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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

БНТ 
 
√ Бизнесът: Цената на тока може да се повиши в края на годината 
Бизнесът алармира, че освен несигурни доставки на газ до края на годината, през последното тримесечие на цената на 
електроенергията за небитовите потребителите ще се повиши. Причината е, че решението на Народното събрание, с което 
се осигурява компенсация от цената, ще изтече. 
Затова предупреди в "Денят започва" изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин 
Иванов. Икономистът Стоян Панчев определи ситуацията като кризисна, защото цените на природния газ дори надвишат 
тези от февруари, когато започна мащабната руска офанзива в Украйна. 
Добрин Иванов каза: 
"Имаме проблем, който ще се задълбочи в последното тримесечие на октомври-декември, тъй като все още не е 
осигурен газ на страната. Това, което по принцип потребява икономиката като количества газ за това тримесечие 
не са договорени и нямаме сигурност. От друга страна има ескалация в цените. т.е. за нас все още стои въпроса в 
частта за газ. Проблемът с цената на електроенергията беше решен с решението на Народното събрание и до края 
на септември тя ще бъде установена. Може би беше грешка, че беше фиксирани само за три месеца. Нашето искане 
беше до края на годината. Предполагаме, че ще се задълбочи проблемът с цената на електроенергията през 
октомври. 
Не настояваме да получим по договора от "Газпром", ние настояваме да бъдат осигурени доставките. Ако могат да 
договорят алтернативни доставки, които да бъдат сигурни и на цена не по лоша от тази, която ни е осигурена по 
договора с "Газпром", ние трябва да се възползваме от такава възможност. Но това дефинитивно отказване от 
доставките на най-големия доставчик, който може да ни доставя газа от днес за утре и то не през терминал за 
втечняване на газ, а с тръбопровод, за нас е нелогично и ние смятаме, че трябва да прегледаме тази възможност и 
ако тази възможност може да бъде осигурена в кратък срок да се възползваме от нея. Трябва да вземем всички 
подробности, които са свързани с изпълнението по договора с "Газпром": дали започването на преговори с "Газпром" 
по действащия ни договор ще повлияят на евентуален бъдещ съдебен иск от страна на България за неизпълнението 
на договора, дали клаузата "вземи или плати" е клауза, по която България е уязвима в настоящата ситуация. Но това, 
за което настояваме е, да се вземат действия за осигуряване на необходимите количества на достъпни цени. 
Източникът е въпрос на анализ." 
Стоян Панчев каза: 
"До момента европейските спотови пазари са на нивата от началото на войната, дори малко повече в последните 
дни. В август, най-топлия месец, получаваме цени от паниката от началото на войната около 200 евро на 
метаватчас - т.е. със сигурност сме в криза. 
Вчера чухме, че Румъния няма да участва в плана за 15% намаляване на потреблението и това основно се движи от 
факта, че те имат собствено вътрешно производство. Нещо, което трябваше да свършим преди 10 години, когато 
имаше желание за развиване на българско собствено производство на газ, но тогава бяха изгонени американските 
инвеститори, беше блокирано дори проучване за газови находища за съжаление в газовата криза и с такива енергийни 
ресурси, когато става въпрос проблемите се решават 10 години по-рано." 
За повече информация гледайте видеото. 
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√ 70,5 млн. лева ще струват изборите на 2 октомври 
Правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни 
представители на 2 октомври 2022 година. 
Одобрените средства са в размер на 70,5 млн. лева. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/biznesat-cenata-na-toka-mozhe-da-se-povishi-v-kraya-na-godinata-1203612news.html?fbclid=IwAR3ij0fyw-skIDHRvgrKjVgMZ8IeuSOJjFuBNsarBMOHUeKB5EjroNxgHaM
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Дейностите, които ще се финансират с тях включват: подготовка и отпечатване на избирателните списъци; закупуване и 
изработване на необходимите изборни книжа и материали; отпечатване на бюлетините; логистично осигуряване на 
областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет; възнаграждения на членовете на 
районните и секционните избирателни комисии; компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на 
бюлетин с резултатите от изборите; провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и 
начина на гласуване. 
Правителството има готовност да осигури необходимите средства при вземане на Решение от страна на Централната 
избирателна комисия за въвеждане на видеонаблюдение в избирателните секции, както и при сключване на договори за 
логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване и за други материали 
и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване. 
Актът на правителството е в изпълнение на чл. 18 от Изборния кодекс. Необходимите средства за финансирането на 
одобрените с план-сметката разходи ще се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по 
централния бюджет за 2022 г. 
Министерският съвет прие решение за подготовката и произвеждането на изборите за Народно събрание на 2 
октомври 2022г. 
С решението се възлага на заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните 
работи координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите, 
включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, 
доставката и съхранението на изборните книжа и материали, както и съхранението на техническите устройства за 
машинното гласуване. Министърът на вътрешните работи следва да организира изпълнението на дейностите от 
компетентността на МВР във връзка с подготовката и произвеждането на изборите. 
Министърът на финансите трябва да внесе в Министерския съвет проект на тарифа, по която партиите, коалициите и 
инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското 
национално радио и техните регионални центрове. 
Съгласно правителственото решение министърът на регионалното развитие и благоустройството координира дейността 
по изготвянето и публикуването на избирателните списъци, а министърът на външните работи организира подготовката и 
произвеждането на изборите извън страната. 
Министърът на правосъдието организира дейностите по подготовката и произвеждането на изборите в местата за 
лишаване от свобода. На правосъдния министър се възлага и издаването на наказателните постановления по чл. 496, ал. 
3, изречение второ от Изборния кодекс. 
При необходимост министърът на здравеопазването, съгласувано с главния държавен здравен инспектор, следва да 
определи временни противоепидемични мерки, свързани с изборния процес. 
Решението на Министерския съвет предвижда още заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и 
министър на вътрешните работи, министърът на външните работи, министърът на регионалното развитие и 
благоустройството, министърът на здравеопазването и министърът на правосъдието да информират министър-
председателя за хода на подготовката на изборите до обявяването на изборните резултати. 
 
√ Гълъб Донев разпредели ресорите на вицепремиерите 
Министър-председателят Гълъб Донев разпредели между четиримата вицепремиери функциите по координация на 
общата политика на правителството и по взаимодействието с органи на изпълнителната власт към Министерския съвет. 
Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи Иван 
Демерджиев ще координира работата на министрите на отбраната, на правосъдието и на електронното управление. 
Вицепремиерът ще осъществява взаимодействието на правителството с Държавната комисия по сигурността на 
информацията, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси“, Държавната агенция за бежанците и Държавна агенция „Архиви“. 
Заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо 
Алексиев ще координира работата на министрите на регионалното развитие и благоустройството, на икономиката и 
индустрията, на иновациите и растежа, на туризма, на енергетиката, на околната среда и водите и на земеделието. В 
ресора на вицепремиера са Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Държавната комисия по стоковите 
борси и тържищата, Агенцията за публичните предприятия и контрол, Агенцията за ядрено регулиране, Патентното 
ведомство. 
Заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика Лазар 
Лазаров ще координира работата на министрите на образованието и науката, на културата, на младежта и спорта и на 
здравеопазването. Вицепремиерът ще осъществява взаимодействието на правителството с Националната агенция за 
оценяване и акредитация, Националната агенция за професионално образование и обучение и с Държавната агенция за 
закрила на детето. 
В ресора на заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов е Националният 
статистически институт. 
Премиерът Гълъб Донев лично ще наблюдава дейността на министъра на финансите, на министъра на външните работи и 
на държавните агенции „Разузнаване“, „Национална сигурност“ и „Технически операции“. 
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√ Премиерът Гълъб Донев назначи 7 заместник-министри 
Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев са назначени седем заместник-министри в три министерства, 
съобщават от правителствената информационна служба. 
В Министерството на здравеопазването на длъжността са назначени Тома Томов и Лидия Стойкова. 
Тома Томов заема поста заместник-министър на здравеопазването за втори път, като същата длъжност той изпълнява през 
2021 г. От март 2020 г. до настоящия момент е началник на COVID-отделението в Александровска болница. Преди това е 
бил вр.и.д. главен секретар в администрацията на същата болница. Висшето си образование получава в Медицинския 
университет в София. 
Лидия Стойкова е доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията със специализация в 
областта на майчиното и детско здраве. Управлявала е проекти свързани с иновативни решения в областта на 
биотехнологиите. В периода май 2021 г. – декември 2021 г. е била началник на кабинета на министъра на 
здравеопазването. 
За заместник-министри на иновациите и растежа са назначени Надя Христова и Стефан Савов. 
Надя Христова е магистър по специалността „Счетоводство и контрол“. Има дългогодишен опит в банковия сектор, като 
последно е работила във Фонд на фондовете и в Българската банка за развитие. 
Стефан Савов е магистър по специалността „Финанси“ и специалността „Външнополитически отношения“. Има 
дългогодишен опит като журналист, автор е на редица публикации на финансова и икономическа тематика. През периода 
август 2017 г. – август 2022 г. е бил съветник в администрацията на президента. 
В Министерство на вътрешните работи за заместник-министри са назначени Моника Димитрова-Бийчър, Емил Ганчев и 
Венцислав Катинов. 
Моника Димитрова-Бийчър притежава магистърска степен по специалностите „Право“ и „Международни отношения“ от 
СУ „Св. Климент Охридски“. Била е част от екипа, който създава Агенция по обществени поръчки през 2004 г., участвала е 
в процеса по договаряне на техническата рамка по Инструмента „Шенген“. Била е Ръководител на управляващия орган на 
Оперативна програма „Административен капацитет“ към Министерство на финансите в периода 2011 г. – 2016 г. и 
директор на дирекцията. Димитрова-Бийчър е била служебен заместник-министър на финансите от май 2021 г. до 
декември 2021 г. 
Емил Ганчев е заемал длъжността заместник-министър на вътрешните работи от края на януари до май 2017 г., както и в 
периода май 2021 г. – декември 2021 г. От май 2017 г. до началото на 2020 г. е бил заместник-директор на Бюрото по 
защита при главния прокурор. От юни 2020 г. до май 2021 г. е бил служител в Комисията за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Завършил е Висшия институт при МВР със специалност „Право“. 
Венцислав Катинов е заемал поста заместник-министър на вътрешните работи от края на януари до май 2017 г., както и в 
периода май 2021 г. – декември 2021 г. От 2014 г. - 2015 г. е бил директор на Областната дирекция на МВР в Плевен. Има 
висше икономическо образование, завършил е Стопанската академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов. 
От длъжността заместник-министър на вътрешните работи са освободени Таня Петровa, Стоян Темелакиев и Ангел 
Симеонов. Освободени са също Карина Ангелиева и Десислава Бонева от длъжността заместник-министър на иновациите 
и растежа. 
 
