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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТВ 
 
√ Ще имаме ли газ за зимата и на каква цена? 
Вижте коментарите на експертите Добрин Иванов и Красимир Манов 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) трябва да реши днес каква ще е цената на газа за август. От 
„Булгаргаз“ поискаха увеличение с 60%, което означава рекордно висока цена на синьото гориво от близо 300 лв. за 
мегаватчас. 
В момента в Европа цената на газа е около и над 400 лв. за мегаватчас, каза енергийният експерт Класимир Манов. По 
думите му цена от 300 лв. ще е сериозно изпитание за българския бизнес, но има и по-голям проблем – да няма 
достатъчно синьо гориво.   
Добрин Иванов от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) уточни, че в Европа цената от 400 лв. за 
мегаватчас е само за излишъците, защото повече компании купуват по дългосрочни договори на по-ниска цена. 
„Всяко едно предприятие трябва да изготви своя план за действия съобразно своята консумация и съобразно своята 
зависимост от природен газ. Това, което се определя като препоръка от Европейската комисия за намаляване на 
потреблението на газ с 15%, не може да се случи плоско за всяко предприятие, защото всяко предприятие е по различен 
начин зависимо от природния газ“, обясни представителят на АИКБ. 
Той допълни, че замяната на газа с мазут не е решение, защото първо са нужни допълнителни инвестиции в 
преоборудване на системите за производство и второ – мазутът замърсява въздуха. 
Според Красимир Манов едно от решенията на проблема с недостига на газ е да се поиска синьо гориво от Турция, която 
им излишък. 
Гледайте целия разговор във видеото! 
 
Cross.bg 
 
√ Експерти: Цена на газа от 300 лв. за мегаватчас ще е сериозно изпитание за българския бизнес 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) трябва да реши днес каква ще е цената на газа за август. От 
„Булгаргаз“ поискаха увеличение с 60%, което означава рекордно висока цена на синьото гориво от близо 300 лв. за 
мегаватчас. 
В момента в Европа цената на газа е около и над 400 лв. за мегаватчас, каза енергийният експерт Класимир Манов. По 
думите му цена от 300 лв. ще е сериозно изпитание за българския бизнес, но има и по-голям проблем – да няма 
достатъчно синьо гориво.   
Добрин Иванов от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) уточни, че в Европа цената от 400 лв. за 
мегаватчас е само за излишъците, защото повече компании купуват по дългосрочни договори на по-ниска цена. 
„Всяко едно предприятие трябва да изготви своя план за действиея съобразно своята консумация и съобразно своята 
зависимост от природен газ. Това, което се определя като препоръка от Европейската комисия за намаляване на 
потреблението на газ с 15%, не може да се случи плоско за всяко предприятие, защото всяко предприятие е по различен 
начин зависимо от природния газ“, обясни представителят на АИКБ.  
Той допълни, че замяната на газа с мазут не е решение, защото първо са нужни допълнителни инвестиции в 
преоборудване на системите за производство и второ – мазутът замърсява въздуха. 
Според Красимир Манов едно от решенията на проблема с недостига на газ е да се поиска синьо гориво от Турция, която 
им излишък. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
БНТ 
 
√ Среща при президента за състоянието на газовата връзка Гърция – България 
Президентът Румен Радев ще проведе среща с управлението на строителната компания, която изгражда 
междусистемната газова връзка с Гърция. Изясняването на действителното положение и нужните дейности за оптимално 
бързото довършване ще бъдат във фокуса на диалога. 
Междувременно от компанията, която строи газовата връзка между Гърция и България, излязоха с остра позиция след 
изказванията на служебната власт, че интерконекторът не е приключен. 
От "Ай Си Джи Би" декларират, че към сегашния момент всички съществени строителни действия са приключени и 
допълват, че от средата на юни всички уреди са тествани сполучливо с действителни количества природен газ. 
Компанията добавя, че интерконекторът може да обезпечи напълно потреблението на България. 
 
√ Илияна Йотова: Смятах, че тази коалиция ще се задържи по-дълго 
Разочарованието от правителството, от коалицията, която беше създадена, стигна една точка на търпение както сред 
обществото, така и в мнозинството в Народното събрание и се получи така, че падна първото правителство от власт с вот 
на недоверие, след като една от партиите в коалицията отказа да бъде част от мнозинството и нормално се стигна до 
предсрочни избори. Това заяви в студиото на "Денят започва" вицепрезидентът Илияна Йотова. 
"За първи път в най-новата история на България, а и преди това, имаше толкова сложна коалиция от четири 
партии, които наистина са много различни. И това, което предлагат на обществото като политики и като 
убеждения, дори и като идеология, макар че забравихме през последните десетилетия тази дума, тази сложност на 
коалицията в едно кризисно време очевидно предизвикваше и тези съмнения и за съжаление те се оправдаха", посочи 
Йотова. 
Лично тя е смятала, че тази коалиция ще се задържи, защото споразуменията бяха подписани с "Продължаваме 
промяната". 
"Имаше категорично подписани условия, решения, които трябваше да бъдат взети, реформи, които трябваше да 
бъдат направени. Сякаш в самото начало имаше много сериозно съгласие за това какво трябва да извърши тази 
коалиция. Идването на ПП на власт беше с много сериозни очаквания от хората. След 12 години управление на ГЕРБ 
мнозина от нас повярвахме, че е възможна тази промяна. И натоварени с много очаквания разочарованието беше 
много бързо и от голямата любов се получиха големите резерви в хората, включително и в мен", добави 
вицепрезидентът. 
Илияна Йотова подчерта бързината, свързана с опита за правене на реформи - в Конституцията, в съдебната власт, за 
справяне с кризите, които следваха една след друга в България. 
"Като че ли за тези 7 месеца този темп не се оправда. Още в първите месеци правителството сякаш тръгна в една 
друга посока да предрешава нещата, да няма достатъчно обществена дискусия, да няма съобразяване с желанията 
на хората, получи се и много бързо конфликт между институциите и всичко това естествено доведе до тези 
резерви", каза още Илияна Йотова. 
Във връзка с конфликта в институциите по думите на Йотова в тази предизборна ситуация бившият премиер Кирил 
Петков си търси аргументи защо е паднало неговото правителство. Тя поясни, че първата му публична проява като нов 
министър-председател е била по отношение на македонския въпрос и присъединяването на Република Северна 
Македония към Европейския съюз. И припомни за продължилия повече от 5 часа Консултативен съвет при президента 
Румен Радев, където е била препотвърдена българската позиция за присъединяването на РСМ към ЕС. 
"Една позиция, която ни беше изключително важна, защото ние нямахме на своя страна европейските си партньори. 
Имахме една голяма доза неразбиране, имахме много пропуснати месеци, за да обясним българската позиция и в 
този първи момент не само, че не ги е критикувал, президентът подаде ръка на новото правителство, за да може 
при първото си посещение Кирил Петков да отиде със силната българска позиция в РСМ - това не е ли помощ?! Още 
тогава той беше обещал на нашите европейски партньори бърза и безпрепятствена позиция на България за 
приемането на нашата западна съседка, въпреки националния интерес на страната и съвсем отговорно мога да го 
заявя", посочи Илияна Йотова. 
Тя благодари на френските ни партньори за това, че са разбрали българската позиция и са направили така в преговорната 
рамка - вписването на българите в Конституцията на страната да предхожда реалното започване на преговорите, което е 
безспорен успех. 
"Нашите съседи от РСМ трябва да бъдат част от европейското семейство", каза още Илияна Йотова. 
По думите на Йотова, политическата и правителствената криза в НС е една най-нормална политическа криза и когато се 
загуби мнозинството, пада и правителството. А служебният кабинет трябва да върне стабилността и сигурността на 
страната и да работи в интерес на гражданите. 
Според нея правителството на Кирил Петков падна, защото бързо забрави голяма част от обещанията си. 
"Петков и Василев получипа огромен шанс. Те имаха не само 100 дни, те имаха огромен шанс да спечелят доверието 
на българските граждани. Помните как тръгнаха - млади хора с претенции за много сериозно образование, със свежи 
идеи, с нов поглед, неупотребени в политиката. И всичко това е една предпоставка за много сериозен успех. 
Президентът има една вина в кавички - че им даде този шанс. Но много бързо, съветвани от доброжелатели, те се 
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обърнаха срещу президента и срещу президентската институция вместо да потърсят съюз. Разочароваха нас 
българите и за това, за младите хора, за добре образованите, които знаят как да управляват страната и да 
търсят добри решения", каза още Илияна Йотова. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Крум Зарков: Ще искаме тълкуване от КС на едно от големите правомощия на главния прокурор 
Служебният правосъден министър Крум Зарков би внесъл искане за предсрочно прекратяване на мандата на главния 
прокурор, ако има основания за това, но смята, че е очевидно, че Иван Гешев има голямо доверие на мнозинството на 
този ВСС. 
"Това, което ще направя по тази тема, което е далеч по-реалистично, ще работим много активно да се обърнем 
към КС за един въпрос за тълкуване по отношение на едно от големите правомощия на главния прокурор - а именно 
осъществяване на "надзор за законност", което ние считаме, че се тълкува от прокуратурата по-много широк 
начин, отколкото е бил залегнал в главите на хората, които са писали Конституцията. Това наше искане ще остави 
трайна следа и ще помогне за следващите действия, които ще решат проблема с прекомерната власт, която 
упражнява главния прокурор", каза Крум Зарков в предаването "Още от деня". 
По думите му този въпрос трябва да мине през МС и се надява да бъде факт в началото на септември. 
Надява се също КС да вземе решение и по друго дело, което третира изтеклия мандат на инспектората към ВСС - дали 
остава съответният орган, докато се избере друг, или не. Според Зарков не само ВСС, а страшно много органи в България 
са с изтекъл мандат и не са били подновени по една или друга конюнктурна причина. Тези въпроси ще бъдат на дневен 
ред до края на годината със сигурност, каза Зарков. 
Каза още, че един от приоритетите в Министерство на правосъдието ще е отново да възстановят дейността на Съвета за 
криминалогически изследвания, който да може на научна база да работи за по-качествен закон. Законът за 
противодействие с корупцията също ще е във фокуса на внимание. Изучаваме критиките, ще го подобрим, каза Зарков. 
Заяви, че служебното правителство подготвя законопроекти по Плана за възстановяване и устойчивост, за да може 
България да получи втория транш от Плана. Много от тези закони са заложени да бъдат приети до края на годината и 
това е условие, за да може да се стигне до втория транш. По много е работено, много стигнаха до парламента, но не 
стигна време, каза той. 
"Нашата задача е да направим така, че когато започне новото НС, което е най-вероятно към края на октомври, 
началото на ноемви - ще има много малко време, за да гласува необходимите поправки. Ние като Министерство на 
правосъдието сме се заели да поставим на масата на новите депутати готови законопроекти, крайното решение 
ще е тяхното", уточни правосъдният министър. 
Заков допълни, че повечето са промени в съществуващи закони, но освен законопроекти, те съдържат дълбоки реформи. 
Планът има за цел да подпомогне страните да преодолеят ситуацията с коронавируса като ги провокира да направят 
реформи в две посоки - едната е върховенството на закона. 
По думите му бившият министър на правосъдието Надежда Йорданова, както и предишните служебни министри са 
работили така, че има закони, които са в различна степен на готовност. Някои важни като този, който определя 
механизма за търсене на отговорност от главния прокурор, са изпратени за становища на Венецианската комисия. Други 
са на по-ранен етап. Има закони, които подлежат на по-сериозен прочит. Политическите сътресения не трябва да струват 
на България парите от Плана, категоричен е Зарков. 
За решението да се откаже от депутатската работа като прие поста на служебен министър заяви: 
"Всички, които ме гледат на екран и ме познават, занаят, че аз съм социалист. Член съм на БСП преди да стана 
служебен министър, ще бъда такъв и след като бъда. Ако убедително си върша работата, това няма да навреди на 
партията, дори помага повече. Колкото до депутатството - изпитвам огромна благодарност на хората, които ме 
избраха за народен представител, но в този момент, когато се виждаха предизвикателствата пред страната ни и 
вярвайки, че имам какво да направя, за да преодолеем препятствията, за които говорим, не се поколебах дори и  за 
секунда". 
За уволненията и новите назначения от служебния кабинет Зарков е категоричен, че няма правителство в България, което 
да не е било обвинявано в реваншизъм. Дебатът обаче поставя по-големия въпрос - как се случват назначенията у нас на 
държавните служители и дали не трябва да се направи конкурсно начало и стабилност на държавната служба. 
Конкретно в Министерството на правосъдието са показали дух на приемственост, каза още служебният министър. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Назначени са трима заместник-министри 
Със заповед на служебния министър-председател Гълъб Донев са назначени трима заместник-министри. 
За заместник-министър на земеделието е назначен Тодор Джиков. Той притежава голям управленски опит в сферата на 
производството, преработката и търговията на селскостопански продукти. В периода 2020 г.-2021 г. Джиков е бил 
съветник на министъра на земеделието. По образование е икономист. 
На длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначен Красимир Папукчийски. Заемал е 
различни ръководни длъжности в Национална компания „Железопътна инфраструктура“, като в периода февруари 2017 
г. – януари 2022 г. е бил генерален директор на държавното предприятие. Висшето му образование е в сферата на 
управлението на транспорта и управлението на проекти. 
Десислава Георгиева е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Заемала е 
различни длъжности в МРРБ в рамките на професионалното й развитие, като от 2018 г. досега е била директор на 

https://bntnews.bg/news/iliyana-yotova-smyatah-che-tazi-koaliciya-shte-se-zadarzhi-po-dalgo-1204266news.html
https://bntnews.bg/news/krum-zarkov-shte-iskame-talkuvane-ot-ks-na-edno-ot-golemite-pravomoshtiya-na-glavniya-prokuror-1204229news.html
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дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в министерството. Завършила е международни 
икономически отношения в УНСС. 
 
√ Газовата криза: Затварят производства заради липса на гориво 
Най-големите индустриални предприятия, потърпевши от скока в цените на природния газ у нас, са заводите от 
химическата и стъкларската промишленост, както и тези в металургията. В единствения торов завод у нас, в който се 
произвежда амоняк, принудително спряха производството, а 61 от работниците вече са освободени. Какво предлагат 
големите индустриалци и представители на средния бизнес, за да оцелеят в тази ситуация - вижте във видеото. 
Торовият завод в Димитровград е един от най-големите работодатели в региона. За да работят мощностите тук, 
природният газ е не само енергоносител, но и основна суровина за производство на амоняк. 
"12 100 мегаватчаса на ден са ни необходими, което при цена от около 300 лева, означава над 3 600 000 с ДДС или над 
120 млн. на месец", каза Мирослав Иванов - изпълнителен директор на "Неохим". 
"Ние не можем да работим с по-малка консумация, при нас няма как да получаваме 15 процента по-малко природен 
газ, защото тогава инсталациите трябва да спрат", обясни Стефан Димитров - изпълнителен директор на 
"Неохим". 
В контролната зала, от където се управлява цялото производство на амоняк, обикновено работят 12 служители. В 
момента няма никой, защото производството е преустановено на този етап. Една част от служителите са в отпуск, а 
другите са пренасочени към други дейности. 
Тази година плановият ремонт е започнал по-рано от предвиденото. 
"Нашите планове бяха през август да продължаваме да произвеждаме своята продукция в следствие на неяснотата 
какво се случва с цените на енергоносителите, ние бяхме принудени и сме освободили 61 души. В момента персонала 
е 641 души, което е близо 10 процента", каза Стефан Димитров - изпълнителен директор "Неохим". 
Според ръководството на предприятието държавни компенсации подобни на схемата с електроенергията единствено ще 
помогне за запазване на работните места, но не и да се правят инвестиции. Генералното решение според тях е 
сключването на дългосрочни договори поне за година напред или подновяване на доставките по съществуващите такива 
с "Газпром експорт". Друга алтернатива може да бъдат доставки от Алжир или договори за втечнен газ. Малките 
предприятия също предлагат решение. 
"Първата необходимост ни е да имаме яснота ще има ли газ или не, до кога и на каква цена, и второ - ако ние трябва 
да преоборудваме, да облекчат всички действия и мерки за бързото инсталиране или узаконяване на 
инсталациите", каза Николай Жеков - собственик на цех са конфитюри. 
И докато във фабриката за конфитюри в Стряма могат да минат на друго гориво, то в димитровградския завод това е 
невъзможно. Затова очакват конкретни решения от страна на държавата следващата седмица, когато ще имат среща с 
експертите. 
 
√ Румъния отчете по-слаба реколта пшеница от 2021 г. 
Румъния обяви, че е приключила жътвата за тази година и отчита добиви с 15 до 18 процента по-ниски в сравнение с 
2021 г. Миналата година нашата съседка прибра рекордни количества зърнени култури, включително 11,3 милиона тона 
пшеница. 
Тазгодишната реколта на жито е достатъчна за покриване на собствените нужди на страната и ще позволи износ. 
Румъния потребява между 2,5 и 3 милиона тона пшеница годишно. 
Министерство на земеделието в Букурещ отчита, че реколтата от царевица и слънчоглед е по-слаба заради високите 
температури и сушата това лято. 
Румъния е сред най-големите износители на зърно в Евросъюза. Продукцията ѝ се продава и в Близкия изток, където 
най-големият купувач е Египет. 
 
