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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Economy.bg 
 
√ България е сред лидерите в ЕС по одобрени проекти по политиката за сближаване  
Общият размер на отпуснатите средства по проекти в ЕС достигна 303 милиарда евро 
България, Кипър, Унгария, Италия, Литва, Латвия, Португалия, Румъния, Словакия и Испания са сред водещите държави 
членки в ЕС по ръст на одобрените проекти по политиката за сближаване, съобщи Европейската комисия. 
Данните сочат, че страната ни, по 10 национални програми, се възползва от финансиране от ЕСИФ в размер на 9,9 млрд. 
евро, или средно 1 363 евро на човек, от бюджета на ЕС за периода 2014-2020. Най-много средства са насочени към 
развитието на регионите у нас - 35,6%, малко под 25% са раздадени в земеделието, 22,9 на сто - за сближаване, 14,7% - за 
социални дейности, по един процент - за младежите и за рибарите. Според данните от 2016 насам усвояването на 
средствата в нашата страна трайно нараства. 
Общият размер на отпуснатите средства по проекти в реалната икономика на държавите от Европейския съюз вече 
достигна 303 милиарда евро – това представлява нарастване с 42 милиарда евро от края на 2017 до юни 2018. Това 
показват актуализираните данни на портала за Европейските структурни и инвестиционни фондове.  
“Получените нови данни от държавите членки показват, че изпълнението на политиката на сближаване продължава с 
ускорени темпове, подпомагайки икономическия растеж навсякъде в Европа", заяви комисарят по въпросите на 
регионалната политика Корина Крецу. 
Изпълнението на бюджета по политиката на сближаване за периода 2014-2020 вече достигна 62% от целия планиран 
бюджет, като към края на миналата година този дял беше 54 на сто. Плащанията по отделни проекти също се увеличиха 
до 15% от общия размер на планираните за периода, като вече са приключени инвестиции в проекти на стойност 75 
милиарда евро. 
 
Investor.bg 
 
√ Петкова: Към 2020 г. ЮИЕ ще има алтернативни маршрути за доставка на природен газ 
Източното Средиземноморие ще е със стратегическо значение за газовата диверсификация на Европа 
Към 2020 г. Югоизточна Европа (ЮИЕ) ще има алтернативни маршрути за доставка на природен газ. По този начин ще се 
повиши значително сигурността на газовите доставки и ще се осигури тяхната конкурентна цена. Това каза министърът на 
енергетиката Теменужка Петкова по време енергийния форум на Югоизточна Европа, който се проведе в Солун, съобщават 
от Министерството на енергетиката. 
Беше обсъдено развитието на пазара на природен газ в региона на източното Средиземноморие и ролята на 
диверсификацията на източниците и маршрутите за гарантиране на енергийната сигурност,  
„Конкретните ключови мерки за гарантиране на сигурността и диверсификацията на газовите доставки включват 
изграждането на междусистемната свързаност между страните в региона. В момента работим за завършване на 
междусистемните газови връзки Гърция-България, България–Сърбия, Турция–България, Южния газов коридор и 
европейския газоразпределителен център „Балкан“. Разглеждаме възможността за участие в проекта за терминал за 
втечнен природен газ до Александруполис“, посочи още Петкова. Тя припомни, че именно междусистемната свързаност 
бе един от основните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС. 
По отношение на газовия интерконектор Гърция-България Петкова посочи, че е от геостратегическо значение за 
диверсификацията на доставките за България и региона на Югоизточна и Централна Европа. „Благодарение на 
политическата ангажираност на правителствата на Гърция и България, както и на ЕК и САЩ, се постигна огромен напредък“, 
добави още тя. 
Припомняме, че на 29 юни 2018 г. в Брюксел премиерите на България и Гърция подписаха политическа декларация за 
подкрепа на проекта. На 8 август 2018 г. националните регулатори на Гърция и България приеха съвместно окончателно 
решение за освобождаване на IGB от изискванията за достъп на трети страни, регулиране на тарифата и отделяне по 
собственост. 
По отношение на финансирането на газовата връзка Петкова заяви, че изцяло е решен въпросът със структурата и 
източниците на финансиране на проекта. „В допълнение към отпуснатото грантово финансиране от ЕС до 45 мнл. евро по 
„Европейската енергийна програма за възстановяване“, е осигурено допълнително грантово финансиране за IGB по 
структурните фондове на ЕС за България от около 39 млн. евро“. 
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„В момента проектната компания активно работи за приключване на тръжните процедури за доставка на тръбите и за 
строителството, като очакваме тези дейности да приключат успешно през втората половина на годината. Планираме 
строителството на IGB да започне до края на тази година и да приключи през 2020 г.“, посочи още Петкова. 
Регионът на източното Средиземноморие би могъл да се превърне в един от стратегическите източници на алтернативни 
доставки на природен газ за Европа. Около това твърдение се обединиха енергийният министър на България Теменужка 
Петкова и нейните колеги от Гърция, Сърбия, Израел, както и заместник-секретаря на Департамента по енергетика на САЩ 
Марк Менезес.  
„Основен приоритет за България е гарантирането на сигурността на енергийните доставки за страната, региона на 
Югоизточна Европа и Европейския съюз (ЕС)“, заяви министър Петкова, добавяйки: „Като един от възможните източници 
на природен газ разглеждаме новооткритите офшорни газови находища в Израел, Тамар и Левиатан, както и това е Кипър, 
Афродита“. 
Според нея успешното съвместно сътрудничество между България, Гърция, Сърбия и Израел ще гарантира енергийната 
сигурност в региона. За да бъдат изпълнени поставените цели, трябва да се изгради „липсващата инфраструктура“, 
допълни още тя. 
Теменужка Петкова се срещна и Марк Менезес, който изрази подкрепа по отношение на предприетите от българска страна 
действия за реализацията на интерконектора Гърция-България, както и за възможността държавата ни да участва в проекта 
за изграждане на терминал за втечнен американски газ до Александруполис. 
Според Менезес САЩ биха могли да осъществяват доставки на втечнен природен газ за България и региона на Югоизточна 
Европа именно през инфраструктурата на тези два проекта. 
 
