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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Удължават ковид мерките у нас до 25 август, маските в градския транспорт остават задължителни 
Срокът на въведените противоепидемични мерки у нас се удължава до 25 август. Това става ясно от нова Заповед на 
министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев. 
До 25 август маските в градския транспорт ще бъдат задължителни в цялата страна. 
Маските остават задължителни и в лечебни и социални заведения, аптеки и оптики. 
Намалява се и срокът на карантината. Така заразените ще са под карантина 7 дни, вместо 10, а контактните - 5, вместо 7 
дни. 
На контактните лица, които през последните три месеца са си поставили ваксина или са преболедували, няма да бъде 
налагана задължителна изолация. 
Мерките, разписани в старата заповед може да прочетете тук. 
 
√ Външният министър: Има шанс да разрешим проблеми с РСМ, които са съществували от години 
Подготовката по отношение на вота в чужбина - подготовката тече постоянно, дори извън предизборните кампании. Това 
коментира в "Денят започва" Николай Милков, служебен министър на външните работи. 
"Посолствата организират определени дейности, които са свързани с поддържане на връзка с активистите сред 
българската общност, поддържане на контакти с местни власти, които трябва да съдействат. Така че ние се готвим 
перманентно за някакъв вид избори", посочи министър Милков. 
ВОТЪТ В ЧУЖБИНА 
По думите му в момента са в напреднал етап на подготовка за вота на 2 октомври. 
"Навсякъде отдавна са поискани разрешения от приемащите страни за организиране на изборни секции по места. Имаме 
към вчерашна дата 42 положителни отговори. Най-вероятно в над 60 държави ще се организират избори", каза Милков 
като уточни, че общият брой на секциите в чужбина ще бъде между 700 и 800. 
Възможно е да имаме нов рекорд по брой избирателни секции в чужбина. Министърът каза още, че очаква между 150 000 
и 250 000 наши сънародници да упражнят правото си на вот. 
"От Русия имаме разрешение, там вотът ще бъде организиран в двете ни дипломатически представителства - в Москва и в 
Санкт Петербург", допълни Николай Милков. 
Каза, че в Украйна може да се стигне до решение избори да не се организират, ще зависи от активността на българите там. 
ОТНОШЕНИЯТА С РУСИЯ 
Към момента не се обмислят ходове да отзоваване на руски дипломати. При положение, че постъпят сигнали от службите, 
мерки не може да не бъдат предприемани, заяви Милков. 
Отчете, че отношенията между България и Русия в момента се развиват в много тясна рамка, която е определена от 
обективните обстоятелства, че Русия води една агресивна война в Украйна и от факта, че се придържаме към 
международното право и че членуваме в ЕС и НАТО. От рамката ние не можем и няма да излезем, каза още външният 
министър. 
ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ 
Николай Милков заяви, че МВнР ще продължи да работи за европейската интеграция на страните от Западните Балкани. 
По отношение на Северна Македония коментира, че имаме шанс да разрешим проблеми, които от десетилетия са 
съществували, но не са били третирани сериозно. 
"Сега имаме механизъм за тяхното решаване. Става дума за т.нар. френско предложение. Пред нас има широко поле за 
продължаване на работата и за изчистване на всички спорни въпроси", коментира Милков. 
Външният министър каза още, че има изгледи за подобрение на отношенията със Северна Македония. 
"Безпокойство там буди поведението на опозицията, които използват за различни цели тези вътрешни нагласи на част от 
населението. Очевидно има сили, които оказват съпротива. Издигат една фалшива дилема, според мен - европейското 
членство или идентичността на Република Северна Македония". 
Николай Милков заяви, че европейското минало е свързано с отхвърлянето на редица пропагандни клишета и всяка една 
страна, преди да влезе в ЕС, трябва да се раздели с част от фалшивите парадигми, с които е третиран историческият процес. 
ЧЛЕНСТВОТО В ШЕНГЕН 
"Въпросът е бих казал в много важна, критична фаза. Резултат от всеобщото разбиране на държавите членки е, че е нужна 
реформа на шенген, включително и към разширяване", каза Милков. Той отчете, че вижда шанс за членството ни в 
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общността, заедно с Хърватия и Румъния. Страната ни ще направи презентация през септември и ако всичко премине 
успешно по време на тази проверка, имаме шанс през месец ноември да бъдат взети политически решения за 
разширяване. 
ОИСР 
Не бих го нарекъл клуб на богатите, това е клуб на държавите, които прилагат добрите политики. Идеята е дали ние ще 
прилагаме по-добри политики в бъдеще, въпрос за модернизацията на България и може би най-интеграционно усилие 
след членството ни в ЕС и НАТО. То касае всички сфери на обществения живот, коментира Милков. 
 
