградят повече терминали за втечнен природен газ на стойност много 
милиарди долари по крайбрежието на Мексиканския залив, повишавайки капацитета на страната да изнася повече газ. 
Трудно е да се оцени печалбата, която китайските компании правят в момента. Сделките са частни, компаниите могат да 
препродават както дългосрочни товари, така и спотoви, закупени предварително, и товарите могат да преминат през 
много ръце по време на търговския процес, дори когато корабите са в морето. 
Все пак има данни, които предлагат поглед върху обхвата. За 2022 г. Китай има 72 милиона тона дългосрочно договорен 
втечнен природен газ, но се очаква да се нуждае само от 66 милиона тона, според компанията за данни Ай Си Ай Ес (ICIS). 
Така Китай може да препродаде на световния спотов пазар няколко милиона тона. Митническите данни сочат, че за 
първите осем месеца на годината Китай е изнесъл около четвърт милион метрични тона ВПГ на стойност 449 милиона 
долара за Европа и Азия спрямо 7,3 милиона долара миналата година. 
 
Мениджър 
 
√ До месец след изборите президентът трябва да свика първото заседание на 48-ото НС 
До един месец от произвеждането на изборите президентът трябва да свика първо заседание на избраното Народното 
събрание, предвиждат сроковете, посочени в Конституцията на България. Това обясни в ефира на БНТ преподавателят по 
конституционно право в Софийският университет доц. Наталия Киселова. 
Тя предположи, че това ще се случи и по-рано, тъй като в неделя трябва да бъде оповестен персоналният състав на 
парламента. Списъкът на депутатите трябва да бъде обнародван в Държавен вестник. Новосформираният парламент 
може да продължи да работи в рамките на два месеца. 
"Разбира се с уговорката, че ако не се бърза с връчването на първия, респективно на втория мандат, е възможно над два 
месеца да бъде проточена процедурата. Но всъщност, според мен, преди да се стигне до връчване на първия мандат, е 
необходимо в рамките на консултациите с всички парламентарни групи да се направи определен драфт на най-важното, 
което е необходимо. Законът за бюджета е един от най-важните, но трябва да бъдат приети определи закони, за да 
постъпят пари от Плана за възстановяване", акцентира доц. Киселова.  
По думите й, не всички партии, които са получили представителство в бъдещия парламент, са заявили категорични 
позиции. "Да се надяваме, че предстоят първо разговори, а по-късно може би и по-сериозни преговори за съставяне на 
правителство", посочи тя. 
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Според нея проблемът е в качеството на политическите партии, а не толкова в правната уредба. "Ако партиите достигнат 
мнозинство от 2/3 нека първо формират изцяло Висшия съдебен съвет и инспектората, а по-късно да помислят за по-
сериозни дейности като промени в Конституцията", посъветва тя.  
 
√ Над 75% от заетите у нас работят в малки и средни предприятия 
Малките и средни предприятия са гръбнакът на икономическата ни система, като те осигуряват работа на над 75% от 
заетите у нас и генерират 66% от добавената стойност. Това съобщи министърът на икономиката и индустрията Никола 
Стоянов при откриването на Международната конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП – Sofia 
International Money Expo” (SIM EXPO 2022). 
„През последните 15 години наблюдаваме трансформацията на българските малки и средни предприятия към 
високотехнологични производства и услуги с интензивно използване на знания“, заяви Стоянов. 
По думите му, за този период делът на българските малки и средни предприятия във високотехнологичните 
производства и услугите с интензивно използване на знания се е увеличил от 15% на 23%. Очаква се този тренд да 
продължи и през следващите години.  
„Малките и средни предприятия са по-адаптивни, но и много по-заплашени от спиралата от кризи, пред която са 
изправени цяла Европа и светът. Затова те трябва да бъдат подпомогнати в процеса по интернационализацията им и да 
бъдат включени във веригата на доставки на чуждестранните компании“, обясни още икономическият министър.  
 
√ Печалбата на банките за осемте месеца на годината е 1,4 млрд. лева 
Печалбата на банковата система към края на август  е 1,4 млрд. лв. Това е с 496 млн. лв. (55,8 на сто) повече спрямо 
отчетената за осемте месеца на 2021 година, съобщава Българската народна банка, цитирана от БТА.  
През август активите на банковата система нарастват с 1,4 млрд. лв. (1,0 процент) до 146,5 млрд. лв. 
Отношението на ликвидно покритие към 31 август е 283,2  на сто (при 295,4 на сто в края на юли). Размерът на ликвидния 
буфер е 38.2 млрд. лв. 
През август брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 999 млн. лв. (1,2 на сто) до 83,3 млрд. лв., като 
в структурата му е отчетено увеличение при всички сектори. Кредитите за домакинства нарастват с 493 млн. лв. (1,5 на 
сто), за нефинансови предприятия – с 277 млн. лв. (0,6 на сто), за други финансови предприятия – със 189 млн. лв. (3,2 на 
сто), а тези за сектор държавно управление – с 41 млн. лв. (4,5 на сто). 
Спрямо края на юли депозитите в банковата система нарастват с 914 млн. лв. (0,7 на сто) до 125,7 млрд. лв. Увеличение 
има при депозитите на нефинансови предприятия (с 1,6 млрд. лв., 4,2 на сто), както и при тези на домакинства (с 378 млн. 
лв., 0,5 на сто). Намаляват депозитите на кредитни институции (с 952 млн. лв., 13 на сто), на други финансови 
предприятия (със 135 млн. лв., 3,2 на сто) и тези на сектор държавно управление (с 5 млн. лв., 0,1 на сто). 
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на август е 16,8 млрд. лв. и спрямо края на юли се повишава с 
222 млн. лв. (1,3 на сто), което се дължи главно на нарастването на печалбата на банките. 
 