√ Правителството смени 25 областни управители 
Министерският съвет прие решение, с което назначава 25-има областни управители, като от тях 17 са заемали тази 
длъжност и в предишен период. 
Със същото решение на Министерския съвет се освобождават от длъжност съответните досегашни областни управители. 
Николай Шушков е назначен за областен управител на област Благоевград. Заемал е същата длъжност в периода май 2021 
г. - януари 2022 г. Два пъти е бил заместник-кмет на община Благоевград. Шушков е дългогодишен служител в Агенция 
„Митници“. Притежава богат опит и професионални умения, придобити от работа му в областта на международния 
транспорт и логистика. Бил е ръководител на Митнически департамент на Thessaloniki Port Authority S.A. dry port Sofia – 
„ТПА“ София“ ЕАД. Висшето си образование е завършил в Полтавския университет по икономика и търговия в Украйна. 
Мария Нейкова ще изпълнява длъжността областен управител на област Бургас за втори път след 2021 г., когато е била на 
тази позиция. Тя е професор по административно право и процес и доктор на науките по национална сигурност. Декан е 
на Центъра по юридически науки на Бургаския свободен университет. Нейкова притежава богат управленски и 
административен опит. В периода 2001-2009 г. е била областен управител на Стара Загора. Автор е на много научни трудове 
и носител на множество отличия и награди. 
За областен управител на област Варна е назначен Марио Смърков. Същия пост е заемал от 27 май 2021 г. до 24 февруари 
2022 г. В периода 1999 г. – 2017 г. изпълнява различни длъжности, сред които и ръководни, в Национална служба 
„Сигурност“, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към 
МВР. През периода на служба в МВР и ДАНС е награждаван многократно за постигнати високи резултати и за съществен 
принос при изпълнение на служебните задължения. 
За втори път длъжността областен управител на област Велико Търново ще изпълнява Георги Гугучков. Същата длъжност 
той е заемал от май 2021 г. до януари 2022 г. Завършил е НВУ „Васил Левски“ във Велико Търново през 1980 г. с 
квалификация офицер от Инженерни войски като магистър по „Пътно строителство“. По-късно завършва Военната 
академия „Г. С. Раковски“, както и Стратегическия курс на ГЩ факултет на Военната академия „Г.С. Раковски“ с придобита 
квалификация „Специалист по военнополитически и стратегически проблеми на сигурността и отбраната“. От 1980 до 2001 
г. е на кадрова военна служба във ВС на България, като последната му заемана длъжност е била командир на бригада и 
звание полковник. Има дългогодишен управленски опит в частния сектор в сферата строителството в градска среда. 
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Огнян Михайлов е назначен за областен управител на област Видин. На същия пост е бил през 2017 г. и 2021 г. Притежава 
образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Управление на обществения ред и сигурност на 
Република България“ от Академията на МВР. Михайлов е дългогодишен служител на МВР, като преминава през всички 
нива на професионално развитие до директор на РДВР, ОДП и ОДМВР-Видин. Работил е също в системата на енергетиката 
и на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ в София. 
Длъжността областен управител на област Враца ще изпълнява Георги Митов. Придобива бакалавърска степен по 
„Счетоводство и контрол“ от УНСС, притежава магистърска степен „Финанси“ към Великотърновския университет „Св. Св. 
Кирил и Методий“, а по-късно завършва специализиран курс за подготовка „Противодействие на престъпността и опазване 
на обществения ред“ в Академията на МВР в София. Дълги години работи в системата на МВР, като през 2012 г. е назначен 
за началник сектор „Криминална полиция“ в РУ на МВР – Враца, а от 2015 до 2019 г. е началник РУ на МВР към ОД на МВР 
във Враца. От 2019 г. до момента се занимава с организация и управление на дейности, свързани с инфраструктурното 
строителство в частния сектор. 
Кристина Сидорова е назначена за областен управител на област Габрово. Завършила е специалност „Комуникационна 
техника и технологии“ в Техническия университет в София и магистратура „Стопанско управление“. От 2014 до 2017 г. е 
била общински съветник в Габрово. Сидорова е била народен представител в 44-ото Народно събрание. Заемала 
позицията заместник областен управител на Област Габрово в периода юни 2021 г. – януари 2022 г. 
За областен управител на област Добрич е назначен Здравко Здравков. Здравков има значителен управленски опит в 
частния сектор в сферата на селското стопанство, а преди това е бил мениджър в сектора на недвижимите имоти. Има 
придобита степен магистър по две специалности от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. От юни 
2021 г. до януари 2022 г. е бил заместник областен управител на Добрич. 
Александър Пандурски е назначен за областен управител на област Кюстендил. Пандурски притежава магистърска степен 
по специалността „Радиотехника“ от Техническия университет – София. От 2013 до март 2021 г. заема длъжността 
ръководител на Областна пощенска станция – Кюстендил. В периода май 2021 г. - януари 2022 г. е бил областен управител 
на Област Кюстендил. 
За областен управител на област Ловеч е назначен Светослав Славчев. Завършил е Висшето военно общовойсково 
училище във Велико Търново. Бил е дългогодишен служител в Областната дирекция на МВР в Ловеч, където в периода 
2010 г. – 2015 г. е началник отдел на „Охранителна полиция“. Бил е областен управител на област Ловеч в периода май 
2021 г. – януари 2022 г. 
Валери Димитров е назначен за областен управител на област Монтана. Димитров е магистър по специалността 
„Национална полиция“ от ВВОУ „Васил Левски“ в гр. Велико Търново. От 1993 г. до 2015 г. е работил в системата на МВР, 
като е заемал различни длъжности, включително и директор на Областната дирекция на МВР – Монтана. Бил е областен 
управител на Област Монтана в периода май 2021 г. – януари 2022 г. 
За областен управител на област Пазарджик е назначен Трендафил Величков. Завършил е специалност „Финанси и 
кредит“ в Киевски университет в Украйна. Притежава магистърска степен по „Стратегическо ръководство на националната 
сигурност и отбраната“ на Националната военна академия „Г. С. Раковски“. Величков е бил областен управител на Област 
Пазарджик в периода 2014 г. – 2016 г. Има дългогодишен опит в сферата на журналистиката, на мобилните комуникации, 
маркетинга и рекламата. 
Правителството назначи Людмил Веселинов за областен управител на област Перник. Веселинов е доктор по 
изкуствознание и изкуства, както и магистър по „Книга и печатна графика“ в Националната художествена академия. Той е 
преподавател в Софийския университет. Автор е на графичния дизайн на над 200 книги. От 2015 г. до 2017 г. Людмил 
Веселинов е бил член на Съвета на директорите на Националния дворец на културата ЕАД, Конгресен център – София. От 
2017 г. до 2021 г. Веселинов е бил член и председател на Съвета на директорите на държавното строително-надзорно 
дружество „Агроводинвест“ ЕАД. 
Иван Петков е назначен за областен управител на област Плевен. По образование е магистър по „Педагогика“ във 
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, както е и бакалавър „Социални дейности“ в същото висше учебно 
заведение. Петков е дългогодишен служител в системата на Министерството на правосъдието, където е заемал ръководни 
постове в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Заемал е длъжността заместник областен управител на 
Плевенска област. 
Ангел Стоев е назначен за областен управител на област Пловдив. Той е заемал същата длъжност в периода 2021-2022 
година. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Международни икономически 
отношения“ от УНСС, а също така е доктор по философия от Академията на МВР – София. Дългогодишен служител е на НСС 
и ДАНС като е заемал длъжността директор на Регионална дирекция ДАНС – Пловдив. Работил е и на високи мениджърски 
позиции в частния сектор. Ангел Стоев има специализации в управление на кризи, противодействия на тероризма и 
стратегическо управление. 
За областен управител на Разград е назначен Драгомир Златев. Драгомир Златев е бил е зам.-кмет на община Самуил, 
работил е също в администрацията на Община Разград. Златев е работил в Областна служба „Изтърпяване на наказанията“, 
където след конкурс е бил назначен и за началник на службата. От 1 юни 2021 г. до 1 август 2022 г. е заместник областен 
управител на област Разград. 
Николай Неделчев е назначен за областен управител на област Силистра. Завършил е ВТУ „Ангел Кънчев“ със специалност 
„инженер селскостопанска техника“. От 1991 г. до 1999 г. е бил заместник-кмет на община Ситово, а от 2003 до 2015 г. - 
кмет на същата община. От 2015 г. до настоящия момент е общински съветник в община Ситово. Участва активно в 
гражданското общество чрез сдружение „Информационен център за развитие на община Ситово“, на което е председател. 
От 2017 г. работи в частния сектор. Почетен гражданин е на община Ситово. 
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За областен управител на област Сливен е назначен Минчо Афузов. Същата длъжност Афузов е заемал в периода от май 
2021 г. до февруари 2022 г. Преди това е бил общински съветник в Общински съвет – Сливен от 2015 г. до 2017 г. Дълги 
години е работил в частния сектор. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността 
„Международни икономически отношения“ в Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. 
Митко Михайлов е назначен за областен управител на област София. Притежава дългогодишен административен и 
управленски опит, заемал е ръководни длъжности в администрациите на Министерството на финансите и Министерството 
на младежта и спорта. През 2015 г. е заемал поста зам.-председател на Държавната агенция за метрологичен и технически 
надзор, а в периода май 2021 г. – януари 2022 г. е бил областен управител на област София. Притежава висше 
икономическо и юридическо образование. 
Радослав Стойчев е назначен за областен управител на Софийска област. В периода май 2021 г. – януари 2022 г. е заемал 
същата длъжност. Преди това е бил е народен представител в 43-ото и 44-ото Народно събрание. През 2011 г. – 2014 г. е 
зам.-кмет на община Самоков. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по „Икономика и 
организация на труда“ от УНСС. 
За областен управител на област Стара Загора е назначен Иван Чолаков. Той притежава юридическо образование. Има 
петгодишен стаж като адвокат в Адвокатска колегия – Стара Загора. Дълги години е работил в системата на МВР, като в 
периода 2013 г. - 2016 г. е бил директор на Областната дирекция на МВР-Стара Загора. В периода май 2021 г. – януари 2022 
г. е заемал длъжността областен управител на област Стара Загора. 
На длъжността областен управител на област Хасково е назначен Минко Ангелов. Заема длъжността за трети път, като 
преди това е бил областен управител на област Хасково в периода февруари – май 2017 г., както и в периода май 2021 г. – 
януари 2022 г. Бил е народен представител в 45-ото Народно събрание, както и зам.-кмет на община Хасково през 2012 г. 
– 2014 г. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ от Висшия институт по хранителна и вкусова 
промишленост в гр. Пловдив. 
Христо Христов е назначен за областен управител на област Шумен. Той е дългогодишен академичен преподавател в 
сферата на сигурността и отбраната, като към момента е декан на Факултета по технически науки при Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски“. Последователно в периода 1987 г. – 2011 г. е работил в Министерство на 
отбраната, Министерство на вътрешните работи и ДАНС. 
Стефан Сабрутев е назначен за областен управител на област Смолян, като за втори път заема тази длъжност. Бил е също 
така общински съветник в Общински съвет – Смолян, работил е и в частния сектор в сферата на строителството. Притежава 
образователно-квалификационна степен „магистър“ по „Екология на селищни системи“ от Аграрния университет в 
Пловдив. 
Георги Чалъков ще изпълнява длъжността областен управител на област Ямбол за трети път. Работил е като управител в 
частния сектор, в периода 2015 г. - 2020 г. е бил заместник-кмет на община Тунджа. Завършил е висшето си образование в 
УНСС със специалност „Икономика на търговията“. 
 
√ МРРБ започва разговори с пътните фирми от понеделник 
Министерството на регионалното развитие и благоустройство започва разговори с пътните фирми от понеделник. Това 
обяви служебният регионален министър Иван Шишков. 
По думите му има вече идея как да се излезе от казуса с поддръжката на пътищата и прекратените анексирани договори. 
Обеща, че страната няма да остане без снегопочистване през зимния сезон. Ще се направи и опит да се спаси екооценката 
за магистрала "Струма". 
"Към този момент ние сме просто неприятно изненадани. Оттам нататък ще търсим конкретно решение на 
въпроса защото считам, че "Струма" е изключително важно държавно решение и то не може да бъде подхвърлено по 
този начин както беше направено. Ще направим всичко възможно да спасим процедурата за "Струма" или да 
предложим такава, че да може "Струма" да продължена с много ясни параметри и във възможно най-кратките 
срокове с възможно най-доброто решение", коментира Иван Шишков. 
 
√ Румъния няма да пести газ, хранилищата в страната се запълват с добри темпове 
В Румъния газохранилищата се запълват с добри темпове и страната не вижда нужда от икономии заради енергийната 
криза в Европа. Още повече там разчитат и на добив от офшорните си залежи в Черно море. 
При това положение Румъния няма да изпълни европейския регламент за намаляване на потреблението на природен газ 
през следващата зима, съобщи министърът на енергетиката. Общата европейска мярка беше предприета заради 
драстичното съкращаване на доставките на руски газ и пълното им спиране за 12 държави, сред които и България. 
Страните от Евросъюза се разбраха за икономии на природен газ от 1 август до края на март идната година, за да се 
подготвят за възможно спиране на доставките от Русия, припомни румънският енергиен министър Вирджил Попеску и 
подчерта, че мярката не е задължителна. 
"На 26 юли министрите на енергетиката на страните от ЕС се споразумяха за доброволно намаляване на 
потреблението на природен газ с 15% тази зима. Този регламент ще стане задължителен, ако Европейската комисия 
реши да повиши нивото на тревога - в случай, че три държави членки поискат това. В този момент ние не виждаме 
причина да намаляваме потреблението с 15%", каза Вирджил Попеску, министър на eнергетиката на Румъния. 
Цифрите сочат, че страната няма причини за тревога, допълни Попеску. По план до този месец трябваше да се запълнят 
46% от обема на газохранилищата, но това ниво е надхвърлено. Затова още през юли беше обявено, че има достатъчно 
синьо гориво за зимата. 
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"В края на миналата седмица регистрирахме с 200 млн. кубични метра газ повече от количеството, което имахме по същото 
време миналата година. Не съществуват никакви опасения, че Румъния няма да има достатъчно газ за следващия зимен 
сезон", заяви Николае Чука, министър-председател на Румъния. 
Предвижда се до първи ноември запасите в газохранилищата да достигнат 80%. В критичната за цяла Европа ситуация в 
края на май Букурещ направи сериозна стъпка към енергийна независимост. След години на забавяне парламентът прие 
нов Закон за офшорните залежи, който позволява на чужди инвеститори да добиват газ в Черно море. 
Сега едва 10% от нужния за страната газ се внасят от Русия. Очаква се в бъдеще да има излишък от синьо гориво, който 
Румъния да изнася в региона. 
 
√ Надпреварата за премиерския пост във Великобритания продължава 
В момента българското газохранилище в Чирен е пълно на 47 процента. А подземните газохранилища в страните от 
Европейския съюз са пълни малко над 70 процента. 
Най-запълнени са хранилищата в Португалия и Полша - съответно на 100 и на 99,1 процента. Газохранилищата в Германия 
са запълнени с близо 70% процента газ, във Франция - над 80 на сто, а в Италия - с близо 74 процента. 
 

 
 
До 1 ноември страните членки на ЕС трябва да запълнят газохранилищата си с поне 90 процента от пълното количество. 
 
БНР 
 
√ Представят плана за финансово стабилизиране на "Булгаргаз" 
Министерствата на енергетиката и на финансите ще представят днес план за финансово стабилизиране на "Булгаргаз". 
Целта е дружеството да може да плаща за реално договорените количества природен газ, съобщи вчера служебният 
премиер Гълъб Донев. 
"Следващата седмица Министерството на енергетиката ще обяви търг за краткосрочни доставки на втечнен газ, така че да 
бъде осигурено потреблението ни до края на отоплителния сезон", каза още премиерът. 
 