√ Ципрас определи газовата връзка с България като проект с особено значение 
Гръцкият премиер е коментирал възможностите, които дава един плаващ терминал за втечнен природен газ 
Газопроводът IGB (интерконекторът между Гърция и България) ще бъде много по-силен проект, ако съществуват 
възможностите, които дава един плаващ терминал за втечнен природен газ. Това е заявил на пресконференция в Солун 
министър-председателят на Гърция Алексис Ципрас, съобщава агенция АНА-МПА. Ципрас беше в Солун по повод 
откриването на ежегодния Международен панаир, предаде БТА.  
Интерконекторът с България и терминалът за втечнен газ са проект с особено значение и сме щастливи, че се създават 
предпоставки за осъществяването му, е казал Ципрас. 
Според гръцката обществена телевизия ЕРТ гръцкият премиер е прогнозирал, че проектът за терминал за втечнен газ ще 
отбележи напредък през 2019 г. 
Припомняме, че на 29 юни 2018 г. в Брюксел премиерите на България и Гърция подписаха политическа декларация за 
подкрепа на проекта. На 8 август 2018 г. националните регулатори на Гърция и България приеха съвместно окончателно 
решение за освобождаване на IGB от изискванията за достъп на трети страни, регулиране на тарифата и отделяне по 
собственост. 
По отношение на финансирането на газовата връзка преди дни българският министър на енергетиката Теменужка Петкова 
заяви, че изцяло е решен въпросът със структурата и източниците на финансиране на проекта. 
 
Economic.bg 
 
√ Съветът на коалицията решава за трите министерски оставки 
Днес ще се обсъждат и имена за нови министри 
Съветът на управляващата коалиция ще реши днес дали да приеме трите министерски оставки, които бяха поискани от 
премиера Бойко Борисов след катастрофата с автобус край Своге в края на август - на министрите на регионалното развитие 
Николай Нанков, на транспорта Ивайло Московски и на вътрешните работи Валентин Радев. 
Лидерите на ГЕРБ и "Обединени патриоти" се разминават в позициите си си относно излизането от властта на тримата 
министри. 
Вицепремиерът Валери Симеонов от НФСБ обяви, че поисканите оставки не са съгласувани и неговата партия може да не 
ги подкрепи. Другият вицепремиер - Красимир Каракачанов от ВМРО, нарече оставките "прибързани", но поясни, че тъй 
като тримата министри са от квотата на ГЕРБ, то премиерът Бойко Борисов преценява дали да ги смени, защото това е 
негово право. 
Лидерът на "Атака" Волен Сидеров се обяви в подкрепа на поисканите от премиера оставки, като дори заяви вчера, че на 
мястото на Борисов би сменил всички министри. 
Въпреки сътресенията в управляващата коалиция обаче, миналата седмица лидерите обявиха, че остават заедно в 
управлението и ще продължат разговорите. 
Партньорите ще обсъдят днес и имената на новите министри, които евентуално да седнат на местата на Радев, Московски 
и Нанков. Тримата най-вероятно ще се върнат в Народното събрание като депутати, а заместниците им си тръгват. 
Припомняме, че министър Нанков получи подкрепа от кметове, които настояват да запази поста си. Той обаче обяви, че 
няма да оттегли оставката си. 
 
√ Износът от Китай е нараснал по-малко от очакваното 
Азиатската страна обаче е надминала очакванията за вноса през август 
Износът от Китай през август е нараснал с 9.8% в сравнение със същия месец на 2017 г. Анализаторите обаче са очаквали 
по-висок ръст и в официално обявените данни те виждат забавяне на китайския износ, пише Reuters. 
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Износът е една от основните движещи сили за икономическия растеж на Китай и една загуба на инерция ще създаде още 
напрежение върху вече забавящата се икономика на страната и върху световната търговия. 
Анализаторите, участвали в предварително допитване на Reuters, са прогнозирали, че през август доставките от най-
големия износител в света ще отбележат 10.1% ръст спрямо август миналата година. Така е забавянето спрямо юли, когато 
ръстът е бил 12.2%, е щяло да е по-малко 
В същото време обаче вносът към Китай е нараснал с 20%, надхвърляйки очакванията на анализаторите. Те са очаквали 
вносът да отчете ръст от 18.7% след изненадващо високия процент през юли – 27.3%. 
Търговският излишък на Китай за август е 27.91 млрд. долара, което по-малко от прогнозите. Анализаторите са очаквали 
излишъкът да се увеличи на 31.79 млрд. долара след отчетените 28.05 млрд. долара през юли. 
За азиатската страна годината започна със силно икономическо представяне. Прогнозите пред китайската икономика 
обаче са помрачени от бързо разгарящата се търговска война между Пекин и Вашингтон, както и от намаляващото търсене 
вътре в Китай. 
 
News.bg 
 
√ БВП на един зает се увеличава с 3% 
По предварителни данни през второто тримесечие на 2018 г. БВП на един зает се увеличава с 3% в сравнение със същото 
тримесечие на предходната година. 
Заетите лица в икономиката са 3 625.5 хил., а общият брой отработени часове е 1 516.1 милиона. Структурата на заетостта 
по икономически сектори през второто тримесечие на 2018 спрямо съответното тримесечие на 2017 г. показва увеличение 
на относителния дял на индустриалния сектор и сектора на услугите. 
 

 
Източник: НСИ 

 
На едно заето лице се падат 7 147.5 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава 
средно 17.1 лв. БВП за един отработен час. 
Брутната добавена стойност средно на един зает през второто тримесечие на 2018 г. се увеличава реално с 1%, докато БДС 
за един отработен човекочас се увеличава реално с 0.8% за същия период. 
По предварителни данни за второто тримесечие на 2018 г. равнището на производителността на труда в индустриалния 
сектор е 7 219.7 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 16.8 лв. за един отработен човекочас. 
В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 6 328.2 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 
15.2 лв. от текущия обем на показателя. 
Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 095.2 лв. БДС на един зает и 2.7 лв. за един отработен 
човекочас. 
 
√ 3,4% ръст на БВП отчита НСИ 
През второто тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт - БВП възлиза на 25 913 млн. лв. по текущи цени. 
Преизчислен в евро, БВП е съответно 13 249 млн., като на човек от населението се падат 1 882 евро. Сезонно изгладените 
данни показват растеж от 3.4% на БВП през второто тримесечиена 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие 
на предходната година и 0.8% спрямо първото тримесечие на 2018 година. 
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По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2018 г. възлиза на 25 913 
млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 680 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за 
тримесечието валутен курс от 1.64261 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 15 776 млн. долара и съответно на 2 240 долара 
на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 13 249 млн. евро, като на човек от 
населението се падат 1 882 евро. 
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие възлиза на 22 
235 млн. лв. по текущи цени. 
През второто тримесечие на 2018 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката 
намалява равнището си с 0.8 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 3.3%. 
Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойностна икономиката с 0.2 процентни пункта до 
29.3%. 

 
Източник: НСИ 

 
Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 
67.4% при 66.4% през съответния период на предходната година. 
За крайното потребление през второто тримесечие на 2018 г. се изразходват 78.4% от произведения БВП. 
Инвестициите формират 21.2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно. 
 

 
Източник: НСИ 
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През второто тримесечие БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.8% според сезонно изгладените 
данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.5%. 
По предварителни данни за второто тримесечие крайното потребление нараства с 2%, а бруто образуването в основен 
капитал - с 0.3% спрямо предходното тримесечие. 
Вносът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 
0.9%, докато износът на стоки и услуги намалява с 1.3%. 
 