√ „Газпром“ спря доставките за Италия заради промени в Австрия 
„Газпром“ спря доставките на природен газ за Италия заради нови регулации в Австрия, предаде EUObserver. 
Прекъсването е само към Италия, която получава синьо гориво от тръбопровод, който минава през Австрия. 
"Газпром" публикува изявление, в което се казва, че е спрял доставките за Италия, тъй като австрийският оператор е 
отказал да потвърди „номинациите за транспорт“ след регулаторните промени, въведени в Австрия в края на септември. 
Министерството на енергетиката на Австрия заяви, че "Газпром" не е успял да подпише промени в договора, които 
отразяват корекциите на техническите правила, които обикновено се правят в началото на всяка газова година. 
„Газпром“, подобно на други участници на пазара, знаеше за промените от месеци, съобщи австрийският регулатор E-
Control. 
От "Газпром" са обяснили, че се работи за разрешаване на проблема с италианските купувачи. Eni SpA потвърди 
прекъсването и добави, че се свързва с "Газпром". Правителството на Австрия също каза, че работи по въпроса на 
техническо ниво. 
 
√ Инфлацията в Европа трябваше да е по-преходна от тази в САЩ. Днес тя изглежда по-устойчива 
Когато пандемичната инфлация започна да привлича вниманието на експертите миналата година се смяташе, че тя 
вероятно ще бъде по-устойчива в САЩ, където стимулите бяха много по-големи и потребителското търсене по-силно, 
отколкото в Европа. Енергийната криза обаче преобърна тези очаквания, пише Бен Холанд за Блумбърг. 
Увеличението на цените в еврозоната вече изпреварва САЩ за два поредни месеца. Разликата вероятно се е увеличила 
през септември, когато инфлацията в цяла Европа достигна 10%, докато в Германия се ускори до 10,9%. Данните за САЩ 
ще бъдат публикувани след 10 дни. 
Още по-учудващо е, че икономистите, които дават прогноза за година напред, смятат, че инфлацията в Европа ще се 
задържи близо до 5%, докато в САЩ се очаква да спадне до около 3%. 
„В краткосрочен план инфлацията в еврозоната всъщност изглежда по-грозна от тази в САЩ“, коментира Робин Брукс, 
главен икономист в Института за международни финанси. 
Причината е кризата с природния газ в Европа, резултат от недостига на руски внос, който се влоши след нахлуването в 
Украйна. Това доведе и до скок на цените на електроенергията, спомагайки за увеличаване на разходите в почти всеки 
сектор на икономиката. В резултат на това инфлацията сега е по-широкообхватна и по-висока в Европа. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-03/inflation-in-europe-now-looks-even-less-transitory-than-in-us?srnd=premium-europe
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Отвъд всички тези цифри, Европа в крайна сметка има различен вид инфлация от тази в САЩ – такава, която е почти 
изцяло внесена чрез растящите цени на суровините, вместо да се подклажда поне отчасти от стабилните потребителски 
разходи и стегнатите пазари на труда у дома. Това разграничение има големи последици за политиците и инвеститорите, 
както и за домакинствата и бизнеса. 
Това означава, че европейските централни банкери, които прилагат същото лекарство срещу инфлацията като колегите 
си от САЩ под формата на бързо повишаване на лихвените проценти, имат по-малка способност да се справят с основния 
проблем и са изложени на по-голям риск да навредят на икономиката си в този опит. 
Фискалната политика също се различава, като европейските правителства са принудени да добавят стимули, за да 
смекчат удара от рязко растящите сметки за енергия. А стандартът на живот на обикновените европейци ще падне дори 
още повече под този на американските им връстници. 
На пръв поглед Федералният резерв и Европейската централна банка, въпреки че стартираха от различни места по 
различно време, сега вървят по сходен път. 
И двете финансови институции повишиха лихвите със 75 базисни пункта на последната си среща. Според пазарите е 
вероятно и двете централни банки да направят същото и на следващите си срещи. 
„Общото между двете централни банки е, че те са много фокусирани върху спот инфлацията, върху високите данни в 
момента“, каза Брукс. „Те не са достатъчно фокусирани върху основната динамика, предимствата и изоставането на 
политиката“, добави той. 
Той очаква еврозоната да изпадне в рецесия скоро, докато САЩ ще избегнат подобна съдба. Според него тази 
перспектива трябва да насърчи към преоценка на подхода на ЕЦБ за борба с инфлацията. „Когато брутният вътрешен 
продукт е на път да спадне, кои са хората, които ще увеличат заплатите с исканията си? Кои фирми ще увеличат 
маржовете си? Условията за спирала на ръст на заплати и цени просто не са налице“, добави. 
Всъщност европейските заплати растат по-бавно от американските, въпреки че цените на континента се увеличават по-
бързо. Това е още един знак, че инфлацията изяжда по-сериозно жизнения стандарт в Европа, отколкото в САЩ, където 
много от активно заетите получиха увеличение на заплатите заради по-затегнатия пазар на труда по време на 
пандемията. 
Засега европейските централни банкери изглеждат също толкова ангажирани със затягането на паричната политика, 
колкото колегите си от Фед. Някои анализатори смятат, че в крайна сметка може да се наложи да я поддържат още по-
дълго. 
„Намаляването на базовата инфлация вероятно ще отнеме повече време в Европа, отколкото в САЩ, отчасти защото 
Европа ще продължи да страда от по-голям шок в енергийните доставки“, прогнозираха анализатори от Capital Economics 
миналия месец. „Въпреки че очакваме Фед да намали лихвите през втората половина на 2023 г., ние се съмняваме, че 
Английската централна банка и ЕЦБ ще могат да го направят преди 2024 г.“, смятат анализаторите. 
Затягането на паричната политика в Европа не предотврати спад на основните валути на континента, което увеличава 
цената на внесената инфлация. 
От средата на август пазарните очаквания за разликата в лихвените проценти между Фед и ЕЦБ се свиха, тъй като 
европейските централни банкери сигнализира, че се готвят по-бързи повишения на лихвите. Но това не спря спада на 
еврото - то се срина с още 5% спрямо долара през периода. 
По същество инвеститорите залата на това, че днешният инфлационен енергиен шок ще се различава от този, който 
удари западните икономики навсякъде през 70-те години - защото сега, за разлика от тогава, САЩ са енергиен гигант, 
който произвежда собствено гориво, докато Европа все още има да трябва да го внася. 
Това разделение се проявява и във фискалната политика. САЩ оттегляха стимулите, но Европа трябва да добави повече 
от тях, особено под формата на енергийни субсидии, за да смекчи удара и да гарантира, че домакинствата няма да 
замръзнат, а предприятията няма да затворят врати през следващата зима. 
Разходите за тези мерки вероятно ще достигнат поне 5% от БВП годишно, изчислява Дарио Пъркинс, икономист в TS 
Lombard в Лондон. 
Един вероятен резултат от това е, че комбинираният бюджетен дефицит на еврозоната се прогнозира да бъде по-голям 
от този на Америка тази година – за първи път от преди Голямата рецесия насам. 
Миналата седмица Германия обяви, че ще заеме допълнителни 200 милиарда евро, за да финансира план за 
ограничаване на въздействието на растящите енергийни разходи за потребителите и бизнеса. Обединеното кралство, 
където новият премиер Лиз Тръс изплаши пазарите, като предложи намаляване на данъците, както и енергийни 
субсидии, изглежда се насочва към още по-големи дефицити. 
Всички тези допълнителни фискални разходи ще помогнат за предотвратяване на дълбокия спад, който би принудил 
европейските централни банкери да направят обратен завой и да се откажат от плановете си да поддържат високите 
разходи по заемите, твърди Пъркинс. Резултатът ще бъде комбинация от политики, която е пълна противоположност на 
десетилетието преди пандемията, когато строгите икономии бяха съчетани с нулеви лихвени проценти. 
 