√ Къде публичният сектор среща частния - модерните проекти в Хърватия 
Къде публичния сектор среща частния - отговорът е в Адриатическия бизнес център в Хърватия. Той обединява под един 
покрив предприемачи, обществени организации, учени и образователни институции. Резултатът: хората и идеите се 
срещат, за да работят заедно по нови и модерни проекти. 
Първите стъпки в бизнеса понякога са като първите научени букви от азбуката. 
"Добре дошли в Шибеник в Хърватия, в Адриатическия бизнес център, който наричаме ABC - това е център за 
креативни индустрии. АBC - като първите три букви от азбуката - някак си се асоциира с това, че ако искаш да 
започнеш бизнес, да го изградиш, трябва да имаш база за това, и то солидна база", казва Мира Лепур - директор на 
Агенцията за развитие на окръг Шибеник-Книн. 
Преди да се превърне в място за среща на идеи, сграда била стар завод за метали. 
"Така че ние я закупихме от един частен инвеститор и решихме да я превърнем в модерен център, който се състои и 
от студиа за аудио-визуална продукция и пост-продукция, и не само. Запазихме старото лого от фабриката. Един 
мой колега го взе , защото беше много повредено и в неговия гараж го ремонтира. Боядиса го в различни цветове и 
днес е окачено в коридора тук като символ, за да ни напомня за старата фабрика, в която много хора от тази 
област са работили", обяснява Мира Лепур. 
Многофункционален - така описват центъра днес. 
"Но кое е основното, най-значимото за този център - това е синергията между публичния и частния сектор. Това е 
място и за дигитални номади. Ние сме туристическа страна и от юни до октомври - хора от цяла Европа 
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посещават Хърватия. И когато дойдат тук, ако искат да поработят малко или много, често не могат да намерят 
подходящо място за това. Тогава ни дойде тази идея - да осигурим места", допълва Лепур. 
Самата Мира прекарала половината си живот зад граница, но се върнала. Казва, че просто обожава мястото. През 
туристическия сезон населението на Шибеник буквално се удвоява. А градът е бил снимачна площадка на "Гейм ъф 
тронс". Но местните искат основната им туристическа атракция да бъде хърватската природа и култура. И го правят - като 
привличат инвестиции, но най-вече като привличат идеи. 
 
БНР 
 
√ ЦИК ще назначи до края на деня РИК, за които не бе постигнато съгласие 
Централната избирателна комисия (ЦИК) ще назначи до края на днешния ден съставите на Районните избирателни 
комисии (РИК), за които политическите сили от 47-ото Народно събрание не постигнаха съгласие при консултациите, 
проведени от областните управители. 
С решения вече са определени съставите на районните комисии в трите избирателни района в София - град , в 
Благоевград, Перник и Търговище. 
Районните комисии започват работа от утре. Те ще регистрират листите с кандидати за депутати до 17 часа на 30 август. 
Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-
много в два изборни района. 
 
√ Иван Демерджиев: Ще има развитие по темата "Хемус" 
"Аз съм последният човек, който може да бъде заподозрян в работа с ГЕРБ" 
Интервю на Силвия Великова с Иван Демерджиев в предаването ''Преди всички'' 
"Аз съм последният човек, който може да бъде заподозрян в работа с ГЕРБ. Учуден съм защо Бойко Рашков първо не 
проведе разговор с мен, преди да проведе разговор с медиите". 
Това заяви пред БНР вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. 
Той подчерта, че не е пристрастeн към една или друга политическа сила. Ето и професионалната му оценка за ареста на 
лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов, извършен от бившия министър на вътрешните работи Бойко Рашков: 
"Не бих направил арест, ако не съм убеден, че са налице всички предпоставки за това и нямам стабилни, сериозни и 
солидни доказателства. Целта на един арест не може да бъде самоцел, а да бъде първа стъпка към едно сериозно 
разследване, което да доведе до изправяне на този човек пред съда и до наказание. Когато един арест се случи по 
начина, по който протече този арест, ефектът е точно обратен. Няма никакъв смисъл да превръщаме хора, които трябва 
да бъдат внимателно разследвани, в жертва".  
Министър Демерджиев заяви, че МВР няма да оттегли жалбите срещу решенията на съда, който обяви арестите на 
Борисов, Горанов и Арнаудова за незаконни. 
"За 3 месеца могат да се развият много разследвания и да се съберат много доказателства от полицията, така че след 
тези 3 месеца да има сериозни образувани производства срещу хора, стоящи изключително високо в йерархията. 
Нататък има само един път - да ги внесем в прокуратурата, но ще ги внесем в прокуратурата, когато сме събрали 
доказателствен материал, който не може да бъде заобиколен. Разговаряли сме с правосъдния министър Крум Зарков, че 
по линия на правомощията му той ще може и ще упражни надзор какво се случва с тези дела, когато влязат в 
прокуратурата - дали се работи по тях, или ще бъдат сложени на трупчета", категоричен беше служебният министър на 
вътрешните работи. 
Във връзка със случая с магистрала "Хемус" Иван Демерджиев заяви, че има един обвиняем и две съдебни производства, 
но подчерта, че целият случай е много по-мащабен от тези две съдебни производства: 
"Като не ги търси прокуратурата - трябва да ги търси полицията, а не ги е потърсила достатъчно активно. От встъпването 
ми в длъжност проверих по какво се работи, извикал съм работещите по случая служби, дадох указания по какво не е 
работено достатъчно, влязохме във взаимодействие с НАП по този въпрос и ви уверявам, че доста енергия ще се влее по 
тази тема и ще има развитие". 
Вицепремиерът и министър на вътрешните работи подчерта, че служебното правителство не е ревизионно, а е 
правителство, от което се очакват "действия по стабилизиране на ситуацията". 
"Не мога да си позволя да ревизирам никого, защото за мен е по-важно как работя аз от първия ден, в който съм 
встъпил. Никой не ми е поставил такава задача". 
Демерджиев коментира взаимодействието на МВР с прокуратурата: 
"Трябва да е ясно, че прокуратурата не може да се поставя под общ знаменател. Полицейските служители на много места 
работят добре с прокуратурата. Ако искаме резултати, трябва да се работи добре с прокуратурата, където тя е склонна, 
готова да изпълнява функцията си. Това не означава, че ние ще се прегърнем с прокуратурата и ще си затворим очите, 
където има бездействие и дела на трупчета, напротив. Когато се натъкнем на тези случаи, те ще бъдат сведени до 
знанието на Министерството на правосъдието и с правомощията, които има министърът на правосъдието, ще бъде 
направен опит да се проверят внимателно и да се накарат органите, които в някои случаи отчетливо бездействат, да се 
задействат или поне да понесат отговорност за това бездействие. Да бъде сезиран ВСС".  
Не слагам под общ знаменател между институцията Прокуратура на РБ и лицето Иван Гешев, заяви Иван Демерджиев. 
Служебният министър на вътрешните работи изказа увереност, че България ще отговори на изискванията при проверката 
през септември за готовността на страната ни за влизане в Шенген. 
Интервюто на Силвия Великова с Иван Демерджиев в предаването "Преди всички" можете да чуете от звуковия файл. 

https://bnr.bg/post/101689770/ivan-demerdjiev-az-sam-posledniat-chovek-koito-moje-da-bade-zapodozran-v-rabota-s-gerb
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√ До 21 септември микро, малки и средни предприятия могат да кандидатстват за 260 млн. лв. по Плана за 
възстановяване 
Интервю на Наталия Ганчовска с Надя Христова 
Процедури за 735 милиона лева безвъзмездни средства ще бъдат налични за малкия и среден бизнес до края на 
годината през програми, управлявани от Министерството на иновациите растежа, обяви служебният министър на 
иновациите растежа Александър Пулев. Заместник-министър Надя Христова коментира за БНР, че МИР е първото 
министерство, което отпуска пари по Плана за възстановяване и устойчивост: 
„Първата такава програма е активна за кандидатстване до 21 септември. Това са 260 милиона бюджет за микро, малки и 
средни предприятия. Сферите са „преработвателна промишленост“, „научни дейности“, „творчески дейности“ - 
включително медии, „управление на отпадъците“. 
Българският бизнес може да кандидатства на https://eumis2020.government.bg/. Всичко е улеснено. 
Предстоят още три процедури. Втората ще стартира до края на септември. Бюджетът е около 30 милиона за IT – решения 
и киберсигурност. Трета процедура стартира до края на годината, за 200 милиона, този път за фотоволтаични решения и 
локално съхранение на електрическа енергия. 
Четвъртата процедура, която ще бъде обявена до края на годината е с бюджет 120 милиона лв. и е за развойна дейност и 
интелектуална собственост. 
До дни ще бъде входирана за одобрение в ЕК и новата Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията. Тя 
е за развойна дейност и е с бюджет 130 милиона лв. В нея за безвъзмездно финансиране ще могат да участват и големи 
предприятия, обясни Христова. 
„Министерството активно работи по това да може да подсигури ресурс за българския бизнес и те наистина да вземат тази 
глътка въздух, от която имат нужда“. 
Всички министерства работят по това процедурите по Плана за възстановяване да тръгнат в максимално кратки срокове, 
заяви тя. 
Инвестиционния проект за завод за електромобили в Ловеч очаква развитие в следващия месец, допълни зам.-министър 
Христова. 
 
√ Очаква се КЕВР да обяви цената на природния газ за август 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) трябва да обяви днес цената на природния газ за август. 
Преди дни председателят на регулатора Иван Иванов съобщи, че увеличението ще бъде близко до поискания рекорден 
ръст от доставчика "Булгарга" в размер на 60% или почти 300 лв. за мегават час. 
Цената е образувана на база прогнозни стойности към днешна дата и при условие, че интерконекторът с Гърция бъде 
въведен в експлоатация преди 1 октомври. 
 
√ България е на трето място по износ на електроенерия в Европа за първото полугодие 
България е на трето място по износ на електроенерия в Европа за първото полугодие на тази година, сочи доклад на 
компанията за анализ на енергийни данни ЕнАпСис, базирана в Лондон, предаде БТА. 
На първо и второ място са Швеция и Германия. Нашата страна е изнесла 6,6 тераватчаса, което представлява леко 
увеличение спрямо предишните шест месеца. 
 
√ Отбелязваме Международния ден на младежта 
С различни прояви у нас ще бъде отбелязан Международния ден на младежта. 
По инициатива на ООН той се отбелязва официално от 2000 година, като целта е да се насочи общественото внимание 
както към проблемите на младите хора, така и към постиженията и приноса им за политическото, социално-
икономическото и културното развитие. 
В следващите два дни в пространството Агора до ВЕЦ "Кокаляне" ще се проведе младежкия фестивал MY Sofia, 
организиран от Столичната община. Той включва спортна и музикална програма, включително уроци по гребане, които 
ще дава олимпийската шампионка Румяна Нейкова. 
В Стара Загора денят на младежта ще бъде отбелязан с концерт на духов оркестър пред сградата на общината. 
Проявите в Перник стартират с волейболен турнир и йога. Там гост се очаква да бъде министърът на младежта и спорта 
Весела Лечева. 
Събитието се организира от Община Перник, съвместно с Консултативния съвет за младежка политика и Международния 
младежки център – Перник и ще се проведе на две локации -  в градинката при ГПЧЕ „Симеон Радев“ в кв. „Изток” и при 
сцената в градския парк.  Освен спортните прояви програмата включва куиз с въпроси от областите „Кино”, „Музика”, 
„Спорт” и др. и концерт на сина на звездата на българското кино Иван Иванов- рапърът WOSH MC. По време на празника 
ще бъдат представени младежките организации в Перник. С лятно парти и караоке ще отбележат Международния ден 
на младежта в Радомир, а в Брезник младежите ще рисуват с вино под ръководството на художника Сашо Евтимов. Ще 
бъде прожектиран и филмът „ХII „A”. 
 
√ Нуждаещата се от газ Европа е на път да получи плаващи LNG терминали 
Най-малко два плаващи терминала за втечнен природен газ (LNG) се насочват към Европа през следващите няколко 
месеца, тъй като регионът настоява да замени руските доставки, които бяха сериозно нарушени след нахлуването на 
Москва в Украйна, съобщава агенция Блумбърг. 

https://bnr.bg/post/101689338/do-21-septemvri-mikro-malki-i-sredni-predpriatia-mogat-da-kandidatstvat-za-260-mln-lv-po-plana-za-vazstanovavane
https://eumis2020.government.bg/
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Компанията Golar LNG Ltd. преобразува LNG танкер в плаващ терминал, който се очаква да започне да внася газ край 
западния бряг на Италия през първата половина на следващата година, каза в четвъртък компанията по време на 
презентация. Корабът беше продаден на италианския оператор на газова мрежа Snam SpA през май. Друг танкер на Golar 
също е в процес на преустройство. 
Междувременно компанията Excelerate Energy Inc. заяви, че неин плаващ LNG терминал ще се насочи към Финландия от 
Аржентина след 31 август. Компанията подписа писмо за намерение с южнокорейската Hyundai Heavy Industries тази 
седмица за изграждане на нов плаващ агрегат, който е планиран за доставка през 2026 година. 
Съобщенията идват на фона на глобалния недостиг на оборудване за преработване на втечнен природен газ и вноса му в 
Европа, където страните бързат да намалят зависимостта си от руското синьо гориво. 
В момента има 45 кораба по света, които могат да се използват като плаващи единици за внос на LNG, според данни на 
Международния газов съюз. 
 
√ ОПЕК понижи прогнозите си за глобалния икономически растеж и потреблението на петрол 
Организацията на страните износители на петрол (ОПЕК) понижи прогнозите си за растежа на световната икономика и 
вече очаква по-слабо нарастване на търсенето на петрол през 2022 г. 
В четвъртък ОПЕК заяви, че е преразгледала надолу прогнозата си за глобален икономически растеж до 3,1% както за 
тази, така и за следващата година. 
Очакванията за растеж на БВП на САЩ бяха намалели до 1,8% през 2022 г. и до 1,7% през 2023 г. Икономиката на 
еврозоната се очаква да се разшири с 3,2% през 2022 г. и да се забави до 1,7% през следващата година. Прогнозата за 
растеж на БВП на Китай беше намалена до 4,5% за тази година, но остана непроменена в рамките на 5% за 2023 година. 
"Остават рисковете за допълнително намаляване на растежа, произтичащи от продължаващото геополитическо 
напрежение, продължаващата пандемия, продължаващите проблеми с веригите на доставки, нарастващата инфлация, 
високите нива на държавния дълг в много региони и очакваното затягане на паричната политика от централните банки в 
САЩ, Обединеното кралство, Япония и еврозоната", предупреди ОПЕК в месечния си редовен доклад за петролните 
пазари. 
С оглед на тези занижени прогнози, ОПЕК намали и оценките си за търсенето на петрол в световен план, като вече очаква 
глобалното потребление на петрол за 2022 г. да нарасне с 3,1 млн. барела на ден в сравнение с ръст от 3,4 милиона, 
според прогнозата през юли. Общото търсене на петрол трябва да бъде средно 100,03 млн. барела на ден. 
ОПЕК очаква потреблението на петрол да нарасне през 2023 г., като прогнозата остава непроменена спрямо тази от юли. 
Петролния картел прогнозира растеж догодина на търсенето на петрол с 2,7 млн. барела на ден, като общото търсене да 
достигне 102,72 млн. барела на ден поради "очакванията за здравословен глобален икономически растеж, съчетан с 
очаквани подобрения в Covid ограниченията в Китай". 
 