√ България получи отказ за удължаване на офертата за 7-те танкера втечнен газ, срокът изтича днес 
България е получила отказ от американската компания Шиниър за удължаване на офертата за седемте танкера с втечнен 
газ. Крайният срок изтича днес. Това обяви вчера служебният министърът на енергетиката Росен Христов при инспекцията 
на интерконектора Гърция-България. До 14 септември трябва да приключат всички довършителни работи, за да може от 
началото на октомври да започне и реалната експлоатация на газовата връзка. 
Американската компания "Шиниър", която трябваше да достави 7 танкера с втечнен газ за следващите месеци, е отказала 
да удължи офертата, която изтича днес. Служебното правителство поиска още време, за да подсигури слотове за 
разтоварването на природния газ, тъй като такива не са били договорени. 
"За съжаление, не могат да удължат срока на офертата, тоест, остава до 19-ти ние да посочим терминал за 
разтоварване на втечнения газ. Вчера имах среща със заместник-министъра по енергетиката на Турция, който пое 
ангажимент преди изтичането на срока да отговори дали при тях има терминали, които може да използваме през 
следващите месеци. Трябва да отговорят до края на деня или утре сутринта.", каза служебният енергиен министър 
Росен Христов. 
Дори, обаче, да не получим американския втечнен газ, „Булгаргаз" е получил много добри оферти на първия от поредицата 
търгове, които бяха обявени, за месец септември и доставките ще бъдат подсигурени, увери Христов. От сряда 
интерконекторът с Гърция вече е свързан с националната газопреносна мрежа. Тази стъпка присъстваше в графика на 
фирмата оператор. 
"Това се случи с два дни сериозна работа и съвсем успешни златни заварки, които се направиха. Това означава, че вече 
сме свързани с трансадриатическия газопровод на Комотини. Това означава, че може да се пренася газ от Комотини, 
през Ай Джи Би до Стара Загора в българската газопреносна система.", обясни Теодора Георгиева, изпълнителен 
директор на проекта от българска страна. 
Графикът за приключване на всички дейности за издаването на акт 16 и въвеждането в експлоатация на новия газопровод 
вече е готов в детайли. 
"Този график оттук-нататък ще бъде отправната точка, по която ежеседмично ние ще присъстваме тук в 
четвъртък на оперативките на компанията, така че да следим изпълнението, но и  да подпомагаме с всички наши 
експерти и ресурси, така че проектът да бъде завършен и пуснат в експлоатация до първи октомври.", заяви Росен 
Христов, служебен министър на енергетиката. 
В момента се правят тестове на системата, като се вкарва газ под налягане и се проследява за евентуално изтичане, което 
да бъде отстранено. 
"Имаме пълен прогрес тук в България. И в Гърция също работим усилено. Следващата седмица предстои одит и 
издаване на разрешителното и от наша страна.", увери Георгиос Сатлас, изпълнителен  директор на проекта от 
гръцка страна. 
Според енергийния министър преди да се стигне до преговори с "Газпром", каквито бяха анонсирани, първите 
възможности са договаряне на по-големи количества от Азербайджан, както и разговори с големи турски компании, които 
имат интерес за краткосрочни договори. 
 