√ Инфлацията в Турция надхвърли 83 на сто 
Годишният процент на инфлация в Турция се повиши за 16-и пореден месец до 83,5% през септември 2022 г. Тя е с 20 на 
сто по-висока от същия период на миналата година, но все пак малко под прогнозата от 84,6%, съобщи Trading Economics. 
В исторически план това е най-високото ниво от юли 1998 г. Турската лира се срина още повече и достигна рекордно 
ниски нива, а Централната банка продължи да намалява лихвените проценти. 
Цените на жилищата и комуналните услуги се повишиха с 84,7% спрямо 71,8% месец по-рано, на транспорта – със 117,7% 
срещу 116,9% през август, на фона на продължително покачване на цените на енергията (133 спрямо 121,7%). Разходите 
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също се повишиха за храна и безалкохолни напитки (93,1% срещу 90,3%). На месечна база потребителските цени са се 
повишили с 3,1%. Те се покачиха с 1,5% през август. 

 
 
Потребителските цени записаха ръст от 3,08%, по данни на Турския статистически институт (TurkStat), цитирани от Daily 
Sabah. От там очакват инфлацията на годишна база на потребителските да достигне ъде 84,63 на сто. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар е нараснал с 4,78% на месечна база през септември, а спрямо 
година по-рано увеличението е от 151,50%, сочат данните. 
 