 
Източник: НСИ 

 
БВП нараства с 3.4% през второто тримесечие в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно 
изгладените данни. През второто тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена 
стойност се увеличава с 3%. 
Динамиката на брутната добавена стойност се определя основно от регистрирания растеж при: Операции с недвижими 
имоти - 7.2%, Финансови и застрахователни дейности - 6%, Строителство - 5.9%, Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; далекосъобщения - 4.9%, Добивна промишленост; преработваща промишленост; 
производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; 
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 3%. 
По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически 
растеж имат индивидуалното потребление - с ръст от 5%, бруто образуването на основен капитал - с ръст от 4.6%, и 
колективното потребление на държавното управление - с ръст от 2.3%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 1.7%, а 
вносът на стоки и услуги - с 4.3%. 
 
Econ.bg 
 
√ КЗП: Потребителите в България знаят и ползват все по-активно своите права 
Българинът, макар и бавно, но сигурно, осъзнава, че като потребител има права, че когато те бъдат застрашени или 
нарушени, трябва да има активно поведение и търси институциите за съдействие, заяви председателят на КЗП 
Димитър Маргаритов 
Българинът, макар и бавно, но сигурно, осъзнава, че като потребител има права, че когато те бъдат застрашени или 
нарушени, трябва да има активно поведение и търси институциите за съдействие, заяви председателят на Комисията за 
защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов пред сайта LiveNews.bg. Той отбеляза, че включването в този процес 
на медиите, които се ползват с доверието на гражданите, допринася за оптимизирането на потребителската защита и за 
това нарушителите не само да получат справедливо възмездие, но и да осъзнаят грешките си.  
При разглеждането на различни оферти, преди да се спре на конкретен избор, в директен контакт с търговеца 
потребителят може много лесно да се ориентира, когато нещо не е наред. „Усетите ли, че се опитват да Ви шантажират, 
съветът ни е да не предприемате по-нататъшни действия, най-вече свързани с предварително заплащане. Понякога това 
се изисква, а пък после много трудно се възстановяват обратно платените пари за нищо“, обърна внимание Маргаритов.  
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Той обясни, че в хода на една инспекция на Комисията по сигнал може да се установи дали има реален проблем. 
„Започваме проверката от началния момент. Когато става дума за туристически продукт – от установяване степента на 
категоризация на даденото място за настаняване или заведение и после по условията на Наредбата за категоризиране на 
туристическите обекти се вижда дали това, което трябва да бъде предоставено, е налично и коректно осигурено“, посочи 
Маргаритов.  
„В последните периоди доста сме стегнали примката около мобилните оператори“, каза още Маргаритов. Той подчерта, 
че има и постижения по отношение на въпроси, които години наред преди това тормозеха хората, като например 
предсрочното прекратяване на срочни договори, при което се изискваше заплащане на всички месечни такси до края на 
периода им на действие. „Сега вече и с трите основни мобилни оператора сме постигнали съдебни споразумения, по 
силата на които не могат да искат неустойки в по-голям размер от три стандартни месечни такси. За непоисканите услуги 
също имаме някои решения, които доведоха до там, че те вече не са толкова масово явление, колкото преди“, посочи 
председателят на КЗП.  
В хода на разговора Маргаритов каза, че секторът на бързите кредити сравнително отскоро се разработва в България, но 
независимо от това са създадени механизми за функционирането на такива фирми – трябва да имат определен капитал, 
регистирарт се в БНБ и т.н. „Проблемът е, че хората понякога не си дават сметка, че тези кредити са скъпи. Дори бих казал, 
че техният основен белег е по-скоро, че са скъпи, отколкото че са бързи. Скъпи са, защото са рискови, тъй като някои от 
потребителите не успяват да се издължат своевременно, а търговците трява да си върнат поне част от заетите пари“, обясни 
той. В тази връзка председателят на КЗП посъветва внимателно да се преценява преди пристъпване към тегленето на 
подобен заем, като се ползва активно и разумно задължителна преддоговорна информация.  
„Имало е случаи, в които сме констатирали, че не се предоставя т.нар. Стандартен европейски формуляр с тази 
информация или че в него липсват важни условия, които трябва да присъстват. Например, че до три дни след сключването 
на договора трябва да представите поръчител, който да отговаря на определени изисквания – да има даден минимален 
месечен доход и пр. и ако не успеете, се предвижда заплащането на неустойка.  
Проблеми при интернет продажбите възникват най-вече със сайтове-фантоми, отбеляза Маргаритов. Той обясни, че тези 
„електронни магазини“ обикновено се появяват за кратко, предлагат стоки на нереалистично ниски цени, реализират 
бързи печалби и изчезват, като протребителите нито получават поръчките си, нито могат да си върнат предплатените суми 
за тях. Могат да се разпознаят и по това, че обикновено са много нескопосано направени, включително и с правописни 
грешки. 
 
В. Стандарт 
 
√ Вълчев: Раждаемостта спада с повишаване на образованието 
Премиерът носи цялата отговорност. Подадените оставки са личен акт на министрите. Те са изключителни 
професионалисти. Коалицията е устойчива, нормално е да има различни мнения по различни въпроси, който се изглаждат 
с разговор. 
Това каза образователният министър Красимир Вълчев в ефира на предаването „Беновска пита" по Канал 3. 
„Когато хората са по-образовани, раждаемостта спада. Насърчаваме раждаемостта с всички инструменти, които имаме, но 
това е факт в цяла Европа, раждаемостта спада с повишаване на образованието.", коментира министърът 
„Няма нищо по-хубаво от четенето на книги, но трябва да осъзнаем че електронните технологии променят образованието. 
В тази посока работим. Трябва да развием дигиталната култура.", каза Вълчев, който обясни, че в училищата, където са 
въведени дигитални дъски, директорите споделят, че успехът се вдига. „Бъдещето е на изкуствения интелект.", 
категоричен бе той. 
Недостигът на технически кадри в следващите години ще е голям, той и сега е голям, каза министър Вълчев, като обясни, 
че за изчезващите професии се отпускат по-големи специалности. 
„В днешни дни, говорейки за дигитализиция, учениците използват все повече електронни ресурси. Пролетта 
регламентирахме електронни варианти на учебниците, учениците чрез персонални устройства ще могат използват тези.", 
каза той. 
"Тази години електронните дневници могат да бъдат единствена опция, вече няма задължение за водене на хартиен 
дневник. Няма задължение всички училища да водят електронни действия.", обясни Вълчев. 
Около 7 млн. лева са спрените помощите на родители, които не пращат децата си на училище. Промяната е тези средства 
да отиват обратно в образователната система. Учителите пък имат възможност да насочат тези пари към закупуването на 
тетрадки и маратонки за децата, заяви той. 
Най-проблеми са учителите по математика и физика. Учителската професия ще продължи да бъде престижна, но не по 
този начин, в който е в момента. Най-важно е да възпитаме децата с да уважават учителите си. С родителите трябва да 
бъдем съюзници, заключи министърът. 
 