√ Нов шеф поема ДКК, оздравяват ВМЗ-Сопот и "Кинтекс" 
Спешни мерки за оздравяване на дъщерните дружества на Държавната консолидационна компания бяха приети днес на 
заседание на Съвета на директорите, съобщиха от дружеството. От там припомнят, че от тази седмица има трима нови 
членове в колективния орган, a с цел приемственост, мнозинството от четири гласа е на членовете, назначени от 
предходния министър на икономиката и индустрията. 
Спира се процесът по смяна на изпълнителния директор на Научно изследователския технологичен институт (НИТИ) – 
Казанлък. Припомняме, че в последния ден от управлението на предходния министър на икономиката и индустрията бе 
стартирана процедура за уволнение на ръководителя, който е с 30-годишен опит в сектора. Той ръководи НИТИ Казанлък 
повече от десетилетие, предприятието е на печалба и се инвестират средства за квалификация на персонала. Затова начело 
на НИТИ Казанлък остава досегашният изпълнителен директор инж. Делян Начев. 
Съветът на ДКК констатира законово нарушение във функционирането нa „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД – до 
сега Съветът на директорите е бил от 3-ма души, a законът изисква да са минимум 5. За да се отстрани този пропуск за нови 
членове са подадени за вписване: Ивайло Кънев, Николай Николов, Тома Цилев и Иван Ангелов. Кънев притежава опит 
във финансовото планиране и изпълнение, в това число е бил мениджър бюджетиране и ценообразуване в Централното 
управление на Крайслер, Канада. Николай Николов е юрист с повече от 30 годишен стаж. В миналото Иван Ангелов е бил 
представител на България в Агенцията на НАТО за поддръжка и снабдяване, притежава опит във военно-промишления 
сектор. Тома Цилев също е с юридическо образование със стаж в различни институции. 
В ръководството на „ВМЗ“ се връща и Иван Стоенчев. Основен мотив е влизането в управлението на завода на човек, който 
познава в детайли дейността, има необходимия опит и може да върне високите нива на производство в най-кратки 
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срокове. Стоенчев пое ръководството на „ВМЗ“ в началото на 2022 г. и въпреки освобождаването му през юни, бе 
постигната печалба от 48 млн. лв. за полугодието. 
Решението цели да успокои и надигащото се недоволство в синдикатите, според които производителността намалява и се 
изостава в изпълнението на договорите на оръжейния завод. Има множеството сигнали и изразени притеснения за начина, 
по който дружеството се управлява. По разпореждане на министър Никола Стоянов публичните предприятия в системата 
на Министерството на икономиката и индустрията е следвало да спрат разплащания, от които не зависи пряко дейността 
им, до запознаване с реалното им състояние. Въпреки това, със съмнително съкратени срокове, „ВМЗ“ е направило за 
седмица преводи за над 3 млн. лв. за строителни дейности. Същевременно има сигнали за умишлено раздуване на 
административния щат, преназначаване на хора на ръководни длъжности с цел избягване на задължителния по закон 
изпитателен срок и залагане на клаузи за огромни обезщетения при освобождаване от длъжност, в разрез с интересите на 
дружеството. 
Съветът на директорите на ДКК взе решение да направи промени и в ръководството на „Кинтекс“ ЕАД. Основен мотив за 
това е безпокойството от влизането на разследващи органи в държавния оръжеен търговец. Данните показват, че 
непосредствено преди това са платени приблизително 800 хил. лв. към офшорно дружество. Всички факти и обстоятелства 
предстои да бъдат уточнени, но за да се направи обективен анализ на състоянието му е взето решение да се включат нови 
експерти в ръководството. Единственият член на Съвета на директорите, който е гласувал против изплащането на големите 
суми към офшорната компания, остава в ръководството на „Кинтекс“. Това е Пламен Пешев, който е дългогодишен 
служител на дружеството с над 30-годишпен стаж. За нови членове са предложени Борис Янчев, Милен Николов, 
Станислава Георгиева и Николай Станчев. 
Предвид ситуацията с финансовите преводи на „Кинтекс“ за ръководния орган на дружеството е подаден Милен Николов, 
който е одитор, заемал различни позиции в Сметна палата на Република България. Станислава Георгиева е правоспособен 
юрист с над 15-годишен стаж. Борис Янчев, който има опит във външната търговия, двустранните и многостранни търговски 
отношения ще подсили основната дейност на „Кинтекс“ по преговори с чуждестранни партньори. Николай Станчев 
притежава експертиза в управлението на производствени процеси и е с дългогодишен стаж в различни предприятия и 
институции свързани с военно промишления комплекс на България. 
Продължава анализът на състоянието и на другите дъщерни дружества на ДКК. Приоритетно се взимат мерки за 
оздравяване на предприятията от военно промишления комплекс, в които работят хиляди хора и са структуроопределящи 
за икономиката ни. 
От днес за изпълнителен директор на ДКК е избран адв. Венцислав Димитров. Заемащата до този момент длъжността 
Смиляна Нитова продължава да бъде част от Съвета на директорите. Мнозинството взе решение, че е необходим цялостен 
анализ на положението в компанията. За да бъде направен той в кратки срокове и напълно обективно се взе решение 
процесите да бъдат оперативно ръководени от новоизбран член в ръководния орган. Опитът на Смиляна Нитова да 
блокира вписването на нови членове в Съвета на директорите чрез поредица от жалби, въпреки че принципала бе спазил 
всички законови изисквания, също бе обсъждано на заседанието. 
Старото и новото ръководство в ДКК ще работят за приемственост и разширяване на експертността в дъщерните 
дружества. Именно с цел надграждане и по-бърз анализ на реалното състояние при кадровите промени в „Кинтекс“ и 
НИТИ Казанлък са запазени членове на досегашните им ръководни органи. 
 