√ МАЕ очаква нарастване на търсенето на петрол, тъй като има отказ от газоцентралите 
Нарастващото потребление на петрол за производство на електроенергия в Европа и Близкия изток ще повиши 
потреблението на суров петрол през останалата част от годината, заяви в четвъртък Международната агенция по 
енергетика (МАЕ), като увеличи прогнозата си за глобалното търсене въпреки признаците за забавяне на световната 
икономика. 
Базираната в Париж организация, която се финансира основно от членовете на ОИСР, заяви, че рекордните европейски 
цени на природния газ стимулират "съществено" преминаването от газ към нефт и с оглед на това МАЕ повиши 
прогнозата си за търсенето на петрол през 2022 г. с 380 хил. барела на ден. 
"Тези изключителни печалби, концентрирани предимно в Близкия изток и Европа, прикриват относителната слабост в 
други сектори, но ще повишат търсенето на петрол с 2,1 млн. барела на ден до 99,7 млн. барела на ден през 2022 г. и с 
още 2,1 млн. барела до 101,8 млн. барела на ден през 2023 г.", се посочва в ежемесечния доклад на МАЕ. 
ОПЕК също представи в четвъртък своя августовски доклад, но в него петролният картел понижи оценките си за растежа 
на търсенето на черното злато, тъй като огранизацията намали прогнозите си за растежа на световната икономика. 
Ангажиментът на ЕС да намали потреблението на газ в страните членки с 15% от август 2022 г. до март 2023 г. ще увеличи 
търсенето на петрол с приблизително 300 000 барела на ден за следващите шест тримесечия, прогнозира от своя страна 
МАЕ. 
Новата прогноза дойде, след като базираната в Париж организация заяви, че въздействието на западните санкции върху 
износа на руски петрол е по-малко сериозно, отколкото прогнозираше преди това. 
Докато руският износ на суров петрол и петролни продукти за Европа, САЩ, Япония и Южна Корея е намалял с близо 2,2 
милиона барела на ден от началото на войната, пренасочването на потоците към страни, включително Индия, Китай и 
Турция, заедно със сезонно по-високите руско вътрешно търсене е "смекчило загубите нагоре по веригата", се посочва в 
последния доклад на МАЕ. 
МАЕ обаче очаква намаляване на руското петролно производство с около 20% от началото на следващата година, когато 
влезе в сила европейската петролно ембарго. 
Междувременно петролът поскъпва с близо 3% към края на търговията в четвъртък, тъй като инвеститорите реагират на 
последния месечен петролен доклад на МАЕ. 
Фючърсите на петрол Брент нарастват около 21.00 часа българско време с 2,7% обратно над 100,00 долара за барел, а 
тези на американския лек суров петрол WTI поскъпват с 2,8% към 94,50 долара за барел. 
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Графика на петрол Брент (в долари за барел) 

 
 
√ Си Цзинпин към Джо Байдън по въпроса за Тайван: Сега не е време за пълномащабна криза 
Китайският президент Си Цзинпин е казал на колегата си от САЩ Джо Байдън относно ситуацията с Тайван по време на 
телефонния им разговор през миналия месец, че сега не е моментът за пълномащабна криза, съобщи в четвъртък 
"Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на източник близо до китайският лидер. 
Обаждането, което се проведе на 28 юли, дойде на фона на подновеното напрежение относно позицията както на Пекин, 
така и на Вашингтон спрямо Тайван и няколко дни преди председателят на Камарата на представителите на САЩ Нанси 
Пелоси да посети острова. 
По време на разговора Си Цзинпин е предупредил Джо Байдън да "не си играе с огъня“ по въпроса за Тайван. 
Президентът на САЩ пък е казал на китайския си колега да "избягва предприемането на стъпки, които могат да застрашат 
регионалната стабилност". 
Междувременно вчера председателят на комисията по външни работи на Камарата на представителите на САЩ Грегъри 
Мийкс заяви, че Вашингтон се стреми да избегне конфликт за Тайван, подобен на този в Украйна. 
За разлика от Китай, Съединените щати не искат да променят статуквото на Тайван, заяви в сряда конгресменът от Ню 
Йорк Грегъри Мийкс. 
Мийкс, който участва в посещението на председателя на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси на острова 
миналата седмица, добави на пресконференция, че всички азиатски "приятели и съюзници", които им бяха домакини по 
време на азиатска визита, "искаха да видят“ делегацията на Вашингтон и нейната "мека сила". 
Представителят в Камарата на представители от Илинойс - Раджа Кришнамурти пък подчерта, че пътуването до Тайван е 
било важно, тъй като Вашингтон "искаше да се увери, че това, което се случи в Украйна, няма да се случи по отношение 
на региона на Югоизточна Азия и по-специално в Тайван". 
 
√ Шефът на ООН иска демилитаризирана зона в Запорожие заради опасенията от ядрена катастрофа 
Ръководителят на ООН Антониу Гутериш предложи създаването на демилитаризирана зона в Запорожие заради 
опасенията от ядрена катастрофа. Това стана на фона на продължаващи обвинения между Русия и Украйна за обстрела 
срещу най-голямата атомна електроцентрала в Европа и съобщенията за нови атаки в района около нея. 
На заседание на Съвета за сигурност на ООН, свикано за обсъждане на ситуацията, ръководителят на Международната 
агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, че агенцията трябва да получи разрешение да инспектира украинската атомна 
електроцентрала в Запорожие, като посочи, че боевете в близост до обекта са предизвикали "сериозна" криза. 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш също каза, че случващото се може да „доведе до катастрофа“. 
По-рано Вашингтон също призова за създаване на демилитаризирана зона около съоръжението. 
Руският представител в ООН обаче каза, че това не е опция, тъй като ще направи централата по-уязвима за "провокации" 
и "терористични атаки". 
Украйна твърди, че Русия е превърнала мястото във военна база, за да започва атаки оттам, знаейки, че е малко вероятно 
украинските сили да отвърнат. Москва отрича твърдението. 
Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че използва атомната централа "Запорожие", за да 
упражнява ядрено изнудване спрямо целия свят. 
"Никой друг не е използвал атомна централа толкова очевидно, за да заплашва целия свят, както и да поставя условия. 
Абсолютно всеки по света трябва да реагира незабавно, за да изгоним окупаторите от територията на атомната централа 
"Запорожие". Това е въпрос на световен интерес, а не просто украинска нужда", заяви Зеленски. 
Междувременно бившият руски президент и в момента заместник-председател на руския Съвет за сигурност Дмитрий 
Медведев, придружен от други високопоставени представители на руските власти, посети проруски сепаратистки регион 
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в Източна Украйна, като призова за по-нататъшното му сближаване с Русия. Медведев разговаря в Луганск с лидерите на 
луганските и донецките сепаратисти. 
Посещението на Медведев се извършва на фона на подозрения, че Москва подготвя анексирането на големи части от 
Украйна. 
 
Икономически живот 
 
√ Износът ни с над 40% ръст за шестмесечието 
През периода януари – юни 2022 г. от България са изнесени общо стоки на стойност 45 748.5 млн. лв., което е с 41.0% 
повече в сравнение със същия период на 2021 година. 
Само през юни общият износ на стоки възлиза на 8 700.4 млн. лв. и нараства с 51.8% спрямо същия месец на предходната 
година, съобщава НСИ. 
За първите 6 месеца на годината в страната са внесени стоки на стойност 51 896.7 млн. лв, или с 45.2% повече спрямо 
същия период на 2021 година. 
През юни общият внос на стоки нараства с 58.2% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 10 186.8 млн. 
лева. 
 

 
 
Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари – юни 2022 г. и е на стойност 6 148.2 млн. лева (табл. 
1 от приложението). През юни салдото също е отрицателно и е на стойност 1 486.4 млн. лева. 
Само за ЕС през първоте пет месеца на годината износът на стоки от България се увеличава с 43.5% спрямо същия период 
на 2021 г. и е в размер на 25 350.1 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са 
Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Испания, които формират 68.7% от износа за държавите – членки на ЕС. 
През май износът за ЕС нараства със 72.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 788.2 млн. лева. 
Най-голям ръст в сравнение с първоте пет месеца на година през 2021-ва е отбелязан в секторите „Минерални горива, 
масла и подобни продукти“ (268.9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (140.1%). Най-
голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (19.4%). 
 
√ Булгаргаз с прогноза за октомврийската цена на газа 
“Булгаргаз” предложи цена на природния газ за октомври в размер на 269,29 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, 
акциз и ДДС) или 137.69 EUR/MWh. 
Припомняме, поисканата от държавния доставчик цена за настоящия август, която КЕВР още не е определила, е 297,89 
лева/MWh или 152.31 EUR/MWh. 
Интересно е, че Булгаргаз пропуска септември, давайки своята прогноза чак за октомври. 
Изтъква се, че предложената цена е образувана на база прогнозни стойности на ценообразуващите компоненти към 
11.08.2022 г. и при условие, че газопроводът IGB бъде въведен в търговска експлоатация преди първи октомври. 
За сравнение, цените на европейските газови пазари на 10.08.2022 г. за доставка през октомври са в приблизителен 
размер от 209 EUR/MWh. 
 
√ ICGB опроверга служебната власт: интерконекторът е готов и запълнен с газ 
Към настоящия момент всички основни строителни дейности по реализация на проекта (газовата връзка с Гърция) са 
завършени, а от средата на юни всички съоръжения са загазени и тествани успешно с реални количества природен газ. 
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Това се казва в официално съобщение на проектната компания ICGB, с което се опровергават някои от основните 
твърдения на служебния кабинет. 
Изтъква се, че газопроводът и всички прилежащи наземни съоръжения – седем кранови възела, две газоизмервателни 
станции и един диспечерски център, са завършени и технически изправни, което е установено както от строителния 
надзор на проекта, така и от редица проверки и тестове, проведени в последните месеци. 
Към днешна дата всички 182 км и прилежащите съоръжения са запълнени с природен газ при налягане 40 бара. Тече 
изпълнението на съпътстващи дейности, които нямат пряко отношение към експлоатацията на интерконектора, но са 
част от заложените дейности по проект. 
Припомняме, една от вчерашните реплики на служебните министри е, че не са открили газ по време на инспекцията си 
на интерконектора. 
Става ясно още, че ICGB е входирала в Министерството на регионалното развитие и благоустройството актуализирано 
предложение за въвеждане на етапност на изпълнение на оставащите дейности до старт на търговската експлоатация на 
съоръжението. 
В момента се изпълняват довършителни дейности, които ще бъдат обособени в етапи спрямо приоритета им за старт на 
експлоатация на съоръжението, като гръцката строителна фирма AVAX е подала към ICGB края на август като срок за 
финализиране на дейностите от етап 1. 
Основната цел е всички необходими за старт на търговската експлоатация дейности да бъдат приоритетно извършени в 
етап 1, което да позволи навременен старт на преноса на природен газ по интерконектора. Всички останали дейности, 
които не са пряко свързани с експлоатацията на съоръжението, са обособени в самостоятелен етап. Те ще продължат да 
се изпълняват паралелно с експлоатацията на съоръжението.  
В етап 1 като най-приоритетни дейности са включени: изпълненото вече строителство на газопровода и наземните 
съоръжения, както и тестване на катодна защита, полагане на знаци по газопровода, завършване интеграцията и 
тестването на SCADA системата за автоматичен контрол и управление на интерконектора, тестване на противопожарната 
система на диспечерския център и др. 
Сред обособените в отделен етап дейности са: довършване на полагане на резервен оптичен кабел, изпълнение на 
противоерозионни мерки по трасето на газопровода, довършване на път към ГИС Стара Загора.  
Всички посочени дейности са част от ангажиментите на гръцката фирма AVAX, която изпълнява договора за проектиране, 
изграждане и въвеждане в експлоатация на газопровода. 
В заключение се подчертава, че интерконекторът, който може да обезпечи почти изцяло вътрешното потребление на 
природен газ на България, е на финален етап от реализация, като с оглед скорошното въвеждане в търговска 
експлоатация на съоръжението, ICGB разчита на активно и целенасочено институционално съдействие. 
 
√ НАП се заема със строителния сектор: генерирал сериозни щети за бюджета 
Строителният сектор ежегодно генерира щета от неплащане на данъци за бюджета за около 480 млн. лева, показва 
анализ на риска, извършен от НАП. 
В тази връзка приходната агенция съобщава, че поставя на фокус строителите и инвеститорите, за които традиционно в 
момента тече най-силният период от годината. Набелязани са значителни по обем контролни мерки, в това число и 
проверки на строителни обекти за спазване на данъчно-осигурителното законодателство. Строителството е бързо 
развиващ се, динамичен и значим за нашата икономика сектор, в който укриването на данъци може да причини 
сериозни щети за бюджета. 
Изтъква се още, че ковид пандемията не е довела до осезаем спадат в сградното строителство, а от друга страна – 
стимулира хората да обърнат парите си в имотни инвестиции. Сделките за покупко-продажба на имоти в периода на 
пандемията намаляват с около 8%, а непосредствено след нея нарастват с 28 на сто. Поради всички тези обстоятелства и 
процеси браншът е определен като един от най-рисковите и е постоянно наблюдаван от данъчната администрация. 
НАП обръща внимание, че преди всичко стимулира доброволното спазване и апелира за изповядване на имотните 
сделки на реалните им цени. Търси се комуникация и с бранша. 
Тази година е предвидена и комуникационна кампания, която да разясни на продавачите и купувачите рисковете от 
изповядване на имотни сделки на цени, които са по-ниски от реалните. Кампанията ще протече и в официалната 
Facebook страница на НАП. 
Строителите и инвеститорите следва да имат предвид, че при наличие на индикации за отклонение от данъчно облагане 
НАП извършва ревизии по особен ред, което може да доведе до определяне на нови размери на данъци. Най-често, в 
хода на контролни производства, при констатиране на несъответствия на фирмите се предлага сами да коригират 
грешките си, като подадат отново коректни декларации. В случай че не го направят, действията продължават с 
извършване  на ревизии. 
Клиентите от своя страна трябва да знаят рисковете при покупката на имот, когато сделката е изповядана на по-ниска от 
реалната цена. При разваляне на договора заради непредвидено покачване на цената, забавяне в сроковете или други 
неуредици, те ще имат право да получат обратно само парите, които са вписани в документа за продажбата. Ако решат 
до 3 години от покупката да препродадат новия имот и пазарната му цена е по-висока от официално обявената стойност 
на имота при покупката, също биха загубили от разликата между реално платеното от тях и вписаната стойност в 
документа за покупката. 
Тъй като в сектора строителство сделките са сериозни, а при измами клиентът трябва да бъде максимално защитен, 
експертите съветват винаги покупко-продажбата да е на реалната цена, да има строго фиксирани предварителни 
договори и парите да се превеждат по банка. 
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√ Как Франция спешно рестартира въглищна ТЕЦ 
Допълнителен месечен бонус от 5000 евро, увеличаване на заплатата – за да убеди бившите служители на 
топлоелектрическата централа на въглища Сент-Аволд в Мозел да се върнат на работа, ръководството й трябва да се 
бръкне дълбоко в джобовете си, пише Capital.fr 
За да намали риска от прекъсване на електрозахранването през тази зима, правителството поиска от GazelEnergie да 
възобнови работата на своята въглищна електроцентрала в Saint-Avold, в Мозел. С цел намаляването на емисиите на CO2, 
в приетия през 2019 г. закон беше заложено спирането на последните въглищни електроцентрали във Франция до края 
на 2022 година. ТЕЦ Емил-Юше официално преустанови дейността си на 31 март. Но войната в Украйна коренно промени 
ситуацията. И в крайна сметка вместо да бъдат съкратени, служителите на централата ще бъдат пренаети за още шест 
месеца, от октомври 2022 г. до март 2023 година. 
Възобновяването на работата на Сент-Аволд трябва да се извърши в спешен порядък при положение, че работниците 
бяха уволнени през пролетта в рамките на плана за защита на работните места. Така се поставя въпросът как те да се 
върнат обратно на работа, след като в момента се възползват от клаузите на плана. Необходимо е първо да се промени 
трудовото законодателство, прието през юли в рамките на закона за защита на покупателната способност, за да може 
ГазелЕнерджи временно да спре процедурата. 
„Ситуацията изисква спешни действия“ 
„Това, че темата за рестартирането на Saint-Avold е предмет на два члена в първия законопроект от петгодишния 
мандат на новото Нционално събрание, показва спешността на ситуацията“, коментира пред Фигаро директорът за 
връзки с обществеността на GazelEnergie Камий Жафрело. Преди всичко ръководството трябва да се бръкне дълбоко в 
джобовете, за да мотивира служителите, някои от които вече обмисляха спокойно излизане в пенсия с получените 
обезщетения. 
Синдикатите успяха да договорят месечен бонус в размер от 5000 евро, в допълнение към заплатата, която също ще бъде 
увеличена. Тя е „средно около 4500 евро чисто“, уточнява Камий Жафрело и ще бъде увеличена с 5%. Предлагайки тези 
изгодни условия, компанията твърди, че е успяла да убеди достатъчен брой служители, за да се осигури работата на 
централата от октомври до март. 
 
