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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Радев: Необходима е активна информационна кампания за машинното гласуване 
Президентът Румен Радев прие на работна среща представители на институциите, отговорни за подготовката и 
провеждането на предстоящите на 2 октомври предсрочни парламентарни избори. 
Гледайте на живо тук или на страницата на "По света и у нас" във Фейсбук: 
В работната среща участват председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова, служебният 
вътрешен министър Иван Демерджиев, служебният заместник министър-председател по икономическите политики и 
служебен министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев, министърът на външните работи Николай Милков, 
както и представители на Министерството на електронното управление, Главна дирекция „ГРАО“ в Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството и на „Информационно обслужване“ АД. 
Служебното правителство вече одобри разходите по подготовката и произвеждането на изборите. 
Одобрените средства са в размер на 70,5 млн. лева. НС не гласува промяна в изборния кодекс и гласуването ще е само с 
машини в секциите с над 300 избиратели. 
Ще бъдат отпечатани и бюлетини, които ще влязат в употреба, ако машината откаже, защото не може да се заменя. 
Прогнозните разчети сочат, че около 800 ще са секциите в чужбина, в над 65 държави. 
Представители на служебното правителство, ЦИК, служба ГРАО и на фирма "Информационно обслужване" ще присъстват 
на срещата. 
 
√ Зам.-председателят на Обществения съвет на ЦИК: Машинният вот не намалява избирателната активност 
Най-добрият начин за провеждане на избори в България е машинният вот и за щастие в секциите с над 300 избиратели 
по списък той ще бъде единственият начин за гласуване на 2 октомври. Това каза в "Денят започва" Стефан Манов, зам.-
председател на Обществения съвет на ЦИК 
"Огромната част от избирателите се намират в секции над 300 избиратели по списък. Моите притеснения са по-
скоро за това, че ЦИК трябва бързо да се организира и да проведе една сериозна, разяснителна информационна 
кампания за машинния вот, за да има в общественото пространство спокойствие, че машините са по-добрият 
начин за упражняване на вота", каза Манов. 
Машинният вот гарантира точното отчитане на всеки един подаден глас, премахва грешките при поправените протоколи, 
премахва "нощните батали" с часове пред РИК-овете, за да се предадат изборните книжа, отчита преференциите, 
категоричен е Манов. 
Заяви, че няма доказано вмешателство в машините и подчерта, че в Европа също гласуват с машини. Даде пример за 
Белгия, където 2/3 от населението гласува с машини повече от 10 години и дори използват същия модел и марка 
машини, като в България 
Манов отрече машинният вот да намалява избирателната активност. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Стефан Чайков: Парите на пътните строители трябва да бъдат изплатени 
Парите на пътните строители трябва да бъдат изплатени. Това заяви в "Денят започва" председателят на Браншовата 
камара "Пътища" инж. Стефан Чайков и по думите му потвърждението е от министъра на регионалното развитие. 
Проверката на ДНСК, относно работата на пътностроитеклните фирми все още тече, но са ревизирани повече от 
половината от около 900 - те фирми. Според инж. Чайков фирмите са изпълнявали единствено заданията на поръчителя 
и не са можели да го откажат. 
Чайков каза още, че спешно трябва да бъде приета методика за индексация на цените на строителните дейности. Тя дава 
възможност на базата на поскъпването на строителните материали дейностите по всички договори, които са 
изпълнявани през последните две години, да бъдат индексирани спрямо базата 31 декември 2020 година. Индексацията 
важи за всички сертифицирани дейности от 30 юни 2021, защото се приема, че от тази датата започва галопиращата 
инфлация при строителните материали. 
По думите му с новите по-високи цени на материалите строителите не могат да довършат работата си по много обекти от 
оперативни програми - и общински, и държавни. 

https://bntnews.bg/news/na-zhivo-radev-neobhodima-e-aktivna-informacionna-kampaniya-za-mashinnoto-glasuvane-1203951news.html
https://www.facebook.com/novinite.bnt
https://bntnews.bg/news/zam-predsedatelyat-na-obshtestveniya-savet-na-cik-mashinniyat-vot-ne-namalyava-izbiratelnata-aktivnost-1203966news.html
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“С настъпването на тази форсмажорна ситуация фирмите неколкократно уведомяваха възложителите, че не са в 
състояние да изпълнят обектите на старите цени”, подчерта Чайков. 
Според него физически обекти за около 4 млрд. лева, които не могат да бъдат довършени, което е пряка щета.  
“През потенциалната щета от факта, че няма да бъдат изпълнени оперативните програми, вече говорим за близо 10 
млрд. лева”, допълни той и предупреди, че може да се стигне до връщане на пари и санкции не само по текущите 
програми, а и по някои от предходните. 
Чайков беше категоричен, че фирми-изпълнители не могат да бъдат глобени заради забавени строителни дейности при 
наличието на форсмажорни обстоятелства. 
“Това беше една от слабостите на предишното правителство. Разговорите текат от миналата година, но така и не успяхме 
да приемем тази методика. Тя мина обществено обсъждане и вчера на срещата с министър Шишков отбелязахме, че 
процедурата е достатъчно напреднала”, подчерта той. 
Председателят на Браншовата камара "Пътища" очаква с рамките на две седмици служебният кабинет да приеме 
методиката за индекция и “да се отпуши процесът”. 
Чайков подчерта, че според служебният министър “и дума не може да става за некоректни фирми”. 
“Тоест безспорно е, че договорите са законни, че дейностите са изпълнени и подлежат на разплащане. За нас беше много 
важна декларацията на министър Шишков, че независимо дали проверката на ДНСК ще констатира, че някъде може да 
се извършвани дейности по основен ремонт, това не е проблем на пътно-поддържащите фирми”, допълни той. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Енергийни ограничения: Испания се готви за налагането на новите мерки 
Планът на ЕС за икономии на газ от днес е в сила. Изисква се всяка страна членка да положи усилия да намали 
потреблението си на газ с 15 на сто между 1 август и 31 март следващата година. 
В Испания енергийните ограничения влизат в сила от утре. Забранява се температурата в офисите, магазините и 
заведенията да е по-ниска от 27 градуса. През зимата обществените помещения трябва да бъдат затопляни най-много до 
19 градуса. 
Освен това, в магазините и сградите на институциите осветлението трябва да бъде загасено след 22.00 часа. 
Рестрикциите в Испания ще са в сила поне до началото на ноември следващата година. 
 
БНР 
 
√ Иван Шишков: Газовата връзка Гърция - България ще се ползва с най-големи привилегии в цялата държава 
Газовата връзка да бъде въведена в експлоатация в най-скоро време 
Репортаж на Таня Милушева в предаването ''12+3'' 
Междусистемната газова връзка Гърция-България ще се ползва с най-големи привилегии в цялата държава, за да бъде 
въведена в най-скоро време в експлоатация. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството 
архитект Иван Шишков преди началото на срещата по темата днес. 
На срещата присъстват проектанти, надзорници, строители и представители на енергийното министерство. 
Министър Шишков обясни, че се е запознал с проблемите и всички възражения по проекта. Според него, забавянето му 
няма да е голямо, като ще бъде компенсирано в най-кратък срок. 
"Установихме, че е имало възражения от различни институции - противопожарна охрана, "Напоителни системи", 
включително Министерството на околната среда и водите, с които аз съм запознал всички съответни минстри. Работи се 
по максимално бързото отстраняване на всички проблеми", обясни служебният регионален министър. 
На работната среща ще бъдат уточнени сроковете, в които строителят може да отстрани всички тези проблеми. 
"Строителят ще се ползва с най-големите привилегии от всички строители в България, тъй като цялата държавна 
администрация ще му помага за да можем максимално бързо да завършим обекта", категоричен бе Шишков. 
 
√ Очаква се да бъде разрешен износ на оръжие за над 1 млрд. лева 
Износ на оръжие за над 1 милиард лева се очаква да бъде разрешен до дни, обяви новият министър на икономиката 
Никола Стоянов. Той ще свика още тази седмица комисията по експорта, която да разгледа всичките над 230 заявки, 
чакащи решение.  
След прекъсване от месец и половина за петък е насрочено заседание, което ще разгледа всички оферти и тези, които 
отговарят на закона, ще бъдат разрешени, защото в момента секторът е блокиран и вече валят искания за неустойки. 
Това съобщи министър Никола Стоянов: 
"Въпреки че това е бомба, ако трябва тя да гръмне в ръцете ми, ще гръмне, но аз ще подкрепя бизнеса. Предполагам, 
още не съм ги гледал, тъй като там е специален режим и аз чак като вляза на комисия, ще мога да се запозная с 
отделните преписки - предполагам, че ще има такива за Полша. Аз ще спазвам решенията на последния парламент. 
Каквото е решено по отношение на Украйна, така ще се случи. 
 
√ БАБХ готви нови дела срещу "Евролаб" 
Интервю на Лора Търколева с проф. Христо Даскалов 
В договора с "Евролаб" и взаимоотношенията през годините имаме "още безкрайно много аргументи, които предстои в 
близките дни да реализиране със съдебни актове", каза за БНР председателят на Агенцията по храните професор Христо 
Даскалов.  

https://bntnews.bg/news/stefan-chaikov-parite-na-patnite-stroiteli-tryabva-da-badat-izplateni-1203958news.html
https://bnr.bg/post/101687755/ivan-shishkov-gazovata-vrazka-garcia-balgaria-shte-se-polzva-s-nai-golemi-privilegii-v-calata-darjava
https://bnr.bg/post/101688171/babh-gotvi-novi-dela-sreshtu-evrolab
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Той допълни, че е "сигурен", че в съда ще бъде обжалвана и новата му заповед, с която отново на практика трябва да се 
спре товаренето и разтоварването на "Капитан Андреево" от страна на фирмата. На границата всичко е спокойно, 
категоричен е той. 
"Всичко си е абсолютно нормално, нямаме задържане на камиони, няма недоволство от вносителите и износителите". 
"Нямам никакви сигнали, че има някакво безредие отново или, че имаме някаква атака отново", посочи той. 
Даскалов коментира в предаването "Преди всички" по "Хоризонт" и претенциите на асоциацията "Български пипер", 
които се заканват да съдят държавата заради претърпени загуби: 
"Техните претенции всъщност са към фирмата. Те имат много богат опит с тази фирма и с нейните похвати и те са го 
написали официално до нас. Имаме такова писмо. Много хубаво е да се заслушаме в техните аргументи и, когато някой 
нас ни атакува, че си вършим работата, не е лошо да погледнем реалния бизнес как реагира. И от турска страна 
намираме много разбираме. Имаме официални сигнали, вече два, които сме ги получили, където те ни дават и 
основание за това, че и те са имали доста проблеми с тази фирма и с начина, по който те са оперирали на нашата 
граница". 
Режим на достъп до границата ще "бъде много прецизиран" и ще бъде ограничен "само до тези, които имат 
действително какво да правят там". 
За одита от страна на ЕК, Даскалов поясни, че предварителните доклади излизат не по-рано от 2 до 3 месеца след 
извършването на одита – тоест към края на септември, а финалният доклад – към края на годината. 
Сайтът на Агенцията все още не е достъпен, но ще има "абсолютно нов сайт, модерен и максимално защитен от хакерски 
атаки". Пораженията по ветеринарната системата ВетИС (VetIS) са "минимални" и данните от нея се прехвърлят на облака 
на правителството. 
Даскалов не отговори категорично дали ще се кандидатира за депутат. 
 
√ Газовата връзка с Гърция може да не заработи и през октомври 
Газовата връзка с Гърция е възможно да не заработи и през октомври, каза изпълнителният директор на "Булгаргаз" 
Людмил Йоцов по време на заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. 
Днес регулаторът разгледа предложението на обществения доставчик за поскъпване на природния газ през август до 298 
лв. за мегават час. Комисията ще се произнесе с решение до 12 август. 
По време на заседанието стана ясно още, че проблеми с доставките на газ през следващите месеци не се очакват. За 
цените обаче прогнози не могат да се правят. 
 
√ Протест съпътства обсъждането в КЕВР на цената на газа за август 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започна да обсъжда заявената от "Булгаргаз" цена на природния газ 
за август, като откритото заседание е съпътствано от протестна акция на "Изправи се.БГ". 
Общественият доставчик настоява за поскъпване с 55 на сто на газа, което ако бъде одобрено ще се стигне до рекорден 
ръст от 298 лв. за мегават час. 
Още преди седмица от КЕВР обявиха, че нямат механизъм, с който съществено да повлияят върху исканото увеличение. 
Тогава възстановеният председател Иван Иванов заяви: 
"Към момента не може да бъде променена тази цена съществено. Ние ще проверим разбира се всички документи, 
съпътстващи заявлението на "Булгаргаз", но нашите правомощия са в две насоки – да проверим дали заявлението е в 
съответствие с дългосрочния договор, в случая – единствено с Азербайджан, и дали са спазени законът, нормативната 
база на Република България в областта на природния газ". 
Решението на комисията ще стане ясно най-късно до 12 август. 
Заседанието на регулатора е съпътствано от протестна акция на "Изправи се.БГ", откъдето връчват студени радиатори на 
председателя на КЕВР. Лидерът Мая Манолова заяви: 
"Чака ни една студена и скъпа зима. Даваме тези стари радиатори на КЕВР, като това е подарък и награда за цялостен 
принос в ощетяването на потребителите, заради скъпото парно и заради високите сметки на битовите потребители на 
газ, всъщност сме наясно, че основен принос има четворната коалиция и правителството за цените на природния газ". 
 