БНР 
 
√ Служебният кабинет решава дали иска 3 танкера втечнен газ 
Днес служебното правителство трябва да реши дали да потвърди офертата за доставка на три танкера американски 
втечнен газ до края на годината. 
Офертата беше договорена от коалиционното правителство на Кирил Петков. 
Дни преди да сдаде властта Кирил Петков обяви офертата - за доставка на 7 танкера, три до края на тази година и още 4 за 
първите месеци на следващата, като уточни, че ако служебното правителство намери по добри оферти може да откаже 
тази за танкерите. 
"Реално се дава една безплатна възможност, която ако служебното правителство реши да потвърди, 19 август  ще даде 
сигурност на енергийните доставки на цени, между другото трябва да кажа, около 30 долара под цената на европейските 
пазари, след като осигури и инфраструктурата, както беше подсигурено за месец октомври." 
Вчера служебният енергиен министър Росен Христов коментира, че американската фирма доставчик на синьото гориво е 
отказала за удължи срока за потвърждаване на офертата. До вчера нямаше няма купени слотове на терминали за 
разтоварването, като опциите са Гърция или Турция. 
"Събрахме оферти, компании, които имат запазени слотове в Гърция, тук идва въпросът и с цената, т.е. газ на цена, която 
никой не иска да плати, е такава, че предприятията работят неефективно и домакинствата не могат да си позволят, на нас 
такъв газ не ни трябва 
Разговори обаче са водени със заместник енергийният министър на Турция, а днес трябва да е ясно дали разтоварването 
на танкерите може да е там. 
"Тяхната система също е много натоварена, не е като да имат свободни слотове. В момента проверяват и ще ни върнат 
някакъв отговор." 
Росен Христов обви, че ако офертата се откаже, "Булгаргаз" ще търси количества газ с търгове. 
"Обсъждаме също и варианти с частни турски компании, големи. Те проявяват интерес за някакви средносрочни договори. 
Както виждате, работим и с "Шениер", т.е. дори да не успеем за тези танкери, компанията е силно заинтересована да 
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работи с нас и в бъдеще, така че имаме оферти и от тях. Моето желание е до края на август да приключим с всички тези 
преговори с ключови доставчици." 
До 17 часа днес правителството трябва да отговори на американската компания за окончателното си решение.  На масата 
все още стои и опцията да водят разговори с "Газпром", ако се налага , но по сегашният договор, по който България не 
получава количества от април и ще се обсъжда начина на плащане, но служебният министър допусна, че "Газпром" може 
и да откаже преговори заради утежнената политическа обстановка. 
"Аз допускам всичко, както казват умните хора, подготвям се за най-лошото, надявам се на най-доброто", коментира 
служебният енергиен министър. 
 
√ Министър Иван Шишков представя своя екип и приоритети 
Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще представи днес своя екип и 
приоритети за управление. 
С встъпването си в длъжност на 2 август служебният министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван 
Шишков направи редица инспекции на големите инфраструктурни обекти в страната, сред които газовата връзка между 
Гърция и България, строителството на автомагистрала "Хемус" и автомагистрала "Струма". 
Какво наложи това? 
"Искаме да видим всички големи инфраструктурни обекти, които се строят в България, до какво положение са, тъй като за 
нас е изключително важно те да продължат и максимално бързо да могат да бъдат завършени", обясни той. 
Министър Шишков проведе среща с Националното сдружение на общините в България, на която бяха обсъдени 
проблемите пред общините и инвестиционните проекти. Той се срещна и със строителите, от които стана ясно, че 
последните плащания към тях са направени от предходното служебно правителство. 
Иван Шишков назначи нов председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" в лицето на Иво 
Иванов. 
 
√ НСИ: Понижаване на безработицата и увеличаване на заетостта през второто тримесечие 
Националният статистически институт отчита намаляване на безработица и увеличаване на заетостта в нашата страна през 
второто тримесечие на 2022 г. спрямо предходните три месеца и спрямо година по-рано. 
През периода април - юни 2022 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години се повишава до 
3,121 милиона спрямо 3,0683 милиона през първото тримесечие, кто спрямо същия период година по-рано заетостта в 
нашата страна се увеличава с 1,9 на сто. 
Общо 1,9808 милиона от заетите работят през второто тримесечие в сектора на услугите (или 63,5% от всички заети лица), 
в индустрията са заети 932,4 хиляди (или 29,9% от всички заети лица), а в селското, горското и рибното стопанство - 207,8 
хиляди (или 6,7%). 
Броят на безработните през второто тримесечие на 2022 г. е 152,2 хиляди, като намалява с 30,7 хиляди спрямо същото 
тримесечие на 2021 г. (понижение с 16,8%) и с 6,5 хиляди по-малко от първото тримесечие на настоящата година. 
Коефициентът на безработица  през второто тримесечие се понижава до 4,7% от 5,6% точно година по-рано и спрямо 4,9% 
през първите три месеца на 2021 г. 
НСИ отчита, че най-малък процент безработни през второто тримесечие на настоящата година е този на хората с висше 
образование (10,7% от всички безработни), следвани от тези с основно и по-ниско образование (36,7% от всички 
безработни) и лицата със средно образование (52,5% от всички безработни). 
Коефициентът на безработица сред висшистите е едва 1,5%, сред лицата със средно образование е 4,3%, а сред хората с 
основно и по-ниско образование коефициентът на безработица достига 15,2 на сто. 
 