√ Санкциите против Русия: защо и как влияят или би трябвало да влияят 
Анализ[1] на Владимир Дубровский [2], преведен и адаптиран за ИЖ от доц. Красен Станчев[3]… 
„Това, което е заложено на карта в Украйна, е посоката на човешката история. Най-голямото политическо постижение на 
човечеството е упадъкът на войната. Това сега е застрашено”. 
Ювал Ноа Харари, икономист, 9 февруари 2022 
След февруарския ужас и шок от крайната арогантност на руската пълномащабна агресия срещу Украйна и жестокостите, 
извършени срещу цивилни, приливът от оценки на случилото се изглежда сменя посоката си. Различни автори с 
международен авторитет започнаха да раздават съвети „Западът“ (каквото и да означава тази дума) следва да позволи 
на Путин (каквото и да означава това име) да спаси честта си, като попречи на Украйна да се съпротивлява на агресора и 
я принуди (или поне убеди, че „не би трябвало“) да отстоява суверенитета и териториалната си неприкосновеност. 
Защото, ако това не се случи, ядрената и други военни заплахи вероятно ще се материализират. 
Това умонастроение е най-видимо по повод санкциите спрямо Руската федерация. 
Не е изненада, че леви политици, някои постмодерни мислители, популисти, националисти и изолационисти от двете 
страни на Атлантика отстояват този възглед или тихомълком правят такива внушения. 
Учудващо е обаче, че в негова защита започват да се използват и икономически аргументи, също от международни 
авторитети, като например в това интервю на професор Стив Ханке. Той твърди, че „както всички санкции, така и тези 
се оказаха напълно неефективни в постигането на заявената от тях цел за промяна на поведението на Русия“ и че 
„санкциите никога не печелят войни“. 
Ханке обвинява политиците, че пренебрегват икономическите изследвания и изчисления на ефекта от санкциите именно 
по повод наказанията, наложени на Русия след март тази година. Но действителният научно-икономически подход се 
отличава не с уважението към книжнината, а по това дали се основава на факти или на някакво желано състояние на 
нещата със съответните на това желания, мнения и предположения. При този подход възгледите и съветите за незабавен 
компромис с Русия на Путин, всъщност съгласие с целите на агресията (впрочем самите те често неправилно разбрани), и 
съответно за вдигане на санкциите са крайно, смъртоносно несъстоятелни. 
В сърцевината на тези разсъждения са краткосрочните изчисления на болезнените въздействия на санкциите спрямо 
Русия върху останалия свят. От тях наистина може да се стигне до извода, че целта им, независимо как е формулирана, не 
си струва цената, защото този свят ще инкасира повече загуба на благосъстояние от Русия. Това може да е така в 
абсолютно изражение, просто светът е по-голям от Русия икономически. Но независимо от размера на загубите в 
абсолютни термини, тези изчисления са до голяма степен икономически безсмислени и трябва да се разглеждат по-
скоро като масажиране на истината и изкривяване на действителността. 
В същото време икономически е напълно вярно, че войните са разрушителни както за завоюваните народи и територии, 
така и за победителите. Това положение е обосновано от Лудвиг фон Мизес още през 1919 година и може да се смята за 
доказано от историята на световните войни през миналия век. Обратното също е вярно: светът е постигнал сегашното си 
състояние на небивал просперитет благодарение на мирно сътрудничество, търговия и съревнование. Това впрочем се 
има в предвид и от изказването на Харири за залозите на войната срещу Украйна. Изказването е от преди войната. 
Въпреки предупрежденията, тя бе започната от Кремъл. 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/sanktsiite-protiv-rusia-zashto-i-kak-vliayat-ili-bi-tryabvalo-da-vliayat/#_ftn1
https://ikj.bg/glasove-mneniya/sanktsiite-protiv-rusia-zashto-i-kak-vliayat-ili-bi-tryabvalo-da-vliayat/#_ftn2
https://ikj.bg/glasove-mneniya/sanktsiite-protiv-rusia-zashto-i-kak-vliayat-ili-bi-tryabvalo-da-vliayat/#_ftn3
https://asiatimes.com/2022/06/how-the-west-miscalculated-its-ability-to-punish-russia/
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Санкциите срещу Русия са следствие. Те далеч не изчерпват въздействията на войната върху икономиките и хората на 
страните непосредствено въвлечени в нея, както и за тези – а това е практически целия свят, които активно или пасивно 
заемат страна в нея (било на Украйна, било на агресора, колкото и малко да са тези последните държави). 
Последните оценки на глобалните въздействия на войната предвиждат по-високи цени на суровините, допълнителна 
дълготрайна висока инфлация и повишени рискове от стагфлация, рецесия и социални вълнения. 
Инфлацията в ЕС е предизвикана от държавни разходи, дългове и последваща парична експанзия, неспособност за 
налагане на парични ограничения, включително така нареченото „количествено облекчаване“. Войната, санкциите и 
контрасанкциите обаче вероятно ще доведат до допълнителна, все още незасечена статистически инфлация. То идва от 
очаквания за бъдещето й хеджиране срещу предполагаеми предстоящи рискове – всичко това се влошава от войната. 
Предвоенното поддържане на доминиращо положение на Русия на европейския енергиен пазар, включително скритото 
им субсидиране чрез налагането на политики от рода на „зелената сделка“, ръстът на този внос при възстановяването на 
икономиките през миналата година и съответно на бюджетните приходи на Руската федерация, се оказаха субсидиране 
на традиционно агресивното поведение на Кремъл спрямо съседните на Русия страни. Войната й срещу Украйна само 
направи тези квази-субсидии по-видими, отколкото преди февруари тази година. 
Независимо за кого става дума, отговорност за тези развития ще бъде потърсена. За поддържалите кръстосаното 
субсидиране на руския енергиен и прочее износ отговорността ще е предимно политическа. За Кремъл тя не може да 
бъде само политическа. След февруари 2022 година от агресора ще се търси и отговорност за резюмираните по-горе 
отрицателни въздействия върху глобалното благосъстояние. От значение е и общият принцип, че разходите за война, 
както изобщо правителствените разходи, водят до по-висока инфлация. Както международната търговия е от полза за 
всички участващи страни, ограниченията, наложени върху нея, по аналогичен начин водят до загуби за всички страни. 
В икономиката всички макросъображения се основават или трябва да се основават на практическия опит. С ембаргото и 
санкциите един от опитите наистина е, че те наказват всички, но не непременно (и на първо място) отговорните за 
наложените военни ограничения върху търговията вследствие на войни и деспотизъм. Такава е действителната 
историята на подобни санкции, наложени на режими, подобни на този на Путин, в бивша Югославия, Ирак и Иран. И това 
е легитимна гледна точка във всички критики на санкциите, независимо от мирогледа, политическия, геополитическия 
или методологическия фон, върху който се гради критиката. 
Но поне в два от тези случаи те имаха политически ефект: допринесоха за смяната на режима в бивша Югославия, а този 
в Иран да направи компромис с ядрената си програма. При това след 90-те години на миналия век тези (а и изобщо 
много малко други) страни не са предприемали завземане на територии на своите съседи. 
Нека се върнем към икономическия начин на мислене 
Икономическият живот се опира на рационален избор, направени от хора и стопански деятели, които съзнателно или 
интуитивно сравняват градации на разходи и ползи от различни опции от спектъра на избора, открит пред тях в 
обозримо бъдеще. 
Следователно, сравнението на загубите от санкции, понесени от несвързани агенти (например ембаргото спрямо бивша 
Югославия и/или ограниченията, наложени на Иран, санкциите по повод агресията в Украйна), е безсмислено, тъй като 
не може да се използва за избор на нито един от тях. 
Вместо такива сравнения „Западът“ и изобщо страните в глобализирания свят като рационален играч, трябва да сравнят 
загубите от санкциите с алтернативните разходи, т.е. разходите от неналагане на санкции. 
По-точно, общата цена за подпомагане на Украйна да победи Русия, която наред със санкциите включва и преки разходи 
за военна и хуманитарна помощ, трябва да се сравни с цената на бездействието. Последните разходи може да изглеждат 
нулеви, но това далеч не е така, по-скоро е обратното. 
Нека за момент се абстрахираме от моралния аспект на тази война, който включва не само унижението на Запада, но 
най-вече ужасяващите жестокости, на които са изложени украинците, оказали се под руска окупация – тези жестокости са 
онагледени от деянията на окупаторите в Буча и почти навсякъде, където е стъпил ботушът им. Така, оставайки в рамките 
на икономическата логика, правилното сравнение е на предполагаемите състояния на света в два случая: със и без 
санкции и помощ. 
В първия случай има добри шансове светът да се освободи от сегашния кремълски режим; във втория случай този режим 
има добри шансове да се укрепи, като победи Украйна и унижи Запада. Този втори случай дава възможност да се 
предвиди, че светът ще бъде поразително различен от този преди 24 февруари, защото разположението на силите, 
ценностите, прецедентите и траекториите на поддържане на международния правов ред ще са се променили 
необратимо по посока на глобална несигурност. Тази промяна вече е факт, поради самата агресия, като зародиш на 
такова бъдещо състояние на планетата. Тъкмо този факт много хора по света (засега) не осъзнават. 
За да се разбере разликата между тези хипотетични състояния на света, е необходимо преминаване от чиста икономика 
към политическа икономия и още по-„меки“ социални науки, като история и политически науки. Логиката и 
историческите аргументи по-долу доразвиват предположението, направено от Харари, че „залогът в Украйна е посоката 
на човешката история“. 
Какъв е все пак залогът? 
Обратно на недетайлизираните твърдения (които мнозина са склонни да приемат на вяра), агресията на Кремъл не е 
свързана с възможното членство на Украйна в НАТО. Путин в речта си от 21 февруари изрично заяви, че смята 
съществуването на независима Украйна за историческо недоразумение, което ще бъде коригирано, като бъде отменен 
нейният суверенитет и държавност. Действията на неговите войски оттогава показаха много ясно, че Русия е решена да 
унищожи Украйна като независима държава. Кремъл вижда всеобхватната военна агресия като „легитимен“ начин за 
постигане на тази цел, както и простото разширяване на територията на Русия. 
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Този замисъл е по същество фашистки или, ако предпочитате, нацистки. Накратко: Русия се управлява от фашистки 
режим, който разполага с ядрени оръжия. Освен това основният обект на нейната агресия не е украинската нация, а 
възприетите от нея либерални западни ценности или по-широко Западът и неговите ценности като цяло – Путин и 
неговите приближени са абсолютно категорични в това. Същите упреци в „западност“ официална Русия има и към 
Молдова, Грузия и страните като България, нови и бъдещи нови членове на ЕС. Откак Путин е на власт, Украйна смени 
петима президенти. 
Тези особености на режима в Москва са добре обяснени от Тимоти Снайдър. Характерна негова особеност е, че, за 
разлика от други подобни режими, Кремъл разполага с огромен арсенал ядрени оръжия. Нещо повече, както вече е 
ставало дума, основният обект на неговата агресия не е украинската нация, а възприетите от нея либерални западни 
ценности или в по-широк план Западът и неговите ценности като цяло – Путин и неговите приближени са абсолютно 
недвусмислени в изказванията си по този повод. 
Много леви политици, приятели на Кремъл в Европа, десни политолози и дори наглед разумни икономисти не са наясно 
с факта, че днешна Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава: култ към миналото, чисто илюзорно 
величие и култ към мъртвите, тъга от загубата на имперско величие, възмущение от „несправедливостта“ на историята, 
възглед, че външният свят е враждебен, култ към един лидер и вяра, че „справедливостта“ трябва да бъде възстановена 
чрез война и завладяване на нови територии. 
Самото съществуване на такъв режим представлява конкретна заплаха за останалия свят, защото същността на фашизма 
е агресия, подсилена с отричане на основните принципи на правовата държава, международния ред, правата на човека и 
т.н.; те се заменят със сила. С такива агресивни и опасни режими може да се справим само по два начина: или да им 
наложим желязна клетка, или да ги неутрализираме. Желязната клетка тук означава необходимостта от високи военни 
разходи не само за самата фашистка страна, но и за всички потенциални обекти на нейната агресия. Когато такава страна 
притежава ядрени ракети, всички на Земята са в опасност и плащат цената. Това просто се игнорира от недалновидните 
икономически сметки. Тази цена е наистина огромна, многократно над тази на санкциите, оръжията и помощите, 
доставени на Украйна, и всички щети, които, като бумерангов ефект, войната нанася взети заедно. 
Проф. Харари отбелязва, че военните разходи като дял от общите държавни разходи са намалели драматично в света 
след Втората световна война. Той отдава това на точно онези революционни промени в човешката култура, които 
фашизмът заплашва. Икономистите биха се запитали дали това намаление не може да бъде грешно наблюдение, 
произтичащо от иначе безпрецедентното увеличение на държавните разходи като дял от БВП, което се случва 
едновременно с намаляването на разходите за война и отбрана. Все пак, ако вземем предвид дела на военните разходи 
в БВП, през последните 60 години той е забележителен. И не е случайно, че става дума именно за тези 60 години. 
Русия в сегашния световен ред 
Обърнете внимание, че противно на широко разпространеното погрешно схващане, Втората световна война не слага 
край на фашизма в разбирането на Снайдър. Победените страни наистина бяха денацифицирани и демилитаризирани, 
така че почти никаква следа от фашизъм не може да се наблюдава в техните съвременни общества или правителствена 
политика. За разлика от тях СССР продължи да се готви за нова световна война с войнствена реторика и огромни 
инвестиции във въоръжение. Тази политика предизвиква ответна реакция в поддържането на значителни военни 
разходи в бюджетите на потенциалните жертви на агресия от СССР и подобните нему държави и движения (най-често 
финансирани именно от СССР). 
Ситуацията се промени след кризата в Куба (или, за тукашна употреба, след „Карибската“ криза) преди 60 години. 
Съветският съюз не успява да изпълни заплахите си. Въпреки традицията от агресивни военни действия в Унгария, 
инвазията на Чехословакия от Варшавския договор и след това на Афганистан, СССР (Кремъл, КПСС) се вижда принуден 
да осъзнае и признае, че войната е зло и не може да бъде рационален, включително икономически избор. Затова СССР 
постепенно изоставя този основен компонент на фашистката политика и един от ефектите е освобождаването на 
страните от Централна и Източна Европа. 
Преди това да стане обаче, Кремъл прави опит да се съсредоточи върху икономическата надпревара със Запада, която 
също губи злощастно. Надпреварата във въоръжаването обаче продължава и СССР губи и нея. В резултат този „съюз“ се 
саморазпуска. Днес страните-наследници празнуват това като ден на своята независимост. 
Именно тези развития позволиха на останалия свят да преразпредели допълнителни ресурси за друга, не военна, 
употреба и в частност да увеличи държавните разходи за образование, наука, здравеопазване и социални помощи. Ако 
през 1960 г. военните разходи са 6.3% от БВП на Планетата, към края на Студената война през 1985 г. те намаляват до 
4.2%, а оттогава досега до 2.4% (според данните на Световната банка до 2020 г.) 
Това се случи, защото за първи път в историята световният ред се основава на принципа на зачитането на 
международните правила, включително международно признати граници, универсални човешки права и ненамесата във 
вътрешните работи. Разбира се, този ред не функционира без войни и недостатъци. Но повечето от нарушителите на 
световните правила, като Слободан Милошевич, Саддам Хюсеин или Осама бин Ладен, бяха признати за „Световни 
злодеи“ и бяха елиминирани политически чрез война и/или изправени пред международен наказателен съд. 
В някакъв общ смисъл това е „еднополюсен свят“ или световен ред, в който САЩ действаха като глобален „шериф“. 
Такъв шериф може да не е винаги мъдър и справедлив, но докато той остава разумен, благодарение на действителен 
демократичен контрол, такива международни ред и законност са далеч по-добрият вариант от един ред, основан само 
на сила, при който всеки би се чувствал длъжен да си купи оръжие и да го използва. 
В намаляването на военните разходи има едно забележително изключение от правилото: от 1992 г. военните разходи 
като дял от БВП на Руската федерация са два пъти по-високи от средните за света и три или повече пъти по-високи, 
отколкото в съседните страни, включително Грузия до 2004 г. и Украйна до 2014 г. 