√ ИПБ: Ключът за оправянето на нашите пътища е в българската прокуратура 
Интервю на Лора Търколева с инж. Богдан Милчев 
Абсолютно съм убеден, че всички искат да платят на строителните фирми, а проблемът е кой да им плати. Карат се 
помежду си кой да направи разплащанията. Не бих се учудил да се плати част на някой от фирмите, но това няма да реши 
въпроса, защото няма в бюджета пари да се разплати с всички, а ако се разплатиш с всички ще създадеш повече 
проблеми, отколкото ще решиш 
Това каза за БНР инженер Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. Той коментира и предложението на ИПБ за 
незабавно повишаване на капацитета на държавното дружество „Автомагистрали ЕАД“, за да поеме аварийните и 
неотложни ремонти като част от мерките, с които да спрем растящия брой на жертвите в катастрофи. 
„Това е една възможност на държавата да не може да ѝ бъдат извивани ръцете и, когато изпаднем в такива кризисни 
ситуации, тя да може да реагира адекватно и да поеме аварийни и неотложни ремонти, както и почистването на 
първокласната мрежа и магистралите. „Автомагистрали“ няма ресурс, но и строителните компании, които извършват 
ремонт, нямаха. 
Милчев обясни, че когато фирма спечели обществена поръчка за строеж на път, обикновено включва в поръчката и 
необходимата ѝ техника. 

https://bnr.bg/post/101688216/ipb-kluchat-za-opravaneto-na-nashite-patishta-e-v-balgarskata-prokuratura
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„Строителните фирми за всеки отделен път закупуват нова техника, тъй като, докато построят пътя, тя вече е 
амортизирана и е негодна за използване. Това е практика!“. 
Подобни държавни дружества поддържат основните пътища в Германия, в Австрия и в почти целия ЕС, уточни Милчев в 
предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“, тъй като това са обекти от национално значение. 
От ИПБ искат обучение в „Пътна полиция“ за прилагане на „динамичен и широкообхватен контрол“. Това може да стане 
„буквално за една седмица“, категоричен е Милчев, който обясни концепцията: 
„Да започнат да се движат в самото движение, да изваждат агресивните нарушители от пътя. А широкообхватният метод 
заменя така наречените „акции“, „кампании“ и всичко останало. Това е холандски модел, изключително ефективен“. 
През 2012 година, след прилагането на този метод и други мерки, жертвите са намалели с около 30% за една година. 
Методът включва мултидисциплинарни проверки на всички шофьори на входовете и изходите на градовете. 
Ведомството разполага с капацитет да реализира модела, категоричен е Милчев. 
„Също така МВР разполага и с капацитет – имаме 9 отсечки, които са с висок риск през лятото и които са изключително 
натоварени, там също този метод може да успокои движението и да даде изключително много добри и бързи 
резултати“. 
ИПБ има предложения и за действия спрямо системните нарушители. Те също са били прилагани в миналото, а МВР има 
капацитет да ги реализира, категоричен е Милчев. 
„След като дадем определение кой е системен нарушител, буквално за 4 часа всяка една дирекция може да разбере кои 
са системните нарушители, след което списъкът с нарушители трябва да бъде предоставен на и на районните 
инспектори, и на пътни полицаи, които да извършат профилактични действия, както се извършват сега за изборите МВР“. 
„Ключът за оправянето на нашите пътища е в българската прокуратура. Ако главният прокурор свика национално 
съвещание на всички областни прокуратури им разпореди да започнат да извършват в досъдебното производство 
експертизи при всеки смъртен случай по какъв начин пътят е повлиял на шофьорите да допуснат грешка и дали пътят има 
отношение, само тогава собственикът на пътя – АПИ и общините - ще имат притеснения от наказателна отговорност, 
когато и те самите ще бъдат принудени да започнат да оправят местата, при които могат да настъпят тежки 
произшествия. В противен случай българската прокуратура работи именно със строителните фирми за това некачествено 
строителство, което убива“. 
 
√ Строителството на завода за електромобили в Ловеч се очаква да започне следващия месец 
Строителството на завода за електромобили  в Ловеч се очаква да започне  следващия месец. Община Ловеч вече е 
издала необходимите разрешителни за извършване на строителните дейности терена на който ще бъде завода за коли, в 
който се планира да бъдат вложени над  280  милиона лева. 
Проектът предвижда на терен в северната индустриална зона на Ловеч да бъдат  построени четири сгради, писта за 
тестово изпитване на  новите автомобили и няколко паркинга. 
Зам.-кметът на Ловеч Даниел Колев поясни: 
"Издаденото разрешение за строеж е влязло в сила от 19  юли 2022 г..  Абсолютно всичко е обработено в община Ловеч, 
предадено е на инвеститора, от там нататък предстои стартирането и изграждането на завода". 
Очаква се първата копка за изграждането на завода да е през септември. 
От  регистъра на местната администрация става ясно, че  за всяка сграда е предвидена зелена система, като на покрива 
на завода ще се разположат соларни панели. 
Първоначално ще бъдат монтирани 20 електрически зарядни станции. 
Планирано е до края на следващата година заводът да е изграден, напълно оборудван  и да се направят първите 
електромобили, а втората половина  на 2024 г. да започне пълномащабностно производство. 
Теренът на завода е на братята Кирил и Георги Домусчиеви, които държат 49,998% от “Некст.е.Го България”. Останалите 
50,002% са на германската Next.e.Go Mobile. 
 
√ Siemens Energy: Газовата турбина за "Северен поток 1" все още е в Германия 
Изпълнителният директор на Siemens Energy AG Кристиан Брух заяви в понеделник, че турбината за газопровода 
"Северен поток 1" все още не е напуснала Германия и че продължават дискусиите за нейната доставка в Русия. 
Притокът на газ по тръбопровода, свързващ Русия и Германия, е намален от юли насам, тъй като турбината беше 
изпратена за ремонт в Канада, след което обаче беше върната в Германия. 
Русия настоя да получи документи, доказващи, че турбината не е обект на западни санкции, докато Европейският съюз 
заяви, че санкциите в момента не засягат газовия сектор. 
Кристиан Брух добави, че Siemens Energy също така е готова да продължи да обслужва "Сверен поток 1" и подчерта, че 
поддръжката е отделна от решението на немската компания да се оттегли от бизнеса си в Русия. 
Siemens Energy спря дейността си след нахлуването на Русия в Украйна в края на февруари и планира да се изтегли от 
страната до края на фискалната година. 
Междувременно европейските газови фючърси на нидерландския хъб TTF стартираха търговията в понеделник на нива 
малко под 200 евро за мегаватчас, задържайки се около това ценово ниво от последната седмица на юли насам, когато 
"Газпром" обяви, че намалява доставките на руско синьо гориво по газопровода "Северен поток 1" до едва около 33 млн. 
куб. метри, или само 20% от капацитета на тръбопровода, изтъквайки като причина именно проблемите с газовата 
турбина на Siemens. 
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√ Германия одобри официално временна такса за всички потребители на природен газ 
В Германия федералното правителство официално одобри въвеждането на временна такса "природен газ" за всички 
потребители на синьо гориво, постъпленията от която ще се използват за финансово подпомагане на компаниите 
вносителки, за да не фалират, предаде Ройтерс. 
Плановете за това бяха огласени още миналата седмица, когато доставките на руски газ бяха вече сведени до само 20 
процента от капацитета на тръбопровода "Северен поток" по дъното на Балтийско море. 
Таксата ще бъде наложена от 1 октомври на всички крайни потребители. Точният й размер ще бъде определен в средата 
на този месец и ще бъде между 1,5 и 5 евроцента на киловатчас. Срокът на действие ще е до 1 април 2024 година. 
През същия период правителството ще подпомага най-уязвимите финансово домакинства. 
"Това е резултат от кризата, която предизвика Русия. Не е лесно да предприемем такава стъпка, но се налага, за да 
можем да гарантираме отоплението и тока за домакинствата и за индустрията", заяви министърът на икономиката на 
Германия Роберт Хабек. 
 
√ Германските домакинства да намалят с поне 20% енергийното потребление заради газовата криза 
Населението в Германия трябва да спести най-малко 20% от потреблението на енергия, за да се избегне недостиг на газ 
до декември тази година поради спада на руските газови потоци, заяви ръководителят на немския мрежов регулатор 
Клаус Мюлер. 
През юли руският енергиен гигант "Газпром" намали драстично газовите потоци за Германия през газопровода "Северен 
поток 1" до едва 20% от капацитета, засилвайки по този начин натиска върху най-голямата европейска икономика да 
пести газ за зимата. 
Мюлер каза, че Германия също трябва да намали износа си на газ за съседните страни с 20% и да внася 10 до 15 
гигаватчаса (Gwh) газ, за да избегне недостиг на синьото гориво.. 
"Ако не спестим много и не получим допълнително гориво, ще имаме проблем“, каза Мюлер в интервю за вестник Welt 
am Sonntag, публикувано през уикенда. 
Миналия месец Германия повиши целите си за съхранение на газ до 75% към 1 септември, до 85% към 1 октомври и до 
95% към 1 ноември и въведе мерки за пестене на енергия. 
Според правителствения план за спешни случаи при недостиг на газ, на немските домакинства ще бъде даден приоритет 
в случай на криза при доставките на газ, но Мюлер каза, че приоритизирането не означава, че домакинствата могат да се 
отопляват прекомерно в тази ситуация. 
"За да се осигурят работни места, смятам, че мерките за икономии за частните домакинства са легитимни“, добави 
Мюлер. 
Според него осигуряването на газ чрез фракинг в Германия, както настояват някои регионални политици, няма да реши 
проблема с недостига на газ през следващите две зими, в които Берлин все още ще бъде зависим от руското синьо 
гориво. 
Но Мюлер отказа да каже дали е възможно удължаване на живота на оставащите атомни електроцентрали в Германия, 
позовавайки се на очакваните резултати от стрес теста, който правителството провежда, за да отговори на този въпрос. 
 
√ Кипър за първи път отчита двуцифрена инфлация 
Кипър за първи път отчита двуцифрена инфлация – през юли тя достигна 10,9% спрямо юли миналата година, съобщи 
Статистическата служба в четвъртък. Това е най-високата ѝ стойност от 41 години – от август 1981 г. 
Поскъпването на живота в Кипър се дължи главно на увеличенията на електроенергията, чиято цена се е повишила с 
почти 62% спрямо миналия юли, и на горивата – с 44%, показват статистическите данни. Само за един месец – през юли 
спрямо предходния юни, електроенергията е поскъпнала с близо 17%, което е най-високият отчетен ръст. 
Според наблюдението на пазара на Кипърската асоциация на потребителите за 7-те месеца на тази година цените на 
електроенергията са нараснали с близо 50%. 
Значително намаление през юли спрямо юни статистиката регистрира само в групата "Облекло и обувки". Те са 
поевтинели с над 10%, което според експертите е заради сезонните разпродажби в този период. 
Досега правителството прие три пакета на обща стойност над 350 млн. евро с мерки за защита на населението от 
въздействието на растящите инфлация и енергийни цени. 
През септември домакинствата и бизнесът ще получат първата си сметка за потребление на ток в периода юли-август, 
част от която ще бъде субсидирана от държавата. 
 
√ Цената на бензина в Гърция падна под 2 евро 
В Гърция отчитат тенденция към спад на цените на горивата. Властите подчертават, че стриктно се проверява качеството 
на бензина и призовават клиентите да изискват касов бон. 
Голяма част от бензиностанциите в страната продават безоловния бензин на цена 2 евро и дори малко по-евтино. В край 
на юли цената беше около 2 евро и 50 цента. 
Засега на островите цените на горивата са по-високи с 10 до 20 евроцента поради стойността на трансфера до там. 
Председателят на съюза на собствениците на бензиностанции Мария Занга заяви пред медиите, че въпреки проверките 
продължава да се продава разреден бензин. Клиентите да зареждат на бензиностанции ,които са верига, защото при тях 
няма случаи на нарушения в качеството на бензина. Винаги да се изисква касов бон, предупреждават властите. 
Правителството продължава и за август да изплаща бонусите за скъпите горива, като на островите собствениците на 
автомобили получават по 100 евро на месец. 



6 

 

 
√ Възобновени са доставките на руски природен газ за Латвия 
Доставките на руски газ за Латвия, които бяха спрени на 30 юли по обвинение в нарушаване на условията, са били 
възобновени на 5 август, съобщава руската агенция ТАСС, цитирайки данни на платформата на Европейската мрежа на 
операторите на преносни системи. 
Според данните на 5 август през газоизмервателната станция Лухамаа са преминали около 2,9 милиона кубични метра 
газ. Преди това последните доставки на газ през този пункт са извършени на 29 юли. На 6 и 7 август обемът на доставките 
през станцията е увеличен с около 1 милион кубични метра дневно.  
Газът от Русия формира 26% от енергийното потребление на Латвия. 
 
√ Зеленски: Липса на нови санкции увеличава ядрената заплаха 
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Запорожката АЕЦ може да се превърне в нов Чернобил. Най-
голямата атомна електроцентрала в Европа в момента е в центъра на конфликта. Русия и Украйна взаимно се обвиняват 
за обстрела на централата през миналата седмица. 
В редовното си обръщение тази нощ украинският президент Володимир Зеленски призова за нови международни 
санкции, които да засегнат руските ядрени мощности. Причината са предполагаемите ракетни удари срещу атомната 
електроцентрала в Запорожието. 
"Вече има подобаваща реакция от страна на международната общност, но санкциите трябва да се увеличат, защото 
Русия не зачита послания и тревоги. Нужни са нови санкции срещу държавата-терорист и цялата руска ядрена индустрия 
заради заплахата от ядрена катастрофа", заяви украинският президент в редовното си вечерно обръщение. 
В него Зеленски повтори, че войната в Украйна не трябва да се възприема като замразен конфликт и че целта на страната 
му е да си върне всички изгубени територии. Украинският държавен глава благодари на силите за противовъздушна 
отбрана за прехващането на изстреляни от Черно море руски ракети, които са могли да отнемат десетки животи. 
Москва и Киев взаимно се обвиняват за ударите срещу централата, която е под руски контрол. При обстрел през 
последните няколко дни бяха повредени няколко конструкции, което наложи спирането на един реактор. Кремъл 
предупреждава, че предполагаемите удари могат да имат "катастрофални последици". 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призовава за спиране на обстрела, като посочи, че всяка атака срещу 
ядрена централа е "самоубийствена". 
Международната агенция за атомна енергия предупреди за „много реалния риск от ядрена катастрофа“, а Киев 
призовава за създаване на демилитаризирана зона около централата. 
Междувременно Американската агенция за международно развитие съобщи, че САЩ ще предоставят допълнително 5,5 
милиарда долара помощ за Украйна - 4,5 милиарда долара ще са в подкрепа на бюджета, а 1 милиард - военна помощ. С 
бюджетната субсидия ще бъдат финансирани спешни нужди на правителството, сред които плащания за пенсии, 
социални помощи и разходи за здравеопазване. 
Финансирането, съгласувано с американското финансовото министерство по линия на Световната банка, ще бъде 
изпращано на  траншове. Първият - в размер на 3 милиарда долара - още през август. 
 