√ Работодателите стават гъвкави към изисквания на добри служители 
Разговор с Даниела Стамова 
За поредна година след публичен вот ще бъде определен най-добрият работодател на България в специална категория – 
"Работодател на публиката" на Carer Show Awards 2022. 
В надпревара за отличието тази година влизат 95 компании. 
Гласуването вече е отворено и продължава до 24 август. 
Career Show Awards са водещи награди, отличаващи най-добрите работодатели и успешните практики в сферата на 
човешките ресурси и работодателската марка. През тази година компаниите са подали общо впечатляващите 457 
кандидатури в различните направления. 
За десетките категории (освен "Работодател на публиката") ще преценява специално жури, сред чиито членове са 
журналисти, ръководите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, на Българската 
фондова борса, на Асоциацията на индустриалния капитал, WWF България, БТА, синдикати, БЧК, учебни заведения и други 
организации. 
"За последните няколко години забелязваме, че работодателите обръщат много сериозно внимание на проекти за 
развитие на служителите и за грижа - физическа психическа или чисто професионална. Добрият работодател предоставя 
наистина добра среда за работа и развитие, а хората там се чувстват удобно", изтъкна пред Радио София Даниела Стамова, 
мениджър събития в организацията. 
По думите ѝ работодателите вече изоставят практиката при лоши условия на труд да привличат кадри с по-високи заплати, 
а като напуснат служители, да намират нови. По-добре е да инвестираш и в добра работна среда, а с адекватно 
възнаграждение да се задържат обучени и опитни служители. 
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Финалистите за наградите ще бъдат обявени на 30 август, а победителите ще са ясни на 13 септември. 
Чуйте целия разговор на Данаил Конов. 
 
√ Милиони евро рушвети ще бъдат загубени, ако трафикът на тирове при Дунав мост се облекчи 
Тема на Ася Пенчева в предаването ''12+3'' 
Ако нещо хубаво се е случило на Русе през последните 78 години, то това е членството на страната ни в Европейския съюз. 
На 1 януари 2007 година, още щом чуха поздрава на диригента Зубин Мета и Виенските филхармоници, стотици хиляди 
семейства забравиха за обгазяванията с хлор от Гюргево и тръгнаха през Дунав мост... да пият европейско кафе. Същото се 
случи и от северната страна на реката - румънците като по сигнал заприиждаха и честна дума - хората се поздравяваха 
сърдечно и с много ентусиазъм. 
Така си представяхме това обединение - да си ходим, когато си искаме в Румъния и да посрещаме румънци. Втората част 
също не е за пропускане - да правим бизнес. Заедно, без ограничения, по единен стандарт, с лекота - все пак сме от двата 
бряга на една река. Наистина голяма, но не е море - през моста е точно километър. 
Тази романтична представа обаче не предвиди чиновническото мислене и някои други особености на граничните градове. 
В Русе има много транспортни фирми, които въпреки всичко устояват и продължават да работят с Румъния. Ето какво казват 
шофьорите им:  
"Всеки ден минаваме границата. Много трудно се минава. Камионите чакат на опашки. Всичко става много бавно". 
Винаги по тези географски ширини ще се намерят хитреци, които да съсипят всяка добра идея. 
Тихомир Методиев вече три години ръководи фирма, която посредничи в българо-румънските бизнес отношения. 
"Всеки ден минимум по осем наши камиона влизат в Румъния и се връщат. Стока от цяла Европа за Румъния, от България 
за цяла Европа. Ние сме посредници между големи румънски спедиции и логистики и български спедиции и логистики. 
Проблемът, който имаме на моста, е в работната ръка, бавно се обслужват камиони, понякога умишлено". 
Според него причината от румънска страна да не желаят да се подобрят условията е в загубата на милиони евро рушвети. 
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ В Плевен изпращат военен контингент за участие в операция на ЕС в Босна 
В Плевен с тържествен ритуал изпращат българския контингент за участие във военната операция „Алтеа” на Европейския 
съюз. 99 мъже и 7 жени след специална подготовка заминават за Босна и Херцеговина. 
Основната част от българския контингент е сформирана от Четвърти механизиран батальон от състава на Единен център за 
начална подготовка в Плевен. Допълнен е с военнослужещи от Карлово и Пловдив. 
Съставът на контингента е до 110 военнослужещи, от които 99 мъже и 7 жени. Национален командир е полковник 
Красимир Ценов - заместник-началник на отдел "Логистика" на съвместното командване на силите. 
Участието на българските военнослужещи в операцията на Европейския съюз "Алтеа" е в изпълнение на решение на 
Министерския съвет. 
Тържественият ритуал започва в 10.30 на площад "Възраждане" пред параклис-мавзолей "Свети Георги Победоносец". 
 