√ Христо Алексиев: Ще работим за намаляване на толтаксите за българските превозвачи 
Толсистемата е неадекватна и недобре структурирана. До седмица ще излезем с конкретно предложение за таксуването 
на родните и транзитни превозвачи. Това заяви вицепремиерът и служебен министър на транспорта Христо Алексиев след 
срещата си днес с представители на транспортния сектор за търсене на решение на проблемите в бранша. 
Алексиев съобщи, че с представителите на браншовите организации са коментирали как да гарантират икономическата 
стабилност на автомобилните превози на пътници и товари. Говорили са и за цените на горивата. 
Бавното преминаване през граничните пунктове е друг проблем, който също допринася за увеличаване разходите на 
превозвачите, коментира вицепремиерът, като изтъкна, че по този въпрос също се търсят работещи решения. Логистиката 
в региона на Балканите е много скъпа поради дългия престой на камиони и излиза между 250 и 300 евро на ден. Всичко 
това се отразява на крайния потребител, каза още Алексиев. 
Обсъдено е създаването на премерена методика за толтаксите, по примера на други държави в ЕС, така че браншът да 
бъде облекчен, без това да засяга твърде много приходите в бюджета от толсистемата. 
Една от мерките, които браншът одобри и върху които ще се работи, е толтаксите за българските превозвачи да бъдат 
намалени за сметка на транзитните превози, обясни служебният министър на транспорта: "Смятаме, че с една методика, 
която се прилага и в Европа, можем да доведем до малко по-високо таксуване за транзитния трафик през България и по-
ограниченото таксуване за родните превозвачи“. 
Ако не се помогне на бизнеса, това ще доведе до повишаване на инфлацията, каза Йордан Арабаджиев от Съюза на 
международните превозвачи: "Тук говорим за отстъпки под формата на изминати километри - такива, каквито са в цяла 
Европа. Преференциите са за всички, не са само за българските превозвачи, но са за тези, които работят на българския 
пазар", посочи Арабаджиев.  
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Вицепремиерът и транспортен министър заяви още в началото на срещата, че диалогът с автомобилния бранш е 
възстановен. Той допълни, че предприемането на спешни мерки за постигане на устойчивост в сектора на автомобилните 
превози е една от важните стъпки за гарантиране на икономическата стабилност на страната. 
"Проблемите на автомобилния бранш бяха пренебрегвани, което доведе до значително завишаване на транспортните 
разходи и директно се отрази върху цените на стоките и услугите в страната. В момента има множество кризи и сериозен 
ръст на инфлацията. Голяма част от тази инфлация е вътрешна и се генерира поради налагането на неправилни публични 
политики. Като служебно правителство ще се фокусираме върху първоизточника на всички тези кризи и с прилагането на 
определени мерки ръстът на инфлацията може да се доближи до европейския", посочи Христо Алексиев. 
Служебният министър заяви още, че ще се обърне специално внимание на представена от бранша информация за 
нерегламентирани практики в структури към Министерството на транспорта и съобщенията. 
 
√ Шефът на КЕВР прогнозира намаляване на цената на газа след септември 
След септември цената на природния газ ще намалява, а цената на парното няма да бъде променяна до 1 януари, каза в 
ефира на бТВ председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. 
"Природен газ ще има. Вярно, че цената ще бъде сравнително доста висока, поне що се касае до настоящия месец август 
и може би следващия месец. След това цената на природния газ ще намалее. 
Ще намалее, защото ще бъдат осигурени доставките от Азербайджан в рамките на 1 милиард куб. м. при една 
изключително атрактивна ниска цена, договорена още в далечната 2013 г." 
Останалите количества газ се очаква да дойдат до страната ни с танкери, но остава проблемът с довеждащата 
инфраструктура, каза Иван Иванов и посочи, че е пропуснат моментът България да резервира слотове за доставка и затова 
сега ще плаща на по-висока цена. 
Цената през август ще бъде малко под 300 лева на мегаватчас, предстои изслушване и заседание на КЕВР. 
Ще бъде утвърдена цената на газа, като е много вероятно това увеличение от 60 на сто, което "Булгаргаз" иска да бъде 
потвърдено, посочи още Иванов. 
 
√ Законодателството за дроновете в България хем го има, хем го няма 
Тема на Добромир Видев в предаването ''12+3'' 
Законодателството за дроновете в България хем го има, хем го няма. Докато професионалисти и любители вече могат да 
изкарат курсове за управление на дрон, бизнесът все още чака специфичното законодателство, което да позволи в страната 
ни да има дори дронове таксита. 
Георги е професионален фотограф в специализиран новинарски сайт за снимки. Но не за първи път разпъва 
дистанционното на дрона, с който разполага, за да направи професионални снимки от събитието. Той е един от хората, 
които е изкарал специалния курс за управление на дронове. Такъв курс е задължителен според европейското и 
националното законодателство за определени типове дронове. Но не задължението, а нуждата от познаване на правилата, 
които отварят възможности, кара Жоро да се образова. 
Десетки хиляди са дроновете в България, казва и проф. Димо Зафиров. Той е председател на Българската дрон академия 
и член на Института за космически технологии и изследвания към БАН. И Зафиров отчита необходимостта журналистите 
да правят снимките с дронове. 
Като част и от науката, и от бизнеса проф. Зафиров обяснява – страната ни има нужното законодателство, което идва 
основно от европейските регламенти. Но те засега регулират предимно гражданската употреба. Бизнес употребата им има 
нужда от прилагането на по-специфично законодателство за така нареченото "споделено европейско пространство за 
дронове", в което дроновете няма да има нужда да са под прякото наблюдение на пилота. 
България трябва да догонва държави като Полша, Швейцария, Германия. Там има изградена цялостна система, която 
определя правилата спрямо европейските регламенти. 
Проф. Димо Зафиров казва, че и другите европейски държави има какво още да правят за създаването на европейското 
пространство за дронове. Но за България изискването за писане на разпоредбите, които да прилагат европейските 
правила, важи в по-голяма сила. Защото, убеден е той, приложенията на дроновете  - и то реалните, са много. 
По думите му в момента има интерес към разработки на БАН, като например дронове за гранична полиция, която е имала 
нужда от машина със специфични способности. Но, обобщава той, при наличието на учени, инженери и комерсиален 
интерес към използването на дронове, законодателството трябва да е в крак с нуждите и да е прието навреме. 
 
√ Италия одобри още 17 млрд. евро в подкрепа на хората и фирмите заради високите енергийни цени 
Антиинфлационен пакет за 17 милиарда евро одобри тази вечер воденото от Марио Драги правителство на Италия, което 
изпълнява служебни функции до предсрочните избори на 25 септември. Целта на огромната социална инвестиция е 
защита на домакинствата и бизнеса от главоломно растящите цени на енергоносителите. 
Кабинетът в оставка на Италия прие допълнителна разпоредба към закона "Помощи". Отнася се за преодоляване на 
ефектите върху хората, семействата, предприятията и публичните органи, свързани с повишаването на цените на 
енергийните продукти и  с инфлацията. За реализирането на допълнителния указ са предвидени 17 милиарда евро. 
На специална пресконференция премиерът в оставка Марио Драги каза, че мерките са с оглед на бъдещето заради 
инфлацията, повишените цени на горивата и геополитическата несигурност. 
Декретът  е на стойност 15 милиарда евро плюс още 2 млрд. евро за допълнителни мерки или общо 17 млрд. евро, които 
се добавят към вече одобрените приблизително 35 млрд. евро. 

https://bnr.bg/post/101686487/zakonodatelstvoto-za-dronovete-v-balgaria-hem-go-ima-hem-go-nama


8 

 

Мерките  включват преоценка на пенсиите с 2% от октомври, намаление с 2% на данъчната тежест върху разходите за труд 
за годишните доходи под 35 хиляди евро. 
Заради сушата, материално поощрение ще получат селскостопанските предприятия. 
Пакетът от помощи за семействата  срещу скъпата  енергия се увеличава на 5 милиарда евро. Запазва се до 20-и септември 
и действащото намаление на акцизите с около 30 евро цента за бензина и дизела и около 10 цента за пропан-бутан.  
През месец септември декретът ще бъде обсъден в парламента. 
 
√ Орбан призова консерваторите в САЩ за обединение срещу левите прогресисти 
Унгарският премиер Виктор Орбан призова американските консерватори за обединение срещу левите прогресисти, 
предаде Франс прес. 
Орбан беше поканен за  оратор на събитие в Далас, където се очаква да говори и бившият президент Доналд Тръмп. 
Пред Конференцията за консервативно политическо действие унгарският лидер повтори тезата си, че прогресистите се 
опитват да отделят западната цивилизация от  християнските ѝ корени. Той поиска  по-голям контрол върху институциите 
във Вашингтон и в Брюксел предвид предстоящите междинни избори в САЩ през ноември. 
Изказването на Орбан предизвика бурни овации, което показва  все по-голямо сближаване между него и републиканците 
в САЩ, отбелязва АП.  
 
√ Ердоган заминава за среща с Путин в Сочи 
Турският президент Реджеп Ердоган заминава на еднодневна визита в Сочи за разговори с руския си колега Владимир 
Путин. 
Двамата проведоха първата си среща след руското нахлуване в Украйна в кулоарите на срещата на върха за Сирия в 
Техеран на 19 юли. 
Очаква се турският държавен глава да настоява за преки преговори за спиране  на огъня в Украйна, предаде Франс прес. 
В сряда турският външен министър Мевлют Чавушоглу съобщи, че е обсъдил с руския си колега Сергей Лавров дали 
споразумението за деблокиране на износа на зърно през Черно море може да бъде повод за устойчиво прекратяване на 
огъня. 
От Кремъл потвърдиха, че споразумението ще бъде една от темите на разговори между двамата лидери. 
Президентите на Русия и Турция ще обсъдят регионалните конфликти и ще обменят мнения ситуацията в Украйна и Сирия, 
съобщи говорителят Дмитрий Песков. 
 
√ Шефът на ООН иска специално облагане на "неморалните" печалби на петролните и газови фирми 
Генералния секретар на ООН Антониу Гутериш настоя за специално данъчно облагане на петролните и газовите компании, 
предаде Би Би Си. Той каза, че е "неморално" за тези фирми да печелят от кризата. 
Думите му идват в момент, когато увеличените цени на енергийните суровини заради войната в Украйна доведоха 
печалбите на тази индустрия до нови висоти. Общо четири от най-големите енергийни компании – "Ексън" (Exxon), 
"Шеврон" (Chevron), "Шел" (Shell) и "Тотал" (TotalEnergies), са спечелили почти $51 млрд. през второто тримесечие на 2022 
г., което е почти почти два пъти повече в сравнение с периода преди година. 
"Тази грозна алчност наказва най-бедните и най-уязвими хора, като унищожава единствения ни общ дом", каза Гутериш. 
"Настоявам правителствата да облагат тези прекомерни печалби и да използват парите за подкрепа на най-уязвимите хора 
в тези трудни времена." 
Гутериш предупреди, че високите енергийни цени ще имат широкообхватни последствия за домакинства и правителства. 
"Много развиващи се страни, затъващи в дългове без достъп до финансиране, докато се борят за възстановяване от 
пандемията от Covid-19, могат да се окажат на ръба", каза той и добави: 
"Вече виждаме предупредителни сигнали за вълна от икономически, социални и политически катаклизми, която няма да 
остави незасегната страна". 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Калоян Стайков: Няма място за паника, но са нужни решителни действия за газовата криза 
Калоян Стайков, гл. икономист в Института за енергиен мениджмънт, в "Светът е бизнес", 04.08.2022 
Далеч сме от ситуация, в която трябва да се изпада в паника, но са нужни бързи и решителни действия. Това каза Калоян 
Стайков, гл. икономист в Института за енергиен мениджмънт, в предаването "Светът е бизнес" на Bloomberg TV Bulgaria 
с водещ Ивайло Лаков. "След като за една-две седмици - от края на април до средата на май - Булгаргаз успя да осигури 
спешно, необходимите количества, то със сигурност за няколко месеца може да направи същото и за отоплителния сезон".  
"Причина за паника няма, но това не означава, че трябва да се успокоим и да се пуснем по течението. Още през април 
споменах, че има достатъчно време, възможно е да се договорят необходимите количества, да се осигури капацитет, 
тоест да сме наясно как ще бъдат транспортирани, но все пак са необходими решителни и бързи стъпки в тази 
посока, каквито през последните месеци или не са се случили, или се случват половинчато".  
По думите на Калоян Стайков има много неизвестни около заявката на служебния кабинет за провеждане на държавния 
търг за LNG, но категорично, “ако се откажем от досегашните договорени количества, то със сигурност няма достатъчно 
време да се договорят нови”, които да подсигурят пълното потребление, въпреки че в момента получаваме по-високи 
количества от Азербайджан по силата на дългосрочен договор с тях. 
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За това доколко цената на природния газ може да бъде предвидима гостът каза: “Видя се, че руската страна търси по 
всякакъв начин възможност да влияе на пазарните цени”.  
“Видяхме редицата произволи от страна на Русия. В момента, в който пазарната ситуация малко се успокои, те си 
намират извинения да ограничат подаването на газ към Европа и съответно цените се увеличават”.  
Преди избухването на войната можеше да се води разговор за това, доколко търсенето на алтернатива на руските доставки 
имат икономическа логика. След началото на войната светът видя, че въпреки изявленията на Русия, че няма намерение 
да напада Украйна, тя направи точно това, заяви събеседникът. “Положението допълнително се влоши през април. След 
като между февруари и април се обясняваше как няма да се използва природният газ като лост за натиск, видяхме точно 
това да се случва. По-лошото е, че дори и страни, които се съобразиха с новите условия, получиха по-ниски доставки”. 
“В тази ситуация не разбирам аргумента, че сигурността на доставките минава през Русия. Защото видяхме, че 
Русия, не само едностранно променя условията по договорите, но дори и не изпълнява своите ангажименти при 
новите условия. В тази ситуация по-скоро трябва да   търсим осигуряване на тези количества без да разчитаме на 
“Газпром”, защото едно е да спрат доставките от Русия през лятото и да имаме достатъчно алтернативи да 
намерим заместващи количества, а друго е да спрат през зимата, както стана през 2009 година, когато ще бъде 
напълно невъзможно да се намерят нови доставки”. 
Относно договорените доставки и хода на преговорите Калоян Стайков каза: "Хубаво е правителството и Булгаргаз да имат 
малко по-отворена политика в това отношение, защото несигурността на пазарите и без това е висока и малко повече 
яснота може да ги успокои". 
За отлагането интерконекторът с Гърция да влезе в експлоатация, експертът каза, че пречките, които това носи, са свързани 
само с цената, по която България получава газ. “Защото до юли месец не получавахме пълните количества, а малко под 
една трета от тях”. 
“Тази година фокусът на газовите пазари, особена в Европа, е осигуряване на необходимите количества, а не 
толкова осигуряване на най-добрите цени. Миналата година дебатът беше за цени, а тази година - за осигуряване на 
количества”. 
Дори и тази стъпка, че от юли месец получаваме пълните количества от Азербайджан за мен е успех, категоричен бе 
Стайков. “Възможно най-скорошното пускане на интерконектора допълнително би облекчило ситуацията, защото би 
намалило ценовия натиск, но тази година най-важното нещо е осигуряване на доставки”.  
На въпроса какво може да се обърка през следващите два месеца събеседникът каза:”Абсолютно всичко!” 
“Русия може да спре доставките, което ще доведе до допълнително напрежение на пазарите, защото при всяко 
ограничаване на доставките от Русия останали пазари, и в САЩ, и в Азия, започнат да се презапасяват, което 
допълнително вдига цените и ограничават количествата. Могат да не се направят необходимите стъпки 
достатъчно бързо, например да не се купи капацитет, който вече е резервиран. Абсолютно всичко е възможно, 
затова е важно стъпките да се направят бързо и решително, а не да се чудим дали можем евентуално да получим 
евтини количества от Газпром и в един момент, в средата на януари, те просто да секнат”. 
Какво ще прави кризисния щаб, който бе назначен и кой влиза в него? Реалистична ли е поставената задача да се 
осигури предвидимост на цените? Вярно ли е, че можем да договорим много по-големи количества газ от 
Азербайджан? Какво точно знаем за договорените седем танкера? Може ли пазарът може да бъде "наводнен с газ, 
ако държавата да спре да се меси"? Какво ще прави кризисния щаб, който бе назначен и кой влиза в него? Реалистична 
ли е поставената задача да се осигури предвидимост на цените? 
Вижте целия коментар във видеото. 
 