√ 10 морски мили буферна зона около кораби, изнасящи зърно от Украйна 
Корабите, които изнасят зърно от Украйна през Черно море, ще бъдат защитени в буферна зона от 10 морски мили, 
според дългоочаваната процедура за прилагане на истанбулското споразумение от 22 юли. Тя бе договорена в 
понеделник от Русия, Украйна, Турция и ООН, съобщава Ройтерс. 
Много се надяваме, че процедурата ще увеличи трафика по тази инициатива, коментира говорител на генералният 
секретар на ООН Антониу Гутериш. 
От подписването на споразумението преди 2 седмици общо десет кораба, блокирани в Украйна в началото на войната, 
са отпътували, натоварени с царевица, соя и слънчогледово олио. 
Корабни и застрахователни компании поискаха гаранции за безопасността на плавателните съдове и екипажите, които 
залегнаха в договорената процедура. 
Според документа военен кораб, самолет или дрон няма да има право да доближава търговски кораб, преминаващ по 
морския хуманитарен коридор на по-малко от 10 мили, с изключение на териториалните води на Украйна. 
Във вечерното си видеообръщение президентът Володимир Зеленски посочи, че има възможност темпото на износа да 
се запази. Ключово е как в следващите дни нашите партньори ще докажат, че могат да предотвратят всякакви опити на 
Русия да прекъсне износа и отново да провокира световна продоволствена криза, каза Зеленски. 
Най-големият кораб, който ще напусне Украйна през Черно море, се очаква да отплава от пристанището в Черноморск 
днес, за да достави близо 65 хиляди тона царевица за Южна Корея. 
 
Сега 
 
√ Кабинетът ще отмени местенето на чиновници в МФ и МС 
Представителството на държавата по международни дела остава към финансовото министерство 
Служебното правителство възнамерява да отмени одобрените в последния момент промени в устройствените 
правилници на ключови администрации – Министерския съвет, финансовото и правосъдното министерство. 
Правилниците бяха изменени от предходното правителство в последния момент, като бе предвидено промените да 
влязат в сила от 1 септември. Сега служебното правителство ги отменя, отново с дата влизане в сила от 1 септември. 
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Както „Сега“ писа, до измененията в правилниците на МФ и МС се стигна въпреки гласуваната от парламента забрана 
правителството да не приема промени в устройствените правилници на първостепенните разпоредители с бюджет до 
края на август месец. На едно и също заседание кабинетът Петков взе решение да атакува тези текстове пред 
Конституционния съд и междувременно да приеме промени в правилниците на МФ, МС и МП с отложено влизане в 
сила  – от 1 септември. 
Измененията в правилниците бяха много сериозни и част от тях предизвикаха сериозни критики. Една от ключовите 
промени бе преместването на „Централно координационно звено“ за еврофондовете от МС към МФ. В доклада към 
проектопостановлението, с което сега се предлага отмяна, се изтъква, че мястото на звеното е по-скоро е в МС. „Този 
ресор преди бе разпределен към финансовия министър, а сега ще се наблюдава от вицепремиера без портфейл Атанас 
Пеканов. Добре е координацията да е изведена на по-високо йерархично ниво в МС, вместо дирекции в МФ да 
координират други дирекции в МФ“, се изтъква в мотивите.   
С отмяната на промените в правилника на МФ отпада и заложеното преместване на арбитража по международни дела в 
министерство на правосъдието. Срещу тази идея има получени множество възражения, изтъкват от финансовото 
министерство. Отменя се и предвиденото премахване на физическия контрол при отпечатването на ценни книги. От МФ 
считат, че подобна  промяна би могла сериозно да затрудни ведомството да извърши контрол върху отпечатването на 
бюлетините. Отменят се и предвидените реформи с изнасяне на част от дейностите по управление на човешките ресурси 
в МФ към МС, както и реформирането на бюджетната дирекция и заделянето на щатни бройки за нов институт за 
стратегически анализи и прогнози. 
 
√ МРРБ ще плати поне 200 млн. лв. на пътните фирми 
Започват спешна поръчка за зимното почистване на шосетата 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще плати поне 200 млн. лв., дължими за 
свършена работа за текущите ремонти на шосетата и ново строителство на пътните фирми. Това стана ясно след края на 
срещата на служебния регионален министър арх. Иван Шишков с представители на строителния бранш. Той уточни, че с 
преструктуриране на бюджета на АПИ сумата ще може да стане по-голяма. 
Председателят на ББК "Пътища" инж. Стефан Чайков обясни, че до дни ще изпратят справка в министерството за 
плащанията. Той допълни, че от 720 млн. лв., които държавата дължи на пътните строителни фирми, 200 милиона са 
безспорни, а останалите са блокирани от решението на парламента. 
Иван Шишков поясни, че плащанията ще се извършат след проверка. "Правим всичко възможно там, където има 
извършено строителство по големите обекти - "Хемус" - 1, 2 и 3 и за и за пътя Ботевград-Видин ще бъде направено всичко 
възможно да се плати, така че да не се забави изграждането на големите инфраструктурни обекти. Възложил съм в 
рамките на следващите 10 дни да имаме готова тръжна документация за обявяване по съкратената процедура на 
търгове само за зимно почистване", поясни служебният регионален министър и добави, че са се разбрали с бранша да 
съдейства изборът на изпълнители да мине без забавяния. 
Относно забавените плащания, почетният председател на Камарата на строителите в България (КСБ) Светослав Глосов 
уточни, че става дума за възлагания от 2021 г. насам, но не са свързани с обектите, включени в обхвата на решението на 
НС за пътно поддържане и за новото сертифицирано строителство. 
Иван Шишков съобщи, че на срещата е постигнато съгласие, че има изготвена стратегия за индексация на договорите в 
строителството във връзка с приетите от НС промени в Закона за обществените поръчки. "Очаква се до дни двете 
браншови организации ще дадат тяхното предложение за методиката за индексация и в рамките на десетина дни 
съвместно с финансовото министерството процесът да бъде довършен", допълни министърът. 
От своя страна Светослав Глосов съобщи пред журналисти, че КСБ е поела ангажимент до утре да предостави на 
министъра методиката, разработена съвместно с финансовото министерството от редовното правителството. Глосов 
уточни, че методиката не предвижда таван на индексацията, но добави, че когато се докаже, че е над 50%, тогава трябва 
да се съобрази със Закона за обществените поръчки (ЗОП) - нови договори за това надвишение. "До 50 на сто и в 
момента ЗОП позволява такава индексация", уточни той. 
Браншовикът припомни, че предложението на редовното правителство предвиждаше индексация да има за всички 
договори, по които в момента се работи, даже и със задна дата от 30 юни 2021 г. "Въпросът е как ще го приеме сега 
Министерският съвет", допълни Глосов. 
Министър Шишков каза още след срещата със строителите, че служебният кабинет смята да изготви предложения за 
законови промени, които дефинират точно кой ремонт е текущ и кой - основен, заради което се създаде и целият казус с 
парите за пътищата. 
 
√ Паразитни вериги вдигат цените на плодовете и зеленчуците 
Инфлацията стимулира търговията с некачествени стоки, твърди председателят на Държавната комисия по 
стоковите борси и тържищата Владимир Иванов 
- Г-н Иванов, коя от храните в момента отчита най-голямо поскъпване спрямо миналата година? 
- На годишна база с най-голямо поскъпване е захарта и то е 63 на сто. Олиото беше с най-голям ръст през 2021 г., защото 
преди това имаше лоша реколта от слънчоглед, след това дойдоха енергийната криза и войната. При него поскъпването 
за последните 12 месеца е 54%. През юли за храните, които следи комисията, вече се наблюдава успокояване на цените. 
От началото на годината пикът им бе през април и май, а през миналия месец индексът на цените е под него. 
- Напоследък се говори много за продоволствена криза. 
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- Колкото и на някои хора да им се иска, това не е така. Светът не е в състояние на продоволствена криза. 
Международните пазари се успокоиха. Растителната мазнина се търси по-малко, а в същото време се намират хора у нас 
да разказват небивалици. Олиото у нас е вече с 8 стотинки надолу, но в някои по-малки магазини все още се продава по-
скъпо заради лоши очаквания. Освен това се увеличава разликата между цената на едро и дребно. 
- Каква е разликата в цените на едро и дребно? 
- Варира според района и обектите. В по-малките градове е по-дребна. От друга страна обаче, в големите градове като 
София, Варна и Пловдив може да се намерят и най-ниските цени, съответно с качеството. Често се правят изводи на 
базата на несравними неща. Например при кашкавала трябва да се сравнява едно и също качество. Този млечен продукт 
може да се купи и за 10 лв., 25 или 30 лв. Най-скъпият обаче няма нищо общо с най-евтиния. Същото е и със сиренето. 
Хубавият кашкавал на едро от фабриката е 14-16 лв., има и по-евтин. 
Оказва се също, че у нас цените са по-ниски спрямо западните при най-качествените продукти, и то понякога с над 100%. 
Има обаче боклуци, като например наденички с трансмазнини в България, които са по-скъпи, отколкото в Австрия. 
Проблемът е в дисбаланса на доходите у нас, сравнено със старите страни от ЕС. 
- Скъпите храни увеличават ли продажбите на евтини и некачествени продукти? 
- Да. Видимо се увеличи търсенето например на сирена с крайна цена на дребно между 9 и 12 лв. за килограм. Тази 
тенденция е видна и по средната цена на борсите. Колкото повече се купуват нискокачествените храни, толкова по-бавно 
нараства средната цена за статистиката. В момента за кашкавала тя е 15,52 на едро и вече около два месеца се задържа. 
Извадим ли най-евтините партиди на пазара от този млечен продукт, то средната цена, може би, ще отиде до 18-19 лв. 
При подобно силно поскъпване, каквото беше в периода от юли 2021 г. до април 2022 г., винаги има ръст на продажбите 
на по-евтини и по-некачествени храни. Тенденцията, разбира се, не е добра, но е резултат на ценовата конкуренция. 
Последната регулира пазара, но и стимулира производството на некачествени продукти. Има я не само у нас. 
Трябва да повишим и потребителската си култура, като спрем да пазаруваме от пазара стока от хора, представящи се за 
земеделски производители, а на всички ни и е ясно, че те не са такива. 
- Нулевото ДДС отрази ли се по някакъв начин на цените? 
- Мярката даде само някакво облекчение на производителите и ще задържи цените за известен период от време. Има 
шанс да намалее сивият сектор. Потреблението на хляба обаче у нас е постоянна величина и то не може да нарасне. От 
години малките производители на хляб са притиснати до стената и ДДС не им е проблемът. Когато се пипат такива 
всеобхватни данъци, трябва много да се внимава. Можеше и по друг начин да се решат проблемите на 
хлебопроизводителите, като например с директни доставки на ток, без да се пипат пазарните условия. 
Хубавото в момента е, че брашното също поевтинява вследствие на добрата зърнена реколта у нас. Има и относителна 
стабилност на цената на тока за бизнеса, субсидирана от бюджета. Всички тези предпоставки ще намалят рисковете от 
фалити в сектора. Всяка дестабилизация на енергийния пазар на геополитическо ниво ще донесе много проблеми и у 
нас, и в цяла Европа. 
- Високата инфлация повлия ли на търговията на едро с храни? 
- Като цяло търсенето започна да намалява още от лятото на 2021 г. При храните то не може да пада прекалено много, 
защото това са продукти от първа необходимост и имаме доста по-свито търсене спрямо 2020-а, което задържа цените. В 
момента има сериозен сблъсък между търсене и предлагане. От една страна, нестабилните и нарастващи цени на 
енергийните ресурси стимулират инфлацията, а от друга страна, конкуренцията забавя поскъпването. Подобно състояние 
на нещата ощетява производителите, защото маржовете, с които трябва да работят, се свиват прекалено много и в дълги 
периоди им се налагаше да работят без печалба. Пречка за производителите са и тежките паразитни вериги на 
посредниците, които изяждат част от дохода им. Равновесието в момента е резултат от бурното нарастване на цените на 
храните през април и май. Тенденцията не е само у нас, но и в целия свят. 
Най-големите рискове за нарастване на инфлацията са свързани с цените на енергията. Докато те не се успокоят, няма да 
има стабилност на никой пазар, не само на хранителния. 
- Споменахте паразитни посреднически вериги. В търговията на кои продукти у нас те са най-видими и най-дълги? 
- Всичко зависи от начина, по който се дистрибутира определена стока. При част от плодовете и зеленчуците в България 
има недобри търговски практики, където стоката минава дори през 3-4 ръце. Причината е, че нямаме окрупнено 
предлагане както в развитите западни страни, като Белгия, Холандия и Германия. Народопсихологията пречи на нашите 
земеделци да се обединяват и така да са конкурентни на пазара. Да не забравяме обаче, че тези практики в Европа са 
създавани в продължение на 300-400 години и там има традиция и доверие. 
Търговията не е проста работа. Много хора го разбраха от последната добра реколта с череши, които останаха необрани. 
Причината е, че те нямат добра организация на пласмента на продукцията си, защото не са се научили да работят заедно. 
Търговският капитал е по-гъвкав и за да можеш да се конкурираш с него, трябва да създадеш структура. Хората, 
занимаващи се с отглеждане на плодове и зеленчуци, с животновъдство, трудно узряват за съвместна работа. Немалка 
част от нашите производители само чакат някои да дойде да им изкупи, напр. камарите дини от бостана. Големите 
търговски вериги обаче искат опакована стока, която лесно да разтоварят в магазините и да я предложат бързо на 
клиентите. 
Време е и нашите земеделци да започват да се сдружават. В големите западни страни има конгломерати на фермерски 
организации, зад които стоят поне 20 000 малки и големи стопани. Те съответно имат и фабрики за преработка на 
реколтата и стройна организация на пласмента. 
- Какъв е делът на нашия пазар на нашите плодове и зеленчуци? 
- В момента на борсите има много български храни. Не са верни нещата, че няма родно производство. Има дни, когато 
има само наша стока. Предлагат се и български домати, по-евтини от гръцките. Вносът не ни пречи чак толкова. 
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Проблемът е в разни практики на доставки от чужбина без спазване на правилата, които водят до нелоялна конкуренция, 
ощетяваща нашите производители. Затова държавата трябва да вземе необходимите мерки. 
 