√ България е сред първите страни в света, заменили мажоритарната изборна система с пропорционална 
Интервю на Диана Янкулова със Светослав Живков в предаването ''12+3'' 
"В първата четвърт на XX век България е един от пионерите в един световен процес по замяна на старите мажоритарни 
регулации с пропорционални. Преди 1900 година нито една държава не излъчва трайно своя парламент с пропорционална 
система. Сърбия е първата, но тя няколко пъти отменя и възстановява своята пропорционална система. След 1900 година 
стартът дава Белгия и в следващите години много държави възприемат тази иновация". 
Това каза пред БНР Светослав Живков, автор на монография за изборите в началото на миналия век, когато се въвежда 
пропорционалната система. 
"Пропорционалното представителство. Избори и електорално законодателство в България в навечерието на 
Първата Световна война" изследва изборния процес в страната в първите години на XX век. На фона на тенденциите 
в европейски и световен мащаб се проследяват причините, поради които българските държавници постепенно 
изоставят традиционната мажоритарна система и я заменят с пропорционална. На детайлен анализ са поставени 
промените в изборния кодекс в периода 1908 – 1914 г., както и отражението на новите регулации върху изборния 
процес и политическата система на България. 
Живков посочи, че с такава промяна се прави опит да бъдат решени проблемите с представителството – в началото на XX 
век българската партийна система е силно фрагментирана, както и днес, а избирателите гласуват предимно за 
управляващата партия, която и да е тя. 
"Идеята е да се даде повече изборна справедливост, представителството да е по-пропорционално и справедливо. Гонят 
се и други цели - политическите лидери да гарантират избирането си. Смята се, че реформата ще усили партиите и ще 
помогне за налагане на парламентарно управление в страната". 
В предаването "12+3" той посочи, че независимо от кусурите на политиците по онова време, като норма те се опитват да 
наложат последната дума на юридическата и на политическата науки. 
"И най-модерните закони, прилагани в една среда, в която доминира поданическият манталитет и тя няма развита 
гражданска култура, няма как да постигнат големите очаквания". 
Любопитна подробност е, че през 1909 година България приема като гаранция за тайната вота тъмния плик и тъмната 
стаичка, докато Франция въвежда тези промени години по-късно. 
По думите на Живков наличието на много партии не непременно е недостатък. 

https://bnr.bg/post/101692776/rabotodatelite-stavat-gavkavi-kam-iziskvania-na-dobri-slujiteli
https://bnr.bg/post/101692704/ruse
https://bnr.bg/post/101692122/balgaria-e-sred-parvite-strani-v-sveta-zamenili-majoritarnata-izborna-sistema-s-proporcionalna
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"Проблемът не е в многото партии, а в това, че тези партии нямат стабилен електорат... Партийна фрагментация има и в 
развитите демокрации, но там има разделение на консервативен, либерален, крайноляв, крайнодесен лагер и е 
невъзможна да видим партия, която се рекламира като дясна, а да влиза в коалиция с крайнолява формация. Е, има такива 
примери и в Европа, но те са по-скоро популистки акт... Българските партии от едно време са персоналистки и една от 
причините за силно фрагментирана партийна система е тази. Залитането по спасителя, по водача е балканска, 
южноевропейска черта". 
Д-р Светослав Живков е магистър по история (2003), бакалавър по политология (2007) и доктор по история (2010). 
Преподавател в Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин Кирил Философ" и в катедра  
"История на България" към Историческия факултет на Софийския университет, където води лекции и семинари по 
дисциплините "Нова българска история", "Българските избори", "История на избирателното право и изборните 
системи" и "Избирателно право и изборни системи в балканските страни". Научните му интереси са насочени към 
еволюцията на политическата система на България, партиите, конституционната уредба, изборния процес и 
електоралното законодателство. Автор на книгата "Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика 
не правим! (1899 – 1902)" и на много научни студии и статии, занимаващи се с проблемите на българската 
политическа система до Втората световна война. 
 