БНТ  
 
√ Румен Порожанов ще направи оглед на оградата по сухоземната граница с Румъния 
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще направи оглед на оградата по сухоземната граница с 
Румъния край Силистра. 
Съоръжението беше издигнато като предпазна мярка срещу разпространението на болестта африканска чума по свинете. 
Министърът ще се срещне и с индустриалните свиневъди от региона, за да ги запознае с мерките срещу заболяването. По-
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късно през деня в Букурещ представители на България и Румъния ще проведат среща за координиране на борбата с 
болестта и предотвратяване на разпространението ѝ. 
 
√ След изборите в Швеция: Никоя партия няма да има мнозинство в парламента 
Никоя от партиите и коалициите няма да има мнозинство в шведския парламент. Това показват неокончателните данни от 
парламентарните избори в Швеция, които се проведоха вчера. Двете основни коалиции са с почти изравнени резултати, а 
антиимигрантската Шведски демократи не постигна предричаните ѝ 20% от гласовете. 
Лявоцентристката коалиция, в която влиза и управляващата Шведска социалдемократическа работническа партия, 
получава 40,6 % от гласовете. За опозиционния дясноцентристки блок Алианс са гласували 40,1 на сто. На трето място се 
нарежда евроскептичната и антиимигрантска партия Шведски демократи с около 18 % от гласовете. Въпреки, че 
подкрепата е по-малко от очакваното, формацията значително увеличава местата си в парламента. Шведският премиер 
Стефан Льовен вече обяви, че няма да подаде оставка, въпреки призивите за това.  
Стефан Льовен, министър-председател, Шведски социалдемократи: "Най-важното в момента е да не се спекулира, 
партиите да не се нагърбват с тежки политически позиции. Вместо това да оставим силната машина на шведската 
демокрация да си свърши работата. Имаме две седмици до началото на новата парламентарна сесия. Ще работя спокойно 
като премиер и с уважение към избирателите и шведската изборна система. И ще действаме както трябва когато 
окончателните резултати са ясни." 
А от Шведски демократи обявиха, че са готови да преговарят с всички. 
Джими Окесон, лидер на партията Шведски демократи: "Готов съм да говоря с другите партии. Готов съм да преговарям 
и да си сътруднича с всички останали партии." 
Очертава се дълъг и сложен процес на формиране на коалиционно правителство, като според анализатори е по-
възможната коалиция е дясноцентристка. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев на откриването на академичната година в ШУ "Епископ Константин Преславски" 
Президентът Румен Радев ще приветства студенти, преподаватели и служители при откриването на академичната година 
в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. 
Тържеството и церемонията по приемане на първокурсниците ще започне в 10:30 часа. Варненският и Великопреславски 
митрополит Йоан ще отслужи празничен водосвет. Първокурсниците ще положат клетва.  
След церемонията президентът Радев ще разговаря с ректорското ръководство и ще посети учебни зали. 
 
√ Акад. Юлиан Ревалски: По-скоро днес ще се гласува решение за отделяне на НИМХ от БАН 
Очаквам едно внимателно, сериозно и спокойно обсъждане на исканията на Националния институт по метеорология и 
хидрология (НИМХ) за излизане от структурата на Българската академия на науките (БАН). Това каза председателят на БАН 
акад. Юлиан Ревалски в интервю за предаването „Преди всички“ часове преди Общото събрание на БАН, което ще обсъди 
искането за излизане на НИМХ от Академията. 
„Досега всичко, което предлагахме като решение, не беше прието от страна на колегите от НИМХ. Имам предвид решения, 
които са в рамките на БАН. Тяхното желание е да напуснат. От страна на правителството има очакване този въпрос да се 
реши в рамките на БАН. Така че очаквам едно спокойно обсъждане на това искане. Смятам, че ако колегите преценят 
всички факти съвсем разумно, по-скоро ще бъде гласувано това решение да излезе Институтът“, добави той. 
Според акад. Ревалски не би трябвало да има прекъсване на работата на НИМХ, ако се гласува отделянето му от БАН: „Той 
си е в момента в рамките на БАН. Има предвиден бюджет, който, макар и да не е богат, все пак стига до края на годината, 
за да се изпълнява дейността на Института, с помощ, разбира се, ако е необходимо. Но не виждам кой знае какви 
съществени проблеми. Естествено е, че ако тръгне Институтът да излиза извън Академията, той да продължи да си 
изпълнява дейността с това, което има в момента“. 
Акад. Ревалски уточни, че при евентуалното отделяне на Метеорологичния институт БАН ще предостави за безвъзмездно 
ползване на имотите, които в момента се ползват от НИМХ, за да може да продължат да осъществяват дейността си: 
"Събранието, предполагам, едно от нещата, които трябва да разгледа в близко бъдеще, е да предостави на НИМХ тази 
собственост, която в момента има, да я ползва безвъзмездно, за да може да си изпълнява дейността. Това е едно от 
нещата, което ще бъде ключов момент в бъдеще. Важно е тази дейност да се изпълнява. По принцип имотите са 
собственост на БАН, съгласно Закона на БАН. Няма никакъв проблем да се предостави тази собственост на НИМХ, за да си 
изпълнява дейността, а пък по-нататък ще бъде въпрос на преговори какво ще стане с нея". 
БАН ще предостави възможността на всички учени от НИМХ сами да решат дали искат да отидат в новата метеорологична 
структура, или да останат в Академията. 
 
√ Наредба на просветното министерство предвижда намаляване на административната тежест за учителите 
Наредба на просветното министерство предвижда намаляване на административната тежест за учителите. 
Преподавателите ще бъдат облекчени по отношение на бумащината, каза пред „Хоризонт“ заместник-министърът на 
образованието Таня Михайлова. 
„Прекалено многото писане и наличието на голяма бумащина наистина се отразява изключително негативно по отношение 
на работата на един учител. В Наредбата за общообразователната подготовка да се промени видът на годишното 
тематично разпределение, необходимата информация, но да не създава трудност при разработването му. Включва 
разпределението на темите в съответните урочни единици по учебни седмици, и това ще е информацията, която трябва 
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да се попълни преди началото на учебната година. Част от методическата дейност на учителя е планирането и подготовката 
на урока, т.е. годишното тематично разпределение е планирането на работата за усвояване на учебното съдържание през 
учебната година, за конкретен клас, по конкретен предмет“. 
 