√ Дунав пресъхва много бързо и корабоплаването е застрашено 
В някои участъци реката може да се премине и пеша 
Все повече участъци по Дунав пресъхват критично и оголват бреговете. Нивото на реката остава критично ниско, а вече 
близо месец на много места е под кота нула. Някъде реката може да се премине дори пеша. 
Засушаването поставя пред сериозни изпитания корабоплаването по основната водна артерия на Европа. Затрудненията 
засега успешно преодоляват само някои пътнически круизни кораби, които газят много плитко. 
Но нивото на реката край Русе стигна до критично ниво от 55 см под морското равнище и гони рекорда от 2003 г., който е 
- 73 см. Затова и в този участък всякакво корабоплаване е прекратено.  
За да няма заблудени какво означава речно ниво под морското равнище обяснението е следното: "Взима се една 
условна кота нула, от която започва измерването на нивото на реката. Кота нула за Русе е 11.99 м над морското равнище. 
Това обаче не означава, че на кота нула няма никаква вода", казва Александър Каменов, капитан на най-новия български 
круизен кораб "Адора". 
Подобна е картинката и на други места. Днес нивото на Дунав в района на село Гомотарци, Видинско, бе под морското 
равнище (минус 121 см); край Ново село пък е отчетен воден стълб от минус 10 см. 
"Нова ТВ" разпространи клип, заснет с дрон, в който се разкрива нерадостната картина при остров Люляк, близо до Русе, 
който в момента е полуостров. Единият от ръкавите реката е пресъхнал и позволява до острова да се отиде пеша. Има и 
такива, които се възползват от новата ситуация - в момента от дъното на Дунав се копаят инертни материали, а 
пък любители на офроуда са намерили там нови трасета за своите джипове и мотори. 
БТА на свой ред пусна кратък репортаж от един от пресъхналите участъци - при километър 796-и, под "Дунав мост 2", 
където днес бе отчетено ниво на водата от едва 35 сантиметра над морското равнище. 
"Дебелата сянка, която хвърля мостът, е мястото, където човек може да се скрие на хлад. Усещането е странно - от едната 
страна е българският бряг, а само на метри - румънският. На брега, като риби на сухо, стоят рибарски и моторни лодки. 
Рибари се опитват да уловят дунавска риба, но нея я няма в плитките води - разказва БТА. - 61-годишният видинчанин 
Цецо хвърля поредната въдица в пресъхналия Дунав. Споделя, че от години - повече от 40, не е виждал подобно ниско 
ниво на реката. Водата почти я няма, рибата - също. Успява да хване по някой и друг уклей и попчета."  
 
√ Путин забрани на западни банки и енергийни компании да напускат Русия 
Първи в черния списък е Exxon Mobil - акционер в голямото петролно находище "Сахалин-1" 
Руският президент продължава да се намесва брутално в частни икономически отношения. Той издаде нов указ, който 
забранява на западния капитал да продава свои фирми, акции и проекти в Русия. Указът визира два ключови сектора - 
банков и енергиен. "Ветото" е до края на годината.  
Сред засегнатите от акта на Путин са концернът Exxon Mobil и други чуждестранни акционери в петролното находище 
"Сахалин-1", съобщи Bloomberg. Те няма да имат право да се разпореждат с притежанията си до края на годината като 
част от мерките за „защита на националните интереси“, гласи указът, издаден само дни след като Exxon заяви, че води 
преговори за прехвърляне на своя дял от 30% в "Сахалин-1" на друго дружество. Указът на Путин налага същите 
ограничения върху по-малкия петролен проект "Харяга" и редица други руски активи, притежавани или съпритежавани 
от фирми от така наречените „неприятелски държави“, които включват САЩ, Япония и страните от ЕС.  
Руският президент е наредил правителството да подготви списък с още енергийни компании и банки с чуждестранни 
акционери, които могат да бъдат обект на същите ограничения. 
След нахлуването на Русия в Украйна изтеглянето на западните компании от държавата агресор се превърна в 
неудържим процес. Отливът не е само заради санкциите, промените в правилата и многобойните ограничения, има също 
морални и имиджови причини - никой не иска да бъде обвинен, че помага на икономиката на страна, започнала 
вероломна война. 
За банките 
От указа следва, че никой чуждестранен акционер в банка не може да продаде активите си без специално разрешение 
на Путин. Ако някой все пак успее да направи сделка, тя ще се счита  за нищожна, а новият собственик ще бъде лишен от 
"правата, предвидени от законодателството на Руската федерация", следва от президентския указ. 
Списъкът на банките "под запрещение" предстои да бъде определен от правителството и Централната банка. С голяма 
вероятност в него ще влязат най-големите чуждестранни играчи -  Райфайзенбанк, УниКредит и Ситибанк, коментира 
пред Moskowtimes.eu Юрий Беликов, управляващ директор на Експерт РА. Общо трите банки имат активи на стойност 3,5 
трилиона рубли и държат депозити на домакинствата на стойност 264 милиарда рубли. През юли Сitigroup Inc. обяви, че 
обмисля "пълен набор от възможности" за напускане на Русия. 
Сахалинското чудо 
Добивът на  нефт в находището "Сахалин 1" всъщност е спрян още от 15 май  - заради решението на Exxon да се оттегли 
от проекта, обясни "Роснефт" преди дни. Износ на суров петрол от терминала Де Кастри, който обслужва "Сахалин-1", не 
е имало от началото на юни, сочи наблюдението на танкерите в района.  
Exxon оперираше находището "Сахалин-1", което е в експлоатация от 2007 г. Проектът произвеждаше около 227 000 
барела на ден миналата година, използвайки два ледоразбивача, за да поддържат износа дори когато морето замръзне 
през зимата. 
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"Роснефт", която държи 20% от проекта, твърди, че няма информация за преговорите на Exxon за излизане от "Сахалин-
1". 
Санкциите работят 
Производството на руски нефт се свива заради затварянето на пазарите. Русия вече призна, че производството на петрол 
в "Сахалин-1" е спаднало до едва 10 000 барела на ден (bpd) от 220 000 bpd поради санкциите, наложени на Москва.„Към 
момента резервоарите на Де Кастри са пълни на 95%, петролът не се разтоварва (за износ)“, потвърди  "Роснефт". 
 
√ Байдън подписва присъединяването на Швеция и Финландия в НАТО 
Президентът на САЩ Джо Байдън ще подпише протоколите за членство на Швеция и Финландия в НАТО днес, посочват 
от Белия дом, предава БНР. 
Двете страни подадоха молба за присъединяване към НАТО на 18 май, но процесът беше блокиран от Турция, която 
поиска от страните да обявят кюрдските организации за терористични, да екстрадират в Анкара обвинените в тероризъм 
или участие в опита за преврат през 2016 г. и да отменят забраните за оръжие. 
В края на юни, преди срещата на върха на НАТО в Мадрид, Турция вдигна ветото над Швеция и Финландия за членство в 
Алианса. 
Присъединяването на Стокхолм и Хелзинки към НАТО трябва да бъде ратифицирано от всички членове на блока. Досега 
повече от 20 от 30-те страни, които съставляват алианса, са направили това. 
 
√ ФБР претърси имение на Доналд Тръмп 
Агентите издирват незаконно изнесени от Белия дом документи 
ФБР претърси имението на Доналд Тръмп във Флорида, съобщиха световните агенции. Агентите са търсили материали, 
които Тръмп е донесъл със себе си в Мар-а-Лаго, след като е напуснал Белия дом, съобщи New York Times. Ако сред тях 
има документи с класифицирана информация, това би било нарушение на федералните закони. 
При напускането на Белия дом през януари 2021 г. Тръмп взе със себе си 15 кутии с материали. Кутиите бяха върнати в 
Националния архив година по-късно, но агентите са установявали дали в имението има и други документи от Белия 
дом, предаде АП. 
Претърсването се е фокусирало върху района на клуба, където са офисите и личните апартаменти на Тръмп, съобщи CNN, 
отбелязвайки, че личният адвокат на Тръмп Кристина Боб е присъствала. Самият Тръмп обаче е в Ню Йорк. 
Белият дом не е бил предварително уведомен за акцията. Висши негови служители са научили за нея от Туитър, 
твърди New York Times. 
В драматично изявление Тръмп се обрисува като жертва на тъмни правителствени сили. Той не съобщи конкретно какво 
са търсили федералните агенти, а само че домът му във Флорида е „под обсада, нападнат и окупиран от голяма група 
агенти на ФБР“. Според него „подобно нападение може да се извърши само в страни от Третия свят“. „Те дори разбиха 
сейфа ми!  Каква е разликата между това и “Уотъргейт”, където оперативните агенти проникнаха в Националния комитет 
на демократите? Сега демократите нахлуха в дома на 45-ия президент на Съединените щати“, оплака се той. 
През февруари Националната администрация за архиви и архиви поиска да се провери дали бившият президент е 
нарушил федералния закон, изнасяйки документи от Белия дом. Ако някой унищожи или съхранява на 
нерегламентирано място документи с класифицираната информация, може да бъде наказан с до пет години. В средата 
на януари служители на Националния архив откриха 15 кутии с материали на Белия дом в резиденцията на Тръмп в Мар-
а-Лаго. Сред тях бяха кореспонденцията със севернокорейския лидер Ким Чен Ун, която Тръмп описа като „красиви 
писма“, както и ръкописно писмо, което бившият президент Барак Обама беше оставил в Овалния кабинет за своя 
наследник. Тогава Тръмп обяви, че е предал “открито и с желание” документите на националния архив. Но това стана 
повод за започване на разследване срещу него. 
По време на своето президентство Тръмп беше известен с навика си да къса документи, които смята за излишни. 
Неговите помощници наричаха това “неофициална система за архивиране”. Имаше и специална група, която отговаряше 
за възстановяване на документите. 
Унищожаването на документи е нарушение на Закона за президентските архиви, който изисква от Белия дом да 
съхранява всички бележки, писма, имейли и документи, до които президентът се докосне, и да ги изпраща в 
Националния архив за съхранение. 
Срещу Тръмп има още няколко разследвания, включително и за опит за отмяна на президентските избори през 2020 г. и 
за бунта на 6 януари, когато недоволни от изборния резултат нахлуха в Капитолия. 
Акцията на ФБР идва в момент, когато Доналд Тръмп обмисля дали отново да се кандидатира за президент. Веднага след 
като за нея бе официално съобщено, пред имението на Тръмп започнаха да се събират негови привърженици. 
 
3e-news.net 
 
√ Български безпилотни товарни самолети започват карго полети в ЕС тази година 
Българските високотехнологични компании ще бъдат подкрепени още по-активно с всички финансови механизми, 
заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев 
Още до края на 2022 г. ще стартират карго полети с български безпилотни товарни самолети в Средиземноморието, а 
през 2024 г. и в България. Карго полетите на българските дронове ще започнат първоначално в Малта и Италия, като 
постепенно ще се разширява обхватът им. Това стана ясно при посещението на министъра на иновациите и растежа 
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Александър Пулев в “Дронамикс" - български технологичен стартъп, който работи по създаването и оперирането на 
безпилотни самолети за доставки на товари. 
Компанията е разработила собствен дрон, наречен „Черният лебед“, като крайната ѝ цел е да улесни логистиката и 
начина на пренасяне на товари, с доставка още на същия ден. Близо 140 души работят в компанията, от които над 100 в 
България. На срещата беше обсъдена още възможността България да се превърне в карго Хъб, а държавата да играе по-
активна роля в подкрепа на високотехнологични компании за осигуряване на нови пазари. 
„Радвам се, че имам възможност да посетя успешни компании, технологични стартъпи, чието развитие е преминало през 
внедряването на иновации. Ще запазим всички работещи механизми в подкрепа на иновативните и високотехнологични 
български компании и ще опитаме да надградим останалите“, изтъкна министър Пулев. Той допълни, че предстоят още 
посещения на компании, за да получи обратна връзка как да се подобри подкрепата към родните производства. 
Съоснователят на компанията Свилен Рангелов изтъкна от своя страна, че се планира масово производство на карго 
дронове в дългосрочен план в България, като тук със сигурност ще бъде запазен центърът за развойна дейност и 
прототипиране, който компанията развива в последните осем години. Рангелов посочи, че „Дронамикс“ е първата в 
Европа с лиценз за дрон карго авиолиния. 
Министър Пулев подчерта още, че българските високотехнологични компании, които създават добавена стойност в 
икономиката, ще бъдат подкрепени още по-активно с всички финансови инструменти и програми в ресора на 
Министерството на иновациите и растежа, в това число и Плана за възстановяване и устойчивост. Той посочи като 
пример предстоящата Оперативна програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията /ПКИП/, която ще 
осигури подкрепа най-вече на микро, малките и средни компании за близо 3 млрд. лв. „По нея ще бъдат подпомогнати 
високотехнологични стартиращи компании, както и такива в различни етапи на развитието си. Ще се стимулират 
партньорства между малките компании и големи дружества за разработване и внедряване на нови технологии и 
иновации“, допълни Пулев. 
Българският стартъп „Дронамикс“ е основан през 2014 г. от братята Свилен и Константин Рангелови и е единствен и 
стратегически партньор на IATA за безпилотни летателни апарати в целия свят. Компанията е финансирала разрастването 
си през борсата, като вече има над 1000 акционери. Стартира в рамките на инициативата ДЖЕРЕМИ и Фонда Илевън, 
като чрез различни финансови инструменти и бизнес ангели през годините е набрала 20 млн. евро инвестиции. 
Компанията вече подготвя първите полети на карго дрона си, който е с възможност да транспортира 350 кг. товари на 
разстояние до 2500 км., в това число в рамките на един работен ден, до няколко часа. Възможното приложение на 
услугата е в секторите на транспорта, доставките, земеделието, машиностроенето и други. Стартъпът вече притежава 
сертификат за оператор на лека безпилотна авиационна система (UAS) на ЕС (LUC). Лицензът позволява полети на карго 
дронове в ЕС. 
 