√ Пожарите в Европа унищожиха рекордните 700 хиляди хектара гори 
Пожари унищожиха рекордните 700 000 хектара горски масиви в страните от ЕС тази година, след като екстремната суша 
влоши т. нар. "сезон на пожарите", съобщава "Файненшъл таймс". 
От началото на събирането на този тип данни през 2006 г. не е имало толкова агресивни пожари в региона. Общата площ 
на унищожените гори сега възлиза на почти четири пъти размера на Монако. 
Европейската комисия съобщи, че е изпратила 29 самолета, осем хеликоптера и 369 пожарникари за борба с пожарите в 
най-малко дузина страни от ЕС, като южните страни са били най-засегнати. 
Янез Ленарчич, европейски комисар по управлението на кризи, каза, че Брюксел наблюдава ситуацията "денонощно чрез 
нашия координационен център за реагиране при извънредни ситуации и мобилизира необходимата помощ". 
 

Сумарна седмична изгорена от пожари площ в ЕС (в хиляди хектара) 

 
 
Горските масиви играят важна роля за смекчаване на изменението на климата, тъй като "поглъщат" въглерод, 
абсорбирайки вредни емисии от атмосферата. Когато обаче дърветата изгарят, въглеродът се освобождава, което прави 
унищожаването на горите двойно по-вредно. 
Сезонът на горските пожари обикновено продължава от май до октомври, така че още повече горска територия е изложена 
на риск през тази година. 
Служител на Европейската комисия посочи, че Брюксел планира да финансира повече ресурси за гасене на пожари, като 
например самолети, които да бъдат разположени в целия ЕС и управлявани от държавите-членки, когато е необходимо. 
 
Труд 
 
√ Арх. Иван Шишков: Строежът на интеконектора с Гърция не е спиран умишлено 
Това дали по интерконектора с Гърция ще потече газ през октомври зависи от строителя. Когато ние встъпихме в длъжност, 
се запознах с документацията и установих, че има недовършени работи. Поканих строителя и надзорника на среща и 
успяхме да се разберем, че проектът ще бъде разделен на два етапа. В първия ще бъде пуснато това, което е неотложно 
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за стартирането на работата на интерконектора. В него трябва да бъдат завършени всички дейности, свързани с 
безопасността. 
Това заяви служебният министър на регионалното развитие арх. Иван Шишков по Bulgaria ON AIR. 
По думите му никой не е спирал умишлено строителството, а просто държавата не е била достатъчно активна с проверките 
за степента на завършеност. 
"Установихме, че има неща по строежа, които трябва да бъдат неотложно завършени, за да може да бъде пуснат в 
експлоатация първият етап. Бях казал, че държавата ще помага на строителя, това и правим в момента", подчерта той. 
Според арх. Шишков проблем не е дали по интерконектора тече газ, а това, че има отделни сгради, свързани с 
непосредствената експлоатация на цялото съоръжение, по които има недовършени дейности, сред които неизградена 
канализационна тръба за основната сграда. 
"Цялата държава инспектира непрекъснато. Помагайки им, ги инспектираме. Смятаме, че може би това е единственият 
начин да накараме строителят да завърши необходимото. Успоредно с това Дирекция "Национален строителен контрол" 
събира и всички документи от надзорника, за да не се бавим с въвеждането в експлоатация", подчерта той. 
Служебният министър съобщи, че утре ще бъде издадена заповедта за разделянето на двата етапа на строителството. Той 
остава оптимист, че интерконекторът може да бъде завършен в уговорения срок.  
Арх. Шишков коментира и пътната обстановка в страната. 
"Изненада ме, че не беше плащано нищо за "Хемус" в 1,2 и 3 лот, които имаха разрешение за строеж. Въпреки цялата 
история с възлаганията "ин хаус", с всички юридически проблеми от времето на ГЕРБ, смятам, че никой не е имал 
намерението да спира 1,2 и 3 лот на "Хемус", констатира той. И  допълни, че не може да си обясни защо през последните 
7 месеца не са постъпвали плащания. От думите му стана ясно, че вината е не само на МРРБ, но и на "Автомагистрали". 
Служебният министър поясни, че 2 лот е пълна катастрофа - трасето е едва видимо.  
Той изрази недоумението си относно случая с тунел "Железница", където свлачище блокира движението - в рамките на 8 
месеца е изготвен единствено идеен проект.  
"България няма обща мисъл как да се правят всички магистрали, в какъв период от време кое как ще се строи и как ще се 
развива инфраструктурата.  Когато се появи проблем, той не се решава и става по-голям", обобщи той.  
 