https://www.nytimes.com/2022/05/19/opinion/russia-fascism-ukraine-putin.html?utm_source=pocket_mylist
https://ikj.bg/glasove-mneniya/kak-da-razbirame-i-kak-da-sprem-voynata-na-putin-sreshtu-ukrayna/
https://ikj.bg/glasove-mneniya/kak-da-razbirame-i-kak-da-sprem-voynata-na-putin-sreshtu-ukrayna/
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От посткомунистическите страни (ако не и от страните в цялото Северното полукълбо), Русия е единствената държава, 
която през последните 30 години анексира територии от съседни държави (Крим) и окупира и след това призна 
„държавност“ на пет други територии – една в Молдова, по две в Грузия и Украйна. Подобно на по-старите съветски 
прецеденти в Унгария, Чехословакия или Афганистан, Кремъл не харесва политическото развитие в тези страни. Всичко 
това означава, че ръководената от Путин Русия е изградила режима си върху милитаристични и имперски настроения, 
умишлено провокирани от Кремъл. В резултат на това всеки път, когато Путин се нуждае от тласък на обществената си 
подкрепа, той започва война, без сериозно наказание досега. Изчисленията, които той направи, до момента са 
рационални политически, а не икономически. 
Именно Втората чеченска война го довежда на власт. 
Въпреки поразителните прилики с Косово, руските зверства в Чечня почти не доведоха до реакция на Запада. Тогава 
Путин изрично изрази намеренията си да срине световния ред, особено като обеща да въоръжи износа на петрол и газ в 
Мюнхен през 2007 г., когато Русия се радваше на исторически високи цени на пазарите на петрол и газ. Това „обещание“ 
беше посрещнато с изненада, в най-добрия случай със скромно възмущение, а понякога дори с разбиране. 
Путин очевидно си е направил „правилните изводи“ от тази реакция и когато популярността му, спечелена на фона на 
ценовия бум, беше застрашена от избухването през 2008 г., той успешно я поддържа чрез откровена агресивна война 
срещу Грузия. Реакцията отново се оказа повече от скромна, след което последва прословутото „презареждане“. 
Е, следващия случай, когато трябваше да се използва война за подобряване на популярността бе през 2011 г. Тогава тя бе 
подкопана от стагнация на доходите, масивна корупция и откраднати избори през 2011 г. Връзката политическа 
популярност и война доста очевидно се проследява по изследванията на Център Левада. 
Тогава положението се променя с анексирането на Крим през март 2014 г., когато Путн изпраща в Украйна наемници, 
подкрепени от редовна армия в Донбас. 
Този път имаше реакция под формата на икономически санкции, придружени с изключване на Русия от Г8. Въпреки това, 
за разлика от подобните случаи на завладяването на Кувейт от Саддам Хюсеин или подкрепата на Слободан Милошевич 
за сръбския сепаратизъм в съседните страни, нито една от териториалните придобивки на Путин не беше отменена и не 
бяха наложени ефективни санкции. Освен това Западът убеди Украйна да не воюва за Крим. Оттогава руската икономика 
стагнира, поне отчасти поради санкциите, но те бяха твърде слаби, за да я принудят да промени поведението си на 
международната сцена. 
Това възмутително нарушение на международното право (включително Меморандума от Будапеща, според който 
Украйна предаде своя трети по големина в света ядрен арсенал в замяна на гаранции за своя суверенитет от всички 
други ядрени сили, включително Русия, Китай и САЩ) на практика унищожи световния ред и доведе до връщане към 
годините преди перестройката, ако не и до епохата преди Куба, а Украйна – до рязко увеличение на военните разходи. 
Ефекти, разходи и сценарии 
По това време никой не е достатъчно трезвен, за да възприеме реалните размери на заплахата и да направи 
необходимите трудни избори. Западът намери оправдание за пасивността си и в крайна сметка нито започна да 
инвестира в отбрана и сигурност (напр. енергийна), нито елиминира агресора. Разбира се, никой не би могъл да 
предложи ядрена сила да бъде атакувана от военни формирования, за да бъде действително принудена да плати за 
престъпните си действия и/или да бъде икономически лишена от възможностите да модернизира икономиката и 
военната си сила. За съжаление нито една държава не беше готова да поеме свързаните с тези избори разходи. 
В резултат на възстановяването след COVID-19 през 2021 г. ЕС подсили своя, вече разработен през 2018 г., централизиран 
план за подтикване към т.нар. „Зелена сделка“ с интервенции от рода на „Следващо поколение ЕС – пакет за 
възстановяване от COVID-19“ или „Справедлив преход“ (към невъглеродна икономика) като политически инструмент за 
затваряне на въглищни електроцентрали и подмяната им с природен газ (като „преходен“ енергиен ресурс). В 
действителност Зелената сделка и засиленото пристрастяване на ЕС към енергийните доставки бяха – и до голяма степен 
все още са – ефективни субсидии за вноса на природен газ от Русия (при 45% зависимост от внос). 
Със задна дата вече е очевидно, че Кремъл съзря в това стечение на политикономически обстоятелства уникална 
възможност да доосъществи агресивните си амбиции. 
Стойността на вноса на стоки в ЕС от Русия нарасна от 158,5 милиарда евро на 162,4 милиарда и беше доминиран от 
горива и минни продукти (62% от общия обем). В световен мащаб на годишна база износът от Русия е нараснал със 72%, 
за постсъветските страни – с почти 77%. 
Растежът на икономиката на Русия до нивото от 2020 г. и особено ръстът на приходите от износ на петрол от 2018 г. до 
2021 г. (с около 41% и на най-високото ниво от 2006 г.) са основният източник за финансиране на войната с Украйна. 
Според данни на Световната банка през 2021 г. БВП на Русия се е възстановил до 1,78 трилиона USD, 11-то място в света 
от 196 страни. В сравнение с ЕС, руската икономика беше 1/10 от БВП на Съюза. Това предполага относителна лекота на 
бумеранговия ефект от по-ранни и дълбоки сакнции. Но небрежността на Запада към незачитането на международното 
право от страна на Кремъл след 2008 и особено 2014 г.  изглежда работеше добре в интерес на Русия. 
Затова и през тази година (при подобно на предишни ерозирания на вътрешната политическа стабилност на кремълския 
режим и много изгодна международна конюнктура) Руската федерация направи същото, което бе правила и преди, но с 
по-нагла степен на агресивност и много по-високи залози. 
Онова, което недалновидно разсъждаващите по повод сакнциите не разбират, е, че положението на самия „Запада“ се е 
променило необратимо след 24 февруари 2022 г., макар всъщност тази промяна да е започнала преди осем години, 
когато Русия анексира Крим. 
С Русия вече не може да има „бизнес, както обикновено“. 

https://www.levada.ru/indikatory/odobrenie-organov-vlasti/?fbclid=IwAR1v8gniZKLaPFkaGQEX3D93EUs8RjogDfCZhh91COnPm8-j4b-OAKIh_q0
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И ако кремълският режим оцелее, повече няма да има дълъг глобален мир в света – защото целият световен ред от 
последните десетилетия ще рухне. Ако международните споразумения са толкова безполезни, колкото изглеждаха, 
светът се връща към управление на най-силния. Тогава Китай може да заграби Тайван, Северна Корея да изнудва с 
ядрените си ракети, а Русия да продължи да вдига залозите в конфронтация със Запада. А в Близкия Изток и на 
Индийския полуостров страните в конфликт да преминат в настъпление една спрямо друга. 
Трите сценария за края на войната 
Единият сценарий за край на войната изглежда така: Русия побеждава Украйна, елиминира нейната държавност, 
заличава нейната култура, унищожава икономически и политически активните хора и разширява владенията на Кремъл. 
Слабо вероятно е т.нар. „Запад“ да признае това завоевание. 
В резултат на дипломатическата изолация режимът на Путин ще се втвърди, както беше след завземането на Крим, но в 
много по-голяма степен. Това ще позволи „успешна“ организация на предаването на властта дори в случай на смърт или 
тежка болест. „Западът“ ще трябва или да се предаде, което е невъобразимо и безсмислено, или рязко да увеличи 
военните си разходи. 
При сегашните цени това би означавало допълнителни 4% от БВП на страните членки на НАТО и съседите на Русия. 
Бумеранговият ефект е дългогодишна инфлация и ограничаване на социалните трансфери. Икономиката на Русия ще 
продължи да прилича на инвалидна количка, търкаляща се върху приходи от природен газ, нефт и малко метали и 
въглища. 
Основен проблем на този сценарий е обстоятелството, че други режими, подобни на кремълския, ще започнат свои 
собствени „ограничени военни операции“. 
Вторият възможен сценарий за края на войната е следният:  Украйна побеждава Русия с помощта на Запада, и то не 
само поради санкциите спрямо Русия, колкото и да се разширяват. Световният ред отпреди войната се завръща и дори се 
укрепва, възпирайки всички подобни бъдещи агресори. 
Има много рискове в отношенията с Колективния Путин на Русия след войната преди режимът напълно да се разпадне. 
Основният от тях е употребата на ядрено оръжие. 
Третият възможен сценарий е т. нар. „финландски” компромис:  Украйна запазва суверенитет, но губи територии, 
приема неутралитет и в някаква степен демилитаризация. 
Това би означавало възстановяване на илюзиите и самозаблудите от времето на Грузинската война и завземането на 
Крим, че Русия възприема изкуството на компромиса – ако не от „Запада“, то поне от глобалното село. Възможна е 
форма на истинска или инсценирана партизанска война в предадените на Русия области. Много е вероятно всичко това 
да трае до времето, когато „Колективният Путин“ възстанови военните сили на страната си. 
Истинският избор, пред който е изправен Западът, следователно, е между: 

1. увеличаване на военните разходи поне 2.5 пъти, приблизително до 4% от БВП (Германия вече ги е увеличила със 
100 милиарда евро), близко до равнището от 1980-те, преди края на Стедената война 

2. поемане на разходите за освобождаване от руския фашистки режим сега, които се оценяват от 
Брюкселския Център за изследване на икономическата политика на 0,5% от БВП в загубата от санкции и 
приблизително същата сума във военната помощ. Това е общо около четири пъти по-малко, отколкото при 
опцията „не правете нищо“. Ясно е какъв трябва да бъде рационалният избор в случая. Обърнете внимание, че 
преди осем години тази цена би била с около 50% по-ниска. Ако вземащите решения отново избегнат този 
избор, следващия път цената отново ще стане много по-висока. 

4% разходи за отбрана при отчитане на голобания БВП преди войната означава 4 трилиона щатски долара разход. Той 
очевидно ще трябва да бъде направен за сметка на нещо друго. 
А какво означават санкциите за Русия? 
Дотук вниманието ни бе насочено към изборите, пред които е изправен сега Западът. 
Но какво е положението при другата страна в уравнението, в Русия? Не може ли тя да се мотивира да се върне към 
нормалното поведение чрез малко по-рационално пресмятане на ползи и разходи или разрушаването на режима отвън 
е единственият начин това да се случи? С други думи: могат ли санкциите да свършат работа? 
За съжаление няма чисто икономическо решение на този проблем, защото, както беше споменато по-горе, самото 
изчисление, което един фашистки режим прави, не е икономическо, а политическо. Разбира се, подкрепата за режима 
зависи от икономическите му резултати и очакванията за бъдещо нарастване на богатството. За разлика от демокрациите 
обаче, тя не е водещ фактор за идеологически индоктринирани хора с промити мозъци от постоянна пропаганда. Да не 
говорим за репресивния апарат, който позволява до голяма степен, ако не и напълно, да се игнорират интересите на 
хората. Иначе такъв режим не би могъл да води война, която винаги е икономически катастрофална, освен броя на 
жертвите. 
Преди по-малко от месец, в статията си за „Свободна Европа“, ние предвиждахме, че „икономиката на Русия ще 
продължи да прилича на инвалидна количка, търкаляща се върху приходи от природен газ, нефт и малко метали и 
въглища“. Преди около седмица един по-детайлен анализ на Бизнес училището към Университета в Йеил, озаглавен 
„Отдръпването на бизнеса и санкциите осакатяват руската икономика“, потвърди нашите очаквания. Но подобни са 
и изводите от повечето, посветени на конкретни мерки, анализи на Международната Работна група по санкциите спрямо 
Русия към Станфордския университет. 
По-дългата историческа перспектива показва, че при други нагласи на режима в Кремъл, всичко това би могло да бъде 
избегнато. 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/kak-da-razbirame-i-kak-da-sprem-voynata-na-putin-sreshtu-ukrayna/
https://cepr.org/voxeu/columns/potential-economic-effects-sanctions-russia-allied-trade-embargo?fbclid=IwAR2Yr6nkDMaMMs8SiIrKVK5oAiFPflSZkggXz7H9kCA1TwDCeufgm72aRE0
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4167193
https://fsi.stanford.edu/working-group-sanctions
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Имперският инстинкт, който предопределя светогледа на Путин, Кремъл и не малко от техните поданици, се основава на 
предположение, вкоренено в аграрната епоха: тогава заграбването на територии увеличава благосъстоянието на 
метрополията. 
Всъщност анексирането на Крим през 2014 г. най-малкото беше последвано от сериозен икономически спад и 
девалвация на рублата. Те бяха причинени главно от спада на цената на петрола, но скромните санкции от онова време 
също можеха да имат известен ефект. 
През 1992 г. БВП на Руската федерация е 359,5 милиарда щатски долара, а през 2013 г. – почти 2.3 трилиона долара. 
Тоест, през 2013 г. икономиката на Руската федерация е била около 1/5 от икономиката на ЕС тогава. През 2014 г. обаче 
БВП на Русия се „сви“ до около 2 трилиона долара. През 2015 г., в резултат на международната обстановка, анексирането 
на Крим и ориентацията за доминиране на бившия СССР чрез Евразийския икономически съюз (ЕИС), БВП на Русия вече е 
1.36 трилиона щатски долара, а през 2016 г. – 1.27 трилиона щатски долара. Въпреки това общественото одобрение на 
руските власти остана на своя исторически максимум и започна да се влошава едва през 2018 г. 
Както беше отбелязано по-горе, през 2021 г. икономиката на Русия вече е 10% от тази на ЕС. В края на тази година тя ще е 
около 11 пъти по-малко като БВП от икономиката на ЕС. 
Следователно икономическите стимули, произтичащи от нормално участие в международния стопански обмен, 
изглеждат безполезни за предотвратяване или спиране на войни като настоящата, както и очакванията, че Русия може да 
се върне към цивилизовано поведение при сегашния си политически режим. 
Освен това е ясно, че ако режимът беше поне политически рационален, той никога не би започнал войната. Поради тази 
причина повечето рационални експерти, включително и авторите, не успяха да предвидят ужасяващата агресия на 
Кремъл. Това означава, че в поведението на Русия липсва всякаква рационалност; или поради болестта на Путин, 
неговото възхищение от магическите култове, или просто дезинформация. Във всеки случай, единственият начин да се 
справите с бясна мечка е да се уверите, че тя е недееспособна. 
Следователно, осигуряването на премахването на режима в Кремъл е единственият начин за връщане към „обичайния 
бизнес“ от последните 30 години. 
Какво да се прави 
Светът, не само Западът, има само два инструмента: поражение на бойното поле от украинската армия, ако е достатъчно 
оборудвана, и санкции. 
Нито едно от тях не може да бъде достатъчно само по себе си, но взети заедно имат добри шансове да счупят гръбнака 
на режима. 
Заповедите в йерархията на режима се изпълняват само докато членовете възприемат неговия времеви хоризонт като 
безкраен. Противниците на санкциите имат основания да твърдят, че скромните усилия водят до „обединяване около 
знамето“, а не до някакъв натиск в желаната посока. Но ако членовете на формалните и най-важните неформални 
вертикали на властта разберат, че дните на йерархията са преброени, те започват да се държат опортюнистично, защото 
всеки започва своята крайна игра. Всички те все още биха искали да продължат да служат и всички се страхуват от 
раздялата – но с краен времеви хоризонт те се включват в колективната еднократна игра на типа на „Дилемата на 
затворника“ – всички имат интерес да работят срещу всички останали. 
Точно така академичната литература описва преждевременния разпад на СССР, предизвикан, наред с други неща, от 
целенасочената политика на администрацията на Рейгън. Спомнете си, че Рейгън дойде на власт отчасти на фона на 
слабата реакция на неговия предшественик на инвазията на СССР. В съответствие с описаната по-горе логика, ако 
гладуването на икономиката стане реалност и ако руската армия бъде победена, резултатът вероятно ще бъде 
разрушаване на вертикала на властта на Кремъл. Не на международната икономика и върховенството на закона. 
Връщайки се към обсъдените по-горе сценарии, по-малко икономически разрушителен е този, който обещава 
възстановяване на международния ред. 
Надпреварата във въоръжаването, започната от Рейгън, се оказа непоносима за СССР, който вече страдаше от ембаргото 
на COCOM. В същото време губи войната в Афганистан. На всичкото отгоре ниските цени на енергията събориха бюджета 
на СССР. Номенклатурата реагира с лавинообразно разрушаване на вертикала на властта. 
В резултат на това светът живя 30 години без страх от ядрена война, в забележителен мир и стабилност. 
В онези времена притесненията, че ядрените оръжия ще попаднат в ръцете на безотговорни политици или дори 
терористи, бяха толкова силни, колкото и сега, но в крайна сметка само Русия запази своя арсенал. По ирония на съдбата, 
сега тя е в ръцете на точно този тип политици, обсебени от антизападното негодувание. 
Паралелите с настоящия момент са поразителни, като основната разлика на СССР е много по-широкото излагане на Русия 
на международната търговия и следователно много по-голямата уязвимост от санкциите. Но могат ли те да бъдат 
ефективни? 
Това зависи от истинската им цел. Разбира се, никакви санкции не могат да спрат един фашистки режим да води война. 
Русия плаща големи жертви, което е много по-важно от благосъстоянието, но въпреки това продължава войната. В 
същото време е трудно скоро да се обезкърви напълно икономиката й, така че да се минимизират средствата й за водене 
на война. Санкциите могат да попречат на Русия да произвежда съвременни оръжия, но тя може да работи със стари. 
Въпреки широко разпространеното разочарование от ефекта на санкциите, той вече се усеща от руската икономика, 
население и елити. Освен личните санкции, ограниченията за визи и въздушни пътувания и само-наложените санкции 
като забрана на социалните мрежи Facebook и Instagram, реалните разполагаеми доходи на домакинствата вече 
започнаха да спадат след известно възстановяване след COVID през 2021 г., както и бюджетните приходи – и това е на 
фона на все още повишаващите се цени на петрола и скромните санкции, които са влезли в сила досега. Перифразирайки 

https://www.cambridge.org/core/books/patronal-politics/4C1B4D49A7F17739E75A5AB7B66E2115
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Путин, „дори не сме започнали“ с големите съкращения на вноса на руски петрол, които трябва да бъдат приложени през 
втората половина на 2022 г. и 2023 г. 
Засега ефектът на репутацията има по-силно въздействие върху Русия от политически наложените санкции. След 
обявяването на първата вълна от санкции страната се превърна в репутационен разход за около 1000 компании. 
Те напускат Русия не поради загуба на продажби на нейния огромен пазар, а поради високите алтернативни разходи за 
оставане за сметка на намаляващите акции на световните пазари. За глобалните потребители всеки бизнес в Русия се 
превърна в петно от безотговорност и антихуманизъм. 
Руските законодатели приеха правната рамка за национализация на изоставени активи и поискаха от централната банка 
да придобие банките, които са напуснали страната. Пропуснатите възможности и невъзстановимите разходи от 
напускането на Русия очевидно изглеждат по-малко важни от потенциалните загуби на репутация. Първите подробни 
отчети за негативните последици от санкциите и изтеглянето на бизнеса от Русия вече са публикувани. 
Нека приемем следните факти. 

• През 2021 г. военният бюджет на Русия достигна 61,7 милиарда долара, военните разходи на САЩ бяха 778,2 
милиарда долара, тези на членовете на НАТО – над 1,1 трилиона долара (преди влизането на Швеция и 
Финландия в организацията), Китай – 252 милиарда долара. 