√ В КЕВР обсъждат исканото от Булгаргаз 60% увеличение на природния газ 
В КЕВР днес ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление от "Булгаргаз" за 
утвърждаване на цена за август, по която общественият доставчик да продава природен газ. Цената е за крайните 
снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 
"Булгаргаз" вече предложи окончателно цената на природния газ за този месец да стане 297,89 лева за мегаватчас или с 
60 % по-висока от действащата за юли (186,17 лева за мегаватчас). Преди това общественият доставчик подаде заявление 
до КЕВР, в което се предлагаше синьото гориво да се продава за 286,84 лева за мегаватчас или поскъпване от малко над 
54 процента. 
От обществения доставчик обаче актулизираха заявлението си малко по-късно, позовавайки се на повишението на 
цените на европейските газови пазари за доставки през август. 
Заседанието на регулатора ще бъде съпътствано от протестна акция на "Изправи се.БГ", откъдето ще връчат студени 
радиатори на председателя на КЕВР. 
Още преди седмица от КЕВР обявиха, че нямат механизъм, с който съществено да повлияят върху исканото увеличение. 
Тогава възстановеният председател Иван Иванов заяви: 
"Към момента не може да бъде променена тази цена съществено. Ние ще проверим разбира се всички документи, 
съпътстващи заявлението на "Булгаргаз", но нашите правомощия са в две насоки – да проверим дали заявлението е в 
съответствие с дългосрочния договор, в случая – единствено с Азербайджан, и дали са спазени законът, нормативната 
база на Република България в областта на природния газ". 
Решението на комисията ще стане ясно най-късно до 12 август. 
След заседанието на КЕВР за цената на природния газ, от "Изправи се.БГ" ще участват в обществените обсъждания за 
цените на водата в областите Ямбол и Видин, припомня БНР. 
 
√ Повишение с 4.19%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 702.53 лв. за MWh с ден за доставка 9 
август 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 702.53 лв. за MWh с ден за доставка 9 август 2022 г. и обем от 70 772.70 MWh, сочат данните от търговията. Това 
е ръст от 4.19 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 707.54 лв. за MWh, при количество от 37 468.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (33 303.90 MWh) е на цена от 697.52 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 646.91 лв. за MWh и количество от 2617.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 565,63 лв. за MWh (2879 MWh съответно). 
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Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 918.85 лв. за 
MWh (при количество от от 2804.9 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 671.46 лв. за MWh при количество от 2775.8 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 674.26 лв. (344.74 евро) за MWh за 8 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 9 август 2022 г. се повишава до 702.53 лв. за MWh ( ръст с 4.19 %) по данни на БНЕБ или 359.20 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 8 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 693.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 594.01 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: 
 

 
 
√ Слабо покачване на цените на електроенергията в региона за вторник 9 август 
Румънската OPCOM затвори при цена от 360,88 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 368,03 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 360,88 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 9 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 365,13 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 356,64 евро/мвтч. Най-високата цена от 469,80 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя 
ще бъде 289,20 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 73 502,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 9 август ще бъде 368,03 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 164,62 гвтч. Максималната цена ще бъде 469,80 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 12 ч и тя ще бъде 300,42 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 9 август е 360,16 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 363,69 евро/мвтч. Най-високата цена от 469,80 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 
ч тя ще бъде 289,20 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 69 537,1 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 9 август на Словашката енергийна борса е 359,79 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и  тя ще е 469,80 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 289,20 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 352,87 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 469,80 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 12 ч и тя ще бъде 288,85 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 9 август е 355,93 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
355,21 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 39 299,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и 
тя ще достигне 469,80 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 289,20 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 344,87 евро/мвтч на 9 август. Пиковата цена  ще бъде 333,11 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 484 677,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 469,80 евро/мвтч. В 14 ч се очаква и най-ниската цена от 258,94 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар е с най-високи цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 8 август средната 
базова цена за страната е 474,40 евро/мвтч. 
 
√ Европейските фондови пазари затвориха с печалби, а търговците оценяваха отчетите на компаниите 
С най-голям дневен спад затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слаб ръст приключи британският FTSE 100 

https://ibex.bg/
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Европейските борси стартираха новата седмица с растеж, а инвеститорите продължават да следят корпоративни 
резултати и основни икономически данни, преценявайки риска от рецесия, обобщава CNBC. 
В петък европейските фондови индекси завършиха търговията със спад след публикуването на данни за състоянието на 
пазара на труда в САЩ през юли. Броят на работните места в икономиката на САЩ се е увеличил с 528 хиляди през юли, 
повече от два пъти повече от ръста от 250 хиляди, очакван от анализаторите.Безработицата в САЩ падна до 3.5% 
миналия месец от 3,6% месец по-рано, докато анализаторите не очакваха промяна в индикатора. 
Силните данни увеличават вероятността Фед да продължи да повишава агресивно лихвените проценти, казват 
анализатори. 
Августовският индекс на икономическите нагласи на Sentix за еврозоната се повиши слабо спрямо предходния месец, но 
все пак сочи висока вероятност от рецесия в 19-членния валутен блок. „По същия начин, по който котката на Ервин 
Шрьодингер беше едновременно мъртва и жива, световната икономика може едновременно да е в рецесия и да не е – 
поне не още“, каза глобалният икономист на HSBC Джеймс Померой. По неговите думи, през последния месец 
объркващите сигнали не станаха по-ясни, като второто тримесечно свиване на БВП на САЩ е в противоречие с по-
стабилните месечни данни. „Изненади в посока нагоре към данните за БВП в Европа и редица публикации, които 
предполагат, че потребителите продължават да харчат въпреки неблагоприятната им перспектива“, уточни Померой. 
Инвеститорите вече насочиха вниманието си към данните за инфлацията в САЩ, които ще бъдат публикувани в ранния 
следобед в сряда. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се повиши с 0.51%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-висок ръст беше испанския IBEX 35 (+0.82%), следван от френския CAC 40 (+0.61%“, британския 
FTSE 100 (+0.38%), германския DAX (+0.36%), италианския FTSE MIB (+0.12%). Следобед възходящият тренд не само се 
запази, но се и ускори за някои индикатори. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слаб ръст приключи 
британският FTSE 100. 
Siemens Energy започна процес на преструктуриране на бизнеса в Русия, съобщиха от компанията при представяне на 
отчета си за 3-то тримесечие на фискалната 2022 г. (април-юни). Германската компанията очаква преструктурирането да 
приключат до края на фискалната 2022 г. Очакванията са в края на фискалната 2022 г. Siemens Energy да загуби около 400 
милиона евро приходи от операции, свързани с Русия. От 2023 г. компанията не очаква сериозни негативни финансови 
последици, се казва в презентацията пред инвеститорите. След тази новина цената на акциите на Siemens Energy се 
понижи с 103%. 
Нискотарифната авиокомпания Ryanair е готова да обжалва "неоснователната" глоба от унгарската агенция за защита на 
потребителите, съобщи авиокомпанията в понеделник, след което цената на акциите се понижи с 0.23%, но следобед 
настъпи обрат и в крайна сметка книжата затвориха с дневен ръст от 0.95%. От „Ройтерс“ уточняват, че в компанията не е 
получено известие за такава глоба, но в унгарски медии пише, че санкцията е в размер на 300 милиона форинта (780 000 
долара). 
На дъното общия индекс на „сините чипове“ слязоха акциите на британската медийна компания Future, които се 
понижиха с 5.15%. 
Сред компонентите на индекса Stoxx 600 с най-висок ръст беше базираната в Швеция енергийна компания Orron Energy 
AB, която представи много добри шестмесечни резултати, след което акциите поскъпнаха с 8.30%. 
Сред печелившите бяха и книжата на британския доставчик на финансови услуги Hargreaves Lansdown, които поскъпнаха 
със 7.20%, след като анализаторите на Deutsche Bank повишиха целевата пазарна цена на компанията. 
Котировките на акциите на Veolia Environnement SA нараснаха с 2.00%. Френският ютилити оператор обяви, че продава 
Suez Recycling and Recovery UK Group за 2.4 милиарда евро на австралийската Macquarie Asset Management, съобщи 
компанията чрез борсата в Париж. 
 
√ Укрепването на рублата предизвиква главоболие за останалите в Русия чужди банки 
Парадоксално, но скокът на цената на руската валута доведе чуждестранните банки почти до  отчаяние. Поради 
укрепването на руската валута цената на активите расте бързо и продажбата им става невъзможна  
Не се случва често банкерите да се объркват от растящите печалби, нормалното е обратното, да са доволни, обобщава 
„Блумбърг“ и цитира ръководителя на австрийската банка Raiffeisen International Йохан Щробл, който казва с нескрито 
безпокойство, че е притеснен от изключително високите приходи от бизнеса на банката в Русия. 
„Разбира се, ние сме доволни от силните резултати... имаме необичайно големи постъпления от Русия и виждаме 
безпрецедентно укрепване на рублата спрямо еврото“, каза Щробл тази седмица по време на видеоконферентна връзка 
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след представяне на резултатите от второ тримесечие. „Но ще направя всичко по силите си, за да ви преведа покрай 
опасни подводни камъни.“ 
Укрепването на рублата предизвика и друго усложнение, което пречи на банките да напуснат Русия. Компаниите, които 
решиха незабавно да напуснат тази страна след началото на специалната й операция в Украйна, претърпяха сериозни 
загуби. Френската кредитна банка Societe Generale SA потвърди в сряда, че нейните загуби преди облагане с данъци 
поради оттеглянето възлизат на 3.3 милиарда евро през второто тримесечие. 
Тези, които действаха по-малко прибързано, видяха повишаване на доходността си в Русия и печалбите поради 
укрепването на местната валутата. Въпросът е дали банките ще се изкушат да забавят ликвидационната продажба или да 
запазят бизнеса си в Русия, въпреки санкциите. Честно казано, това е невероятно. Ако действат бързо, могат да се 
разминат с по-малко загуби. Но краят на руската спецоперация не се вижда и в тези условия те все още са решени да 
напуснат Русия. Политическият и регулаторен натиск не е изчезнал, въпреки че общественият интерес е намалял и 
финансовите рискове могат да нараснат отново много бързо. 
Но сега руските активи в банките поскъпват толкова бързо, че е невъзможно да бъдат продадени. Citigroup Inc. намалява 
заемите и изхвърля клиенти, продавайки активи за 3.1 милиарда долара през второто тримесечие, съобщи банката  
миналия месец. Но движението на цените все пак добави 3.6 милиарда долара към останалите руски активи, което 
представлява нетно увеличение от 500 милиона долара за които трудно ще се намери купувач на реални цени. 
Raiffeisen, която има най-голям бизнес в Русия спрямо активите си, намали отпускането на заеми с 22% през второто 
тримесечие, но активите й все пак нараснаха с 3.1 милиарда евро. Всичко това се обяснява с факта, че руската валута през 
второто тримесечие на тази година се повиши спрямо долара и еврото с около 40%. 
Но чрез намаляване на кредитирането в местна валута и фокусиране върху премахването на най-рисковите клиенти, 
банките намаляват потенциалните загуби, свързани с напускането на Русия. Citigroup съобщи, че е намалила загубите от 3 
милиарда долара в края на първото тримесечие на 2 милиарда долара през следващото. 
При италианската банка UniCredit картината е по-сложна. През второто тримесечие кредиторът намали отпускането на 
заеми в местна валута с 2.7 милиарда евро, но поскъпването на рублата увеличи стойността на активите на банката в 
руския бизнес от 2 на 3.5 милиарда евро. В резултат на това банката успя да намали загубите от напускането на Русия с 
около 400 милиона евро, свеждайки ги до 3.5 милиарда. 
Италианската банка получи и сериозно увеличение на руските печалби. И тъй като други подразделения на UniCredit 
също се представиха добре, загубите й в Русия са много по-малък дял от капитала днес. „Вярваме, че рязката промяна 
през второто тримесечие потвърждава правилността на плана на UniCredit да не продава клона си в Русия на всяка цена – 
за разлика от решението на Societe Generale“, пише анализаторът на „Блумбърг“ Томаш Ноцел. 
Значителният ръст на приходите на UniCredit и Raiffeisen в Русия се дължи не само на укрепването на валутата, но и на 
възстановяването на местния бизнес, както и на факта, че руснаците и руските компании започнаха да се обръщат по-
често към чуждестранни банки за откриване на депозити и обмяна на валута, виждайки в тях по-сигурна алтернатива на 
руските институции. 
И трите банки (UniCredit, Raiffeisen и Citigroup) продължават да настояват, че все още търсят начини за излизане от 
страната. Но за тях е трудно да намерят приемлив купувач, а санкциите и държавните интереси в Русия и извън нея също 
създават сериозни и непредвидими пречки. 
Но банките трябва да намерят изход от тази ситуация и да намалят присъствието си в Русия, въпреки очевидното 
възстановяване на бизнеса им в страната и нарастващите печалби. О друга страна, руската икономика отслабва и се 
насочва към дълбока рецесия през 2023 г., което прави по-рисковано оставането в Русия. За Raiffeisen, обаче, това няма 
особено значение, тъй като нейната "дъщеря" в Русия е с отделна капитализация и е предимно изолирана от самата 
австрийската банка. 
Освен това, укрепването на рублата не е много надеждно. Заради санкциите, търговията с тази валута е слаба. Дори ако 
конфликтът в Украйна приключи и нормализирането на отношенията между Европа, САЩ и Русия започне (въпреки че 
подобно твърдение е много оптимистично), рублата може отново да се срине. Едно добро тримесечие все още не е 
причина за рисково преразглеждане от страна на банките на дейността си в Русия, обобщава „Блумбърг“. 
 