√ Европейските облигационни пазари се наслаждават на лятото преди задаваща се буря 
Доходността по облигациите се понижава на фона на очакванията за скорошна рецесия 
Европейските пазари се наслаждават на лятна почивка. През последните шест седмици основните индекси се повишиха с 
по 10%, еврото е сравнително силно и цената му се задържа над паритета с долара, а разходите по държавните заеми 
намаляват. Време ли е инвеститорите спокойно да се насочат към шезлонгите? Разбира се, стига доларът да не възвърне 
възходящата си инерция и глобалната икономика да не отслабне още, пише Маркус Ашуърт за Bloomberg. 
Ускоряването на инфлацията предизвика реакции от Английската централна банка и Европейската централна банка. 
Втората действа със закъснение, но все пак решително. Икономиките отново се отварят след мерките за овладяване на 
пандемията, особено в зависещите от туризма южноевропейски страни. Брутният вътрешен продукт на еврозоната през 
второто тримесечие нарасна с 0,7%, доста над прогнозите, докато БВП на Обединеното кралство нарасна със 
здравословните 0,8% през първото тримесечие. 
Това не е съвсем перфектен сценарий, но поне мечките на пазара се успокоиха. Доходността по германските 10-годишни 
облигации се понижи до под един процент, по британските – отново е под 2%, а може би най-важно е, че доходността по 
италианските облигации се понижи до под 3%. 
 

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/109258-kaloyan-staykov-nyama-nuzhda-ot-panika-no-sa-nuzhni-reshitelni-deystviya-za-gazovata-kriza
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Доходността по 10-годишните европейски облигации изтри ръстовете си от началото на лятото. 

Графика: Bloomberg 
 
Лятото в Европа не би могло да бъде завършено без италианска политическа драма, а до нея се стигна миналия месец с 
падането на правителството на Марио Драги. Не всичко обаче е загубено, тъй като изказвания на лидера на „Братята на 
Италия“ Джорджия Мелони – фаворит за следващ министър-председател, подкрепиха очакванията, че евентуална нейна 
администрация все пак ще се придържа към бюджетните правила на Европейския съюз. Въпреки че няма много поводи за 
радост, изглежда рисковете за европейското единство са по-малко, отколкото по време на предишни пристъпи на 
политическа нестабилност в Италия. 
Налице е преоценка на доходността по европейските облигации на фона на ребалансирането на подценените позиции в 
портфейлите на инвеститорите. 
Това вероятно се дължи на неочакваното решение на ЕЦБ да сложи край на ерата на отрицателни лихвени проценти с 
изненадващ ръст на лихвите от 50 б.п. на заседанието си на 21 юли. Но, както винаги, инвеститорите подценяват бъдещето, 
очаквайки по-мрачни икономически перспективи, които да доведат до по-нисък ръст на официалните лихвени проценти. 
Пазарите очакват лихвите по депозитите на ЕЦБ да са под един процент след година – половината от нивото, което се 
очакваше само няколко месеца по-рано. 
 

 
Очакванията за ръста на лихвите в Европа отслабват. Графика: Bloomberg 

 
Ръстът на доходността по 10-годишните италиански ДКЦ до над 4% в средата на юни доведе до извънредно заседание на 
ЕЦБ. Изглежда това е нивото, на което се намира болната точка за централните банкери за устойчивостта на италианския 
дълг. Подкрепата на централната банка от началото на юни вероятно е близо 10 милиарда евро, съобщи Bloomberg News 
във вторник; насочването на такова количество реинвестиции от програмата за изкупуване на облигации, която беше в 
сила по време на пандемията, към Италия вероятно е допринесло за спада на разходите на нацията за обслужване на 
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дълга. Понижението на доходността в кривата на Италия с около 100 б.п. оттогава насам прави лятото далеч по-спокойно 
както за Брюксел, така и за Рим. 
Германия към момента изглежда като най-уязвимата икономика в еврозоната, след като не успя да отчете растеж през 
второто тримесечие. Страната се опитва да се отърве от руската енергийна зависимост, докато инфлацията подкопава 
продажбите на дребно. Избягването на рецесия на фона на инфлационния натиск ще се окаже изключително трудно за 
най-голямата европейска икономика. 
Разбираемо е очакването на инвеститорите, че ЕЦБ в крайна сметка няма да повиши лихвите до толкова високо ниво, 
каквито бяха по-ранните очаквания. Докато доходността по 10-годишните ДКЦ на Германия се понижи наполовина през 
последните седмици, доходността по 2-годишните облигации, която е по-чувствителна към политиката на централната 
банка, падна до под 0,2% от над 1,2% преди шест седмици. 
 

 
Доходността по краткосрочните германски ДКЦ се понижава със 100 б.п. от средата на юни. Графика: Bloomberg  

 
Намаляващата доходност по германските ДКЦ има ефект в цяла Европа, тъй като тя се използва като източник на по-евтино 
финансиране навсякъде, включително за фонда за възстановяване от пандемията на стойност 800 милиарда евро – една 
четвърт от който е предназначен за Италия. 
Междувременно АЦБ вероятно ще последва ЕЦБ в четвъртък с по-агресивно увеличение на лихвите от половин процентен 
пункт до 1,75% - шесто поред. Очаква се инфлацията, която вече е на 40-годишен връх от 9,4%, да се ускори 12% до зимата. 
Доходността по 10-годишните британски ДКЦ се понижава с 90 б.п. през последните седмици. Неблагоприятните условия 
може да не се запазят, тъй като външният министър Лиз Тръс – фаворит в състезанието за ръководство на Консервативната 
партия и за заместник на Борис Джонсън на премиерския пост, обеща незабавно значително намаляване на данъците и 
увеличаване на разходите. Това вероятно ще доведе до по-голямо емитиране на държавен дълг, точно когато АЦБ обмисля 
свиване на портфейла си от облигации от 866 милиарда паунда (1,06 трилиона долара). 
Доходност от 1-2-3% на 10-годишните облигации в Европа е спокойно място за правителствата, дори последните движения 
на пазара да отразяват по-мрачни икономически перспективи. Само ако можеше лятото никога да не свършва. 
 
√ Новият трудов закон в Германия е пример за куцащата дигитализация на Европа 
При разпространението на услугите на електронното правителство тя се нарежда на 24-то място в ЕС, като 
изпреварва само Италия, България и Румъния 
Ако искате да разберете защо най-голямата европейска икономика е изоставаща в областта на цифровите технологии - 
всъщност, ако искате да разберете защо напредъкът е труден навсякъде - запознайте се с дребния шрифт на нов германски 
закон, уреждащ трудовите договори. 
Проблемът не е в хардуера, а в софтуера - в човешкия вид. 
Поводът за този анекдот е директива от Брюксел, която задължава всички 27 държави-членки на Европейския съюз да 
актуализират законодателството си относно това какво трябва да предвиждат работодателите при наемане на работа. Това 
се отнася за всичко - от заплащането до отпуска и други условия. Светът на труда се е променил драстично, откакто ЕС за 
първи път се произнесе по тези въпроси през 1991 г. - помислете само за икономиката на почасовата работа, работата от 
разстояние или домашните офиси. Така че една добра законодателна промяна е изключително смислена, пише Андреас 
Клут за Bloomberg. 
В инструкциите на ЕС изрично се споменава, че "с оглед на все по-широкото използване на цифрови комуникационни 
средства тази информация може да бъде предоставена по електронен път". Може би ще кажете: "Да, да. Но е добре да се 
уточни, че работодателите и служителите трябва да имат избор за своите договори: на хартия, в PDF формат или и в двата 
варианта”. 
Само че Германия не се съгласява с това. Тя току-що прие закон, който напълно забранява цифровите договори и подписи. 
Независимо дали сте програмист, който си намира работа онлайн или доставчик на Amazon, сега ще получавате договора 
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на хартия. И на нея ще има подписа на новия ви шеф с току-що изсъхнало мастило. Ако вместо това работодателите 
предоставят цифров договор, ще бъдат глобявани с до 2000 евро. 
Разбира се, подобни неща са точно това, което можеше да се очаква от четирите администрации под ръководството на 
бившия канцлер Ангела Меркел. По време на нейното 16-годишно управление се превърна в постоянна шега, че всяка 
основна партия на всеки от изборите в Германия обещава цифрова трансформация, но тя никога не идва. 
Новото правителство под ръководството на канцлера Олаф Шолц трябваше да разчупи този модел. Коалицията се състои 
от лявоцентристките социалдемократи на Шолц, защитниците на природата Зелени и подкрепящите бизнеса Свободни 
демократи. Последните, в частност, превърнаха цифровата трансформация в свое основно послание. 
От друга страна, както е отбелязал Ото фон Бисмарк, законите са като наденичките и е по-добре да не виждате как се 
правят. Ако бяхте се вгледали внимателно в този закон, щяхте да видите на заден план Германската конфедерация на 
профсъюзите. Тя има особено влияние върху социалдемократите, които управляват министерството на труда, изготвило 
закона. 
По време на изготвянето на закона Конфедерацията на профсъюзите категорично изключи възможността за сключване на 
договори на електронен носител. Затова ги попитах: За Бога, защо? 
За да се защитят "рисковите" работници, обясни ми говорителят на Конфедерацията. Много от тях разполагат само със 
смартфон, но нямат принтер вкъщи и не е задължително да проверяват електронната поща. Освен това, ако работникът и 
работодателят по-късно се окажат в съда, физическият договор на хартия е по-добър, смята той. 
Каква странна аргументация - и колко типична за нагласите, които спъват прогреса навсякъде и през цялото време. 
Синдикалният съюз, а оттам и германското законодателство, забранява всички цифрови трудови договори - милиони и 
милиони - защото за някои хора е по-добре да имат хартиен вариант. 
Какво ще кажете за това, ако просто накарате работодателите да попитат наетите лица как биха искали да получат договора 
си? Направете хартиения договор опция, а не задължение. По логиката на синдикатите правителството трябва също така 
да забрани Apple Pay и всички други цифрови портфейли, плюс кредитните карти, и да разреши само банкноти и монети, 
защото на някого някъде му е най-удобно да използва този метод на плащане. 
Сега умножете този подход стотици, хиляди, милиони пъти - и ще получите Германия. Европейската комисия редовно 
класира държавите - членки на ЕС, според тяхното цифрово развитие. Като цяло Германия в момента е по средата – 13-та. 
Но това е така, защото Германия наскоро подобри съответната физическа инфраструктура - от високоскоростните линии 
до безжичните мрежи, където тя вече е над средното ниво. 
В менталната инфраструктура нещата стоят по друг начин. По отношение на използването на електронни фактури, 
например, Германия е на дъното. При разпространението на услугите на електронното правителство тя се нарежда на 24-
то място, като изпреварва само Италия, България и Румъния. Друг доклад, изготвен от ESCP Business School в Берлин, е още 
по-неблагоприятен. В него се констатира, че Германия е една от страните, които са паднали най-много по отношение на 
цифровата конкурентоспособност. В рамките на Г-20 -  форум на развитите икономики, тя се нарежда на последните места. 
Това, което германците понякога пропускат, е, че цифровият напредък не се дължи само на кабелите, антените и 
приспособленията, с които разполагате, а и на това какво сте готови да правите с тях и дали сте отворени за промени. 
Анализаторите вече изчисляват цената на новия закон като допълнителна бюрокрация, хартия, потребление на енергия и 
въглеродни емисии. Цената е голяма. Някои се чудят какъв метод на доставка ще предпише синдикалният съюз следващия 
път. Дилижанси? Пощенски гълъби? И двата варианта ще изискват разширяване на инфраструктурата в животновъдството. 
Може би правителството на Шолц трябва да започне подготовка. 
 