• В международно сравнение военните разходи на Руската федерация преди нахлуването в Украйна са съответно 
12, 18 и 4 пъти по-малко значими в абсолютно изражение. 

• От гледна точка на възможно бъдещо противопоставяне в надпреварата във въоръжаването вариантите на 
Кремъл са доста ограничени. 

Тук не говорим за разликата в качеството и технологията. Икономически изостаналата Русия е изостанала и във военно 
отношение, останалото не е нищо повече от пропаганда за онези, които критикуват санкциите, предизвикани от войната 
срещу Украйна. 
Като цяло: икономическата сила на ЕС и Запада почти сигурно ще отслаби Русия икономически; във военно отношение 
нейните възможности също са ограничени. Трудностите пред икономиката и народа на Русия, които сега се развиват 
постепенно, ще останат за дълго време. Да останеш твърд по отношение на санкциите е по-лесно, защитава 
върховенството на международното право и е по-проспериращ курс на политически действия (в крайна сметка също и за 
Русия), отколкото очакват критиците на санкциите. 
Тук обаче твърдата решителност е от съществено значение. Ако западните политици действат предпазливо и 
продължават да мислят, че е по-добре да не дразнят много Путин, защото ще трябва да се справят с него в бъдеще, 
тогава, разбира се, тяхната нерешителност ще се превърне в действия, които правят Кремъл уверен. Ако, напротив, 
световната общност действа решително, за да неутрализира нарушителя на закона, тогава има добри шансове за 
връщане към приемливите предишни времена. 
Когато шампион по карате счупи тухла с голи ръце, той трябва да бъде абсолютно уверен и решителен, в противен случай 
ударът му няма да успее. Ако го направи, тухлата се разрушава и човек усеща само незначителна болка, ако има такава. 
Но ако ударът му е нерешителен, силата, която прилага, не може да счупи тухла, той рискува сериозна травма. И тук е 
същото. Последната надежда на Путин е нерешителността на онези, които смята за свои врагове. Последната надежда на 
света е тяхната смелост и решителност, които могат да научат от Украйна – и (всъщност) от Роналд Рейгън. 

 
[1] За първи път статията е публикувана в рубриката „Теми“ на Foreign Policy Center в Лондон, на 10 август тази година. 
Предварителна публикация на замисъла на анализа бе направена от Свободна Европа България на 13 юли. Повечето 
научни хипотези, представени в „Свободна Европа“ и залегнали в този анализ бяха първоначално изказани от Владимир 
Дубровски в неговата статия за Икономически живот на 22 април т.г. Нему принадлежи и ръководната роля при 
написването на тази статия. 
Авторите благодарят на Сергей Довгал за насърчаването да се заемат с тази тема, на Януш Ширмер и Вилем Алдерсхоф 
за коментарите на предложенията, както и на всички, които обсъждаха с тях черновите варианти. Особена благодарност 
те изказват и на Крейг Олифант и Попи Оджиър за внимателното редактиране и публикуването на статията. 
Публикуваният тук на български вариант е първоначалният пълен анализ, преводът е дело на Красен Станчев. 
[2] Старши икономист в института CASE Ukraine в Киев. 
[3] Преподавател в СУ, председател на съвета на ИПИ. 
 
√ САЩ инвестират десетки милиарди за изследвания и производство на полупроводници 
Американският президент Джо Байдън подписа двупартиен законопроект, който има за цел да засили 
конкурентоспособността на САЩ спрямо Китай чрез инвестиране на милиарди долари в местно производство на 
полупроводници и научни изследвания, съобщава CNBC. 
Церемонията по подписването пред Белия дом се е провела в присъствието на множество технически ръководители, 
президенти на профсъюзи и политически лидери от двете партии. 
Законопроектът, наречен Закон за чиповете и науката, включва повече от 52 милиарда долара за американски компании, 
произвеждащи компютърни чипове, както и още милиарди данъчни кредити за насърчаване на инвестициите в 
производството на полупроводници. Той също така предоставя десетки милиарди долари за финансиране на научни 
изследвания и развитие и за стимулиране на иновациите и развитието на други технологии в САЩ. 
Администрацията на Байдън твърди още, че законодателството ще „отключи стотици милиарди“ частни инвестиции от 
индустрията. Белият дом заявява, че множество компании, „подтикнати“ от законопроекта, са обявили повече от 44 
милиарда долара в нови инвестиции в производството на полупроводници. 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/sanktsiite-protiv-rusia-zashto-i-kak-vliayat-ili-bi-tryabvalo-da-vliayat/#_ftnref1
https://fpc.org.uk/sanctions-against-russia-why-and-how-they-work-or-should-work/?fbclid=IwAR3-0yIT_L9gwK4YuN0_FVYmnjvI7AxrUH4JWZGf6Q8fZsBazO08SfONorE
https://www.svobodnaevropa.bg/a/31941514.html
https://ikj.bg/glasove-mneniya/kak-da-razbirame-i-kak-da-sprem-voynata-na-putin-sreshtu-ukrayna/
https://ikj.bg/glasove-mneniya/sanktsiite-protiv-rusia-zashto-i-kak-vliayat-ili-bi-tryabvalo-da-vliayat/#_ftnref2
https://case-ukraine.com.ua/en/
https://ikj.bg/glasove-mneniya/sanktsiite-protiv-rusia-zashto-i-kak-vliayat-ili-bi-tryabvalo-da-vliayat/#_ftnref3
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От тази сума 40 милиарда долара идват от инвестицията на Micron в производството на чипове с памет. Според Белия 
инициативата на компанията ще създаде 8 000 нови работни места и ще повиши пазарния дял на производството на 
чипове с памет в САЩ до 10% от 2%. 
Наскоро обявеното партньорство между Qualcomm и GlobalFoundries междувременно включва 4,2 милиарда долара в 
производство на чипове като част от разширяването на съоръжението на GlobalFoundries в северната част на щата Ню 
Йорк, информира още Белият дом. 
 
3e-news.net 
 
√ Премиерът Донев: Държавата ще отпусне 800 млн. лв. заем на "Булгаргаз" 
Не сме изхвърлили Газпром от листата с опции, но гледаме да изчерпаме всички други възможни варианти, заяви 
енергийният министър Росен Христов 
На заседанието на Министерския съвет ще разгледаме и приемем постановлението за предоставяне на заем от 800 млн. 
лева на „Булгаргаз”. Това обяви служебният премиер Гълъб Донев преди заседанието на кабинета. 
„Решението е от изключителна важност, защото заемът ще стабилизира финансово състоянието на „Булгаргаз” и ще 
гарантира сигурността на доставките на природен газ за предстоящия отоплителен сезон”, подчерта министър-
председателят. 
Предложението е на Министерството на енергетиката, а идеята - "Булгаргаз" да излезе на пазара, да намери 
дългосрочно финансиране и така да върне заема, обясни по-рано министърът на енергетиката Росен Христов в интервю 
за БНТ. 
Имаме газ до септември, има откъде да намерим и до края на годината. Проблемът не е толкова в количествата, колкото 
в цената, обясни министър Христов. 
По думите му на дневен ред стоят всички възможни източници за доставки на природен газ, включително и "Газпром", 
но това е последният вариант. 
"Проблемът не е толкова в количествата, колкото в цената. Ако ние обявим, че плащаме 5 пъти по-висока цена, ще 
имаме газ колкото си искаме - оферти има много. Проблемът е в доставката. Повечето оферти са за LNG (втечнен 
природен газ), за който няма слотове. Има слотове на частни компании, но цената им е такава, че не ни устройва", 
обясни Христов. 
Към момента недостигът на газ е около 30 на сто от потреблението или горе-долу колкото използва "Топлофикация 
София". По думите на Росен Христов, ако не осигурим доставки на нормални цени, трябва или някой да плати огромна 
сума, или например София да остане без парно. 
"Още не сме започнали да търсим контакт с "Газпром", защото гледаме да изчерпаме всички възможни варианти. Това е 
последен вариант, но не сме ги изхвърлили от листата с опции", каза служебният енергиен министър. Според него обаче 
при "Газпром" има несигурност от много гледни точки - геополитическа, техническа, възможност за производство на 
определени количества. 
Правителството на Кирил Петков не е спирало да си говори с "Газпром" и е платено за адвокатски консултации, които да 
поддържат преговорите с руската компания, обясни служебният енергиен министър и добави, че е имало препоръка да 
не се открива сметка в рубли. 
"Обсъждани са условията на плащания, условията на доставка. Те пътуваха до Брюксел, обсъждаха общата политика на 
ЕС по повод "Газпром" - могат ли да се открият сметки в рубли или не, каква е общата политика. Преговорите са спрени 
на една точка, където "Газпром" не се съгласяват на някакви искания и от наша страна не е имало алтернативно 
предложение", каза още Росен Христов. Според него Европа не е спряла да купува газ от "Газпром", а България 
продължава да купува руски газ чрез посредници. 
Христов заяви, че кабинетът на Кирил Петков "не е спирал да си говори с "Газпром" и коментира, че има преписка, 
според която са "водени преговори, отправяни са писма и е платена колосална сума за адвокатски консултации, които да 
поддържа тези преговори". Христов подчерта още, че Европа не е спряла да купува руски газ. 
Той бе категоричен, че вариант да преминем изцяло на ток през зимния сезон няма. 
Забелязали сме аномалии в газовите сделки с посредника "МЕТ Енерджи". Ако видим нещо незаконно, ще се обърнем 
към съответните институции, увери още Христов. 
Служебният енергиен министър каза още, че компенсацията от 25 стотинки за горивата не е достатъчна и трябва да се 
намери централно решение в преговори с „Лукойл”. 
 
√ Със 7% по-евтин газ през октомври прогнозира „Булгаргаз“, за септември не се знае нищо 
“Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за м. октомври 2022 г., образувана в 
съответствие с чл. 17 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, е 269,29 лв./MWh (без 
цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това е  137.69 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ, съобщават от газовия 
обществен доставчик. Цената е образувана на база прогнозни стойности на ценообразуващите компоненти към 
11.08.2022 г. и при условие, че газопроводът IGB ще бъде въведен в търговска експлоатация преди 01.10.2022 г., добавят 
оттам. Компанията не дава информация каква е прогнозната цена за септември, а пък цената за август още не е 
определена от КЕВР. 
За сравнение, цените на европейските газови пазари на 10.08.2022 г. за доставка през м.октомври са в приблизителен 
размер от 209 EUR/MWh. 
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Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за м.октомври 2022 г. ще бъде депозирано в КЕВР 
на 01.10.2022 г., отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 30.09.2022 г. 
 
√ Всички основни дейности по изграждане на газовата връзка с Гърция са приключени 
Изпълняват се довършителни дейности, които ще бъдат обособени в етапи спрямо приоритета им за старт на 
експлоатация на съоръжението; гръцката строителна фирма AVAX е подала към ICGB края на август като срок за 
финализиране на дейностите от етап 1 
Компанията ICGB, която развива проекта за междусистемна газова връзка между Гърция и България, входира в 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството актуализирано предложение за въвеждане на етапност 
на изпълнение на оставащите дейности до старт на търговската експлоатация на съоръжението. 
Към настоящия момент всички основни строителни дейности по реализация на проекта са завършени, а от средата на 
юни всички съоръжения са загазени и тествани успешно с реални количества природен газ. Газопроводът и всички 
прилежащи наземни съоръжения – седем кранови възела, две газоизмервателни станции и един диспечерски център, са 
завършени и технически изправни, което е установено както от строителния надзор на проекта, така и от редица 
проверки и тестове, проведени в последните месеци. Към днешна дата всички 182 км и прилежащите съоръжения са 
запълнени с природен газ при налягане 40 бара. Тече изпълнението на съпътстващи дейности, които нямат пряко 
отношение към експлоатацията на интерконектора, но са част от заложените дейности по проект. 
С оглед максимално скорошното въвеждане в търговска експлоатация на IGB и ускоряване на административните 
процеси, необходими за издаване на Акт 15 и Акт 16 за територията на България и еквивалентните разрешителни за 
Гърция, компанията внесе към МРРБ необходимите документи за обособяване на етапи на оставащата част на 
строителните работи. Основната цел е всички необходими за старт на търговската експлоатация дейности да бъдат 
приоритетно извършени в етап 1, което да позволи навременен старт на преноса на природен газ по интерконектора. 
Всички останали дейности, които не са пряко свързани с експлоатацията на съоръжението, са обособени в самостоятелен 
етап. Те ще продължат да се изпълняват паралелно с експлоатацията на съоръжението.   
В етап 1 като най-приоритетни дейности са включени: изпълненото вече строителство на газопровода и наземните 
съоръжения, както и тестване на катодна защита, полагане на знаци по газопровода, завършване интеграцията и 
тестването на SCADA системата за автоматичен контрол и управление на интерконектора, тестване на противопожарната 
система на диспечерския център и др. 
Сред обособените в отделен етап дейности са: довършване на полагане на резервен оптичен кабел, изпълнение на 
противоерозионни мерки по трасето на газопровода, довършване на път към ГИС Стара Загора.   
Всички посочени дейности са част от ангажиментите на гръцката фирма AVAX, която изпълнява договора за проектиране, 
изграждане и въвеждане в експлоатация на газопровода. Строителят е  подал към ICGB информация, индикираща края 
на месец август за завършване на дейностите от етап 1, което ще позволи бързо въвеждане в експлоатация на 
газопровода. Това включва и приоритетно завършване на автоматизираната (SCADA) система за управление на 
газопровода. 
ICGB продължава да работи активно по изпълнение на необходимите изисквания за получаване на Разрешение за 
ползване и съответните разрешителни за Гърция, като комуникира и съдейства напълно на всички институции, които 
имат ангажимент към този процес. Всички усилия остават насочени към максимално скорошното въвеждане на 
газопровода в търговска експлоатация, като основният стремеж е това да се случи още преди старта на предстоящия 
отоплителен сезон. 
Интерконекторът, който може да обезпечи почти изцяло вътрешното потребление на природен газ на България, е на 
финален етап от реализация. С оглед скорошното въвеждане в търговска експлоатация на съоръжението, ICGB разчита на 
активно и целенасочено институционално съдействие. 
 
√ Moody’s запазва кредитния рейтинг на БЕХ, компанията остава податлива на политически риск покрай  
финансирането на компенсациите за скъпа енергия 
Рейтинговата агенция публикува актуализирано кредитно становище за състоянието на холдинга 
В доклада на Moody’s се отчитат подобрените показатели на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, които се дължат 
основно на реализираната печалба от продажба на електрическа енергия на  свободния пазар. Рейтинговата агенция 
посочва и важния принос на преносните оператори на електрическа енергия и природен газ при формирането на 
финансовите резултати на БЕХ Група. Това съобщават на своята страница от енергийния холдинг. Така индикативният 
кредитен рейтинг според Moody’s остава "Ba1" със стабилна перспектива. Оценката "Ва1" по сравнителните таблици на 
рейтинговите агенции съответства на "ВВ+" на "Фич". 
Като положителни фактори, оказващи влияние върху кредитния профил на дружеството рейтинговата агенция посочва 
добрите нива на показателите за задлъжнялост в комбинация с умерени инвестиционни разходи. 
Извършеният анализ от страна на Moody’s на кредитния профил на БЕХ ЕАД отчита като предимства стратегическата 
значимост на компанията за страната и възможността при необходимост да получи подкрепа от страна на държавата, в 
качеството й на едноличен собственик на капитала. 
В същото време, според Moody’s компанията остава изложена на политически риск, свързан основно с ангажирането на 
компанията в предоставянето на ресурс за финансиране на компенсации в сектор Енергетика, както и на регулаторен 
риск, свързан с решенията на независимия регулатор, касаещи дейността на дружествата от групата, осъществяващи 
дейност по регулирани цени. 
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От Moody’s също така отчитат добрата ликвидна позиция на БЕХ ЕАД, като отбелязват, че разполагаемите парични 
средства и очакваният входящ паричен поток са достатъчни да покрият нуждите на групата за следващите 12-18 месеца. 
Перспективата на кредитния рейтинг на  БЕХ ЕАД е стабилна и отразява гледната точка на Moody’s, че либерализацията 
на българския енергиен пазар има благоприятен ефект за БЕХ ЕАД, което допринася за подобряване на кредитния 
профил на компанията. 
Според рейтинговата агенция, БЕХ ЕАД ще продължи да поддържа оптимално съотношение на оперативни парични 
средства към дълг в съответствие с изискванията на оценката. 
За повече информация моля посетете този линк. 
 