Мениджър 
 
√ МВР ще вложи целия си ресурс срещу купения вот на изборите, включително СРС-та 
МВР ще използва целия наличен ресурс срещу купения вот на изборите, включително специални разузнавателни 
средства.  Целта е да бъдат заловени и съдени хората, които стоят зад схемите за купуване на гласове. Това заяви в ефира 
на Нова телевизия служебният министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.   
"Полицията натрупа значителен опит. Амбицията на новото ръководство е да се установят лицата, които стоят зад 
купуването на гласове. Нашата цел е тези хора да си понесат отговорността. Това ще бъде истинската превенция. Ще 
впрегнем по-голям ресурс при употребата на СРС-та", каза той. 
По думите му МВР и Прокуратурата не бива да воюват, защото резултатът от това се отразява на българските граждани. 
Демерджиев поясни, че няма личен конфликт с Иван Гешев. Според него обаче той не е подходящ за позицията на главен 
прокурор. 
Демерджиев направи коментар и за конфликта на "Капитан Андреево". "МВР не може да изсипе два автобуса с 
Жандармерия, да превземе ГКПП "Капитан Андреево" и да наложи ред там. Всяко действие на министерството, под мое 
ръководство, ще бъде мотивирано от изискването да се спазва законът. Пунктът е на държавата, отдаде се под наем на 
частно дружество. Между БАБХ и дружеството са възникнали редица взаимоотношения. Има издадени множество 

https://nova.bg/news/view/2022/08/09/378927/%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%BC%D0%B2%D1%80-%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%80%D1%81-%D1%82%D0%B0/
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административни и съдебни актове. МВР не може да бъде арбитър в този спор. Актовете са наслагани един върху друг и 
компетентен орган да реши спора е съдът", каза Демерджиев.  
"Мисля, че жалоните във външната политика, които се поставят, са далеч от противопоставянията, които се налагат 
напоследък в обществеността. Не виждам да се следва политика, различна от ангажиментите на страната ни, като член 
на ЕС и на НАТО. Всеки има различни виждания как да се провежда една политика. Не може всички правителства да имат 
еднакъв подход. Категорично жалоните са тези и не виждам те да не се следват. Напротив, точно обратното е. Не бих 
участвал в нещо, което е против моите принципи”, поясни той. 
По думите му, вътрешното министерство е било длъжно да въведе ред на пункта, защото напрежението е ескалирало. 
"Стигна се до заплахи. Двете страни се опитаха да решат спора на терен, а не в съда. Имаше моменти, в които там в едни 
и същи помещения имаше служители на БАБХ и над 30 лица, оторизирани от частното дружество", каза още министърът. 
Затова се наложило проверка на дописките които са издавани от директора на "Гранична полиция". "В края на 2021 г. в 
период, когато е назначаван новият директор на Агенцията по безопасност на храните, буквално от едната страна застава 
той, а от другата страна се сключва договор с пълномощник още 10 години да се полза обектът. Тогава не е упражнен 
нужният контрол. Впоследствие юридическите действия на БАБХ не са докрай прецизни. Това доведе до ситуацията. 
Заедно с още няколко ведомство сме набелязали следващите правни стъпки, за да може проблемът да бъде решен", 
каза още Демерджиев. 
Относно КПКОНПИ, вътрешният министър изрази мнение, че не е бил избран председател заради липса на политическа 
воля. "Визирам субектите, които имаха мнозинство в коалицията. Между тях не се получи единомислие по този въпрос", 
каза Демерджиев. 
 
√ Антиинфлационните мерки: У нас и по света 
Отговорът на инфлацията е различен в страните членки на ЕС - от субсидиране на сметките за електричество до 
държавна подкрепа за подмяна на електроуредите в дома и замяна на дизелови и бензинови автомобили с 
електрически. Къде сме ние? „Предстои да оценим доколко силно дискусионните решения за нулево ДДС на хляба или 
25 ст. отстъпка за литър гориво са адекватни и водят до осезаем ефект за разполагаемия доход на 
домакинствата”, коментира Владимир Дончев от Института за пазарна икономика. Решенията на българското 
правителство той съпоставя с разнообразните инициативи в други европейски страни, по-специално тези, свързани 
с горивата и транспорта. 
Германия намали цената на месечната карта за обществен транспорт на 9 евро. Тази мярка е временна, като нейната цел 
е да даде алтернативна възможност за пътуване и съответно за намаляване на разходите за автомобилни горива. 
Критиците на мярката са притеснени, че мрежата на обществения транспорт не е готова да поеме увеличения поток от 
пътници. Данните на Германската статистическа служба (Destatis) сочат, че през второто тримесечие на 2022 г. броят на 
пътуващите на къси разстояния с железопътен транспорт се е увеличил със 74% спрямо миналата година, а 
пътникокилометрите са се удвоили. Трафикът се дължи на облекчаването на мерките против COVID-19 и по-ниската цена 
на месечния абонамент за обществен транспорт от началото на юни. 
Правителството намали и данъчната тежест върху бензина с 30 цента, а върху дизела – с 14 цента на литър. Това 
намаление се очаква да се прехвърли към потребителите. Кабинетът финансира със 177.5 млрд. евро дейностите за 
енергийната сигурност, климата и намаляването на разходите за енергия. Част от този пакет е премахването на таксата за 
домакинствата по Закона за ВЕИ, с която се финансираше развитието на слънчеви, вятърни, водни и електроцентрали на 
биомаса. Правителството счита, че премахването на таксата ще облекчи годишните сметки на четиричленно семейство с 
300 евро спрямо тези от миналата година. 
Друга мярка от този пакет са инвестициите в енергийно ефективни сгради и модернизирането на стари.  Ограничаването 
на потреблението на енергия за отопление и вентилация се очаква директно да свали съответните режийни разходи. 
Променя се и данъчното облекчение за пътуване до работното място при по-дълги разстояния – от 35 до 38 цента на 
километър за разстояние над 20 км дневно (запазва се облекчението от 30 цента на км за първите 20 км транспорт от 
дома до работното място). 
Швеция намали акциза върху горивата до минималния разрешен в ЕС от 1 юни до 31 октомври 2022 г. За да ограничи 
ефекта от нарастването на цените, правителството въведе еднократно компенсаторно плащане за собствениците на 
личен автомобил в размер на 1000 шведски крони (96.1 евро). Ако лицето живее в селски район, компенсацията е 1500 
крони (144 евро). 
Онези, които искат да купят електрически автомобил, получават 70 000 крони (6720 евро) субсидия, като част от 
политиката за намаляване на  зависимостта от изкопаемите горива. Подобно на Германия, Швеция въведе нови правила 
за определяне на размера на данъчното облекчение за пътни разходи единствено на база на разстоянието до работното 
място на човек, без да е обвързано от вида транспорт и цената му, от 1 януари 2022-а. Очаква се броят на хората, които 
ще се възползват от мярката да се увеличи с 260 000 души. 
Задължението за намаление на нивата на парниковите газове от дизел и петрол ще бъдат замразени на тези от 2022 г. 
Това означава, че отпада задължението производителите на дизелово гориво и бензин да увеличават дела на 
добавените биогорива. 
Франция субсидира с 0.18 евро всеки литър гориво. Към тях френската петролна компания TotalEnergies добавя още 20 
евроцента под натиска на френската опозиция, която предлага допълнително данъчно облагане на свръхпечалбите на 
компанията. По този повод министърът на финансите Бруно льо Мер изтъкна: „Предпочитам парите да отиват в 
джобовете на потребителите, отколкото в джобовете на държавата. Предпочитам този жест на Total пред поредния 

https://www.destatis.de/EN/Press/2022/08/PE22_333_461.html;jsessionid=538712A0BF60DE7E7145F75DB8221ACB.live732
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данък в една страна, която и без това е затрупана с данъци“. Субсидията влиза в сила от 1 септември и ще бъде 
последвана от още едно намаление на цената с 10 цента от ноември до края на годината. 
Испания намали цената на горивата с 0.20 евро на литър. Отстъпката е отговор на протестите на шофьори на камиони, 
които водят до прекъсване на веригата на доставките и спиране на производството в някои компании. По-голямата част 
от отстъпката (0.15 евро) е държавна субсидия, а останалите 0.05 евро се покриват от бензиностанциите. Това 
разпределение важи само за компании с оборот над 750 млн. евро, а  за дребните  търговци на горива испанското 
правителство покриви цялата отстъпка. Друга мярка, която влиза в сила, е намаление от 30% (в Каталуня - 50%) на цените 
на превозните документи за градски транспорт. Част от същата мярка е и въвеждането на безплатен сезонен билет за 
извънградски и регионални влакове. Програмата ще продължи от 1 септември до края на годината. От нея ще се 
възползват най-вече хората, които живеят край Мадрид и Барселона, които ежедневно пътуват с железниците за работа 
или обучение и формират близо 80% от общия пътникопоток на цялата извънградска железопътна мрежа в Испания. 
Ирландия поставя фокус върху осигуряването на местно електричество. За тази цел се въвежда т.нар. Схема за 
подпомагане на ВЕИ. Предстои провеждането на поне пет търга с цел да осигурят пътища за развитието на 
възобновяемите енергийна източници с възможно най-новите технологии. Ирландия увеличава лимита на заемите за 
EirGrid, за да укрепи националната си мрежа. Очаква се това увеличение да подпомогне завършването на 
интерконектора между Франция и Ирландия – Celtic Interconnector. Той ще бъде първата енергийна връзка на страната с 
континента. Тя ще даде сигурност на доставките за потребителите, както и по-гъвкав обмен на енергия между Европа и 
Ирландия. 
„Проблемът с рязкото и многократно повишение на цените на енергоносители и течни горива за транспорта няма едно 
общоприето или безспорно решение. Много от държавите в ЕС се борят с високите цени чрез намаляване на данъчната 
тежест за определени горива, ценови тавани и директни парични помощи. Други пък се опитват да отклонят търсенето от 
стоките и услугите с най-голямо поскъпване или дават добавки към доходите или данъчни облекчения за работещите”, 
заключава Дончев. Според икономиста от ИПИ, този своеобразен естествен експеримент ще позволи след време да 
сравним и оценим ефектите на различните подходи върху поведението на фирми и потребители. 
 
√ Борсите в Европа се възстановяват от петъчните загуби 
Водещите индекси на европейските фондови борси записаха повишения в ранната търговия в понеделник , подкрепени 
от цикличните акции и акциите на растежа, след като регистрираха понижения миналата седмица, когато добрите данни 
за новите работни места в САЩ допринесоха за възобновяване на опасенията от агресивно повишаване на лихвените 
проценти от Федералния резерв. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,27 пункта, или 0,52%, до 437,99 пункта, след като в петък сложи 
край на серия от две поредни седмични повишения. Чувствителните на икономическите резултати сектори на минно-
добивните и на индустриалните компании (SXPP), финансовите услуги (SXFP) и автомобилостроителите (SXAP) поведоха 
възхода в понеделник, отчитайки ръст от 0,48%, 1,13% и 0,85%. Ориентираният към растежа сектор на технологични 
акции (SX8P) пък напредна с 1,22%. 
Немският показател DAX се повиши с 62,18 пункта, или 0,46%, до 13 636,11 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 записа ръст от 26,56 пункта, или 0,36%, до 7 466,3 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 54,62 
пункта, или 0,84%, до 6 526,97 пункта. 
Фокусът на борсите се измества към ключови данни за инфлацията в САЩ, които ще бъдат публикувани по-късно тази 
седмица, след като в петък данните показаха голямо увеличение на заетостта в САЩ, което помрачи надеждите, че 
Федералният резерв може да се откаже от ново голямо повишение на лихвените проценти, насочени към укротяване на 
нарастващата инфлация. 
След като приключи юли с печалба от над 7%, този месец STOXX 600 изпитва затруднения да удължи ръста си поради 
притесненията свързани с лошите икономически данни, нарастващото геополитическо напрежение и опасенията, че по-
високите лихвени проценти могат да насочат икономиката към рецесия. 
„По-ниските спестявания на домакинствата подкрепят потребителските разходи. В резултат на това може да има „меко 
кацане“ за икономиката, но рискът от спад остава“, каза Марк Хефеле, главен инвестиционен директор в UBS Global 
Wealth Management. 
Акциите на френската компания за комунални услуги Veolia поскъпнаха с 0,83%, след като потвърди, че ще продаде 
бизнеса на Suez за управление на отпадъците в Обединеното кралство на австралийската Macquarie Group Ltd за около 
2,4 млрд. евро. 
Цената на книжата на Siemens Energy се понижи, след като германската енергийна компания предупреди за по-голяма от 
очакваната нетна загуба през 2022 г. заради разходи около преструктурирането на нейния бизнес в Русия. 
Акциите на Richemont поскъпнаха с 1,24%, след като компанията за луксозни стоки поиска от акционерите да отхвърлят 
кандидат от Bluebell Capital Partners като представител на обикновените акционери и призова да се обявяват против това 
той да бъде избран за нов член на борда на директорите на компанията. 
Смесени резултати в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса не намериха единна посока в петък след волатилна сесия, при която 
по-добрите от очакваното данни за новите работни места в САЩ накараха инвеститорите да се замислят за това каква ще 
бъде реакцията на Федералния резерв в към силния пазар на труда, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 76,65 пункта, или 0,23%, до 32 803,47 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 6,75 пункта, или 0,16%, до 4 145,19 пункта. Индексът на 
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високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 63,02 пункта от стойността си, или 0,5%, достигайки ниво от 12 657,56 
пункта. Въпреки това S&P 500 и Nasdaq записаха седмичен ръст в първата седмица на август. 
Загубите бяха компенсирани от банковите акции, които се повишиха с надеждата, че увеличението на лихвените 
проценти ще продължи със силно темпо. Енергийните акции също поскъпнаха, но технологичните компании 
регистрираха спад. 
До тези резултати се стигна, след като Бюрото по трудова статистика  на САЩ съобщи, че американската икономика е 
създала 528 хил. работни места извън селскостопанския сектор през месец юли, докато нивото на безработица е 
спаднало с 0,1% до 3,5%, връщайки се на 50-годишния си минимум, който бе достигна за последно през февруари 2020 г. 
Прогнозите на анализаторите, анкетирани от Dow Jones, бяха за съответно 258 хил. нови работни места и ниво на 
безработица от 3,6%. Растежът на заплатите също се увеличи, тъй като средните почасови доходи скочиха с 0,5% за 
месеца и 5,2% спрямо същия период на предходната година. Това е знак, че високата инфлация все още е проблем. 
Акциите започнаха търговията с лек спад след публикуването на доклада за работните места, въпреки че той изглежда 
показа, че икономиката не е в рецесия въпреки двете поредни тримесечни свивания. Икономистите смятат, че 
създаването на работни места ще започне да се забавя, тъй като Федералният резерв повишава лихвените проценти, за 
да охлади инфлацията, достигнала най-високото си ниво от повече от 40 години. Това означава, че Фед може да действа 
по-агресивно на следващите се заседания. 
Докладът за работните места от петък е ключов, тъй като е един от двата, които централната банка ще види, преди да 
реши колко да повиши лихвените проценти на заседанието си през септември. Търговците вече залагат на по-твърда 
позиция от Фед. Политиците ще имат още един доклад за работните места и още два индекса на потребителските цени, 
които да претеглят, преди централната банка да вземе следващото си решение за лихвените проценти. 
Ръст в Азия 
Водещите индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в понеделник, като на 
червено остана пазара в Хонконг, след като технологичните акции го повлякоха надолу, предаде Си Ен Би Си. 
Хонконгският бечмар Hang Seng се понижи със 156,17 пункта, или 0,77%, до 20 045,77 пункта. Акциите на технологичните 
компании Alibaba и JD.com поевтиняха съответно с 4,41% и 3,26% 
Цената на книжата на авиопревозвача Cathay Pacific се повиши с 1,42%, след като властите в града заявиха, че 
карантината в хотел за посетителите на Хонконг ще бъде намалена от 7 на 3 дни, въпреки че ще има период на 
наблюдение от 4 дни след нейното изтичане. 
В континентален Китай показателят Shanghai Composite отчете ръст от 9,91 пункта, или 0,31%, до 3 236,93 пункта, докато 
Shenzhen Componentе напредна със 17,21 пункта, или 0,79%, до 2 183,22 пункта. През уикенда стана ясно, че износът на 
Китай в доларово изражение е нараснал с 18% на годишна база през юли, надминавайки прогнозите за увеличение с 
15%. Вносът се е увеличил с 2,3%, което е по-малко от очакваните 3,7%. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира ръст от 73,37 пункта, или 0,26%, до 28 249,24 пункта. 
Южнокорейския бенчмарк Kospi се повиши с 2,3 пункта, или 0,09%, до 2 493,1 пункта. Акциите на производителя на 
чипове SK Hynix поевтиняха с 2,23%, след като Korea Herald съобщи, че корейския град Йоджу иска по-голяма парична 
компенсация в замяна на това да позволи на компанията да построи тръбопроводи, които да транспортират големи 
количества вода до неин завод в друг град. 
Австралийският измерител ASX 200 напредна с 5 пункта, или 0,07%, до 7 020,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 1,76 пункта, или 0,29%, до 606,68 пункта. BGBX40 се понижи с 0,36 пункта, или 0,25%, до 141,34 
пункта. BGTR30 напредна с 0,82 пункта, или 0,11%, до 737,68 пункта. BGREIT записа ръст от 0,06 пункта, или 0,03%, до 
186,04 пункта. 
 