√ Стефан де Мистура събира в Женева представители на Русия, Иран и Турция за Сирия 
Пратеникът на ООН за Сирия Стефан де Мистура организира в Женева двудневна среща с представители на Русия, Иран и 
Турция по създаване на конституционен комитет, който да изработи нова конституция на страната. 
Преди два дни в Иран се проведе тристранна среща на върха на Русия, Иран и Турция по повод проблема в сирийската 
бунтовническа провинция Идлиб. 
Москва и Техеран продължават да настояват за продължаване на борбата с терористите, Анкара е против правителствена 
офанзива срещу бунтовниците. 
 
√ ЕЦБ призова за единна европейска агенция за борба с прането на пари  
Европа се нуждае от единна агенция за борба с прането на пари, заяви в петък Беноа Кьор от ЕЦБ, визирайки неотдавнашни 
случаи с банки от ЕС, които показаха за наличието на сериозни пропуски в способността на блока да предотврати 
финансови престъпления. 
"Подкрепяме всяка инициатива, която да доведе до по-хармонизиран и по-координиран подход в борбата с прането на 
пари. В идеалния случай това би било една единна европейска агенция", заяви Кьор на пресконференция след редовна 
среща на финансовите министри от еврозоната във Виена, съобщава Ройтерс. 
Трябва да се има предвид, че идеята за обща агенция е включена в предварителният план, изготвен от европейските 
регулаторни органи през миналата седмица и целящ да се затегне защитата на ЕС срещу изпирането на пари. Самият план 
беше подготвен след подозрителни случаи за пране на пари от страна на банки в Малта, Латвия, Естония и Дания и точно 
преди холандският гигант ING да се съгласи по-рано тази седмица да плати сериозна по размер глоба от 775 млн. евро, тъй 
като не успя да предотврати изпирането на пари. 
"Последните събития показват, че ние трябва съвместно да направим повече в тази област, отколкото понастоящем", 
посочи и Марио Сентено, който е председател на Еврогрупата (на финансовите министри от еврозоната). 
Той подчерта, че надзорът е "споделена отговорност", която включва националните и европейските органи. 
Марио Сентено, който е и финансов министър на Португалия, добави, че докладът на регулаторните органи на ЕС все още 
е предварителен и се надява неговите заключения да бъдат на разположение до края на годината, като само след това 
могат да се предприемат конкретни действия. 
Изборите за следващия Европейски парламент обаче са насрочени за месец май 2019 година и с оглед на това в скоро 
време може да има "замразяване" на законодателната дейност на общоевропейско ниво. 
 
В. Монитор 
 
√ София брои над 116 млн. лв. за поддръжка на улици 
През следващите четири години седем фирми ще отговарят за текущите ремонти в столицата 
София ще даде над 116 млн. лв. без ДДС през следващите четири години за поддръжка на улици и тротоари. Това стана 
ясно от обществена поръчка обявена от Столичната община. Сегашните договори на фирмите извършващи текущи ремонти 
в столицата изтичат през 2019г. 
Така от „Московска“ 33 търсят седем фирми, които да се заемат с поддръжката на улиците. Избраните строители ще трябва 
да се грижат за пътните настилки, мостовете, пешеходни надлези, ще отговарят и за необходимите текущи кръпки по 
улиците и тротоарите. 
Районите, които фирмите изпълнители ще работят, са разделени в седем зони. Първата включва "Витоша", "Лозенец" и 
"Триадица", във втора са "Овча купел", "Красно село", "Красна поляна" и Банкя. Трета зона е за "Люлин", "Връбница", 
"Възраждане" и "Илинден", четвърта е "Надежда", Нови Искър и "Сердика". В пета зона влизат "Кремиковци", "Подуяне" 
и "Оборище", а в шеста "Искър", "Слатина", "Изгрев", "Средец" и "Панчарево". Седмата обхваща "Младост", "Студентски". 
Срокът за подаване на документи е до 10 октомври 
През тази година от „Московска“ 33 посочиха като приоритет ремонти на кварталните улици и бяха заделени над 38 млн. 
лв. Парите се разпределят по искания на районните кметове, които посочват най-належащите улици за ремонт. Те 
контролират и качеството на реконструкциите на вътрешноквартални улици. Без техният подпис, след ремонта, фирмите 
не могат да получат от Столична община парите си за извършената от тях дейност. 
Докато общината се подготвя за бъдещите реконструкции, летните ремонтите по големи булеварди текат с пълна сила. В 
понеделник ще бъде отпушено движението по бул. „България“. Улицата бе преасфалтирана в отсечката между 
булевардите „ Иван Гешов“ и „Гоце Делчев“. За първия учебен ден трябва да се освободят от строители и булевардите 
„Васил Левски“, „Арсеналски“, „Пенчо Славейков“ „Христофор Колумб“, Източната тангента и др. За след 15 септември от 
големите ремонти ще остане само този на ул. „Граф Игнатиев“. 
 
√ ВСС си търси пазител на лични данни 
Висшият съдебен съвет си търси пазител на личните данни след влизането в сила на новия европейски регламент. 
Точката е залегнала като последна в разписания от правосъдния министър Цецка Цачева дневен ред на Пленума в 
четвъртък. Това е първо заседание на кадровиците на Темида след лятната ваканция. 
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Точката е внесена от главния секретар на съвета Силвия Илиева и касае „доклад относно необходимост от определяне на 
длъжностно лице по защита на личните данни съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и 
публикуване на интернет сайта на Висшия съдебен съвет на информация в изпълнение чл. 12 от ОРЗД.“. 
Новият регламент за защита на личните данни влезе в сила от 25 май 2018 г. и изисква във всяка държавна институция или 
фирма, която е имала достъп до данните на 1000 души да има обучен служител по опазване на личната информация. В 
нормативния документ е предвидено и това, че трябва да бъде назначен пазител на данните – вътрешен експерт или 
външна фирма, която да се грижи за данните. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Големите акции срещу големите бизнесмени - говорят експертите; 
- За първото коментарно предаване на първата телевизия. „Панорама" на 50 г. - в студиото Иван Гарелов; 
- Защо дори и „на трупчета" автомобилът трябва да е с платена „Гражданска отговорност"? 
- На живо: къде в София ремонтите затрудняват движението? 
- Кой е най-зеленият град на света - вижте в рубриката „Зелена светлина"; 
- Защо свещената за индийците река Ганг е на път да „загине"; 
- Започва Световното първенство по художествена гимнастика - вижте всичко най-важно за българското участие; 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- След обвиненията в изнудване след вандалския акт в център за деца с аутизъм, принуждавана ли е директорката 

му да избере конкретна фирма за ремонт? 
- Ще има ли промени в министерските кресла? И още, задава ли се нова криза с бежанците в Европа? Говори Ангел 

Джамбазки. 
- Милионери на прицел. Как ще завърши поредната акция за пране на пари? 
- В "Пълен абсурд" с Румен Бахов: Рекорд по катастрофи с участието на крави на едно и също място. 
- Тристайните апартаменти удариха пика от 2009 г. Ще тръгнат ли цените на имотите надолу и от кога? Прогнозите 

в "На твоя страна" с Георги Георгиев. 
- Ще започне ли източването на мазута от потъналия кораб край Созопол? На живо - има ли риск от замърсяване? 
- Грации от две поколения. Преди старта Световното по художествена гимнастика - посланикът на първенството 

Мария Петрова и талисманът Радина Филипова. 
- „1001 истории на Любо Ганев". Фоторазказ за волейболиста, събран в книга. 
- Кои са новите лица в "На кафе"? На живо, преди старта на предаването. 