√ Бензинът по-евтин с 13 стотинки, а метанът по-скъп с 1.68 лева за месец по бензиностанциите в България 
Средната стойност на дизела за последния месец се е понижила с 14 стотинки за литър (-3,94 на сто), сочат 
данните на специализираната платформа Fuelo 
Бензинът по бензиностанциите в България за изминалия един месец е поевтинял с 13 стотинки за литър (-3.82 процента) 
с тенденция на поевтиняване. Това показват данните на платформата "Фюело" (Fuelo), цитирани от БТА. Ако на 12 юли 
бензин A95 се е продавал за 3,40 лева за литър, то днес, 11 август, средната му цена вече е 3,27 лева за литър. Цените по 
различните вериги бензиностанции у нас днес варират между 3,07 лева и 3,33 лева за литър. 
Средната стойност на дизела за последния месец се е понижила с 14 стотинки за литър (-3,94 на сто) - също с тенденция 
на поевтиняване. На 12 юли литър от този вид гориво се е търгувал за 3,55 лева, докато днес цената е средно 3,41 лева за 
литър, сочат още данните на Fuelo. На различните бензиностанции дизелът днес се продава между 3,18 и 3,48 лева за 
литър. 
За разглеждания едномесечен период (12 юли – 11 август) се отчита поевтиняване при пропан бутана с 10,64 процента 
или 15 стотинки за литър. На 12 юли той е струвал 1,41 лева за литър, докато в момента е 1,26 лева за литър. Цените на 
отделните бензиностанции в страната днес варират между 1,16 и 1,30 лева за литър. 
За изминалия месец метанът е поскъпнал с 1,68 лв./кг (46,15 на сто) с тенденция на повишение на цените, показват още 
данните на Fuelo. На 12 юли метанът по бензиностанциите в страната е струвал 3,64 лева за килограм, а сега се продава 
средно за 5,32 лева за килограм. В платформата се посочва за днес в България ценови диапазон от 3,72-6,06 лева за 
килограм. 
Междувременно цените на бензина в САЩ спаднаха малко под прага от 4 долара за галон (близо 3,8 литра - бел. ред.) за 
първи път от над пет месеца - добра новина за потребителите, които се сблъскват с поскъпването на много други стоки от 
първостепенно значение, предаде Асошиейтед прес. 
Американската автомобилна асоциация (ААА) съобщи, че днес средната цена за галон обикновен безоловен бензин е 
3,99 долара. Стойностите са се понижили с 15 цента през изминалата седмица и с 68 цента през последния месец, според 
данните на асоциацията. 
По изчисления на Fuelo в САЩ днес средната цена на бензина е 2,06 лева за литър, а на дизела - 2,71 лева за литър. 
Данните на интернет платформата показват, че днес по света най-евтин е бензинът по бензиностанциите в Русия - 1,56 
лева за литър, а най-скъп е в Исландия - 4,50 лева за литър. Същата тендения се наблюдава и при средните цени на 
дизела: най-малко плащат руснаците - 1,62 лева за литър, а исландците го купуват за 4,46 лева за литър. 
В Европейския съюз най-евтин е бензинът в Малта - 2,62 лева за литър, а най-скъп е във Финландия - 4,24 лева за литър. 
И за дизела най-малко плащат малтийците - 2,36 лева за литър, докато финланците го купуват по бензионостанциите на 
средна цена от 4,20 лева за литър. 
Котировките на петрола се понижиха тази сутрин в азиатската търговия на фона на опасенията на инвеститорите, че на 
пазара ще се появи повече черно злато, но при по-слабо търсене, предаде Ройтерс. 
Фючърсите на сорта Brent от Северно море, референтен за Европа, поевтиняха с 53 цента или 0,5 на сто до 96,87 долара 
за барел. Американският лек суров петрол (WTI) изгуби 61 цента или 0,7 на сто до 91,32 долара за барел. 
БТА припомня, че при актуализиране на държавния бюджет депутатите в пленарната зала решиха да има компенсация от 
25 стотинки за литър гориво при зареждане на бензиностанция от 1 юли 2022 г. Мярката ще важи до 31 декември тази 
година. Отстъпката е за моторни превозни средства, регистрирани по Закона за движение по пътищата, собственост на 
физическо лице, или ползвани от физическо лице, вписано като ползвател в талона на моторното превозно средство. 
Компенсацията е при зареждане с бензин А-95, дизел без добавки, втечнен нефтен газ и природен газ. 
Отстъпката се предоставя от крайния разпространител чрез намаляване на дължимата от физическото лице сума за 
плащане. Всеки краен разпространител, регистриран по Закона за данък върху добавената стойност, е задължен да 
предоставя компенсацията, записа парламентът. Не са задължени да предоставят компенсацията обекти, които работят 
изцяло на самообслужване, и обекти за времето, в което функционират на самообслужване. Крайният разпространител 
задължително издава фактура на физическото лице за извършена доставка на моторни горива, за която се предоставя 
компенсация. Тя се издава заедно с фискалния бон. Във фактурата задължително се посочват идентификационен номер 
(EГН или ЛНЧ) на физическото лице, фигуриращо в талона на моторното превозно средство, и размерът на 
предоставената компенсация. 
 
√ Повишение с 6.3%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 772.27 лв. за MWh с ден за доставка 12 
август 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 772.27 лв. за MWh с ден за доставка 12 август 2022 г. и обем от 76 538.90 MWh, сочат данните от търговията. Това 
е ръст с 6.3 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  

https://bgenh.com/storage/app/public/uploads/files/reitingi/Credit%20Opinion%20-%20Bulgarian-Energy-Holding-EAD%20-%2002Aug22.pdf
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Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 790.84 лв. за MWh, при количество от 39 161.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (37 377.90 MWh) е на цена от 753.70 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 743.7 лв. за MWh и количество от 3069.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 625.87 лв. за MWh (3249.8 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 958.34 лв. за 
MWh (при количество от от 2972.9 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 719.75 лв. за MWh при количество от 2859.3 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 726.22 лв. (371.31 евро) за MWh за 11 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 12 август 2022 г. се повишава до 772.27 лв. за MWh ( ръст с 6.3 %) по данни на БНЕБ или 394.86 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 11 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 4 256.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 693.89 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     37,78%    2096.7 
Кондензационни ТЕЦ   40,02%    2221.04 
Топлофикационни ТЕЦ   3,18%    176.36 
Заводски ТЕЦ    2,04%    113.22 
ВЕЦ     0,18%    9.87 
Малки ВЕЦ    1,38%    76.36 
ВяЕЦ     4,06%    225.42 
ФЕЦ     11,08%    614.9 
Био ЕЦ      0,28%     15.41 
Товар на РБ         4044.96 
Интензитетът на СО2 е 339g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ново покачване на цените на електроенергията в цяла Европа на 
Румънската OPCOM затвори при цена от 452,42 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 394,86 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 452,42 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 12 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 465,24 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 439,60 евро/мвтч. Най-високата цена от 565,40 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя 
ще бъде 391,95 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 69 905,2 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 12 август ще бъде 394,86 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 150,25 гвтч. Максималната цена ще бъде 489,99 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 320,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 12 август е 457,09 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 466,03 евро/мвтч. Най-високата цена от 565,40 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 
ч тя ще бъде 391,95 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 81 623,0 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 12 август на Словашката енергийна борса е 455,59 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 21 ч и  тя ще е 565,40 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 391,95 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 450,89 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и 
тя ще е 565,40 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 13 ч и тя ще бъде 388,62 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 12 август е 444,47 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
441,17 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 41 267,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и 
тя ще достигне 565,40 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 15 ч и тя ще бъде 389,96 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 436,80 евро/мвтч на 12 август. Пиковата цена  ще бъде 
425,72 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 491 491,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч 
и тя ще достигне 565,40 евро/мвтч. В 14 ч се очаква и най-ниската цена от 328,45 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар е с най-високи цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 12 август средната 
базова цена за страната е 485,32 евро/мвтч. 
 
√ Фючърсите за газа в Европа растат с 3.59 % до 212.75 евро за MWh 
Цените на газа в Европа продължават да растат и достигат поредни рекордни нива, сочат данните от търговията. 
Септемврийските фючърси за газа по индекса TTF на борсата ICE Futures стартираха с леко повишение  - 206.00 евро за 
MWh спрямо затварянето в сряда (цена 205.36 евро за MWh ) като още в първите часове бе отчетен значителен ръст до 
213 – 212.9 евро за MWh. Като цяло цените остават в диапазона до 212.75 евро за MWh към момента на публикуване на 
информацията, което представлява ръст (плюс) от 3.59 %. 
Това е най-високата цена на газовите фючърси, постигана досега на TTF. За сравнение през миналата 2021 година цената 
на газа на TTF към 12 август бе на ниво от 27.54 евро за MWh. 

https://ibex.bg/
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Междувременно в днешната си прогноза експертите от Международната агенция по енергетика, която повишава 
прогнозата си за търсенето на петрол през тази година с 2,1 млн. барела на ден, или с около 2 %, обръща внимание на 
резкия ръст на цената на електроенергията и газа до нови рекорди, което провокира преминаването от газ към нефт в 
някои страни. Заради жегите в някои страни, отбелязват от МАЕ, се наблюдава увеличаване на разходите за петрол при 
производството на електроенергия. 
На този фон Eвропа продължава нагнетяването на газ в европейските газохранилища, като към 9 август те са запълнени 
средно до 72.78 % или 808.5334 TWh при темп на нагнетяване от 0.39 %. При това е редно да се отчете, че нагнетяването 
е в резултат на високите потоци от LNG. Доставките на втечнен природен газ през юни за пръв път надхвърлят тези на 
тръбопроводен, а според мениджмънта на Cheniere Energy тази тенденция се запазва и през юли. 
Доставките на тръбопроводен газ от Русия през Украйна и по „Северен поток“ остават ограничени и на 11 август се очаква 
да са с обемите от предходните дни. Така през ГИС „Суджа“ заявките са за 41,6 млн. куб м по данни на компанията 
„Оператор на газтранспортната система на Украйна“. Транзитът през „Северен поток“ е на нивото от 31 млн. куб м или до 
20 % от проектния обем от близо 170 млрд. куб м на ден. 
Няма данни и за изглаждане на споровете около турбината за „Северен поток“, която „Газпром“ не може да получи, 
заради наложените западни санкции. Кога точно ще се случи този процес и дали тя ще бъде включена остава под въпрос. 
Европа от своя страна задейства уж доброволния, но всъщност задължителен план за намаляване на потреблението на 
газ с 15 %, което в частност означава и ограничаване на производството на електроенергия от газови инсталации. Това от 
своя страна поддържа високи цените на електроенергията. Норвегия от своя страна се готви да наложи ограничаване на 
доставките на електроенергия за Европа, ако нивото на водата в хидроцентралите остане ниска. В понеделник 
правителството на страната въведе като приоритет запълването на водохранилищата. 
 
√ Пазарите на акции в Западна Европа затвориха с преобладаващи печалби в четвъртък 
С най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-голямо понижение приключи британският 
FTSE 100 
Европейските борси търсеха единна посока във вчерашната ранна търговска сесия, а следобед таблата на фондовите 
борси започнаха да позеленяват, но не на всички. Инвеститорите анализираха данните за по-нисък темп на нарастване на 
потребителските цени в САЩ, а по-късно и за производствените цени, които могат да са знак, че паричното затягане ще 
се случи по-постепенно, обобщава CNBC. 
Търговците продължаваха да следят публикуването на тримесечните отчети. 
Потребителските цени (CPI индекс) в САЩ са се повишили с 8.5% през юли спрямо същия месец на миналата година, 
показват данни на Министерството на труда на страната, обявени в сряда. По този начин инфлацията се забави спрямо 
9.1% през юни, когато процентът актуализира максимума си за последните 40 години. 
Междувременно редица представители на ръководството на Федералния резерв на САЩ (ФЕД) дадоха да се разбере, че 
регулаторът не възнамерява да спре цикъла на затягане на паричната политика в близко бъдеще. 
Производствената инфлация в САЩ също е под очакването на инвеститорите, с които надеждите за забавяне на 
повишаването на лихвите се увеличават. 
До обед общият индекс на най-големите компании в Западна Европа Stoxx 600 се повиши с 0.1%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше италианският FTSE MIB (+0.43%), следван от испанския IBEX 35 
(+0.29%) и френския САС 40 (+0.09%), докато германският DAX се понижи (-0.11%), а британският FTSE 100 регистрира (-
0.09%). В крайна сметка три от борсите затвориха с преобладаващи печалби и две – с повече загуби. 
 

 
Източник: MarkeWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-голямо 
понижение приключи британският FTSE 100. 
Германската индустриална корпорация Siemens AG заяви, че продължава да вижда силно индустриално търсене през 
третото тримесечие, тъй като разходите, свързани с неговата инвестиция в Siemens Energy и решението да напусне Русия, 
тласнаха инженерната група на червено за първи път от близо 12 години. Поръчките са нараснали със 7% до 22.07 
милиарда евро (22.8 млрд. долара) през третото фискално тримесечие, докато печалбата от индустриалния бизнес е 
нараснала с 27% до 2.88 милиарда евро. След убедителните данни за отминалото тримесечие, цената на акциите на 
Siemens се повишиха с 0.68%, докато на дъщерната й Siemens Energy, базирана в Мюнхен, спаднаха с 0.81%. 
През второто тримесечие нетната печалба на германския производител на камиони Daimler Truck Holding AG се е 
увеличила 1.5 пъти и възлиза на 922 милиона евро срещу 601 милиона евро за същия период на миналата година. 
Приходите са достигнали 12.1 милиарда евро в сравнение с 10.23 милиарда евро година по-рано. Продадени са 120 961 
камиона спрямо 116 845 през април-юни 2021 г. Освен това, Daimler Truck потвърди прогнозата си за приходи за 2022 г. в 
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диапазона 48-50 милиарда евро, след което цената на акциите се повиши, но в късния следобед настъпи обрат и в 
крайна сметка търговията завърши с понижение за книжата на Daimler Truck с 0.36%. 
Лидер по растеж в Stoxx 600 е базираната в Швеция енергийна компания Orron Energy AB, чийто акции скочиха с 15.49%. 
Книжата на Deutsche Telekom AG добавиха 0.43% към цената. Най-голямата телекомуникационна компания в Европа 
намали нетния си доход с 22% през второто тримесечие на тази година, но подобри прогнозата си за годишна 
коригирана печалба за втори път в рамките на една година на фона на добрите резултати от T-Mobile US Inc. и бизнеси 
извън САЩ. 
След интервюто на президента на нискотарифната авиокомпания Ryanair Майкъл О'Лиъри пред BBC Radio 4, че 
търговската марка на Ryanair за билети от 0.99 евро и 9.99 евро няма да се види за "няколко години" поради рязко 
растящите цени на горивата, цената на акциите на авиокомпанията, които се търгуват на борсата в Лондон, първоначално 
поевтиняха, но към края на деня трендът се обърна и книжата затвориха с ръст от 0.39%. Според О'Лиъри средната 
тарифа на Ryanair ще се повиши с около 10 евро през следващите пет години, от около 40 евро (33.75 британски паунда) 
през миналата година до приблизително 50 евро до 2027 г. 
Сред печелившите бяха и акциите на датската фармацевтична компания ALK-Abello, чийто книжа поскъпнаха със 7.77%, 
след като печалбата за второто тримесечие надмина очакванията на инвеститорите. 
Приходите на германския оператор за контейнерни превози Hapag-Lloyd AG са се увеличили 1.8 пъти през първото 
полугодие поради увеличението на тарифите за превоз и възлизат на 18.562 милиарда долара спрямо 10.551 милиарда 
долара за същия период на миналата година. Според прессъобщението на компанията, нетната й печалба за януари-юни 
е скочила почти три пъти - до 9.466 млрд. спрямо 3.284 млрд. В резултат цената на акциите на компанията, които се 
търгуват на борсата във Франкфурт нараснаха с 1.9%, но следобед настъпи рязък обрат и затвориха с понижение от 
6.57%. 
Акциите на RWE AG се обезцениха с 0.56%, въпреки че германската енергийна компания увеличи коригирания си нетен 
доход с 1.8 пъти през 1-вата половина на 2022 г. и потвърди годишната си прогноза, подобрена в края на юли. 
В дъното на индекса Stoxx 600 слязоха книжата на британската ИТ компания Netcompany Group, които загубиха 15.83%, 
след като отчетоха по-лоши тримесечни резултати. 
 