√ Еврото се търгува за 1,0194 долара 
Курсът на еврото днес се промени слабо, оставайки под прага от 1,02 долара, съобщиха германски финансови издания.  
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0194 долара, почти 
колкото и снощи. 
Европейската централна банка определи вчера следобед референтен курс на еврото от 1,0199 долара. 
 
√ ЕЦБ започна да изкупува облигациите на по-слабите икономики в еврозоната 
Европейската централна банка (ЕЦБ) започна да изкупува държавни облигации за милиони евро от най-уязвимите страни 
в еврозоната, пише вестник Financial Times (FT). 
Така ЕЦБ иска да подкрепи държавите в период на икономическа нестабилност и повишения на лихвените проценти. 
През юни и юли Европейската централна банка е инвестирала общо €17 милиарда в пазара на държавни облигации на 
Испания, Италия и Гърция. В същото време обемът на държавните облигации на Германия, Франция и Холандия е 
намалял с €18 милиарда поради изтичане на падежите им. 
„Изглежда ЕЦБ проявява значителна активност, като реинвестира почти всичките си приходи от ключови страни в 
периферията“, каза Фредерик Дюкрозе, ръководител на отдела за макроикономически анализи в Pictet Wealth 
Management. 
В края на юли пресслужбата на регулатора съобщи, че Управителният съвет на ЕЦБ е решил да повиши три ключови 
лихвени ставки. Основният лихвен процент беше увеличен за първи път от юли 2011 г. до 0,5%, лихвеният процент по 
депозитите - до 0%, а лихвеният процент по краткосрочните кредити - до 0,75%. 
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√ Цената на газа в Европа спадна под 2000 долара за 1000 куб. метра 
Цената на природния газ в Европа спадна под 2000 долара за 1000 кубични метра за първи път от края на юли. Това 
показват данни от Лондонската междуконтинентална борса ICE, цитирани от ТАСС.  
Септемврийските фючърси на хъба Те Те Еф (TTF) в Нидерландия понижиха стойността си до 1987 долара за 1000 кубични 
метра или 188,25 евро за мегаватчас.  
От началото на деня газът е поевтинял с 2,5 на сто.  
Междувременно в Комисията за енергийно и водно регулиране днес се провежда открито заседание, на което се 
обсъжда предложението на "Булгаргаз" природният газ да поскъпне с 60% този месец, като заседанието е съпътствано от 
протестна акция на "Изправи се.БГ". Решението на КЕВР ще стане ясно най-късно до 12 август. 
 
√ Леко поскъпване на петрола на фона на предложенията за ядрена сделка между САЩ и Иран 
Цените на петрола се повишиха леко в ранната търговия във вторник, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,09 долара, или 0,09%, до 96,74 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,11 долара, или 0,12%, до 90,87 долара за барел. Предходната сесия и 
двата бенчмарка отчетоха ръст от около 2%. 
„Призракът на ядрена сделка между САЩ и Иран продължава да витае над пазара“, коментираха анализаторите на ANZ 
Research в бележка. 
Късно в понеделник Европейският съюз представи "окончателен" текст за съживяване на ядрената сделка с Иран от 2015 
г., очаквайки одобрение от Вашингтон и Техеран. Високопоставен служител на ЕС каза, че окончателно решение по 
предложението се очаква в рамките на няколко седмици. 
„Макар че подробностите около сроковете възобновяване на износа на петрол от Иран остават несигурни, дори ако 
споразумението бъде съживено, със сигурност има възможност Иран да увеличи износа на петрол сравнително бързо“, 
каза анализаторът на Commonwealth Bank Вивек Дар в бележка. 
Според ДарИран може да увеличи износа си на петрол с 1 милион-1,5 милиона барела на ден, или до 1,5% от световното 
предлагане, за шест месеца. 
„Съживяването на ядреното споразумение от 2015 г. вероятно ще доведе до рязък спад на цените на петрола, като се 
има предвид, че пазарите вероятно не вярват, че ще бъде постигнато споразумение“, каза Дар. 
Въпреки това признаците, че търсенето може да не е намаляло толкова, колкото се опасяваха анализаторите, които бяха 
изненадани от  по-силните от очакваното търговски данни от Китай през уикенда и изненадващото ускоряване на 
растежа на работните места в САЩ през юли. 
Пазарът на петрол остава под натиск напоследък поради опасенията от глобална рецесия, като цените на Брента 
претърпяха най-големия си седмичен спад миналата седмица. 
Китай, най-големият вносител на суров петрол в света, е внесъл 8,79 милиона барела на ден суров петрол през юли, 
което е с 9,5% по-малко в сравнение година по-рано, но повече от обемите на внос през юни, според данните на 
китайските митници. 
Търговците също ще следят за седмичните данни за петролните запаси в САЩ, първо от Американския петролен институт 
във вторник и след това от Администрацията за енергийна информация в сряда. 
Петима анализатори, анкетирани от Ройтерс, очакват запасите от суров петрол да са намалели с около 400 000 хил, а 
запасите от бензин също да са намалели със същия обем през седмицата до 5 август. 
 
√ Китайският IPO пазар кипи от оживление. Вече е по-голям от американския и европейския, взети заедно 
От Лондон до Хонконг, първичните публични листвания почти пресъхнаха в големите финансови центрове в света 
тази година. Пазарът в Китай обаче кипи от активност, пише Блумбърг. 
Стойността на първичните публични предлагания на континенталните борси в Китай е достигнала 57,8 млрд. долара през 
тази година – рекорден размер за подобен период, сочат данните на Блумбърг. От началото на годината на пазарите в 
Континентален китай са били осъществени пет IPO-та на стойност над 1 млрд. долара, като още едно е на път. За 
сравнение, от началото на годината в Ню Йорк и Хонконг е осъществено по едно такова първично публично предлагане, 
а в Лондон – нула. От началото на годината общата стойност на IPO-тата в САЩ е 19,1 млрд. долара, в Европа – 9,9 млрд. 
долара и в Хонконг – 4,9 млрд. долара. За същия период през 2021 г. IPO пазарът на континентален Китай е бил на 
стойност 40,2 млрд. долара в сравнение с 234,7 млрд. долара за САЩ, 62,7 млрд. долара за Европа и 33,2 млрд. долара за 
Хонконг. 
IPO пазарът в Китай се противопостави на насрещни ветрове като нарастващите лихвени проценти и страховете от 
рецесия в САЩ, които доведоха до набиране на големи капиталови средства на други места до фактически застой. 
Предложенията в азиатската икономика, чиято парична политика се различава от тази на Федералния резерв на САЩ, са 
до голяма степен насочени към местни инвеститори. 
Според някои наблюдатели на пазара ръстът на листванията се дължи и на притесненията, че икономическите условия 
могат да се влошат по-късно през годината, тъй като избухването на нов огнища на коронавирус кара Пекин да се 
придържа към стриктната си политика за нулев COVID. Висши китайски представители вече сигнализираха за смекчаване 
на официалната цел за икономически растеж от 5,5%, намалявайки оптимизма за възстановяването. 
„Компаниите имат по-голяма готовност за осъществяване на първично публично предлагане, защото виждат първата 
половина като по-добър времеви прозорец за борсов дебют, отколкото бъдещето“, каза Шен Менг, директор в 
инвестиционната банка Chanson & Co. 



19 

 

Вторичен пазар 
Тъй като компаниите бързат да дебютират на борсата, делът на Китай в глобалните приходи от IPO се е утроил до 44% 
тази година спярмо 13% в края на 2021 г., сочат данни, събрани от Блъмбърг. 
По-доброто представяне на новотъргуваните акции също е привличащо за кандидатите за листване. Акциите на IPO в 
континенталната част на Китай са нараснали средно с 43% тази година спрямо цената им на листване. За сравнение, в 
Хонконг се наблюдава спад от 13%. 
Междувременно китайският референтен индекс CSI 300 падна с около 16% от 31 декември насам, което го прави един от 
най-лошо представящите се показатели сред основните глобални фондови измерител,тъй като инвеститорите трябваше 
да се вземат предвид ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19, задълбочаващата се криза в 
сектора на недвижимите имоти и продължаващата репресии срещу интернет гигантите. 
Разбира се, продажбите на нови акции дължат част от силното си представяне на факта, че оценката по време на IPO е 
ограничена от местните правила. Това обикновено оставя някои печалби на масата за новодошлите. Понякога това води 
до лошо представяне, но тези случаи са рядкост. 
Някои от сделките, които увеличиха популярността в Китай, имат политически нюанси. Доставчикът на 
телекомуникационни услуги China Mobile Ltd. и енергийният гигант CNOOC Ltd., държат двете най-големи IPO-та за 2022 г. 
И двете компании дебютираха на борсата у дома, след като бяха изгонени от САЩ заради включването им в черен списък 
по време на президентството на Доналд Тръмп. В Китай те набраха съответно 8,6 милиарда долара и 5 милиарда долара 
и се търгуват доста над котировките си. 
„Китай е отделен пазар от останалия свят. Нещо, което е уникално сред китайските инвеститори, са тези патриотични 
сделки“, каза Ке Ян, ръководител на изследванията в DZT Research в Сингапур. „Купуването на акции, които помагат на 
Китай да бъде по-независим от останалия свят и да устои на транзакции от САЩ, е нормално.“ 
Любов към технологиите 
Като цяло обаче технологичният сектор е един от най-натоварените за продажби на нови акции в Китай. Търсенето на IPO 
на производителя на компютърни компоненти Hygon Information Technology Co. на стойност 10,8 млрд. юана (1,6 
милиарда долара) надвишава предлаганата сума 2000 пъти. Приемането на поръчки започна на 3 август, точно когато 
посещението на председателя на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси в Тайван разтърси световните 
пазари. 
Акциите на полупроводници на производител на продукти за цифрово съхранение и производител на чипове скочиха, 
след като дебютираха в континенталната част на Китай в петък. Заедно техните първични предлагания набраха 1,1 
милиарда долара. 
Голяма част от акциите, които сега излизат на пазара в Китай, „са от технологичния сектор, които инвеститорите 
изглеждат нетърпеливи да купуват, като се има предвид фокусът върху изграждането на собствени технологични 
способности“, коментира Браян Фрейтас, анализатор за независимата изследователска платформа Smartkarma в Окланд. 
 
Investor.bg 
 
√ Колко тежка може да бъде газовата криза в Европа тази зима? 
Европа е в състояние да замести доставките на газ от Русия, но това ще зависи от много фактори и комбинацията 
между тях 
Русия намалява доставките на природен газ за големите европейски потребители, а от 1 август по план на Европейската 
комисия (ЕК) страните от общността трябва да започнат да намаляват потреблението на газ, за да бъдат спестени 
допълнителни количества за зимата. На този фон цената на суровината трайно се задържа на нивата около 200 евро за 
мегаватчас. 
ING анализира колко тежка може да бъде газовата криза в Европа през тази зима. 
Още от началото на годината потреблението на природен газ в страните от ЕС намаля с 5% спрямо средното ниво в 
периода 2017 - 2021 г., тъй като зимните месеци бяха по-меки от обичайното. През второто тримесечие на годината 
спадът е още по-осезаем, защото високите цени обезкуражават потреблението, а в много европейски държави 
преминаха на алтернативни горива (въглища). По данни на анализаторите Германия например намалява потреблението 
с 10-15% спрямо средното равнище за последните 10 години, а Нидерландия - с 30% спрямо средното ниво в периода 
2019 - 2021 г. 
Русия също намалява доставките - през първото полугодие почти наполовина, а в момента обемите са едва около 1/3 от 
нормалните. С други думи, намалението е в рамките на 15% от потреблението в Европа през първото тримесечие и на 
25% - за второто, тъй като "Газпром" доставя около 40-45% от природния газ, потребяван в общността. 
Според анализа на ING Европа е в състояние да замести голяма част от газовите доставки от Русия, но при положение, че 
потреблението остане ограничено. Втечненият газ е най-обещаващата алтернатива и съчетано с други тръбни доставки 
(например от Азербайджан и Африка), както и използване на въглища и петрол, може да подсигури нормална зима. 
Анализаторите потвърждават и изчисленията на Брюксел, че около 60% от руския газ може да бъде заместен,  
Възобновяемите енергийни източници също са добра алтернатива в дългосрочен период за ЕС при замяната на руския 
природен газ и също има ускоряване на изграждането на зелени централи. Но в същото време дебатите за замяна на 
горивото вече не са табу - въглищата и ядрената енергия стават приемливи на фона на енергийната криза. 
Засега Нидерландия се въздържа от дискусията за повторното отваряне на находището в Грьонинген. Решението за 
затварянето му беше взето през 2019 г. след препоръка от научните среди, които коментираха, че експлоатацията му е 