 
√ Предстоящи събития в страната за 10 септември  
София. 

- От 10.30 часа пред сградата на Столична община ще се проведе протест, организиран от Националния 
инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА Сдружение „Аутизъм Днес" и Фондация „Стъпка за невидимите деца на България" 
ще дадат пресконференция във връзка с двата вандалски акта от 24 срещу 25 август и 31 август 2018 г. над 
новоизграждащия се Център за деца с аутизъм за Северна България в гр. Плевен в сграда, предоставена 
безвъзмездно от Община „Плевен" за изграждане на Център за терапия на деца с аутизъм за Северна България, 
намираща се в Бившият дом за деца, лишени от родителски грижи „Детелина". 

- От 11.00 часа в Градската градина (пред лятната градина на Гранд Хотел София) новоназначеният посланик на 
Швейцария в България г-жа Мюриел Берсе Коен, заместник-кметът на София Дончо Барбалов, както и 
представители на швейцарския бизнес ще присъстват на представяне на изложбата на открито „Енергия за живот". 

- От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция по повод 24-тото издание на 
Международния медиен фестивал Mediamixx 2018, който ще се проведе от 20 до 22 септември в Солун. 

- От 13.00 часа в Националния пресклуб на БТА представители на сдруженията в транспортния бранш ще представят 
пред медиите позиции и мнения по актуални теми. Те ще изразят подкрепата си към министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски след подадената от него оставка. В 
пресконференцията ще участват Йордан Арабаджиев - изп. директор на Съюза на международните превозвачи, 
Илиян Филипов - председател на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт, Миролюб 
Столарски - зам.-председател на БАСАТ, Васил Пиронков - председател на Асоциацията на автобусните превозвачи 
и Христо Христов - председател на Асоциацията на вносителите на автомобили. 

- От 17.30 часа в галерия „Средец" на Министерството на културата ще бъде открита изложбата „Човешкото лице 
на културното наследство", част от инициативата на ЕС „Европейска година на културното наследство 2018". 

- От 18.00 часа в Мраморно фоайе на Столичната библиотека почитателите на класическата музика ще могат да се 
насладят на концерта на световноизвестния български пианист Тодор Петров. 

- От 18.30 часа в Литературния клуб на Столична библиотека (пл. "Славейков" № 4) Литературно студио „Митични 
птици" ще отпразнува своя юбилей. 

*** 
Благоевград. 
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- От 19.30 часа в двора на общежитието „Скаптопара I" Американският университет в България ще отбележи 
двадесетата годишнина от първото общежитие в своя кампус. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа до 12.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ (ул. „Г. Бенковски" №1) народният представител Таня Петрова 
организира приемна за граждани. 

- От 17.30 часа в Клуба на ПП ГЕРБ на адрес: ул. „Хаджи Димитър" № 3, Район „Одесос" ще се проведе семинар на 
тема: „Култивиране на здрав, силен и ефективен ум". Лектор на семинара ще бъде Доц. д-р Любка Танчева, 
Институт по Невробиология към БАН, Уестън професор на Вайцман Институт за наука - Израел, Председател на 
Сдружение „Добро Бъдеще и Надежда". 

*** 
Велико Търново. 

- От 10.00 часа в офиса на ГЕРБ (бул. „България" №1) депутатът Станислава Стоянова организира приемен ден. 
*** 
Видин. 

- От 19.00 часа на площад „Бдинци" кметът на Община Видин Огнян Ценков ще даде началото на голямото 
Национално турне на млади артист изпълнители, което ще се проведе в няколко града в Северна България. 

*** 
Враца. 

- От 10.00 часа в заседателната зала на Община Враца ще се извърши отваряне на офертите в процедура, чрез 
публично състезание, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис-обзавеждане, 
подвижно и неподвижно, за административна сграда на община Враца". 

- От 16.00 часа до 17.30 часа в офиса на ГЕРБ (бул. "Демокрация" №2) народният представител и областен 
координатор на партията инж. Петя Аврамова ще проведе приемен ден за граждани от областта. 

*** 
Горна Оряховица. 

- От 09.30 до 12.00 часа в Районната служба ''Пожарна безопасност и защита на населението" на ул. ''Стоил Войвода 
№3'' ще се проведе приемна за граждани. 

- От 10.00 часа в залата на РСПБЗН ще бъде открита изложбата „С очите си видях бедата", посветена на Седмицата 
на пожарната безопасност. 

*** 
Елхово. 

- От 12.00 часа в сградата на Регионална дирекция Гранична полиция - Елхово министърът на вътрешните работи в 
оставка Валентин Радев ще връчи отличия на служители на РДГП-Елхово за постигнати високи професионални 
резултати. На церемонията ще присъстват главният секретар на МВР главен комисар Младен Маринов и 
директорът на ГД „Гранична полиция" главен комисар Светлан Кичиков. 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа в Парк - хотел „Кюстендил" министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще се срещне 
с директори на училища и детски градини от област Кюстендил, по повод предстоящата учебна година. Изявления 
за медиите се предвиждат в 13.30 ч., когато министърът ще бъде гост в детска градина "Мечта". 

*** 
Пазарджик. 

- От 10.00 часа в конферентната зала на хотел „Хебър" икономическият екип на Представителството на ЕК в България 
организира дискусия на тема „Европейски семестър 2018". 

*** 
Пловдив. 

- От 08.00 часа в отделението по фтизиатрия в УМБАЛ ‚Св.Георги" ще се проведе безплатен скрининг за риска от 
туберкулоза. 

- В Цар-Симеоновата градина продължават Дните на кубинската култура. Ще се състои танцова фиеста,водена от 
кубинския танцьор, инструктор и хореограф Османи Сегура. 

*** 
Плевен. 

- От 10.00 часа в аудиториум „Магнум" на Втора клинична база с полагане на академична клетва 511 първокурсници 
ще стартират новата учебна година в Медицинския университет в Плевен. 