√ АЦБ отново увеличи лихвите, този път с 0,5% и предупреди за дълга рецесия 
Централната банка отново ревизира в посока нагоре очакванията си за инфлацията 
Английската централна банка обяви най-голямото повишение на лихвите от 27 години насам и предупреди, че 
Великобритания се насочва към повече от година в рецесия под тежестта на ускоряващата се инфлация, съобщава 
Bloomberg. 
Увеличението с половин процентен пункт до 1,75% беше подкрепено от осем от деветимата централни банкери, 
отговарящи за политиката, които също така се зарекоха да предприемат действия отново в бъдеще, ако е необходимо. 
Това оставя отворена възможността за подобни увеличения в рамките на идните заседания. 
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АЦБ е последната централна банка, която увеличи лихвите с над 0,5% тази година. Графика: Bloomberg 

 
Паундът преустанови ръстовете си, а доходността по 10-годишните държавни ценни книжа се понижи след решението. 
Очакванията на АЦБ са британската икономика да навлезе в рецесия през четвъртото тримесечие и тя да продължи през 
цялата следваща година. 
Това би бил най-продължителният спад след финансовата криза, като официалните лица очакват икономиката да се свие 
с общо 2,1%. 
АЦБ също увеличи очакванията си за пика на инфлацията до 13,3% през октомври на фона на повишението в цените на 
природния газ и предупреди, че ръстовете в цените ще се задържат през цялата 2023 г. Това би задълбочило кризата с 
цената на живота, която понижава реалните разполагаеми доходи на домакинствата най-рязко от около 60 години насам. 
На фона на мрачната перспектива повишението с половин процентен пункт е знак, че централните банкери – ръководени 
от гуверньора Андрю Бейли – слагат край на ерата на евтините пари и се опитват да са в крак с глобалната вълна на 
затягане на паричната политика. 
Ключова секция от британската крива на доходността се обърна след решението – признак, че инвеститорите са 
разтревожени от икономическо забавяне. Доходността по 10-годишните ДЦК се понижи под тази на 2-годишните книжа за 
пръв път от 2019 г. насам. 
Прогнозите на АЦБ, базирани на очакванията средните сметки за енергия да нараснат със 75% до около 3500 лири (4240 
долара) през октомври, подчертават размера на предизвикателствата пред наследника на Борис Джонсън. 
Инфлационният натиск „се засилва значително“, посочва АЦБ. „Последното увеличение в цените на природния газ доведе 
до друго значително влошаване на перспективите пред активността“, добавят от институцията. 
Заедно с решението си, АЦБ обяви и планове за намаляване на облигациите, които държи, чиито ниво беше увеличено по 
време на кризата. 
Въпреки че АЦБ беше първата голяма централна банка, която повиши лихвените проценти след пандемията и го правеше 
на всяко заседание от декември насам, досега тя се придържаше към по-малки, по-обичайни увеличения. Това я изложи 
на риск да изостане от кривата, като около 70 други централни банки вече преминаха към увеличения от половин 
процентен пункт или повече тази година. 
Федералният резерв увеличи лихвите със 75 б.п. на последните си две заседания тази година, а дори Европейската 
централна банка ускори цикъла на затягане с половин процентен пункт през юли. 
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АЦБ отново ревизира в посока нагоре очакванията си за инфлацията. Графика: Bloomberg 

 
Прогнозите на АЦБ са за основни лихви от 3% през следващата година, забавяне на икономиката и свиване с около 1,25% 
през 2023 г. и допълнителни 0,25% на следващата година. Безработицата ще се увеличи до 6,3% през 2025 г. 
Банката очаква инфлацията да достигне пик от 13% по-късно тази година и все още да е на ниво от 9,5% през третото 
тримесечие на 2023 г. След това показателят ще се забави рязко до целта от 2%, тъй като рецесията ще намали търсенето.  
 
√ Ще бъде ли подпалена война на Балканите заради спор за лични документи  
Сръбски депутат: Сърбия може да бъде "принудена да започне денацификация на Балканите" 
Дали “големият Путин” дава заповеди на “малкия Путин" и дали инструкциите са да се провокира това, което на практика 
може да се превърне във втора украинска криза в Европа, но в Косово. Подновяването на конфликта в Косово би било с 
по-малък мащаб от войната в Украйна и без призрака на ядрените оръжия. Но би се състоял по-близо до географското 
сърце на Европейския съюз - на Балканите, недалеч от мястото, където някога е избухнала Първата световна война - и би 
поставил под съмнение ценностите, решимостта и доверието в блока, пише Андреас Клут, Bloomberg Opinion. 
"Големият Путин" - т.е. руският президент Владимир Путин - би се зарадвал. "Малкият Путин" в този контекст е сръбският 
президент Александър Вучич, който може да предизвика нов конфликт в Косово.  
Геополитическият състав и при двете конфронтации ще бъде почти същият. Предполага се, че ЕС и НАТО ще подкрепят 
едната страна (Косово), а Русия и Китай - другата (Сърбия).  
Съществуват и други паралели. И Путин, и Вучич са начело на православни славянски нации, възникнали от 
комунистически федерални държави - Съветския съюз и Югославия - които се разпаднаха след Студената война. Освен 
това руснаците и сърбите се смятат за етнически и религиозни роднини. И двете нации подхранват комплекси на жертва 
и на превъзходство, както и недоволство срещу съседните държави, които искат да бъдат независими, но в които живеят 
много етнически руснаци или сърби. В името на защитата на роднините си Русия и Сърбия се държат в различна степен 
като агресивни иредентисти.  
През 90-те години на ХХ век Сърбия, под ръководството на бившия си лидер Слободан Милошевич, подкрепя 
етническите сърби в Босна, които се борят срещу (предимно мюсюлманските) бошняци, а след това тероризира 
етническите албанци в Косово, по това време сръбска провинция. По-късно Милошевич е съден от наказателен трибунал 
на ООН по обвинения в геноцид и престъпления срещу човечеството - но е намерен мъртъв в затворническата си килия 
преди произнасянето на присъдата. Скоро след това Путин се включи в играта: нападна Грузия през 2008 г., Украйна през 
2014 г. и отново с пълна сила тази година. 
Сърби и руснаци са единодушни и в психологическото си определение за врага. През 1999 г. НАТО бомбардира Сърбия в 
опит да спре етническото прочистване на албанското мнозинство в Косово - НАТО поддържа мироопазващи сили в 
Косово и до днес. В резултат на това сърбите не гледат с добро око на трансатлантическия алианс. Подобно на руснаците, 
те са склонни по подразбиране да не вярват на целия Запад - две трети от сърбите например обвиняват НАТО за войната 
в Украйна, а само 10% сочат с пръст Русия.  
Путин, от своя страна, смята НАТО за империя на злото и за нещо повече от прикритие на най-големия му враг - САЩ. За 
да оправдае параноята си от западното посегателство - и по този начин собствената си агресия - той неизменно 
споменава бомбардировките на НАТО над Сърбия в своите изказвания. 
От средата на 2000 г., за съжаление на Русия и Сърбия, Украйна и Косово предприеха стъпки към свободата и ЕС. Украйна 
преживя своята Оранжева революция през 2004-2005 г. и така нареченото въстание Евромайдан през 2013-2014 г. 
Въпреки това Путин отрича тя да е нещо друго освен част от Русия. През 2008 г. Косово обяви независимост от Сърбия. Но 
Сърбия не признава Косово и - подкрепяна от Русия и Китай - блокира присъединяването на Косово към ООН и други 
международни органи. 
Между двата конфликта обаче има голяма разлика. Украйна иска да се присъедини към ЕС (и наскоро стана кандидат за 
членство), докато Русия на Путин иска да "унищожи" блока, както се изрази бившият германски канцлер Ангела Меркел. 
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За разлика от тях, Сърбия и Косово искат да станат членове на ЕС, заедно с останалите страни от бивша Югославия, които 
все още не са в блока.  
Това означава, че и Косово, и Сърбия трябва да се държат добре. Те трябва да спазват стандартите на ЕС за върховенство 
на закона, демокрация и чисто управление. И трябва да положат усилия за уреждане на спора си. Нито една държава с 
открити териториални спорове не може да се присъедини към ЕС.  
Сега обаче над сърбите, косоварите и всички европейци е надвиснал друг голям въпросителен знак. А непосредствената 
причина е рисковано банална. 
Тя е свързана с регистрационните номера и личните карти. В знак на лоялност много етнически сърби, живеещи в Косово, 
са запазили регистрационни номера и лични карти, издадени им от Сърбия. Сега Прищина, столицата на Косово, иска да 
въведе закон, който да изисква от тях да получат подходящи косовски номера и карти.  
Това беше достатъчно, за да предизвика протести и стрелба тази седмица. Никой не беше ранен. Но и Белград, и Москва 
веднага извадиха пропагандните си рогове и обявиха, че Косово планира да изгони или дори да убие етнически сърби. 
Един от членовете на сръбския парламент отбеляза, че Сърбия може да бъде "принудена да започне денацификация на 
Балканите", като повтори нелепите, но плашещи халюцинации на Путин за Украйна преди инвазията му. 
 
√ "Лукойл" предлага да изкупи целия си дълг от $6,3 милиарда, за да избегне фалит 
Плащанията по дълговете от руски компании далеч не са сигурни от март насам, тъй като много транзакции бяха 
блокирани поради санкции 
"Лукойл", вторият по големина производител на петрол в Русия, пусна оферта за обратно изкупуване на облигации на 
стойност 6,3 милиарда долара - всички негови облигации в обращение - за да избегне блокиране на своите плащания 
към чуждестранни притежатели, което може да предизвика потенциален фалит, съобщи Bloomberg. 
Плащанията по дълговете от руски компании далеч не са сигурни от март насам, тъй като много транзакции бяха блокирани 
в платежните системи поради мрежата от санкции, наложени от САЩ, Европейския съюз и Обединеното кралство на Русия, 
някои от нейните компании и физически лица след нахлуването на страната в Украйна в края на февруари. 
Поради промяна в руското законодателство, която позволява на местните инвеститори да получават плащания, 
компаниите трябва да извършват директни плащания към руските притежатели на облигации, вместо чрез международни 
клирингови системи. За да плащат на чуждестранни притежатели на облигации, руските компании трябва да получат 
специален лиценз, който зависи от плащанията към руските притежатели. 
Но дори "Лукойл" да успее да получи този лиценз, това ще му позволи само да прехвърли средства за сумата, дължима на 
чуждестранните притежатели, вместо пълната сума, което потенциално може да доведе до случай на неизпълнение, се 
казва в изявление на компанията от вторник. "Лукойл" може също така да последва съдбата на други руски 
кредитополучатели, чиито плащания са били блокирани от някакъв посредник в платежната система поради съображения 
за съответствие. 
Достатъчно пари в брой 
За да избегне това, "Лукойл" каза, че разполага с достатъчно пари, за да купи „всички“ от своите облигации, според 
изявлението. Цената за закупуване на облгациите ще се договаря индивидуално, се казва в съобщението. 
Обратното изкупуване може да спести на "Лукойл" стотици милиони долари от лихвени плащания, тъй като неизплатените 
облигации имат падеж от 2023 г. до 2031 г. Спестяванията ще дойдат и чрез главницата, ако ги купи с отстъпка. Неговите 
облигации се търгуват на около 60% от номиналната им стойност или по-малко в повечето случаи от март насам, тъй като 
няколко притежатели на облигации побързаха да разпродадат позициите си, а много затруднени дългови фондове не 
искаха да купуват свързани с Русия дългове. 
Компанията поиска от инвеститорите в нейните деноминирани в чужбина облигации през май да разкрият самоличността 
си и колко притежават, съобщи Bloomberg тогава. "Лукойл" не разкри тогава целта на процеса на идентификация. 
"Лукойл" следва други руски и свързани с Русия компании в изкупуването на неизплатения си дълг, тъй като санкциите и 
местните ограничения дабавят несигурност върху способността им да изпълняват дълговите си задължения. Последно това 
направи най-голямата верига хранителни магазини в Беларус Eurotorg LLC. Компанията стартира търгово предложение за 
закупуване на облигацииите в обращение с голяма отстъпка от номиналната им стойност. 
Досега "Лукойл" успяваше да навигира в мрежата от международни санкции и контрасанкции, за да изпраща пари до 
притежателите на облигации. Компанията направи няколко плащания по купони, дължими от началото на войната, както 
и едно за падеж от 500 милиона долара през юни. 
 
√ Икономическият двигател на Китай губи мощност в надпреварата със САЩ 
Очаква се населението в трудоспособна възсраст в азиатската страна да се свие с почти две трети до края на века 
От няколко десетилетия Китай се доближава икономически до САЩ. В зависимост от начина на измерване, размерът на 
брутния вътрешен продукт на страната или вече е надминал този на най-големия ѝ глобален конкурент, или се приближава 
все повече. Средните доходи все още са много по-ниски в Китай, но по друг ключов показател за стандарта на живот 
–  очакваната продължителност на живота – Китай се изравни със САЩ през пандемичната 2020 г., пише Джъстин Фокс за 
Bloomberg. 
С напредването на този век обаче изглежда, че Китай ще се изравни със САЩ по друг, далеч по-малко положителен 
показател. Населението на страната в трудоспособна възраст от близо един милиард (хора, на възраст от 15 до 64 години) 
е от съществено значение за нейния икономически възход, позволявайки ѝ да се превърне в работилницата на света и в 
огромен потребителски пазар. Според последните прогнози на ООН тази група ще започне да намалява бързо през 2030 г. 
и ще се свие с почти две трети до края на века. 
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Междувременно се очаква населението в трудоспособна възраст на САЩ да запази настоящия си размер до 2100 г., което 
означава, че същата група в Китай ще се свие от четири пъти по-голяма спрямо американската до два пъти. Ако се добавят 
Канада и Мексико, които не са точно част от пазара на труда в САЩ, но споделят зона за свободна търговия, населението 
в трудоспособна възраст на Китай ще е само 1,2 пъти по-голямо. 
 

 
Сценарий на ООН за дела на населението в трудоспособна възраст. Графика: Bloomberg 

 
Тези прогнози, от „средния сценарий“ на ООН, може да са прекалено оптимистични по отношение на демографските 
тенденции в Китай. Те предполагат, че коефициентът на раждаемост в страната ще се възстанови от резкия спад от 
последните няколко години и ще се доближи до този в САЩ с напредването на века. 
 

 
Очаквания на ООН за раждаемостта в Китай - брой раждания на жена. Графика: Bloomberg 

 
Прогнозите може да са твърде оптимистични и по отношение на тенденциите за раждаемостта в САЩ, но страната би могла 
да разчита на друг източник за растежа на населението, който Китай все още не приветства и вероятно няма да го направи 
скоро: голямата имиграция. 
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Прогнози за нетната миграция. Графика: Bloomberg 

 
ООН също разглежда и „сценарий с ниска раждаемост“, при който нивата на раждаемост се стабилизират на ниски 
стойности и в Китай, и в САЩ. В такъв случай населението в трудоспособна възраст на Китай ще се свие с над 80%, а Северна 
Америка ще изпревари страната по този показател през 2097 г. 
 