√ Доларът отново поевтинява спрямо основните валути, за четвърти пореден ден 
Швейцарският франк се доближава до паритет с еврото, който регистрира в края на юни за пръв път след 
началото на войната в Украйна 
След три поредни дни на постоянно поевтиняване, в четвъртък в азиатската търговия щатският долар се повиши спрямо 
основните валути, но още при откриване на търговията в Европа започна познатият от няколко дни низходящ тренд. 
Търговците оценяваха изявленията на членове на борда на Федералния резерв на САЩ (Фед), показващи ангажимента на 
Централната банка на САЩ да повиши допълнително лихвените проценти в условията на висока инфлация, пише Trading 
Economics. 
Ръководителят на Фед на Минеаполис Нийл Кашкари нарече статистиката за динамиката на растежа на потребителските 
цени в САЩ през юли, публикувана в сряда, "първия намек", че инфлацията в страната може да започне да се забавя , но 
отбеляза, че това не премахва необходимостта от повишаване на лихвените проценти. Федералният резерв все още е 
"много, много далеч от обявяване на победа", каза той. 
По-рано президентът на Фед на Чикаго Чарлз Еванс прогнозира, че основният лихвен процент ще се повиши до 3.25 – 
3.5% годишно до края на тази година. Лихвата ще достигне максималните 3.75 - 4% годишно едва през 2023 година, 
смята Евънс. 
Потребителските цени (CPI индекс) в САЩ са се повишили с 8.5% през юли спрямо същия месец на миналата година, 
показват данни на Министерството на труда на страната, обявени в сряда. По този начин инфлацията се забави спрямо 
9.1% през юни, когато процентът достигна максимума си за последните 40 години. Анализаторите очакваха средно 
увеличение от 8.7%, според резултатите от социологическо проучване на Блумбърг. 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се понижи по време на търговията с 1.23%, а по-
широкият WSJ Index, в който са включени 16 валути спадна с 0.16%*. 
Еврото се повиши с 0.26% до 1.03283 долара, спрямо 1.02992 долара при затваряне на търговията в сряда, ниво, 
невиждано от месец, подкрепено от малко по-слабия долар, след като нивото на инфлация в САЩ падна под прогнозите 
през юли, облекчавайки очакванията за агресивно повишаване на лихвения процент от Фед следващия месец. Това даде 
основание на мното пазарни участници да заложат, че до края на годината Европейската централна банка (ЕЦБ) може да 
ограничи повишаването на лихвите или поне с темп под 0.75 пр. п. наведнъж. Очаква се ЕЦБ да повиши разходите по 
заеми с още 50 б.п. през септември. Въпреки печалбите от последните три дни, общата европейска валута поддържа да 
се придържа близо до паритета, тъй като опасенията за задаваща се икономическа криза в Европа продължават, защото 
инфлацията не показва признаци на пик, а енергийната криза далеч не е приключила с високите цени на енергията, 
които повишават общите производствени и потребителски разходи. 
Британският паунд са повиши с 0.14% до 1.2229 долара, спрямо 1.2219 долара в края на предишната сесия. Въпреки 
временното повишение, паундът остава под натиск, тъй като инвеститорите ограничават търговията с британската валута 
в очакване на данните за БВП за второто тримесечие в петък, за да видят дали икономиката се плъзга към рецесия. 
Миналата седмица централната банка на Англия (BoE) нарисува мрачна икономическа перспектива и прогнозира най-
дългата рецесия в Обединеното кралство от глобалната финансова криза, но същевременно повиши лихвените проценти 
с 50 б. п., най-голямото им едновременно повишение от 1995 г. В същото време пикът на инфлацията се очаква да е по-
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висок, но BoE може да бъде принудена да забави темпото на повишаване на лихвите, за да не навреди още повече на и 
без това крехката икономика. Паундът загуби близо 12% спрямо зелените пари досега от началото на година, засегнат от 
нарастващата инфлация и политическата несигурност. 
Японската йена е единствената от световните валути, която се понижи с 0.22% до 132.57 йени, спрямо 132.89 йени ден 
по-рано, но въпреки това все още е далеч от 24-годишното си дъно от 139.42 йени, достигнато в средата на юли. 
Междувременно няколко високопоставени служители на Банката на Япония (BoJ) наскоро коментираха, че централната 
банка се нуждае от стратегия за излизане от своите масивни стимули (повишаване на лихвите), тъй като заплатите трябва 
да наваксат, за да стимулират потреблението и да помогнат за икономическото възстановяване на Япония. Някои 
анализатори, обаче, свързват обезценяването на йената с решението на премиера Фумио Кишида да промени част от 
кабинета на Япония и да назначи нови министри сред лоялните на починалия премиер Шиндзо Абе, на ключови 
позиции, с което подсказа, че вероятно ще продължи агресивното парично облекчаване на страната, което беше ключов 
стълб от ерата на „Абеномиката“. 
Швейцарският франк, възприеман като втора основана валута-убежище, се повиши с 0.22% до 0.94023 франка за един 
щатски долар, доближавайки тримесечен връх от 0.947 франка, достигнат в началото на месеца, сред като се появиха 
съобщения от сигурни източници, че Швейцарската национална банка (SNB) ще остане на ястребови позиции. Данните за 
безработицата останаха на 21-годишно дъно от 2% през юли за трети пореден месец, което показва стабилен пазар на 
труда, който дава възможност на SNB да затегне паричната си политика (да повиши лихвите). Дори членове на борда 
обмислят ново повишаване на лихвения процент от 50 – 75 б.п. на следващото заседание на централната банка, 
разширявайки нейния неотдавнашен курс на затягане, за да ограничи инфлацията, която се задържа над целта на 
централната банка от 2%. Последните данни показаха, годишната инфлация през юли е 3.5%. Междувременно франкът 
отново се доближава до паритет спрямо еврото, до който достигна в края на юни за пръв път след началото на войната в 
Украйна, и вече е на ниво от 0.9712 франка за едно евро. 
Стоковите валути също са на плюс спрямо щатския долар. Двата съименника в Азия – австралийският и новозеландският 
долари нарастват съответно с 0.30% до 0.71052 щатски долара за един „австралиец“ и с 0.42% до 0.64272 щатски долара 
за едно „киви“. 
Другите два стокови валути – канадският долар и норвежката крона, които са силно зависими от цените на петрола, 
поскъпнаха съответно с 0.10% до 1.27607 канадски долара за един американски и с 0.11% до 9.50179 норвежки крони за 
един американски долар. На борсата в Лондон американският лек суров петрол (WTI) поскъпна с 0.25% до 92.16 долара 
за барел с доставка до 22 август, а европейският Brent нарасна също с 0.25% до 97.64 долара за барел с доставка до 31 
август. 
Криптопазарът също като стоковите валути се възползва от отслабването на долара. Биткойнът се повиши с 2.46% до 
24 491 долара, а етериумът нарасна с 2.52% до 1 889.69 долара, но прогнозите остават негативни. Равносметката за 
последните 4 седмици показва, че биткойнът е спечелил 25.98 процента, но за една година цената му е спаднала с 44.87 
процента. Според прогнозите на глобалните макро модели на Trading Economics и очакванията на анализаторите, 
прогнозата за биткойна е до края на третото тримесечие да се понижи до 20 704 долара, а след една година са спадне до 
15 164 долара. 
 
√ Производствената инфлация в САЩ на двугодишно дъно през юли 
Индексът на производствените цени (PPI) се е свил с 0.5 процента миналия месец спрямо юни, когато беше 
отчетено покачване от 1.0 на сто 
След като потребителските цени в САЩ за юли спаднаха до 8.5% от 9.1 на сто през юни, вчера стана известно, че и 
производствените цените в САЩ са се понижили през юли за първи път от април 2020 г., което е допълнителен сигнал за 
забавяне на инфлацията, благодарение на спада на цените на енергията, съобщи „Ройтерс“. 
Индексът на производствените цени (PPI - Producer price index) се е свил с 0.5 процента миналия месец спрямо юни, 
когато беше отчетено покачване от 1.0 на сто и спрямо +0.8 на сто през май (данните са коригирани към леко 
понижение). Анализаторите очакваха за юли забавяне на растежа на цените до +0.2 на сто, но не и спад. 
Като се изключат трите месеца от февруари до април 2020 г., когато пандемията парализира активността в цял свят и 
доведе до спад на цените, това е най-силното понижение на индекса от над седем години. Това се дължи на спад на 
производствените цени с 1.8 на сто заради поевтиняването на енергията. Цените на услугите са се покачили леко с 0.1 на 
сто. 
На годишна база покачването на цените забавя темп, но остава голямо: 9.8 на сто спрямо 11.3 на сто през юни. 
Индексът PPI представлява мярка за инфлацията, която отчита цените от гледна точка на производителите и на 
търговците. 
Индексът на потребителските цени (CPI), публикуван вчера, също също отчита по-силно от очакваното забавяне през юли 
до 8.5 на сто на годишна базма и дори до нула спрямо предходния месец. На годишна база основната инфлация е била 
5.8 на сто през юли спрямо 6.4 на сто през юни. 
 
Мениджър 
 
√ 1276,13 лева е средният осигурителен доход за юни 
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 
2022 г. е 1276,13 лв.  
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2021 г. до 30.06.2022 г. е 1213,75 лв. 
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Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите 
на новоотпуснатите пенсии през месец юли 2022 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 
 
√ Еврото се разменя за 1,0321 долара 
Курсът на еврото спрямо долара днес се задържа без особена промяна над прага от 1,03 долара, съобщиха германски 
финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0321 долара, малко 
под стойността от снощи. Още в сряда изненадващо силен спад на инфлацията в САЩ оказа натиск върху долара и на 
свой ред тласна еврото над 1,03 долара - граница, около която напоследък се движи общата валута. 
Европейската централна банка определи вчера следобед референтен курс на еврото от 1,0338 долара. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на контрастиращите оценки за търсенето на ОПЕК и МАЕ 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък на фона на несигурни перспективи за търсенето, въпреки че 
водещите еталони се насочиха към седмични печалби, тъй като страховете от рецесия отслабнаха, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,54 долара, или 0,54%, до 99,06 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,58 долара, или 0,61%, до 93,76 долара за барел. 
За седмицата Брентът  ена път да се покачи с повече от 4%, компенсирайки част от понижението  с 14% миналата 
седмица - най-големият му седмичен спад от април 2020 г., до който се стигна заради опасения, че нарастващата 
инфлация и повишаването на лихвените проценти ще ударят икономическия растеж и търсенето на гориво. WTI се 
насочваше към седмичен ръст от повече от 5%, възстановявайки около половината от загубата от предходната седмица.  
Несигурността ограничи ръста на цените, тъй като пазарът обработи контрастиращите мнения за търсенето от 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и Международната агенция по енергетика (МАЕ). 
„Въпреки че наративът, че инфлацията е достигнала своя пик, даде известна сила на рисковите активи напоследък, по-
премерените движения на цените на петрола от юни предполагат, че все още има резерви на фона на мътните 
перспективи за търсенето“, каза Йеап Джун Ронг, пазарен стратег в IG. 
В четвъртък ОПЕК намали прогнозата си за растеж на световното търсене на петрол през 2022 г. с 260 000 барела на ден. 
Сега картелът очаква търсенето да нарасне с 3,1 милиона барела на ден тази година. 
Това противоречи на мнението на МАЕ, която повиши прогнозата си за ръст на търсенето до 2,1 милиона барела на ден, 
поради преминаването от газ към нефт при производството на електроенергия в резултат на скок на цените на газа. 
"Има голяма доза несигурност относно търсенето в краткосрочен план. Докато това се уталожи, той (пазарът) ще бъде 
такъв за известно време", каза Джъстин Смирк, старши икономист в Westpac. 
В същото време МАЕ повиши перспективата си за доставките на руски петрол с 500 000 барела на ден за втората 
половина на 2022 г., но каза, че ОПЕК трудно би могъл да увеличи производството. 
„Картината, която МАЕ нарисува, беше смесена“, каза анализаторът на Commonwealth Bank Вивек Дар. „Руските доставки 
са по-устойчиви, отколкото се смяташе“, добави Дар. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва" 

- За битките, разделителните линии и решенията в политиката. Гост - вицепрезидентът Илияна Йотова 
- Ред в хаоса - възможно ли е? За свършеното и предстоящите енергийни ходове. Гост - Теменужка Петкова 
- Какви са последните открития на проф. Николай Овчаров на Перперикон и Мисионис 

bTV, "Тази сутрин" 
- Готов ли е служебният кабинет на Румен Радев за по-дълго управление, ако не бъде излъчено ново 

правителство? Гост - съветникът на служебния премиер проф. Александър Маринов 
- Преди окончателното решение на КЕВР. С колко ще скочи цената на газа на фона на енергийната криза каква 

зима ни очаква? Гост - проф. Георги Рачев 
- Разказ за викинга защитник на Украйна, умирал няколко пъти според руската пропаганда 

Нова ТВ, "Здравей, България" 
- Какво проверява ДАНС в оръжейното дружество „Кинтекс"? Какво ще се случи с износа на българско оръжие и 

боеприпаси и ще стигат ли те до Украйна? И как ще се справи служебното правителство с обезценяването на 
доходите и инфлацията? Гост - служебният министър на икономиката Никола Стоянов. 

- Възможно ли е България да остане без газ през зимата? 
- Пореден удавен на Южното Черноморие - жертва на мъртвото вълнение. Какви опасности крие морето през 

август и как да ги избегнем? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 12 август 
София. 

- От 10:30 ч. в сградата на Главна дирекция „Национална полиция" ще се проведе национално съвещание. Участие 
ще вземе и министър-председателят Гълъб Донев. 

- От 10:30 ч. в Министерството на здравеопазването, министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев ще 
представи своя екип и приоритетите в работата на ръководеното от него ведомство. 



26 

 

- От 10:30 ч. в сградата на МОН, фоайе "Ротонда" служебният министър на образованието и науката проф. Сашо 
Пенов ще представи своя екип и приоритетите в работата на МОН в рамките на служебното правителство. 

- От 11:00 ч. в галерия „Средец" на Министерството на културата, бул. „Ал. Стамболийски" 17, министър Минеков 
ще представи екипа си и приоритетите си в сферата на културата. 

- От 11:00 ч. на булевард „Тодор Александров" 42 Мая Манолова и „Изправи се България" ще проведат акция 
„Златна Акция". 

- От 11:00 ч. в БТА проф. Николай Овчаров ще даде пресконференция на тема: „Най - новото при разкопките на 
Перперикон и Мисионис". 

- От 14:00 ч. на Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще проведе среща със собственика и ръководството на 
строителната фирма, изграждаща междусистемната газова връзка с Гърция, „Авакс" и ръководството на 
проектната компания, възложител на строежа, „Ай Си Джи Би". Изясняването на реалното състояние и 
необходимите действия за максимално бързото и ефективно довършване на проекта ще бъдат във фокуса на 
разговора. В срещата ще участват служебният министър-председател Гълъб Донев, служебният министър на 
енергетиката Росен Христов и служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван 
Шишков. 

*** 
Бургас.  

- От 19:30 ч. на базата в парк „Езеро" ще бъде открито състезанието по конен спорт за „Купа Бургас 2022". 
*** 
Варна.  

- От 11:00 ч. в Щаба на ВМС ще се проведе церемония за награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
от Военноморските сили от областния управител на Варненска област, кмета на Община Варна и командира на 
Военноморските сили. 

- От 19:00 ч. на пл. „Независимост" Агенцията по заетостта организира във Варна информационно събитие за 
младежи „Да работиш (е) яко!" 

*** 
Несебър. 

- От 11:00 ч. на пристанище „Северна буна-Несебър" министър Явор Гечев ще участва в откриване на обновеното 
рибарско пристанище. 

*** 
к.к. „Златни пясъци".  

- От 11:00 ч. в х-л „Интернационал" служебният министър на туризма д-р Илин Димитров ще проведе среща с 
местната администрация и представители на туристическия бизнес от областите Варна и Добрич. 

*** 
Добрич.  

- От 09:00 до 16:00 ч. в Дом за стари хора - Добрич ще се проведе инициативата „Солидарност между 
поколенията: Създаване на свят за всички възрасти" - активности, които ще се реализират от младежи и хора от 
третата възраст по повод Международния ден на младежта 

*** 
Благоевград.  

- От 8:30 ч. в парк „Бачиново" ще започне спортно-развлекателна програма по повод Международен ден на 
младежта. 

*** 
Разград.  

- От 9:00 ч. в Градския парк ще се проведе третата и последна за това лято „Детска академия по безопасност". 
*** 
Видин.  

- От 11:00 ч. в националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на Димитър Велков, председател на 
Областния съвет на БСП и на видинската Общинска организация на социалистите. 

*** 
Враца.  

- От 10:00 ч. на пл. „Свобода" с. Горно Пещене ще се проведе тържествена вечер „Роден край" 
*** 
Ловеч.  

- От 10:00 до 13:00 ч. на площад „Екзарх Йосиф I". ще се проведе състезания с велосипеди и тротинетки. Лятна 
игротека с DJ SPIRO. 
От 10:00 до 17:00 ч. на площад „Екзарх Йосиф I" ще се проведе демонстрация на симулационни очила, 
възпроизвеждащи ефект в следствие от употреба на алкохол и наркотични вещества. 

- От 19:30 ч. в Градската градина до беседката ще се проведе дискусия на тема "Медийна грамотност" с 
кореспондента на БТА Даниела Балабанова. 

*** 
Свищов.  

- От 19:00 ч. на Калето ще бъде открита фотоизложба в памет на д-р Динков - „Да събираш миналото". 



27 

 

- От 20:30 ч. пред Факултета ще се състои откриване на фестивала „Реката". 
*** 
Созопол.  

- От 20:30 ч. в Амфитеатъра в Созопол ще се проведе събитие от Националната кампания #Първа работа. 
Популярните личности, които ще се качат на сцената, са актьорите Юлиан Вергов и Николай Станоев, музикантът 
Рафи Бохосян и журналистите Десислава Стоянова и Димитър Стоянович. Те ще споделят от сцената своя опит на 
първото си работно място и ще прочетат разкази на младежи, които са участвали в литературния конкурс на тема 
#Първа работа. На събитието ще присъства заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия 
Ефремова. 

*** 
Стара Загора.  

- От 10:00 ч. в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69 ще се проведе инициативата 
Вълшебна библиотека. 

- От 20:00 ч. на сцената пред общината ще се проведе концерт на Джуниър бенд от Велико Търново. 
- От 20:30 ч. на сцена клуб „Drums" ще се проведе концерт на старозагорската хард-рок група „Ivo Ruev Band 69" 

*** 
Шумен.  

- От 12:00 ч. в предверието на заседателната зала в общината (зала 363), ще се проведе брифинг от екипа на 
омбудсмана. 

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