*** 
Силистра. 

- В 10.00 часа министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще направи оглед на оградата по 
сухоземната граница с Румъния край Силистра във връзка с мерките и борбата срещу африканската чума по 
свинете. В 11.00 часа ще започне среща с индустриалните свиневъди в областната администрация. По-късно през 
деня - около 14.00 часа, министър Порожанов ще проведе и срещи в Букурещ за координиране на борбата с АЧС 
с румънските си колеги на земеделието и развитието на селските райони Петре Дея и на водите и горите - Йоан 
Дене. 

*** 
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Сливен. 
- От 9.30 часа в зала № 210 на Регионално управление на образованието - Сливен ще се проведе съвещание с 

директорите на училища и на ЦПЛР. 
*** 
Смолян/Златоград. 

- От 17.00 часа в заседателната зала, на втория етаж в сградата на Общинска администрация-Златоград ще се 
проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Златоград за 2017 г. от местната 
общност. 

*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 часа в ДТ „Гео Милев" театър „Любомир Кабакчиев" Казанлък представя „Оркестър Титаник" от Христо 
Бойчев. 

*** 
Търговище. 

- От 13.00 часа до 15.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ (ул. „Преслав" 7, ет.4) народният представител д-р Венка Стоянова 
организира приемен ден за граждани. 

*** 
Хасково. 

- От 10.00 часа на пл. „Атлантически" ще се състои „Европа - култура и наследство". 
- От 17.30 часа в зала „Археология" на РИМ-Хасково ще се проведе дискусия за развитието и перспективите на 

хасковската крепост с участието на проф. Пламен Павлов. 
- От 18.00 часа на бул. „Съединение" № 98 ще се проведе Автородео. 
- От 19.00 часа на пл. „Свобода" ще се състои концерт на Група „Different Highway". 
- От 20.00 часа пред „Младежкия център" ще бъдат отбелязани 40 години дискотечна дейност в Хасково - дискотека 

на открито. 
***  
Шумен. 

- От 9.15 часа пред сградата на Общината президентът Румен Радев ще бъде посрещнат от кмета Любомир Христов. 
- От 10.30 часа пред Ректората на Шуменския университет президентът на Република България Румен Радев ще 

присъства на откриването на академичната година и церемонията по приемане на първокурсниците в 
академическата общност. 

- От 10.00 до 15.30 часа в центъра на град Шумен, на площада пред Драматично-куклен театър „Васил Друмев" ще 
се проведат безплатни скринингови изследвания за хепатит В и C. Официалното откриване ще започне в 9.30 часа 
на площада пред Драматично-куклен театър „Васил Друмев" с медиен брифинг с участието на д-р Нигяр Джафер, 
заместник-председател на Народното събрание, член на Комисия по здравеопазването и народен представител 
от град Шумен. 

 
Epicenter.bg 
 
√ Жан-Клод Юнкер произнася последната си реч за състоянието на съюза 
Заседанието ще продължи с дебат, в който отново миграцията, тероризмът и сделката за Брекзит се очаква да бъдат сред 
водещите теми 
Отпускане на средства от фонд "Солидарност" на Европейския съюз в помощ на България за покриване на щети от 
природни бедствия и гласуване на спорната Директива за авторското право ще бъдат част от темите на започващата днес 
в Страсбург сесия на Европейския парламент преди предстоящите догодина европейски избори. 
В сряда председателят на Европейската комисия Жан Клод Юнкер ще очертае пред евродепутатите приоритетите в 
работата на институцията до края на мандата през октомври догодина. 
След речта за състоянието на Съюза заседанието ще продължи с дебат, в който отново миграцията, тероризмът и сделката 
за Брекзит се очаква да бъдат сред водещите теми, при това в реално започнала предизборна кампания, след като лидерът 
на групата на Европейската народна партия в ЕП Манфред Вебер вече обяви кандидатурата си  за председател на 
Европейската комисия. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Кризата на развиващите се пазари 
Три основни фактора са от значение за инвеститорите 
Когато президентът на Аржентина Маурисио Макри се обърна към своя народ миналия понеделник, човек можеше дори 
да не го слуша, за да разбере посланието. Макри се намръщи, сбръчка вежди и пое дълбоко дъх. Ситуацията, става ясно 
от лицето му, е сериозна. Аржентинската валута се обезцени с 50% от началото на годината. Страната е в бедствена 
ситуация и всеки трябва да прави жертви. Износителите, които трябва да плащат по-високи данъци в бъдеще. Десетте 
министри, които бяха извадени от кабинета. Макри прави всичко това, за да сигнализира на международните финансови 
пазари: правим нещо. Само че това въобще не помогна засега, пише в свой анализ германският всекидневник Sueddeutsche 
Zeitung. 
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Макар че всичко започна от Турция, изказването на Макри показва на света, че и други страни също са засегнати, защото 
в паниката си инвеститорите в момента изтеглят големи суми от много нововъзникващи пазари. В началото на месеца 
турската лира се обезцени силно, а инвеститорите гледаха и към Аржентина. Подобно на вирус, новината изглежда зарази 
други развиващи се пазари: индийската рупия също поевтиня, както и индонезийската рупия, бразилският реал също е в 
криза, южноафриканският ранд също страда. Във всички тези страни курсовете по тебелите пред бюрата за обмен на 
валута светят в червено, а инвеститорите се питат само един въпрос: повтаря ли се историята? Дали и сега, както по време 
на голямата азиатска криза в края на 90-те години на XX век, развиващите се пазари попадат един по един в капан? 
Кризата започна с новина, което не беше наистина новина. В началото на август американският президент Доналд Тръмп 
подсили наказателните си мита върху вноса на турска стомана и алуминий. Дори и в най-песимистичния сценарий това би 
струвало малко повече от 0,04% от глобалната икономическа продукция. Може да се каже, че става дума за дреболия. 
Независимо от това Тръмп изпрати турската лира в онзи ден към дъното, като привлече вниманието към тази изпаднала в 
криза страна, на чело на която има деспотичен владетел.   
Така, може би неволно, Тръмп посочи на инвеститорите, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган направи своя зет 
Берат Албайрак министър на финансите през юни, че продължава да говори за лихвените проценти като "за майката и 
бащата на всяко зло", като по този начин задава курса на решения на централната банка. Увеличение на лихвите при 
инфлация-беглец? По-добре не. И все пак, само тази стъпка би могла да задържи инфлацията в разумни граници и да 
накара чуждестранните инвеститори да оставят парите си в страната. До този момент Ердоган не показва готовност за 
компромис. Централната банка заседава отново на 13 септември. Има висока вероятност и тогава тя да разочарова 
пазарите. 
Турски президент, който е във война с финансовите пазари. Аржентински президент, който иска да направи всичко по 
правилата и все пак не успява. На пръв поглед може да изглежда странно, че такива различни политически стилове 
произвеждат един и същ резултат: една поевтиняваща валута. Който иска наистина да разбере всичко това, трябва да 
разгледа по-дълбоко публикациите, които в момента изпращат банките на своите клиенти. В тях те обясняват кои страни 
вероятно ще бъдат следващите в списъка на страдащите. И какви са общите проблеми на много различни нововъзникващи 
икономики. 
За инвеститорите са от значение три фактора. Страните, които внасят повече, отколкото изнасят, са изложени на особен 
риск. Тъй като задлъжняват сериозно към чужди страни, те зависят от това винаги да се вливат нови пари в собствената им 
страна. Ако случаят е такъв, дисбалансите в търговския баланс не са проблем. Ако обаче потокът от пари секне, страните 
се натъкват на проблеми. Турция, Аржентина, Бразилия и Колумбия имат висок търговски дефицит.  
И компаниите, които през последните няколко години се увличаха със задълженията си, сега са в светлината на 
прожекторите. В много държави компаниите са силно задлъжнели в чуждестранни валути. Чуждестранните кредити 
изглеждаха сладки, когато лихвените проценти в САЩ бяха доста под националното местно ниво. Но сега предприятията 
са изправени пред сериозни трудности: при сериозно обезценяващите се национални валути те трябва да извадят доста 
по-сериозна сума на масата, за да изплатят доларовите си заеми. Общо кредитите на компаниите в развиващите се страни 
в чуждестранна валута, деноминирани в долари, възлизат на 3,7 трлн. долара, показват данни на Института за 
международни финанси. Два пъти по-висока сума, отколкото тази през 2010 г. Предприемачите в Аржентина, Чили и 
Турция са особено уязвими. „Ако централната банка в Турция не предприеме нещо, ни грози вълна от фалити там", твърди 
експертът по развиващите се пазари на Deka Bank Джанис Хюбнер. 
И нации, които попаднат в капана на американския президент Доналд Тръмп, трябва да се пазят. Например удвояването 
на митата за турската стомана и алуминий бе достатъчно, за да вкара страната в икономически неприятности. По-
специално Русия се бори и с тази опасност. Макар че Тръмп и Путин се срещнаха едва преди няколко седмици в Хелзинки, 
Сенатът заплаши по-късно със законопроект, който може да забрани сделките с руски държавни облигации, а руските 
банки дори биха могли да бъдат напълно откъснати от долара. Когато проектът стана публично достояние, курсът на 
рублата се срина. 
Още по-властен и опасен за развиващите се пазари от американския президент Тръмп вероятно е друг негов сънародник: 
Джером Пауъл, ръководител на Федералния резерв на САЩ. Лихвените проценти в САЩ са отново на нива от 1,75 до 2%. 
Тъй като заради това и лихвените проценти по американските държавни облигации също се увеличават, инвеститорите 
обмислят по два пъти дали изобщо трябва да поемат риска на развиващите се пазари. Освен това Федералният резерв на 
САЩ изтегля пари от пазара, като намалява баланса си. Сега развиващите се икономики болезнено усещат, че няма толкова 
много останали пари за търсене на инвестиционни възможности. 
По ирония на съдбата именно родното място на предишната криза на нововъзникващите пазари сега се превърна в 
примерен ученик - Тайланд си взе поуки от предишната криза и днес има търговски излишък. Тайландският бат се 
представя по-добре по време на кризата от всяка друга валута на развиващите се пазари. 
 