 
Прогноза за дела на населението в трудоспособна възраст при трайно ниски нива на раждаемост. 

Графика: Bloomberg 
 
Разбира се, 2097 г. е много далеч и нищо, освен спадът на населението в трудоспособна възраст на Китай през 2030 г., 
който вече е предшестван от скорошното понижение на раждаемостта, не е сигурно. 
ООН прави дългосрочни прогнози за населението от 50-те години на миналия век и макар те да са доста добри в по-широк 
мащаб, често не са точни именно в детайлите. Изчезването на две трети или повече от населението в трудоспособна 
възраст, прогнозирано за Китай, е безпрецедентно в съвременния свят и заплахата от това може да доведе до политически 
и обществени промени, които да забавят или дори да спрат тенденцията. Много други неща могат да се случат през 
следващите 75 години, за да променят тези прогнози. 
Освен това прогнозите за населението на ООН съдържат друга информация за бъдещото предлагане на работна ръка, 
която в крайна сметка може да се окаже много по-важна от това как се подреждат Китай и САЩ. Предвижда се Африка да 
бъде най-големият печеливш, като населението в трудоспособна възраст се очаква да бъде почти равно на това на Азия 
до края на века. (За своите континентални/регионални групи ООН поставя Мексико в Латинска Америка и определя 
„Северна Америка“ като САЩ, Канада, Бермудите, Гренландия и Сен Пиер и Микелон). 
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Къде ще бъдат потенциалните служители според очакванията на ООН. Графика: Bloomberg 

 
Все пак процесът, с който се очаква да се сблъска Китай след няколко години, вече е факт в редица страни в Източна Азия. 
В Япония населението на възраст между 15 и 64 години се понижава със 17% от 1994 г. насам, докато в Южна Корея и 
Тайван изглежда пикът беше достигнат през 2017 и 2016 г., което означава, че изместването от растеж на групата към 
свиване ще бъде трудно за игнориране на континента. 
Япония остава богата, напреднала икономика въпреки четвърт век (досега) на намаляване на населението в трудоспособна 
възраст. Но нейният дял в номиналния световен БВП се понижава до 5,1% през 2021 г. от 17,9% през 1994 г. Всички богати 
държави отстъпват по дял от БВП, за да направят място за Китай и други развиващи се пазари. Делът на САЩ обаче 
намалява само до до 23,9% от 26,1%, а делът на Европейския съюз – до 17,8% от 25,7%. 
През 2021 г. делът на Китай в глобалния БВП е 18,5%, а делът му в световното население в трудоспособна възраст е 19,2%. 
Последният процент се очаква да падне до 6,1% до края на века. Един от начините китайските лидери да избегнат подобен 
спад на БВП би бил чрез създаването на реформи и инвестиции, които да ускорят темпа на повишаване на доходите на 
глава от население над глобалните стандарти. Но както писаха по-рано анализатори за Bloomberg страхът от намаленото 
икономическо влияние в бъдеще може също да предизвика по-малко продуктивен, по-агресивен външен отговор. 
„Най-опасната траектория в световната политика е дълъг възход, последван от перспектива за рязък спад“. 
САЩ не са изправени пред такава перспектива, поне не поради демографски причини. Възможно е дори страната да се 
завърне към растеж на населението чрез насърчаване на имиграцията, по-подкрепяща среда за родителите или и двете. 
Във време на голям песимизъм сред американците това е интересна перспектива. 
 
3e-news.net 
 
√ Европрограми за над 735 млн. лв. тръгват към бизнеса до края на годината 
Микро, малките и средни предприятия в страната ще могат да кандидатстват за над 735 млн. лв. до края на годината. 
Средствата са по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и по Програма „Конкурентоспособност и 
иновации в предприятията“ (ПКИП) към Министерството на иновациите и растежа. Те ще трябва да бъдат инвестирани в 
нови машини и софтуер, в изграждане на ВЕИ и съоръжения за съхранение на енергия до 1 MWh, в подобряването на 
информационната и киберсигурността и др., съобщиха от Министерството на иновациите и растежа. 
Компаниите вече могат да подават проектите си по първата за България процедура от НПВУ – „Технологична 
модернизация". Тя е с общ бюджет 260 млн. лв. и е насочена предимно към производствените фирми – за лекарства, 
компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др. 
Допустими са още предприятия, които се занимават със събиране и обезвреждане на отпадъци или с рециклиране на 
материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и компании с 
архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност. 
Кандидатстването до 21 септември 2022 г. и е изцяло онлайн през системата ИСУН 2020 на адрес – https://bit.ly/3z4jZ7l. 
Спрямо големината и нуждите си дружествата могат да получат от 35 000 лв. до 700 000 лв. за закупуване на апаратура, с 
която да създадат нови поточни линии и продукти. Очаква се подкрепата да достигне до между 700 и 1000 компании. 
Още над 3000 пък ще бъдат подпомогнати със следващите четири процедури по Плана за възстановяване и устойчивост и 
по ПКИП. 
До края на лятото ще стартира грантова схема за 30,6 млн. лв. за ИКТ решения. 
В последното тримесечие на годината ще бъде отворена мярка за 200 млн. лв. за изграждане на ВЕИ за собствено 
производство на енергия. Очаква се с нея да се постигне по-голяма енергийна самостоятелност на предприятията. 
Още 118 млн. лв. ще бъдат инвестирани в МСП, които са получили знака за качество „Печат за върхови постижения“ по 
конкурсите на Европейския съвет по иновациите. Те ще могат да развиват иновационни дейности като създаване на 
прототипи и демонстрация на технологии. 



19 

 

Повече научни изследвания и създаване на иновации вътре в самите предприятия ще се финансират с пилотна процедура 
от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията". Тя ще е с бюджет 127 млн. лв. и се очаква да стартира 
в края на тази година. По нея ще могат да кандидатстват фирмите от икономически сектор “C” - Преработваща 
промишленост. 
 
√ Понижение с 1.3%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 728.75 лв. за MWh с ден за доставка 5 
август 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 728.75 лв. за MWh с ден за доставка 5 август 2022 г. и обем от 76 605.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 1.3 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 714.30 лв. за MWh, при количество от 39 707.90 MWh. 
Извънпиковата енергия (36 897.70 MWh) е на цена от 743.19 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 846.25 лв. за MWh и количество от 2965.9 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 12 часа – 627.61 лв. за MWh (3439.5 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната 19 и 21 часа – 850.00 лв. за 
MWh (при количество от от 3050.8 и 3183 MWh съответно). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 756.03 лв. за MWh при количество от 2764.5 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 738.24 лв. (377.46 евро) за MWh за 4 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 5 август 2022 г. се понижава до 728.75 лв. за MWh ( спад с 1.3 %) по данни на БНЕБ или 372.60 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 4 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 2 364.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 775.83 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     35,73%    2102.04 
Кондензационни ТЕЦ   42,14%    2478.84 
Топлофикационни ТЕЦ   3,50%    205.9 
Заводски ТЕЦ    1,39%    82.04 
ВЕЦ     2,56%    150.86 
Малки ВЕЦ    1,53%    89.72 
ВяЕЦ     2,01%    118.49 
ФЕЦ     10,58%    622.15 
Био ЕЦ      0,49%     29.03 
Товар на РБ         4295.97 
Интензитетът на СО2 е 377g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Леко покачване на енергийните цени по европейските борси в региона 
Румънската OPCOM затвори при цена от 436,43 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 372,60 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 436,43 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 5 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 464,58 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
408,29 евро/мвтч. Най-високата цена от 531,32 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 
337,64 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 67 465,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 5 август ще бъде 372,60 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 169,55 гвтч. Максималната цена ще бъде 434,60 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч и в 21 
ч. Минималната цена ще бъде в 12 ч и тя ще бъде 320,89 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 5 август е 431,22 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 455,68 евро/мвтч. Най-високата цена от 513,42 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя 
ще бъде 337,64 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 58 568,0 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 5 август на Словашката енергийна борса е 434,93 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 18 ч и  тя ще е 525,76 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 337,64 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 384,79 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и тя 
ще е 483,91 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 17 ч и тя ще бъде 252,44 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 5 август е 413,31 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
426,47 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 40 954,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 483,91 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 3 ч и тя ще бъде 337,64 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 380,31 евро/мвтч на 5 август. Пиковата цена  ще бъде 363,44 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 428 090,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 483,91 евро/мвтч. В 17 ч се очаква и най-ниската цена от 252,44 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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Италианският енергиен пазар е с най-високи цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 5 август средната 
базова цена за страната е 532,09 евро/мвтч. В северната част на страната цената ще е най-висока – 532,91 евро/мвтч. На 
юг и по островите цената ще е най-ниска – 530,67 евро/мвтч. 
 
√ Рекордните цени на електроенергия и природен газ в ЕС продължават. Към тях дойде и невиждано засушаване и 
горещини 
Едногодишните форуърдни договори за доставка на електроенергия във Франция ден след ден достигат нови и нови 
рекорди. Топлината увеличава търсенето на охлаждане, докато ниските нива на водата в големите реки пречат на работата 
на атомните електроцентрали и транспортирането на въглища. Еквивалентният немски бенчмарк пък надхвърли 400 евро 
за MWh за първи път. 
Недостигът на газ, засягащ Германия и други европейски страни, поради намалените доставки от Русия, оказва натиск 
върху цената на горивото, както и на електроенергията, и ги тласка нагоре от няколко месеца. Екстремната суша добави 
още масло в огъня: европейските пристанища държат огромни количества въглища, които не могат да бъдат доставени до 
електроцентралите, тъй като нивата на водата са твърде ниски за баржите. 
Във Франция изпадналият в затруднение държавен енергиен гигант EdF беше принуден да намали производството на 
няколко от атомните си електроцентрали, тъй като температурата на водата в Рона и Гарон е твърде висока, за да охлади 
достатъчно реакторите. Компанията очаква производството на ядрена енергия в страната да спадне тази година до най-
ниското ниво от повече от 30 години. EdF също претърпя серия от неизправности през изминалата година в няколко от 
атомните си централи, припомнят изданията. 
Големите реки са топли и бързо пресъхват 
Междувременно Германия преразглежда решението да затвори последните си три атомни електроцентрали в края на 
годината. Канцлерът Олаф Шолц наскоро заяви, че може да „има смисъл“ да се удължи техният живот, въпреки че той 
твърдо се противопоставяше на инициативата допреди няколко месеца. Правителството в Берлин също настоя за забавяне 
на планираното затваряне на въглищни електроцентрали и даде възможност на спрените мощности да възстановят 
работата си. 
Въглищата обаче са оскъдни, тъй като Европейският съюз забрани вноса на гориво от Русия и отнема време, за да се върнат 
към оптимално производство мините и логистиката. Освен всички проблеми, Рейн в момента е твърде плитък за 
необходимия обем транспортиране с баржи. 
Трябва да се отбележи, че EdF затвори втория от двата реактора в своята атомна електроцентрала Hinkley Point B в 
Обединеното кралство. Работата му вече бе удължавана с две десетилетия и съоръжението бе пенсионирано след 46 
години служба. 
Търсенето на газ нараства, което възпрепятства усилията за съхранението му за зимата 
Всички тези проблеми водят до увеличаване на потреблението на газ във време, когато европейските страни се борят да 
запълнят газохранилищата си. Но има още нещо. "Газпром" заяви, че е невъзможно да внесе ремонтирания двигател от 
Германия за компресорна станция за тръбопроводната система "Северен поток 1". 
Руската компания се позова на санкции и обвини Siemens в нарушаване на договорните задължения. Намаляването на 
доставките на газ по тръбопроводи през последните месеци доведе до невъобразими скокове в цените на газа и 
електроенергията. 
Разходите за шлепове по река Рейн до Базел в Швейцария са надхвърлили рекорда, който беше поставен по време на 
сушата през 2018 г., според данни на агенция Блумбърг. 
В същото време фирмите за търговия с енергия получават невиждани печалби, докато Русия също трупа огромни премии 
за много по-ниски количества доставен газ от преди. Компаниите за изкопаеми горива увеличават инвестициите в 
производството, но ще отнеме време, преди ефектът да се почувства. 
Цените на енергията достигнаха исторически връх 
Съдейки по холандските TTF фючърси за природен газ, пазарът не очаква цените да се върнат под 100 евро за MWh преди 
пролетта на 2024 г. Международният валутен фонд дори посъветва европейските страни да увеличат цените на енергията 
за потребителите, за да ги накарат да пестят и да преминат към по-чисти източници. 
Едногодишният фючърсен TTF договор за 2023 г. достигна рекордните 164 евро за MWh днес на борсата ICE Endex, а цената 
за 2024 г. достигна 100,5 евро за MWh – също най-висока стойност за всички времена. Германската базова цена на 
електроенергията за една година напред беше почти непроменена днес при сетълмент в EEX, на 398,49 евро за MWh, но 
отново се търгуваше над 400 евро за MWh, след като надхвърли прага за първи път в предишната търгова сесия. Френските 
фючърсни цени също поставят рекорди няколко поредни дни. Те се установиха на 520,25 евро за MWh, спрямо вчерашния 
рекорд от 521,68 евро за MWh. 
Базовата цена на електроенергията в Италия в последния месец също почти не е спадала под 500 евро за MWh. 
 