√ Европейските борси започват последното тримесечие на червено 
Европейските акции поевтиняха в ранната търговия в понеделник на фона на опасенията на инвеститорите за 
икономическото здраве на континента поради необузданата инфлация и последвалите агресивни повишения на 
лихвените проценти с цел нейното охлаждане, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 5,1 пункта, или 1,31%, до 382,75 пункта, започвайки слабо 
последното тримесечие на годината. Немският показател DAX се понижи със 146,05 пункта, или 1,21%, до 11 968,31 
пункта. Френският измерител CAC 40 записа спад от 70,13 пункта, или 1,22%, до 5 692,21 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 84,56 пункта, или 1,23%, до 6 809,25 пункта, след като 
правителството на Обединеното кралство се отказа от планираното премахване на най-високата ставка на данъка върху 
доходите – мярка, предизвикала недоволство в рамките на управляващата партия и сътресения на финансовите пазари. 
Настроенията на пазара се влошиха, след като проучване показа, че производствената активност в еврозоната е 
намаляла допълнително миналия месец, тъй като кризата с нарастващите разходи за живот държи потребителите 
предпазливи, докато растящите сметки за енергия ограничават производството. 
Икономиката на Италия вероятно се е свила през третото тримесечие и ще продължи да се свива през следващите две 
тримесечия, според последните прогнози на Министерството на финансите, което показва, че третата по големина 
икономика в еврозоната се насочва към техническа рецесия. 
„Пазарът е заседнал в този период на страх. Виждаме тази реакция в Обединеното кралство, където пазарът би трябвало 
да се възползва от това, че правителството отстъпва от намаляването на данъците... това ви казва, че нещата започват да 
стават интересни, но изискват значително количество предпазливост“, каза Себастиен Гали, старши макро стратег в 
Nordea Asset Management. 
„Преди месец или два пазарът очакваше да може да прогнозира през следващите няколко тримесечия дъното на пазара, 
потенциалната рецесия - в Европа или Обединеното кралство... но)картината стана по-объркваща, тъй като инфлацията 
се оказа по-устойчива и стабилна от очакваното“, добави той. 
STOXX 600 се е понижил с 21,5% от началото на годината, тъй като нагласите към рисковите активи се влошиха след 
началото на войната в Украйна по-рано тази година, която разтърси региона и повиши рязко цените на газа, което от своя 
страна доведе до скок в инфлацията и предизвика опасения за рецесия заради затягането на паричната политика на 
централните банки. 
Банковите (SX7P) и технологичните акции (SX8P) се понижиха с 2,38%  и 2,52%, повеждайки загубите в STOXX 600. 
Цената на книжата на Credit Suisse се срина с 6,27%, отразявайки безпокойството на пазара относно швейцарската банка, 
докато тя финализира своето преструктуриране, което трябва да бъде обявено на 27 октомври. 
Акциите на Logitech International поевтиняха с 3%, след като Exane BNP Paribas понижи рейтинга на швейцарския 
производител на компютърни периферни устройства, докато акциите на Just Eat Takeaway паднаха с 5,92%, след като JP 
Morgan понижи рейтинга на компанията. 
Загуби на Уолстрийт 
Основните индекси на водещите фондови борси в САЩ регистрираха понижения в петък, слагайки край на ужасна 
седмица, месец и тримесечие за Уолстрийт, които тласнаха S&P 500 до ново дъно за 2022 г., предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 500,1 пункта, или 1,71%, до 28 725,51 пункта, падайки под прага от 29 
000 пункта за първи път от ноември 2020 г. насам. 
Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 54,85 пункта, или 1,51%, до 3 585,62 пункта, 
приключвайки септември с най-лошото си месечно представяне от март 2020 г. 
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 Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 161,89 пункта от стойността си, или 1,51 %, достигайки ниво 
от 10 575,62 пункта. 
За седмицата S&P 500 и Dow регистрираха спад от 2,9%, а Nasdaq – от 2,7%. 
Сесията в петък беше последната за месеца и за третото тримесечие. През септември Dow се понижи с 8,8%, докато S&P 
500 и Nasdaq се сринаха съответно с 9,3% и 10,5%. 
„Това беше тежка и трудна среда както за акциите - нещо, което очаквахме, като се имат предвид нашите възгледи за 
това, че Фед ще продължи да поддържа лихвените проценти по-високи за по-дълго време. Пазарите започват да се 
приближават към това мнение“, каза Закари Хил от Horizon Investments. 
„В близко бъдеще е вероятно да имаме продължителна нестабилност на пазара с низходяща тенденция, докато 
навлизаме в сезона на отчетите“, добави. 
Доклад за инфлацията, наблюдаван отблизо от Федералния резерв, публикуван в петък, показа, че цените продължават 
да нарастват с бързи темпове. 
Заместник-председателят на Фед Лейл Брейнард подчерта в петък необходимостта от намаляване на инфлацията, като 
каза, че централната банка е „ангажирана да избягва преждевременното оттегляне“ на рестриктивната парична 
политика. 
Акциите на Nike поевтиняха рязко, след като компанията съобщи, че продажбите и са се увеличили, но проблеми с 
веригата за доставки и инвентара са възпрепятствали по-добър краен резултат през първото фискално тримесечие. 
Цената на книжата падна с 12,81%. 
В петък S&P 500 и Nasdaq записаха а първата си серия от три тримесечия на загуба от 2009 г. насам, регистрирайки спад 
от 5,3% и 4,1% за третото тримесечие на годината. Dow падна с 6,7% през третото тримесечие и отбеляза трето поредно 
губещо тримесечие за първи път от 2015 г. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в 
понеделник, след като пазарите навлязоха в последното си тримесечие за годината. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 278,58 пункта, или 1,07%, до 26 215,79 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng се понижи със 143,32 пункта, или 0,83%, до 17 079,51 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 записа спад от 17,3 пункта, или 0,27 %, до 6 456,9 пункта. По-късно тази седмица 
Австралийската централна банка ще обяви решението си за лихвите, а няколко страни в Азия ще докладват за 
инфлацията. 
Пазарите в Китай са затворени „Златната седмица“, докато в Южна Корея също е почивен ден. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 12,95 пункта, или 2,21%, до 574,20 пункта. BGBX40 се понижи с 2,88 пункта, или 2,10%, до 134,09 пункта. 
BGTR30 изтри 15,09 пункта от стойността си, или 2,12%, достигайки ниво от 695,48 пункта. BGREIT се понижи с 1,55 пункта, 
или 0,87%, до 176,73 пункта. 
 
√ Борсови новини в аванс: Ще помогнат ли добрите икономически данни? 
Първата седмица на октомври ще премине под знака на икономическите новини, а фокусът на инвеститорите ще бъде 
насочен към бизнесклимата в САЩ и Европа, както и данните за щатския пазар на труда. 
Прогнозите на икономистите не се отличават съществено от резултатите за предходния месец, което не би трябвало да е 
изненада. Промяната в лихвените нива през последните няколко седмици все още не въздейства на икономическите 
новини, затова всяка негативна изненада, дори и с малки мащаби, ще се отрази сериозно на пазара. 
Равнището на безработицата на 3.7% е изключително ниско, а прогнозите са за нови 250 хиляди работни места. Тези 
показатели подкрепят тезата на централните банкери, че икономиката е далеч от рецесията и все още има пространство 
за повишаване на лихвите и за намаляване на стимулите. Затова коментарите им в близките няколко дни ще отразяват 
позитивната тенденция на пазара на труда и ще игнорират спада на финансовите пазари и всички негативни 
икономически сигнали до тук. Инвеститорите вече оценяват още един ръст на лихвите със 75 б. п. през ноември, с което 
лихвата в САЩ да достигне 4%. 
Великобритания сега е „канарчето в мината“. Централната банка успокои пазарите с покупките на дългосрочни 
облигации и паундът се възстанови от паническите разпродажби през септември. Но този завой на 180 градуса е 
временно решение. Федералният резерв и ЕЦБ са далеч от такава опция в политиката си засега. А това означава 
динамиката на пазарите да се запази. 
Щатският индекс S&P 500 започва седмицата на важното ниво на подкрепа от 3600 пункта, откъдето може да очакваме 
поне опит за възстановяване. Само промяна в риториката на централните банкери може да се превърне във фактор за 
по-осезаем растеж на акциите. 
Още едно решение е важно за пазарите – това на страните от ОПЕК за намаляване на добива с поне 1 милион барела на 
ден, което предстои в четвъртък. Цената на щатския сорт петрол е около 80 долара за барел, а по-ниското производство 
ще съвпадне и с промяната от продажби към покупки на стратегическия резерв на САЩ през октомври. Така 
поскъпването на суровината ще се пренесе и върху инфлацията, като допълнително засили страховете на инвеститорите 
от повишаване на лихвите. 
 