https://www.investor.bg/a/334-evropa/357020-kakvo-stoi-otvad-smetkite-v-plana-na-ek-za-namalyavane-na-potreblenieto-na-gaz
https://www.investor.bg/a/334-evropa/357020-kakvo-stoi-otvad-smetkite-v-plana-na-ek-za-namalyavane-na-potreblenieto-na-gaz
https://www.investor.bg/a/91-analizi/336113-evropa-zatvarya-gazovi-nahodishta-na-fona-na-rekordni-tseni
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причина за серия от земетресения в региона. Сериозна енергийна криза в страната обаче може да промени нагласите 
към находището. 
Растящите цени ще свиват още повече потреблението 
Високата цена на природния газ също ще изиграе роля при намаляването на потреблението на индустрията. В Европа 
някои индустрии нямат избор, но от друга страна около 30% от природния газ се използва от енергетиката (за 
производство на електрическа и топлинна енергия). При заместване на част от това потребление с въглища, поне за 
зимата, ще може да се редуцира още малко потреблението. 
Останалата част от света също едва ли ще бъде склонна да плаща високите цени на газа, които виждаме в момента, 
особено Азия, която може да разчита на свои залежи от въглища, пише ING. 
Една от въпросителните през зимата е доколко европейците ще се съобразят с призивите на властите да намалят 
термостатите и да подобрят изолацията на домовете си. По отношение на домакинствата - те са защитени по отношение 
на потреблението потребители и при тях доставките ще бъдат спрени последно. 
Един от най-трудните въпроси за тази зима в ЕС е дали газовите доставки ще продължат да намаляват. Отговорът до 
голяма степен зависи от единството на общността. Москва може да опита на принципа "разделяй и владей" да продължи 
да доставя газ за някои членове, а за други - да врътне кранчето. Единството в този случай може не просто да помогне на 
засегнатите членове, а въобще да предотврати като спирането на доставките, тъй като стратегията няма да проработи. 
Големи потребители на газ в сектора на индустрията са химическите предприятия (15%) и производството на базови 
метали (около 12-13%). Те формират около 6% от брутния вътрешен продукт на ЕС, но са в "началото" на много вериги на 
доставки, което означава, че вторичните ефекти за останалите сектори ще бъдат увеличени разходи и нарушени 
доставки. 
Много компании започнаха да свиват или дори затварят производството. Но част от химическите продукти могат да 
бъдат внесени отвън - например торове. Това ще свие БВП, но пък ще предотврати вторичните ефекти върху веригите на 
доставки. 
Ефектите върху европейската икономика 
Икономистите от The Economist Intelligence Unit (EIU) предричат, че Европа ще влезе в рецесия заради липсата на 
енергийни доставки и ръста на инфлацията. Ефектите ще се разпространят дори и върху страни, които нямат голяма 
зависимост от руските доставки на природен газ. България например е посочена като страна със среден риск при 
директно спиране на руския газ, но както повечето държави в Централна и Източна Европа и големите икономики в 
общността, е силно изложена на вторичните ефекти от спирането на газа от "Газпром", защото то би довело до нов ръст 
на инфлацията. 
Все пак данните на анализаторското звено на ING сочат, че при запазване на сегашното положение ЕС ще влезе в 
техническа рецесия до края на годината. Но при допълнително намаляване на доставките или директното им 
преустановяване - рецесията ще бъде "пълнокръвна". Отражението ще бъде различно, но според Международния 
валутен фонд (МВФ) най-засегнати са четири държави - Германия, Италия, Нидерландия и Унгария. 
За Нидерландия обаче ефектът ще е по-скоро вторичен - страната намали с 30% потреблението на газ, а домакинствата 
са относително малък потребител (около 8%) от газа и в същото време се очаква допълнително да намалят термостатите 
през зимните месеци. Индустрията също свива потреблението - нефтохимическата индустрия с 30%, а металургичните 
предприятия - с 10%. 
Така суровината се използва основно за производството на електроенергия, но може да бъде заместена от въглища и 
възобновяеми енергийни източници. При нормална зима потреблението може да бъде намалено без проблеми с 25%, а 
това означава, че страната дори ще има резерви да подкрепи съседите си в случай на спирането на руския природен газ. 
Германия е големият проблем при газова криза - страната е най-големият потребител на газ в Европа, а през първото 
тримесечие на 2022 г. е намалила потреблението с едва 2% спрямо средното ниво за последните 10 години. Това 
понижение е резултат единствено на по-високите температури през зимата, което означава, че потреблението при 
бизнеса и домакинствата си остава високо. 
Дългосрочните договори за доставка пазят потребителите в страната от високите цени и те не влияят негативно върху 
търсенето. Именно дългосрочните договори бяха една от причините за финансовата криза в Uniper. 
Индустрията започна да намалява потреблението на газ през второто тримесечие - със средно 10-15% спрямо нивата 
през последното десетилетие. ING обаче предвижда, че зимата ще бъде спасена от допълнителни количества газ, които 
Нидерландия ще осигури на страната. 
Италия също съкращава потреблението с едва 1,7% през първите пет месеца на годината. Това означава, че страната ще 
трябва да поработи още, тъй като "Газпром" до този момент е свила доставките с 33%. 
Правителството е много активно в търсенето на алтернативи, като вече са подписани и няколко договора за втечнен газ и 
са купени два плаващи терминала, които обаче ще могат да бъдат използвани през втората половина на следващата 
година. Рим има на разположение и въглищни централи, които отново могат да заработят на пълен капацитет. 
Унгария е сред страните с най-голяма зависимост от руския газ и с енергийно интензивен индустриален комплекс. За тях 
единствената алтернатива са доставки от съседни държави - Германия, Австрия или Италия. Правителството обаче не 
разговаря със съседите си, а води преговори за увеличаване на доставките на газ от "Газпром". 
Будапеща обаче има плюс - местен добив и правителството вече съобщи, че предвижда увеличаване на добива и 
забрана за износа на местния природен газ. 
Икономиката на Унгария е отворена и зависи до голяма степен (50% от износа) от Германия. 
Отражението върху БВП 

https://www.investor.bg/a/334-evropa/356768-sholts-obyavi-spasyavaneto-na-uniper-i-po-visoki-tseni-na-energiyata-za-grazhdanite
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Трудно е да бъде посочено как намаляването или спирането на газовите доставки ще се отрази върху БВП на общността, 
смятат анализаторите от ING. Според тях факторите са толкова комплексни и са свързани основно с отражението на 
цените върху потребителите и възможността за алтернативи. 
Например намалението на газовите доставки с 30% ще коства 2,2% от ръста на БВП на страната. Но това е при положение, 
че Европейската централна банка (ЕЦБ) успее да държи под контрол инфлацията. 
При аналогично понижение на доставките БВП на Франция би се намалил само с 0,25%, но като цяло страната е доста по-
независима от изкопаемите горива от всяка друга европейска държава. 
Испания, която също е много малко зависима от руския газ, ще намали БВП с 0,03%, но пък за Италия спадът ще бъде в 
рамките на 2,2%. 
Повечето модели, използвани от институциите за оценка на ефектът върху икономиката от спирането на газовите 
доставки, обаче не взимат предвид икономическия цикъл, в който се намират страните, пише още ING. Например нивото 
на безработицата може да се повиши, потреблението  - да се намали, което ще измени съществено ситуацията с газовото 
потребление. Или друг изненадващ фактор може да се намеси - както например се случи с пандемията от коронавируса в 
началото на 2020 г. 
ING признава, че Бундесбанк публикува една от най-мрачните прогнози в Европа, според която липсата на руския газ ще 
"изяде" 5% от БВП на Германия. ЕК не е толкова черногледа - в своята пролетна прогноза например изчислява, че ефектът 
от спирането на руския газ върху БВП ще бъде допълнително -1,5 процентни пункта за 2022 г. и -0,75 пункта през 2023 г. 
Според МВФ липсата на руски газ ще коства между 0,5% и 2,7% от БВП на страните в ЕС. 
Но повече от очевидно е, че спирането на руския природен газ ще бъде болезнено за Европа и плановете за намаляване 
на потреблението са съвсем навременни и резонни. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - За две години идва втори спад на икономиката, удря първо износа 
в. 24 часа - По-евтин ли е руският газ и с колко? 
в. Телеграф - Деца се задушават в желе 
в. Труд - Печатат изборните бюлетини без контрол 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. Телеграф - 800 секции зад граница 
в. Телеграф - Морето през септември с хилядарка надолу 
в. Телеграф - Четирима бг моряци от Рожен се прибират у дома 
в. Труд - Борисов: Коалиция с ПП е невъзможна! 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Явор Гечев, министър на земеделието: Зърно има, ще осигурим и дърва за зимата 
в. Телеграф - Адвокат Димитър Марковски: Високите наказания не са панацея за пияните и дрогираните шофьори 
в. Труд - Петър Кичашки, изп. директор на Института за модерна политика, пред "Труд": Има опасност демокрацията да 
се изроди в полупрезидентска република 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Сезонен оптимизъм - защо през юли цените не изглеждат толкова страшни 
в. Телеграф - ТИК ТОК не е виновен 
в. Труд - стр. 8 - България е в топ 5 на неработещи и неучещи младежи в ЕС 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва" 

- Икономика в кризата, за назначенията и острия тон - ще има ли приемственост и какви са приоритетите на 
служебния министър на икономиката - гост Никола Стоянов 

- Кога ще имаме медицински хеликоптери и при какви условия? 
- Политически ходове и сметки преди изборите - за възможните коалиции. Анализ на Лидия Даскалова и Кристиян 

Шкварек? 
- За текущите ремонти и новото строителство на пътните фирми - какво се договори браншът с регионалния 

министър? 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Пътищата и газовата връзка.Анализ на мининстърът на регионалното развитие и благоустройството Иван 
Шишков 

- За цената на метана 
- Безводието на Дунав носи ли риск за АЕЦ Козлодуй? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 9 август 
София. 
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- От 08.45 часа пред КЕВР Мая Манолова и представители на гражданска платформа Изправи се.БГ ще връчат 
студени радиатори на председателя на Регулатора. От 9:00ч Комисията е насрочила открито заседание за 
обсъждане искането на Булгаргаз за увеличение на цената на газа за август с 55% до 298лв/МВтч. 

- От 9.00 часа КЕВР ще проведе заседание. 
- Oт 10.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще приеме на работнасреща представители на 

институциите, отговорни за подготовката ипровеждането на предстоящите на 2 октомври предсрочни 
парламентарни избори. 

- От 11.00 часа министърът на правосъдието Крум Зарков ще представи приоритетите на ведомството и членовете 
на политическия си кабинет. Брифингът ще се проведе в сградата на Министерство на правосъдието на 
ул.„Славянска" № 1. 

- От 11.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери новоизградената детска градина в район 
„Витоша". Тя е за пет групи – 4 градински и 1 яслена. В сградата има физкултурен салон и кухненски блок. На 
проверката ще присъства и кметът на района инж.Теодор Петков. 

- От 11.30 часа в зала „Голям колегиум" в сградата на МЗ, министърът Явор Гечев ще представи приоритетите в 
работата на Министерството на земеделието. 

- От 13.00 часа, в сградата на Министерството на туризма, служебният министър на туризма д-р Илин Димитров 
ще представи своя екип и приоритетите в работата на ръководената от него институция. 

- От 13.30 часа в Националния етнографски музей на откриването на изложбата „Българско културно наследство в 
чужбина: места и практики". Експозицията  представя резултатите от научен проект, в чиито рамки са посетени 
над 50 места на памет в 10 държави. 

- От 14.00 часа в „Македонския дом" на ул. „Пиротска" № 5, ВМРО кани на открит форум всички българофилски 
формации. 

- От 20.00 часа в Кино „Кабана" група Arifa ще пренесе публиката в света на уърлд музиката. Входът е свободен. 
Музиканти от четири държави ще излязат на лятната столична сцена и ще завладеят сърцата на аудиторията. 
Групата ще бъде в състав: Живко Василев (България, кавал), Бенсе Хусзар (Унгария, чело), Франц фон Чоси 
(Германия, пиано), Шахин Дуринг (Турция, Нидерландия, перкусии). 

*** 
Асеновград. 

- От 9.30 часа ще бъде даден официален старт на ремонта на НЧ „Родолюбие" в Асеновград 
*** 
Велико Търново. 

- След 21.00 часа ще се извърши обработка срещу комари и кърлежи. 
*** 
Добрич. 

- От 10.00 до 12.00 часа в Регионална библиотека „Дора Габе" ще се проведе Летен детски клуб „Играй и учи" за 
деца от 6 до 12 години. Събитието продължава до 11-ти август. 

- От 17.30 часа в Централна градска част до Професионална гимназия по туризъм „ П. К. Яворов" ще се проведе 
Флашмоб, посветен на 12 август - Международен ден на младежта 

- От 20.30 часа в Летен театър - Добрич ще се състои концерт „Обич и песен" с участието на Йорданка Христова, 
Силвия Кацарова, Тони Димитрова, Ева от „Тоника", Мими Иванова, Росица Кирилова, Нелина и Теди Кацарова. 
Организатор: ЧИА 

*** 
Русе. 

- От 11.00 часа в конферентната зала на хотел „Дунав плаза" в Русе ще се проведе пресконференция по проекта 
"Бъди активен, а не агресивен", който ще се реализира по Националната програма за изпълнение на младежки 
дейности по чл.10 от Закона за хазарта за 2022г. Проектът се изпълнява в Русе от сдружение "Дунавски 
инициативи за обединени региони" в рамките на три месеца и половина, тематична област "Превенция на 
агресията сред младите хора". На пресконференцията ще Ви представим Националната програма за изпълнение 
на младежки дейности, целите на проекта, дейностите и очакваните резултати. Повече информация може да 
получите в прикачения файл. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 до 12.30 часа в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69 ще се състои Арт 
работилничка „Сръчковци". 

- От 10.00 до 13.00 часа в Детски отдел на РБ „Захарий Княжески" ще се проведат летни ателиета в библиотеката.  
- От 20.00 часа на сцената пред Общината ще се проведе концерт на Ричард Мантарлиев - /китара и вокал/ 

*** 
Хасково. 

- От 10.30 часа в РБ „Хр. Смирненски", Клуб „Млад краевед" ще говори на тема Обществени празници, тържества, 
събори. 

*** 
Шумен. 
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- От 14.00 часа в офиса на Областния информационен център в Шумен, ще сепроведе среща относно 
възможностите на 10-те общини в областта дакандидатстват по различни европейски програми. 

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