√ Фючърсите за газа поевтиняват с 2.70 % 
Цените на газа в  Европа в четвъртък поевтиняват, сочат данните от търговията. Предвид много високото ниво на цените 
обаче, поевтиняването изглежда недостатъчно убедително. 
Септемврийските фючърси за газа по индекса TTF на борсата ICE Futures  стартираха от нивото от 191 евро за MWh, което 
е достатъчно силен спад предвид факта, че цената за сетълмент в сряда достигаше 199.19 евро за MWh.  При силни 
колебания в началото на търговията цената успя да спадне дори до 190.5 евро за MWh, но впоследствие газовите фючърси 
си върнаха част от загубените позиции като се върнаха до нивото от 198.5 евро за MWh, показвайки че пазарът е твърде 
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зависим от движението на руските газови потоци и интерпретирането на различните политически събития около него. Към 
момента на публикуване септемврийските газови фючърси са на ниво от 193.80 евро за MWh или при понижение с 2.70 %. 
Междувременно сагата с газовата турбина за газопровода „Северен поток“ продължава да е в центъра на вниманието. 
Пазарите следят внимателно реакцията на всяка от страните, опитвайки се по този начин да предугадят на коя страна ще 
наклонят везните. По-рано руският вестник „Комерсант“ информира, че „Газпром“ е получил от немските власти 
потвърждение за това, че газовата турбина за „Северен поток“ ще бъде пусната през митницата. 
„Газпром“ е получил решението на (Nullbescheid) Федералното ведомство по икономика и експортен контрол на Германия 
(BAFA) относно възможността за експорта на турбината на Siemens Energy от Германия за Русия“, се казва в цитираното 
съобщение. Сега вече остава потвърждението да бъде осъществено, а съответно да се потвърдят и очакванията, че 
предаването на турбината за газопровода ще е съпроводено  и със съответните документи. Това е една от възможностите 
за увеличаване на газовите потоци от Русия и ако се съчетае и с напредъка по запълването на европейските газохранилища, 
може да се окаже, че част от рисковете са преодолени и ценовите нива най-сетне ще тръгнат в посока надолу. По данни 
на GIE към 2 август европейските газохранилища са запълнени средно до 70.54 %. 
Разбира се, трябва да се има предвид, че двата основни риска – войната в Украйна и COVID-19 остават непрогнозируеми. 
 
√ Втора поредна сесия с печалби завършват фондовите борси в Западна Европа в четвъртък 
С най-голям дневен ръст затвори френският индекс САС 40, а с най-слабо повишение приключи британският FTSE 100 
Макар и с по-слаб ръст от предходната сесия, фондовите борси в Западна Европа завършиха търговията в четвъртък с 
печалби за втора поредна сесия, което се дължи на по-добрите от очакваните икономически данни от САЩ, които намалиха 
опасенията на инвеститорите за предстояща рецесия. 
По-слабият ръст от сряда, обаче, показва, че много от инвеститорите се чувстват несигурни, но въпреки това залагат на 
позитивно развитие на пазара и икономиката, тъй като и днес от представените междинни финансови отчети на 
компаниите преобладаваха печелившите, обобщава CNBC. 
Според доклад на Министерството на труда на САЩ броят на американците, подали молба за обезщетение за безработица 
за първи път през миналата седмица, се е увеличил с 6 000 до 260 000 души. Според ревизираните данни седмица по-рано 
броят им е бил 254 000, а не 256 000, както бе съобщено по-рано. Анализаторите също очакваха увеличение до 260 хил. 
спрямо обявеното преди това ниво от предходната седмица, съобщи Блумбърг. 
Външнотърговският дефицит на САЩ се е свил с 6.2% до 79.6 млрд. долара през юни, сочат данните на Министерството на 
търговията на страната. Това е най-ниското ниво от началото на годината. Според ревизираните данни през май 
търговският дефицит възлиза на 84.9 млрд. долара, а не на 85.5 млрд. долара, както бе съобщено по-рано. Експертите 
очакваха спад до 80.1 млрд. долара. 
В Западна Европа, обаче, проблемите се задълбочават. Както стана известно, промишлените поръчки в Германия – най-
голямата икономика в региона, са намалели с 0.4% през юни в сравнение с предходния месец, въпреки че анализаторите 
очакваха дори по-голям спад от 0.8%. 
Най-голяма изненада поднесе Банката на Англия (BoE), която взе решение да затегне още повече паричната си политика, 
заради трайно високата инфлация, като увеличи основния лихвен процент с 50 базисни пункта от 1.25% на 1.75% годишно. 
Така лихвеният процент беше повишен в края на шестото поредно заседание, а темпът на нарастване е най-високият от 
1995 г. насам. Потребителските цени в Обединеното кралство скочиха с 9.4% на годишна база през юни 2022 г., като се 
ускори от 9.1% през май, достигайки 40-годишен връх за трети пореден месец, показват официалните статистически данни, 
публикувани миналия месец. 
BoE публикува и много негативна прогноза за икономическия растеж, като посочи, че последното повишение на цените на 
природния газ е довело до ново "значително влошаване" на перспективите за активността в Обединеното кралство и 
останалата част от Европа. Очаква се Обединеното кралство да навлезе в рецесия от четвъртото тримесечие на 2022 г., 
която ще продължи пет тримесечия, тъй като реалният доход на домакинствата след облагане с данъци рязко ще спада 
през 2022 г. и 2023 г. и потреблението ще започне да се свива. 
До обед общият индекс Stoxx 600 на най-големите компании в региона се повиши с 0.31%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-висок ръст германският DAX (+0.86%), следван от италианския FTSE MIB (+0.81%), испанския IBEX 
35 (+0.72%) и френския CAC 40 (+0.54%). Само британският FTSE 100 загуби 0.13%. Следобед нарастването се забави за 
повечето индекси, а британският измерител нарасна, за да затвори и той в зелената зона. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори френският индекс САС 40, а с най-слабо повишение 
приключи британският FTSE 100. 
От секторните индекси най-добре се представи измерителят на акциите в сектора на пътуванията и отдиха, който се 
повиши с 2.9%, докато индикаторът на акциите в петролния и газовия сектор спаднаха с 1.9%. 
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В горната част на Stoxx 600 се изкачиха акциите на Zalando, които скочиха с 13.10%, след като германският онлайн търговец 
на дребно прогнозира връщане към ръст на печалбата през втората половина на годината, въпреки че отчете по-ниски 
приходи и продажби за второто тримесечие. 
Сред печелившите бяха и книжата на Ubisoft, които нараснаха с 10.96%, след като Ройтерс съобщи, че китайският 
технологичен гигант Tencent възнамерява да увеличи дела си във френската фирма.. 
Акциите на Lufthansa се повишиха с 6.41%, след като германският авиопревозвач отчете по-малка от очакваното 
тримесечна загуба. 
Пазарната стойност на германския прозводител на спортни дрехи и пособия adidas AG се повиши с 2.48%, след като 
компанията през второто тримесечие намали нетната си печалба от продължаващи операции, но увеличи продажбите си.  
Акциите на британския търговец на дребно Next се повишиха с 1.96%, след като компанията подобри прогнозата си за 
приходите и печалбата за цялата година. 
Френската банка Credit Agricole SA отчете по-добри от очакваните нетни приходи и печалба за периода април-юни, което 
повиши акциите й с 4.65%. 
В дъното на европейския индекс на „сините чипове“ слезе британската фармацевтична компания Hikma Pharmaceuticals 
Plc., чийто акции се понижиха с 8.24 % след публикуването на полугодишните резултати, според които печалбата преди 
данъци е спаднала до 215 млн. долара за периода януари-юни от 319 млн. долара година по-рано. 
Сред губещите бяха и книжата на британския производител на самолетни двигатели Rolls-Royce Holdings, чийто акции 
спаднаха със 7.52%, след като отчете по-голям от очаквания спад на печалбата за първото полугодие. 
Акциите на германския химически и фармацевтичен концерн Bayer AG се понижиха с 2.52%, въпреки че компанията 
намали нетната си загуба почти осем пъти през последното тримесечие и увеличи приходите си. 
 
√ На фокус е британският паунд преди решението на Банката на Англия за лихвите 
Проучване установи, че 70% от анализаторите смятат, че доларът все още не е достигнал своя връх за 2022 година  
Доларът остава под натиск в четвъртък, въпреки че по-рано няколко представители на Федералния резерв на САЩ (Фед) 
се противопоставиха на предположенията за забавяне на темпа на повишаване на лихвените проценти. Вниманието на 
пазарните участници в четвъртък бе фокусирано върху британския паунд, който бе стабилен преди решението на Банката 
на Ангрия (BoE) относно лихвите по-късно през деня. 
Очаква се BoE да повиши рязко лихвите с 50 базисни пункта (б.п.) до 1.75%, най-високото ниво от края на 2008 г., затова и 
британската валута е стабилна спрямо повечето си конкуренти. Английската централна банка никога не е повишавала 
основната лихва с половин процент наведнъж, откакто стана независима през 1997 г. 
Индексът IСE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте валути (евро, швейцарски франк, японска йена, 
канадски долар, британски паунд и шведска крона), спадна с 0.28%, сред като в азиатската търговия нарасна. По-широкият 
индекс WSJ Dollar, в който са включени 16 валути, загуби 0.13%.* И двата индикатора се понижават за четвърти пореден 
ден. 
„Доларът започна да отслабва миналата седмица след срещата на Фед, защото пазарът искаше да повярва, че централната 
банка не е склонна към по-бавния растеж“, каза Сим Мо Сионг, валутен анализатор в Bank of Singapore пред „Ройтерс“. 
Според него, тази седмица има много повече изявления от членове на Фед, които се обявиха против тази идея, като всички 
припяват една и съща песен: „Все още не сме приключили и трябва да очаквате по-нататъшни увеличения на лихвените 
проценти.“ 
Президентът на Фед на Сан Франциско Мери Дейли и президентът на Фед на Минеаполис Нийл Кашкари заявиха вчера, 
че са решени да ограничат високата инфлация с цената на по-високите лихви, повтаряйки подобни изявления на други 
високопоставени представители на Фед. 
Анкета на „Ройтерс“ сред анализатори по-рано тази седмица установи, че 70% смятат, че доларът все още не е достигнал 
своя връх и сегашният му спад ще бъде прекратен скоро, за де се върне към най-високите си нива през юли от две 
десетилетия насам. В същото време фючърсният пазар вижда 58% шанс за повишение с 50 базисни пункта на срещата на 
Фед през септември и 42% шанс за ново значително покачване от 75 базисни пункта. 
Министерството на труда на САЩ ще публикува ключови данни за юли в петък. Анкетирани от Trading Economics 
анализатори прогнозират, че нивото на безработица в страната се е запазило на 3.6%, а броят на работните места в 
икономиката на САЩ (с изключение на селскостопанския сектор) се е увеличил с 250 хиляди миналия месец, след като 
през юни се повиши с 372 хиляди. Тези данни могат да повлияят на политиката на Фед, която се опитва да реши трудната 
задача да забави рекордна инфлация за 40 години, без да предизвика рецесия в САЩ. 
Затова и пазарните участници са все по-склонни да вярват, че Фед постепенно ще намали темпа на нарастване на основния 
лихвен процент. Според проучване на FedWatch, пазарът вижда 42% шанс за ново повишение със 75 базисни пункта през 
септември, а с 50 б.п. се оценява на 56%. 
Британският паунд се повиши с 0.43% до 1.2193 долара за един паунд, най-високото ниво от началото на август. 
Инвеститорите залагат на 80% шанс за увеличение с 50 базисни пункта, което би било най-голямото увеличение на 
лихвените проценти от 27 години, повишавайки разходите по заемите до 1.75%, най-високото ниво от 2009 г. BoE се 
ангажира да намали инфлацията от 40-годишни върхове и вече повиши лихвите с 1.15 процентни пункта от декември. 
Еврота също се задържа с ръст спрямо долара, като се повишава с 0.35% до 1.0195 и продължава да се отдалечава от 
паритета,       достигнат за кратко през юли. 
Щатската валута спада и спрямо четирите стокови валути. Понижението спрямо азиатските съименници – австралийския и 
новозеландския долари е съответно с 0.65% до 0.6988 щатски долара за един австралийски и с 0.70% до 0.6314 
американски долара за един новозеландски. 
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Допълнителна подкрепа за другите две стокови валути – канадският долар и норвежката крона е поскъпващия петрол, 
който към 12:30 часа на борсата в Лондон се повиши съответно с 0.79% до 91.50 долара за барел на американския лек 
суров петрол (WTI) и с 0.30% до 97.00 долара за барел за европейския Brent. Американският долар спадна с 0.12% до 1.2823 
канадски долара за един американски и с 0.29% до 9.6874 норвежки крони за един щатски долар. 
 
Мениджър 
 
√ Еврото прескочи прага от 1,02 долара 
Курсът на еврото в междубанковата търговия във Франкфурт днес се повиши и премина прага от 1,02 долара, съобщават 
германски сайтове за финансова информация.  
Единната европейска валута се стабилизира на ниво 1,0230 евро за долар.  
Европейската централна банка (ЕЦБ) определи снощи референтен курс от 1,0181 евро за долар.  
 
√ Газохранилищата в ЕС са запълнени средно над 70%, а българското - под 50% 
Обемът на природния газ, съхраняван в подземното газохранилище в Чирен (ПГХ "Чирен"), е 48,85% или 2,8349 
тераватчаса, показват данни на специализираната платформа Aggregated Gas Storage Inventory. 
Подземните газохранилища в ЕС са пълни средно на 70,54%. Общото складирано количество към момента е 778,6308 
тераватчаса природен газ, предава БТА.  
В ЕС най-запълнени са хранилищата в Португалия и Полша - съответно на 100 и на 99,1 процента. Газохранилищата в 
Германия са запълнени с 69,92% газ, във Франция - с 80,45%, Италия - със 73,58%, Дания - с 88,78%, Унгария - с 52,56%, 
Австрия - с 58,49%.  
Припомняме, че страните членки на ЕС трябва да запълнят най-малко 80 на сто от капацитета на подземните си 
газохранилища до 1 октомври, а от 1 ноември - 90%.  
 