√ 
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 Въпреки войната, търговията с уран между Европа и Русия не спира 
Повече от седем месеца след началото на руската инвазия в Украйна и въпреки че ЕС се закани да намали до минимум 
търговските отношения с Русия, много страни членки продължават активно да въртят ядрена търговия с Москва за ужас 
на украинското правителство и на екоактивистите, разказва Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 
В четвъртък товарен кораб, пренасящ уран, напусна френския град Дюнкерк и пое през Северно море към руското 
балтийско пристанище Уст-Луга. За малко повече от месец това е третият курс на плаващия под панамски флаг "Михаил 
Дудин" от френския порт до Русия с уран на борда. 
Екологичната организация "Грийнпийс Франция" заклейми продължаващите доставки и се обяви за пълното спиране на 
търговията с ядрено гориво с Русия, тъй като тя "финансира войната в Украйна, удължава енергийната зависимост на 
Европа и забавя прехода към възобновяема енергия". При все това засега Европейската комисия се въздържа да включи 
руския ядрен сектор в забранителния списък и той отсъства от последния пакет санкции, предложен в сряда. 
"Франция спазва стриктно всички санкции, наложени от ЕС на Русия. Ядрените материали за гражданска употреба не 
попадат под ударите на забраните", заяви за АП френското външно министерство и допълни, че страните членки на ЕС не 
смятат ядрения сектор за ключов за прекратяване на руската агресия срещу Украйна. 
Самата Украйна е на обратното мнение и призовава за налагането на санкции и на руското ядрено гориво. Олег Устенко, 
икономически съветник на украинския президент, заяви в сряда, че "по отношение на урана е също толкова важно да 
бъдат наложени санкции, колкото и върху петрола". "Петрол, газ, уран, въглища, всичко това трябва да бъде забранено. 
Те ползват приходите от всичко това, за да финансират войната", казва Устенко. 
Според "Грийнпийс Франция" в сряда на борда на "Михаил Дудин" е бил натоварен преработен уран, за да бъде 
транспортиран в Русия. По думите на Полин Бойе, енергиен активист на организацията, честите плавания на кораба 
между Русия и Франция показват "до каква степен френската ядрена индустрия е попаднала под руска зависимост". 
Френските власти обаче са на обратното мнение и защитават тезата, че страната не е зависима от Русия за доставките на 
гориво за ядрените си централи, които осигуряват 67 на сто от електричеството й, повече от всяка друга държава по 
света. 
Е Де Еф (EDF), която управлява всички френски ядрени централи, обяви в специално изявление, че доставките на уран са 
"гарантирани с дългосрочни договори за срок до 20 години, а и следват политиката на диверсификация по отношение на 
източниците и доставчиците". 
Франция внася по-голямата част от урана, който ползва, от Нигер, Австралия и Казахстан. 
"Стойността на ядрено гориво, изнасяно от Русия, е малка в сравнение с тази на експортирания газ и петрол", посочва 
френското външно министерство и допълва, че забраната му няма да повлияе особено върху Москва. Ведомството 
допълва, че Франция  и ЕС планират в дългосрочен план да станат напълно независими от руските енергийни източници, 
включително и от руското ядрено гориво. 
"Грийнпийс Франция" твърди, че пратка руски уран, разтоварена по-рано този месец в Дюнкерк и видяна от репортер на 
АП, е била транспортирана с камиони до завод в Линген, Германия. 
Заводът в Линген е управляван от "Фраматом" (Framatome), чийто мажоритарен собственик е именно Е Де Еф. Заводът 
доставя ядрено гориво за централи във Франция, Белгия, Швейцария, Нидерландия, Великобритания, Испания, Швеция и 
Финландия. 
Изправено пред протестите на екоактивистите, германското правителство съобщи, че е против доставките на уран от 
Русия, но не може да ги спре, тъй като не са обект на европейски санкции. 
В края на август обогатен уран, разтоварен от "Михаил Дудин" в Дюнкерк, потегли към долината на Рона в южна 
Франция, където се намират едни от най-големите обекти на френската ядрена енергетика, според "Грийнпийс 
Франция". 
Френският ядрен сектор има серия договори с руския държавен енергиен гигант "Росатом", един от най-големите 
световни играчи в сектора, включително и за внос на обогатен уран, предназначен за френските ядрени централи и за 
износ на преработен уран в Русия. 
Мултинационалната компания "Орано" (Orano), която е базирана във Франция, има договор с "Росатом" за купуване на 
преработен уран и преобразуването му в ядрено гориво в завода в Северск, централен Сибир. 
САЩ също внасят уран от Русия за нуждите на ядрените си централи. АП разкри доставки за милиони долари на 
радиоактивен уранов хексафлуорид от дъщерната на "Росатом" държавна компания "Техснабекспорт", най-големият 
износител в света на първоначални продукти за ядрения горивен цикъл, за "Уестингхаус илектрик" (Westinghouse Electric) 
в Южна Каролина. 
 