Profit.bg 
 
√ Енергийното потребление ще достигне пика си през 2035 г. 
След 20 години потреблението на петрол ще е значително по-ниско, отколкото е сега, възобновяемите енергийни 
източници и природният газ ще заемат около половината от производството на енергия, а цената й ще се понижи 
драстично. 
Това обаче няма да е достатъчно, за да бъдат постигнати заложените цели за борбата с климатичните промени, показва 
проучване на норвежката консултантска компания DNV GL Group, цитирано от Bloomberg. 
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Пикът на петролното потребление в световен мащаб се очаква да бъде достигнат през 2023 г., а общата енергийна 
консумация ще достигне върховото си равнище 12 години по-късно. След това те ще започнат да се понижават, но през 
2035 г. средната температура на планетата вече ще се е повишила с 2.6 градуса по Целзий, показва проучването. 
Това би било с 0.6 градуса над лимита, заложен в Парижкото споразумение. Според учените, това е праг, който не трябва 
да се преминава, ако човечеството иска да избегне евентуалната климатична катастрофа, която би застрашила живота на 
планетата. 
За да постигнати заложените климатични цели, националните и регионалните правителства ще трябва да приложат 
допълнителни мерки, включително и да направят емитирането на парникови газове в атмосферата много по-скъпо. Това 
ще стимулира индустрии, като въглеродното съхранение, и ще задвижи развитието на възобновяемите енергийни 
източници, смята изпълнителният директор на DNV GL Group Реми Ериксен. 
Не всички прогнози в изследването на компанията обаче са толкова мрачни. Електрификацията на световната енергийна 
система се движи с ускорени темпове, като до средата на века се очаква електричеството да задоволява 45% от всички 
енергийни нужди на планетата. 
По-голямата част от тази енергия ще се произвежда от вятърни и слънчеви инсталации, чиято цена непрекъснато се 
понижава заради технологичните нововъведения. 
Освен това общото потребление на ток, като процент от глобалния вътрешен продукт, ще се понижи до 2050 г., прогнозират 
още експертите. Към средата на столетието 3.1% от БВП ще се харчат за енергийни нужди, в сравнение с отчетените 5.5% 
през 2016 г. 
Подобряването на енергийната ефективност стои в основата на този процес, тъй като в системите, базирани на 
електричеството, загубите на енергия са значително по-малко, отколкото при въглищата и останалите изкопаеми горива. 
Повишаването на ефективността е толкова сериозно, че дори населението на Земята да нарасне с два милиарда души, 
общото енергийно потребление ще започне да се понижава след 2035 г. Прогнозите на DNV GL Group сочат, че през 2050 
г. на планетата ще живеят 9.2 милиарда души, в сравнение със 7.2 милиарда към момента.  
Няма да има сектор от икономиката, който да не бъде засегнат от тези промени, предупреждават експертите. Но дори и 
най-замърсяващите индустрии имат шанса да спечелят от тях. 
Големите петролни компании, например, които досега бяха отговорни за една огромна част от парниковите емисии, ще 
могат да се възползват от наближаващата доминация на природния газ. Вероятно той ще се превърне в най-големия 
енергиен източник още през 2026 г. и ще продължи да играе тази роля поне през следващите три десетилетия. 
Интегрираната структура на водещите енергийни компании ще им позволи да бъдат ключови играчи и при изграждането 
на сложните проекти, като офшорните вятърни централи например, смятат анализаторите на DNV GL.   