√ Ръст на борсите в Европа преди решението на АЦБ за лихвите 
Европейските акции се повишиха в ранната търговия в четвъртък на фона на силните корпоративни отчети на няколко 
компании и преди заседанието на Английската централна банка, по време на което се очаква тя да обяви най-силното 
повишение на лихвите от 1995 г. насам, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст 1,78 пункта, или 0,41%, до 440,07 пункта. Немският показател DAX се 
повиши със 132,1 пункта, или 0,97%, до 13 719,66пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 60,1 пункта, или 0,93%, 
до 6 532,16 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 записа ръст от 0,05 пункта до 7 445,73 пукта в очакване на решението на 
АЦБ. Очакванията са централната банка да вдигне лихвите с 50 базисни пункта до 1,75% в опит да се пребори с инфлацията 
в Обединеното кралство, която е на най-високото си равнище от четири десетилетия. 
„Наблюдава се модел на последните срещи, като тази на Резервната банка на Австралия през седмицата седмица, при 
който централните банки се опитват да убедят пазарите, че ще продължат с повишенията на лихвите, които всъщност вече 
са взети предвид от пазарите в ценообразуването“, коментира Йонас Голтерман, старши икономист в Capital Economics . 
Акциите на британския търговец на дребно Next поскъпнаха с 0,89%, след като компанията повиши прогнозата си за 
продажби и печалба за цялата година. 
Цената на книжата на Credit Agricole нарасна с 4,31%, след като банката се присъедини към другите френските кредитори 
BNP Paribas и Societe Generale в обявяването на по-добра от очакваната тримесечна печалба на фона на рекордна активност 
в подразделението за инвестиционно банкиране. 
На този фон индексът на европейските банки SX7P напредна с 0,47%, но неговият ръст бе ограничен от поевтиняването на 
акциите на нидерландския кредитор ING Groep NV с 3,02%, въпреки че той отчете по-добра от очакваната тримесечна 
печалба преди облагане с данъци. 
„ING надминава очакванията, но резултатите са трудни за разчитане с влиянието на хиперинфлацията в Турция“, посочиха 
анализаторите на Jefferies в бележка. 
Акциите на Lufthansa поскъпнаха с 5,08%, след като компанията обяви, че връщане към оперативната печалба на за цялата 
година. Най-големият европейски авиопревозвач отчете за второто тримесечие първата си чиста тримесечна печалба от 
началото на пандемията от COVID-19. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в сряда, възстановявайки част от загубите си от началото на 
седмица, след като инвеститорите приеха с оптимизъм по-добрите от очакваното икономически данни, които помогнаха 
за облекчаване на страховете от рецесия, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 416,33 пункта, или 1,29%, до 32 812,5 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се повиши с 319,4 пункта, или 2,59%, 12 668,16 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq напредна с 319,4 пункта, или 2,59%, до 12 668,16 пункта. 
Изненадващо възстановяване на индекса PMI в сектора услугите помогна на инвеститорите да се отърсят от опасенията, 
че вече са изпаднали в рецесия, насочвайки вниманието на трейдърите обратно към технологичните акции. Индексът, 
публикуван в сряда, сложи край на три месеца на спад. 
Коментарите на президента на Федералния резерв на Сейнт Луис Джеймс Булард също се отразиха позитивно на 
пазарните нагласи. В сряда той заяви пред Си Ен Би Си, че според него САЩ не са в рецесия и че трябва да се продължи с 
увеличението на лихвите, за да може инфлацията да бъде поставена под контрол. 
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„Както каза председателят, в момента не сме в рецесия“, коментира Булард, визирайки гуверньорът на Фед Джером Пауъл 
„При целия ръст на работните места през първата половина на годината е трудно да се каже, че е имало рецесия“, добави 
той. 
Междувременно сезонът на отчетите в САЩ продължава, като инвеститорите изразяват надежда, че пазарът може да се 
възстанови и потенциално да започне нов бичи пазар, за разлика от мечи. 
Търговците се отърсиха и от безпокойството, че посещението на председателя на Камарата на представителите Нанси 
Пелоси в Тайван може допълнително да обтегне вече напрегнатите отношения между САЩ и Китай. 
Повишения в Азия 
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион се задържаха на зелена територия в четвъртък, 
следвайки възхода на Уолстрийт, тъй като инвеститорите оставиха зад гърба си опасенията, свързани с визитата на 
председателя на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси в Тайван, предаде Си Ен Би Си. 
Хонконгският измерител Hang Seng поведе ралито, отчитайки ръст от 406,95 пункта, или 2,06%, до 20 174,04 пункта. 
Акциите на Alibaba поскъпнаха 5,15% преди финансовия отчет на компанията. 
Според средната прогноза на анализаторите, анкетирани от Refinitiv, китайският гигант в онлайн търговията може да отчете 
спад на приходите за първи път в историята. Това обаче ще бъде дъното за компанията и очакванията са приходите да 
започнат да растат. 
В същото време цените на книжата на Meituan и JD.com се повишиха с 3,78%, и 5,49%. 
„Исторически пазарите забравят бързо за събития като това и всички може да го видите в представянето им днес”, 
коментира визита на Пелоси Вей-Серн Линг от UBP. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 25,37 пункта, или 0,8%, до 3 189,04 пункта. Индексът 
Shenzhen Componentе напредна с 82,97 пункта, или 0,695, до 12 065,22 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира ръст 190,3 пункта, или 0,69%, до 27 932,2 пункта. 
Южнокорейския бенчмарк Kospi се повиши с 11,66 пункта, или 0,47%, до 2 473,11 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 остана почти без промяна при ниво от 6 974,9 пункта.   
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 2,99 пункта, или 0,50%, до 602,84 пункта. BGBX40 се повиши с 0,62 пункта, или 0,44%, до 140,93 пункта. 
BGTR30 напредна със 1,04 пункта, или 0,14%, до 732,87 пункта. BGREIT записа ръст от 0,12 пункта, или 0,06%, до 184,91 
пункта. 
 
√ Цените на петрола се стабилизират в края на седмицата 
Цените на петрола се стабилизираха в ранната търговия в петък, след като предходната сесия достигнаха най-ниските си 
нива от началото на войната в Украйна, докато пазарът продължава да се колебае между опасенията за недостиг на 
предлагането и забавянето на търсенето, пише Ройтерс. 
Към 9:15 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,26 долара, или 0,28%, до 94,38 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,41 долара, или 0,46%, до 88,95 долара за барел. 
Цените на петрола са подложени на натиск тази седмица, тъй като пазарът е разтревожен от въздействието на инфлацията 
върху икономическия растеж и търсенето, въпреки че признаците за ограничено предлагане ограничават ръста на цените.  
„Оскъдното увеличение на предлагането на ОПЕК подчертава ограничения капацитет, който пазарът има, за да се справи 
с по-нататъшен недостиг“, казаха анализатори на ANZ Research. 
По-рано тази седмица ОПЕК+ се съгласи да увеличи производството със 100 000 барела на ден през септември. Това 
увеличение е едно от най-малките от  въвеждането на квотите на ОПЕК през 1982 г. 
Очаква се опасенията за доставките да се засилят с наближаването на зимата, тъй като от 5 декември влизат в сила 
санкциите на Европейския съюз, забраняващи вноса на руски суров петрол по море. 
„Тъй като ЕС спира вноса от Русия по море, има ключов въпрос дали производителите от Близкия изток ще пренасочат 
своите доставки към Европа, за да запълнят празнотата“, каза анализаторът на RBC Майкъл Тран. 
„Какъв ще бъде резултатът от тези санкции ще бъде един от най-значимите въпроси, които трябва да наблюдавате до края 
на годината“, добави Тран. 
Засега признаците за икономическо забавяне ограничиха възстановяването на цените. Притесненията относно рецесията 
се засилиха след предупреждението на Английската централна банка, че икономиката на Обединеното кралство може да 
влезе в рецесия през последните три месеца на годината. 
„Ако в цените на суровините не се взима предвид надвисналата икономическа рецесия, те може да се подготвят за ера на 
стагфлация, при която безработицата ще започне да се покачва, а инфлацията ще се задържа висока“, каза анализаторът 
на CMC Markets Тина Тенг. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
24 часа - Цензура във фейсбук! Трият коментари, уж заради тероризъм и маркират цитати като лъжливи новини 
в. 24 часа - Президентът, "фиксираният" в БСП, нареди нейни кадри и силоваци във втория ешелон на властта 
в. Телеграф - Бежанци на тумби прескачат границата 
в. Труд - Истинската цена на бензина е 2,45 лв./л 
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Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Омбудсманът поиска пари от държавата за горещата линия за закрила на децата, иначе тя спира до дни. 
в. 24 часа - от азерския газ по-скъпи - идват с цена според борсата, но с 20 евро отстъпка 
в. Телеграф- Обявяват търг за краткосрочни доставик на втечнен газ 
в. Труд - 4200 тона оръжие за Украйна с подписа на Корнелия Нинова 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Дейвид Харис изпълнителен директор на Американския еврейски комитет: България може да е в стратегически 
съюз с Израел, Гърция и Кипър 
в. Телеграф - Д-р Цанко Стефанов, медик в Обединеното кралство: Райският газ може да увреди мозъка 
в. Труд - Нидал Алгафари, режисьор и политически PR, пред "Труд": Злобата и омразата на Радев към партиите ще му 
докарат импийчмънт 
в. Сега - Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Заможните плачат най-силно от полуделите цени 
в. Труд - БСП и Корнелия Нинова едно и също ли е? 
в. Труд- Желязната маска на цял един народ 
в. Сега -Убийства насред любов зреят около ПП и ДБ 
в. Сега - ГЕРБ и ДПС да почерпят! За новия служебен кабинет 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва" 

- За енергийната криза, конфликтите и политическите заявки - зам.-председателят на БСП Ирена Анастасова 
- Доставките на газ и алтернативните източници - какви са възможните ходове и дългосрочните политики - анализът 

на Трайчо Трайков 
- Икономическите параметри на кризата - кои са необходимите мерки за бизнеса и потребителите - Добрин Иванов 

и Стоян Панчев 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Има ли модел ГЕРБ – ДПС? Гост - Мустафа Карадайъ отговаря на Нинова 
- Овладява ли се газовата криза? Гост - Иван Иванов, КЕВР 

 
√ Предстоящи събития в страната на 5 август 
София. 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе Пресконференция и кръгла маса на тема: „Ролята на обществото 
в интеграцията на бежанците в България". 

- От 11.00 часа централният съвет на ДПС ще проведе заседание. Заседанието ще се състои онлайн. В него ще се 
обсъждат темите, свързани с предсрочните парламентарни избори на 2 октомври 2022 г. След края на заседанието 
председателят на ДПС Мустафа Карадайъ и ръководството на Движението ще дадат пресконференция. 

- От 11.00 часа пред бензиностанция „Лукойл" (на ъгъла между бул. Тодор Александров и бул. Константин Величков 
в гр. София) г-жа Мая Манолова и представители на Изправи се България ще проведат акция „Хората не са овце" 
като част от националната си кампания „АнтиСПЕКУЛА" срещу високите цени на горивата. 

- От 11.00 часа в сградата на община Левски вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на общоградско 
събрание за учредяването на инициативен комитет за изграждане и поставяне на скулптурна композиция 
„Земляците" на тримата емблематични творци Георги Парцалев, Дончо Цончев и Григор Вачков. 

- От 12.00 часа в БТА 9 София ще се проведе пресконференция на "Възраждане". 
- От 14.00 часа в централата на БСП на ул. „Позитано" 20 ще се проведе заседание на Националния съвет, което ще 

постави началото на подготовката на партията за изборите. На заседанието се очаква да бъдат утвърдени 
структурата и състава на Националния предизборен щаб на БСП. 

*** 
Асеновград.  

- От 9.30 часа ще бъде направена първа копка на нов хоризонтален дренаж и водопровод за допълнително 
водоснабдяване в с. Червен 

*** 
Варна.  

- От 14.00 часа в двора на СУ "Св. Климент Охридски" ще стартира Четиринадесетото издание на спортната кампания 
"Ваканция без грижи" 

- От 14.00 часа в двора на ГХГ-Варна художничката Катя Димова ще поведе изкушените от арт предизвикателства в 
търсене на естествения цвят. Фондация "Гея" представя артист, използващ билки и органични суровини като 
източник на багрила. 

- От 19.00 часа в The Bookstore на ул. "Преслав" 12 във Варна, Мария Касимова-Моасе ще представи сборника 
"Монолози" 

*** 
Видин.  
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- От 11.00 часа, в Областна администрация Видин ще се проведе церемония по символичното предаване и 
приемане на поста областен управител. На заседание на Министерския съвет, проведено днес, е прието решение 
за назначаване на Огнян Асенов Михайлов за областен управител на област Видин. 

*** 
Елхово.  

- Около 11.30 часа в сградата на РДГП - Елхово министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще даде 
брифинг за медиите. 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа в залата на II eт., в сградата на Областна администрация-Кюстендил ще се проведе церемония по 
официално предаване на властта от досегашния областен управител Катя Димитрова на навоназначения областен 
управител инж. Александър Пандурски. Катя Димитрова заемаше поста в периода 14 януари - до момента. 

*** 
Пловдив.  

- От 17.00 часа Галерия Sarieva (Пловдив) ще представи изложбата "Кристо за начинаещи", с която започва 
едноименният проект на художника Лъчезар Бояджиев. В продължение на 4 месеца той ще се фокусира върху 
изкуството в обществена среда, обхващайки много и различни инициативи, свързани с творчеството на Кристо и 
Жан-Клод. "Кристо за начинаещи" е пилотен проект на галерия Sarieva и "Фондация Отворени Изкуства" в 
програмата Sarieva Open Arts. 

*** 
Русе.  

- От 14.30 часа, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще проведе среща в сградата на Областна 
управа - Русе. 

*** 
Сливен.  

- От 19.00 часа на откритата сцена на Късноантична и средновековна крепост „Туида" ще се проведе 
благотворителен концерт в памет на Венцислав Василев - Венци от Нова Революция и Димо от P.I.F 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69, ще се проведе Арт 
работилничка „Сръчковци". 

- От 10.0 до 12.30 часа в Регионален исторически музей продължават, летните занимания, а темата днес е „Битът на 
българите след Освобождението" 

*** 
Шумен.  

- От 10.00 часа в зала 2 на Областна администрация Шумен, новият областен управител на област Шумен 
проф.Христо Христов ще встъпи официално в длъжност. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 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 2022 г. 

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