√ Нобеловата награда за медицина отиде при шведски генетик за открития, свързани с човешката еволюция 
Шведският генетик Сванте Паабо спечели Нобеловата награда за физиология или медицина за открития, които подкрепят 
нашето разбиране за това как съвременните хора са еволюирали от изчезнали наши предци, предаде Ройтерс. 
Наградата, която е сред най-престижните в научния свят, се присъжда от Нобеловият комитет към Кралския Каролински 
медицински институт и е на стойност 10 млн. шведски крони (около 900 хил. щатски долара). 
Това е първата от тазгодишната серия от награди. Комитетът по наградите официално даде приза на Паабо за „открития, 
засягащи геномите на изчезнали хоминини и човешката еволюция“. 
„Той беше поразен, остана без думи. Много щастлив“, каза Томас Перлман, секретар на Нобеловия комитет по 
физиология или медицина, който се обади на Паабо с новината. 
„Той попита дали може да каже на някого и дали може да каже на жена си, на което отговорих, че това е окей. Той беше 
невероятно развълнуван от тази награда“, добави Перлман 
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Паабо, син на носителя на Нобелова награда биохимик Карл Суне Детлоф Бергстрьом, получава признанието за 
трансформирането на начина, по който се изучава човешкия произход, след като разработва нови подходи за 
изследването на ДНК от археологически и палеонтологични останки. 
Неговите ключови постижения включват секвениране на цял неандерталски геном за разкриване на връзката между 
изчезнали хора и съвременни хора. 
Той също така откри съществуването на неизвестен досега човешки вид, наречен Денисовият човек (Homo denisova), от 
40 000-годишен фрагмент от кост на пръста, открит в Сибир. 
Създадени по волята на шведския изобретател на динамит и богат бизнесмен Алфред Нобел, наградите за постижения в 
науката, литературата и мира се присъждат от 1901 г., въпреки че наградата за икономика е по-късно допълнение. 
Пандемията от COVID-19 постави центъра на медицинските изследвания, като мнозина очакват, че разработването на 
ваксините, които позволиха на света да възвърне някакво чувство за нормалност, в крайна сметка може да бъде 
възнаградено. 
И все пак, обикновено отнема много години, за да бъде почетено дадено изследване, като комисиите, натоварени с 
избирането на победителите. 
На въпрос защо наградата не е присъдена на напредъка в борбата с COVID, Перлман каза, че това е добър въпрос, на 
който няма да отговори. 
„Говорим само за хора, които получават Нобелова награда, а не за тези, които не са я получили или все още не са я 
получили“, добави той. 
Миналата година наградата за медицина отиде при американците Дейвид Джулиъс и Ардем Патапутян за откриването 
на рецептори в човешката кожа, които усещат температурата и допира, превръщайки физическото въздействие в нервни 
импулси. 
 
√ Украйна възстановява производството си – бавно, но сигурно 
Възстановяването на производството в Украйна продължи и през август, но динамиката на показателите за 
икономическата конюнктура показва възможно забавяне на тенденцията за възстановяване в 6-месечна 
перспектива. Това пише за 4Liberty Оксана Кузякив, изпълнителен директор на Института за икономически 
изследвания и политически консултации (IER) в Киев. 
Оптимизмът на мениджърите значително намалява, но в същото време делът на „оптимистите” изпреварва този на 
„песимистите”, което е обнадеждаващ факт, коментира авторът. Данните от допитването сочат, че очакванията за 
следващите шест месеца се влошават – индексът на очакваните промени във финансовото и икономическото състояние 
намаля от 0,12 на 0,03. Това се дължи на увеличаване на дела на „песимистите“ от 18,5% на 20,5% и същевременно 
намаляване на дела на „оптимистите“ от 31,6% на 22,8%. 
 

 
 
През август прогнозите на предприятията за следващите шест месеца продължават да следват низходящия 
тренд.  Индексът за очаквани промени в общата икономическа среда се понижи от 0,09 през юли до 0,01 през август. 
Намаляват както делът на „оптимистите” - от 34,2 на 22,3%, така и делът на „песимистите” - от 23,3 на 22,6 на сто. 
Нивото на несигурност в перспектива от 3 месеца нараства най-много при износа (повече от два пъти, от 6,2 до 13,9%) и 
при производството (от 8,2 до 14,3%). 
Производствените очаквания за следващите три месеца са положителни, въпреки тенденцията към забавяне на 
растежа. Индексът на очакваните промени в производството намалява от 0,24 на 0,20. Делът на предприятията, които 
планират да увеличат производството, намалява от 33,5% през юли на 26,5%, както и делът на тези, които планират да 
намалят производството - от 8,7 на 7,7%. 
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Очакванията за заетостта са по-предпазливи, посочва Кузякив. През следващите три месеца мениджърите и 
собствениците очакват забавяне на ръста на заетостта - индексът на очакваните промени в броя на заетите намалява от 
0,11 на 0,04. Процентът на интервюираните предприемачи, които смятат, че броят на служителите ще се увеличи, 
намалява от 15,6 на 9,0%, 
Основните причини за тези прогнози са продължаващата активната фаза на войната и „отлагането на победата“, 
девалвацията на гривната през август и несигурността за продължителността на опростените данъчни режими, въведени 
по време на военно положение, заключава икономистът. 
 

 
 
„На фона на подобни очаквания, контранастъплението и военните успехи в Харковска област значително ще повлияят на 
подобряването на оптимизма на украинските предприятия”, обобщава Оксана Кузякив от Института за икономически 
изследвания и политически консултации в Киев. 
 
√ Япония държи на мирен договор с Русия въпреки спора за Курилите 
Японското правителство ще продължи да следва курс, насочен към сключване на мирен договор с Русия, въпреки 
влошаването на двустранните отношения, каза премиерът Фумио Кишида в основна реч при откриването на 
извънредната 210-та сесия на парламента. 
„Поради ситуацията в Украйна руско-японските отношения са в трудно положение, но ние твърдо се придържаме към 
решаване на териториалния проблем и сключване на мирен договор“, каза той. 
Отношенията между Русия и Япония бяха помрачени в продължение на много години от липсата на мирен договор, 
който страните така и не подписаха след Втората световна война. Основната пречка остава въпросът за Южните Курили 
(островите Кунашир, Шикотан, Итуруп и хребета Хабомай), за които Токио претендира, позовавайки се на двустранния 
Договор за търговията и границите от 1855 г. През 1956 г. СССР и Япония приемат Съвместна декларация, в която Москва 
се съгласява след сключването на мирен договор да разгледа възможността за прехвърляне на Хабомай и Шикотан на 
Япония. Съдбата на Кунашир и Итуруп не беше засегната. Последвалите преговори обаче не доведоха до нищо. 
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Възможно е Токио да е бил повлиян от Съединените щати, които заплашиха, че ако Япония се съгласи да прехвърли само 
два Курилски острова, това ще повлияе на връщането на Окинава към нея. 
Позицията на Москва е, че островите са станали част от СССР след Втората световна война и руският суверенитет над тях е 
извън съмнение. 
 
√ „Газпром“ реши да изплати рекордни дивиденти 
Акционерите на „Газпром“ подкрепиха най-голямото изплащане на дивиденти в руската корпоративна история, предаде 
Ройтерс. 
На извънредно общо събрание контролираният от държавата енергиен гигант взе решение да изплати дивиденти на 
обща стойност от 1,208 трилиона рубли (21 млрд. долара). 
Акционерите подкрепиха междинен дивидент от 51,03 рубли (0,8921 долара) на акция, посочи доставчикът на природен 
газ в регулаторни документи. 
Акциите на Газпром първоначално поскъпнаха с около 5% след съобщението, преди да обърнат курса и да преминат на 
червено, следвайки по-широкият спад на Московската фондова борса. 
През юни акционерите на „Газпром“ неочаквано решиха да не изплащат дивиденти от миналогодишната печалба, като 
това се случи за първи път от 1998 г. насам. 
Дивидентите предлагат на инвеститорите на дребно начин да приберат печалба във време, когато западните санкции се 
отразяват негативно на стойността на руските компании. 
Брокерската компания VTB Moi Investitsii обяви, че инвеститорите на дребно могат да осребрят около 144 млрд. рубли от 
дивидента. 
„Очакваме, че дивидентът за втората половина на 2022 г. може да достигне около 10,3 рубли (на акция) с дивидентна 
доходност от 4,7% поради спада на износа“, се казва в съобщението. 
Износът на газ от „Газпром“ за Европа - неговият основен източник на приходи, намалява на фона на противопоставянето 
на Русия със Запада. Възможностите за износ на руски газ бяха сериозно засегнати миналата седмица след течове от 
газопроводите „Северен поток“, за които се смята, че са резултат от саботаж. 
 
√ Цените на петрола растат преди очакваното намаление на добива 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, след като очакванията, че ОПЕК+ може да се съгласи на 
голямо намаляване на добива на суров петрол на срещата си утре, засенчиха опасенията за глобалната икономика, 
предаде Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,55 долара, или 0,62%, до 89,41 долара за барел, след като 
напредна с повече от 4% предходната сесия. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,35 долара, или 
0,42%, до 83,98 долара за барел, следвайки ръст от 5% в понеделник. 
Цените на петрола се повишиха в началото на седмицата поради подновените опасения относно ограниченото 
предлагане. Инвеститорите очакват Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзниците, 
водени от Русия, носещи общото название ОПЕК+, да намалят добива на петрол с повече от 1 млн. барела на ден по 
време на първата си среща на живо от 2020 г. насам. 
На срещата могат да бъдат обявени и доброволните съкращения от отделни членове, което да доведе до най-голямото 
общо съкращаване на производството от началото на пандемията от COVID-19 насам. 
„Въпреки всичко, което се случва с войната в Украйна, ОПЕК+ никога не е била толкова силна и членовете на групата ще 
направят всичко необходимо, за да се уверят, че цените имат подкрепа“, каза Едуард Моя, старши анализатор в OANDA. 
ОПЕК+ увеличи производството тази година след рекордни съкращения, въведени през 2020 г. поради унищожаването 
на търсенето, причинено от пандемията COVID-19. Но през последните месеци организацията не успя да изпълни 
планираните си увеличения на добива, като през август бе с 3,6 милиона барела на ден под квотите си. 
„Въпреки че ОПЕК+ може да обяви голямо съкращаване (над 1 милион барела на ден), в действителност намалението 
може да е много по-малко. Това се дължи на факта, че повечето членове на ОПЕК+ произвеждат доста под целевите 
производствени нива“, посочиха анализаторите на ING в бележка. 
Притесненията относно глобалната икономика обаче могат да ограничат възхода на петрола, каза Тина Тенг, анализатор 
в CMC Markets, 
„Несигурността на глобалните пазари остава, включително сътресението на пазара на облигации, разпродажбата на 
рискови активи и рязкото покачване на щатския долар“, каза Тенг. 
Цените на петрола се понижиха за четири поредни месеца, тъй като ограничителните мерки срещу разпространението на 
COVID-19 в най-големия вносител на петрол Китай ограничи търсенето, докато повишаването на лихвените проценти и 
растящият щатски долар оказват натиск върху световните финансови пазари. Големите централни банки започнаха най-
агресивния кръг от повишения на лихвите от десетилетия, предизвиквайки страхове от глобално икономическо забавяне. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 4 октомври 2022 г. 
БНТ, БНТ „Денят започва“ 

- БСП разчита резултатите от изборите и в криза ли е левицата? Гост: Иван Ченчев 
- Равносметката след вота. Има ли шанс за съставяне на стабилно управление или се задълбочава политическата 

криза. Гости: Анализ на политолозите Слави Василев, Стойчо Стойчев и доц. Петър Чолаков 
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- Какви са конституционните механизми за преодоляване на политическата криза? Гост: Доц. Наталия Киселова 
- За спешните финансови решения и политиката след изборите? Гост: Бившият икономически министър Николай 

Василев 
 бТВ, „Тази сутрин“ 

- За коалициите след изборите – дискусия 
- Крум Зарков – за закона за личния фалит 
- БСП – след изборите  

НТВ, „Здравей, България“ 
- След изборите – изводите. Ще има ли България стабилно управление или вотът ни отведе само до нов служебен 

кабинет и нова дата за предсрочни избори 
- БСП - в опозиция или в коалиция… или отново пред урните - какво предстои за партията, която остана пета на 

парламентарния вот. Гост: Кристиян Вигенин 
- Преброиха ни. Данните от националното преброяване на НСИ показват 844 781 българи по-малко. У нас има 199 

населени места, в които няма никакво население. Какви са причините? 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Авариен изход: Парламентът да припознае служебния кабинет на Радев и той да управлява до Коледа 
в. Телеграф  - Претоварени камиони сеят смърт на пътя 
в. Труд  - Изборът - парламент или президентска диктатура 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - В половината населени места живеят под 200 души, а в 199 - никой 
в. 24 часа  - Пенсиите се вдигнаха средно със 124 лв. за 894 хил. пенсионери 
в. 24 часа  - Закон за личния фалит ще дава втори шанс на длъжници, изпаднали в тежки ситуации 
в. 24 часа  - Брюксел даде пари за магистралата от Русе до Търново, за тунела под Шипка и нови релси за влак 
в. Телеграф  - Социолози и политолози пред Телеграф: 4 версии за бъдещ кабинет 
в. Телеграф  - Бензинът падна под 3 лева 
в. Труд  - В БСП искат бърз конгрес и оставката на Корнелия Нинова 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  – 17 - Добромир Иванов, изпълнителен директор на "Беско" - Българската стартъп асоциация: Вотът ясно им 
показа, че ако не работят заедно, отпадат. И докато бизнесът чака реформи, те пак говорят за червени линии 
в. Телеграф  - Евелина Славкова, социолог: Партиите да загърбят червените линии в името кабинета 
в. Труд  - Кристиян Шкварек, политически анализатор, председател на Младежкия консервативен клуб, пред Труд NEWS: 
Изгубихме безсмислени 18 месеца в изчегъртване, но с 11 милиарда дефицит 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Шест мандата и едно наум 
в. Телеграф - Партията на негласуващите отново победи 
в. Труд  - Пак ние в София сме криви 
 
√ Предстоящи събития в страната на 4 октомври 
София. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА, ще се проведе пресконференция по повод обявяване на финалистите в 
конкурса "Мениджър на годината" 2022. 

- От 12.00 часа в "София Тех Парк", зала "Джон Атанасов" вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на 
церемонията по връчване на наградите в десетото издание на националния конкурс "Кмет на годината". 

- От 12.30 часа в централата на ПП АБВ на улица "Врабча" 23, ще се проведе пресконференция на ПП АБВ. Темите 
са: Оценка на изборните резултати, перспективи пред 48 Народно събрание и енергийната сигурност на 
България, възможни проблеми пред Ай Си Джи Би (газовата връзка "Комотини-Стара Загора"). 

- От 14.30 часа в "Гранд хотел Милениум", София, ще се проведе конференция "Бизнесът и регионите - Променена 
България". Това е трета поредна дискусия от вече утвърдилия се сериозен регионален форум, на който 
показваме как компаниите допринасят за устойчивото развитие на регионите в България и ролята на местните 
власти в този процес. 

- От 18.00 часа в сградата на РИМ - София на пл. "Бански", Регионален исторически музей - София представя 
изложбата "Памет" - 100 години от приемането на арменските бежанци от ългарската държава. Инициативата е 
под патронажа на извънредния и пълномощен посланик на Република Армения в Република България Н. Пр. 
Армен Едигарян. 

- От 18.00 часа в културен клуб "Тракия", ул. "Стефан Караджа" № 7 А., ще се проведе голямо литературно четене 
по повод Празника на поезията на 4 октомври 2022 г. 

*** 
Благоевград. 

- От 19.00 часа на пл. "Георги Измирлиев", ще се състои Тържествен преглед на исторически знамена и униформи 
на Българската армия, по повод отбелязване на 100 години от Освобождението на Горна Джумая и Пиринска 
Македония от османско владичество. 
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*** 
Бургас. 

- От 19.00 часа в Държавна опера - Бургас ще бъде представена комичната опера "Севилският бръснар" от Росини, 
режисура - Александър Текелиев. 

*** 
Видин. 

- От 9.30 часа в в Спортна зала "Фестивална", ще бъде открит Панаир на спорта. 
*** 
Добрич. 

- От 10.30 часа в ОУ "Хан Аспарух" ще се проведе образователен концерт на Духов оркестър - Добрич 
- От 14.00 часа в Младежки център - Добрич, Зала 6, ще се проведе неформално обучение "Младежкото участие и 

младите хора" - част от дейностите, посветени на Европейската година на младежта 2022. 
*** 
Разград. 

- От 19.00 часа в Общинския културен център ще бъде представена пострановката "Свекърва" - премиера -
посвещава се на 150г. от рождението на А. Страшимиров. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа в зала 203 на Община Стара Загора, ще се проведе пресконференция по повод VIII Работна среща 
между туристическия бизнес и местната власт. Темата на събитието е "Преосмислен туризъм". 

- От 10.00 до 19.00 часа в НЧ "Св. Климент Охридски -1858" ще бъдат открити 33-ти Дни на японската култура в 
България. Събитието ще започне с изложба "Икебана - чудесата на цветята" 

- От 17.30 часа в кв. "Железник" ще се състои празничен концерт на Общински фолклорен ансамбъл "Загоре". 
- От 19.00 часа в Младежки дом ще се състои избор на Кмет на Млада Загора. 
- От 19.00 часа в Драматичен театър, ще бъде представена постановката "Суматоха" от Йордан Радичков. 

Режисьор Дамян Тенев. 
*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала 203 на общината ще се състои брифинг за предстоящото състезание по планинско изкачване 
"Мемориал Валерий Великов". На брифинга ще присъстват зам.-кметът Найден Косев, Димитър Георгиев от АСК 
"Стари столици" и участници в организацията на ралито. Състезанието се провежда под патронажа на кмета на 
Шумен Любомир Христов. 

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