√ Хазната плати за 18,9 млн. дни болнични 
Близо два пъти нараснаха отсъствията от работа заради Covid-19 
Обезщетение от 42 лв. на ден 
Стоим по-дълго време у дома заради заболявания 
Над 18,9 млн. дни са били в болнични работещите в страната граждани през миналата година, показват данни на НОИ. 
Това е увеличение с 8%, или с 1,4 млн. дни спрямо предходната година, което основно се дължи на увеличения с над 50% 
брой на изплатените дни по болнични за гледане на болен член от семейството и карантина, обясняват от НОИ. 
Същевременно и самите болнични за Covid-19 са нараснали значително. За 2021 г. НОИ е изплатил обезщетения по 599 
хил. болнични, издадени по свързани с Covid-19 диагнози, при изплатени 304 хил. болнични през предходната година. 
Това е показателно за по-голямата заболеваемост сред осигурените граждани, коментират експертите. 
През 2021 г. от държавната хазна са изплатени обезщетения по 2,35 млн. болнични, при 2,2 млн. година по-рано. Средното 
обезщетени за всеки ден болнични е 42 лв., при 39 лв. за предходната година. През годините броят на болничните не се 
променя много, но за сметка на това значително нарастват дните, през които не сме на работа заради болест. Преди 10 
години, през 2011 г., броят а болничните е 2,38 млн., а дните по болест са 11,5 млн. Оказва се, че през последните 10 години 
без да има съществена промяна в общия брой на болничните, дните на отсъствие от работа заради болест са нараснали с 
64%. 
През миналата година обезщетение за временна неработоспособност поради заболяване е изплатено на 1 256 076 души, 
показват данните на НОИ. Жените са 709 570 и имат дял от 56,5%, а мъжете - 546 506 или 43,5%. Спрямо предходната 
година хората с поне едно обезщетение е нараснал с 11,4%, или със 128 970 души. 
От общия брой жени, получили обезщетение за временна неработоспособност, 32% са с обезщетение за гледане на болен 
член от семейството и карантина, докато при мъжете само 25,4% са останали у дома по тези причини. Традиционно жените 
по-често ползват болнични за гледане на деца и членове на семейството и карантина, но броят на мъжете с този вид 
обезщетение през последните години нараства и през 2021 г. е с 66,4% по-висок спрямо предходната година. 
Изплатените обезщетения на мъже са 975 631 броя (41,6% от всички) за 8,25 млн. дни със среднодневен размер 44,50 лв., 
който е с 10,8% по-висок от този на жените. Съществено по-голям е броят на обезщетенията за болнични на жени - 1 370 
468 броя (58,4%) за 10,72 млн. дни със среднодневен размер 40,13 лв. Общо изплатените пари за болнични са 823,4 млн. 
лв., което е с увеличение с 22,5%, или със 151,4 млн. лв. спрямо предходната година. 
 
√ Само работеща икономика ще пълни хазната 
При непредвидимост на доставките и цените на ключови суровини като природен газ за бизнеса, частните инвестиции 
замръзват. За 4 месеца цената на газа у нас де факто е 100 процента нагоре, което ни смазва като конкурентоспособност, 
а вече виждаме и логични затваряния. Така не може да се планира каквото и да било, като бизнес калкулация на приходи 
и разходи, потенциални инвестиции в капацитет и машини. Нужна е предвидимост, за да има растеж. 
Публичните инвестиции също не съществуват, за да мяза, че има повече пари в хазната - изпълнени са на 1/10. Пенсии се 
плащат вече основно през данъци, което е тотално обръщане на модела с глава надолу и се натрупват нови искове към 
бюджета и работещите. Само работеща икономика ще пълни хазната и ще изплаща пенсии в сегашния модел. 
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Да не стане да правим пак нова актуализация на бюджета, но заради забавянето в приходите и политическата несигурност 
пак да е в посока на нови разходи и дълг, което е повече от вредно при среда на покачващи се лихви. “Вратичката” на 
ниските лихви вече я изпуснахме. 
Инфлацията при храните е 25 на сто, което е още един допълнителен, много тежък и, забележете, “регресивен данък” - 
удря по-тежко по-бедните хора. Инфлацията надвишава ръста на заплатите, а при производител е около 50 на сто, което 
убива потенциала за нетни нови инвестиции и растеж. Проблемът е по-тежък - че дори може да доведе до неподдържане 
на невралгични звена като електропреносна мрежа, топлофикационни инсталации и прочие. 
Служебното правителство има важната задача да подсигури инфраструктурата за предвидими доставки на газ на поносима 
цена за бизнес и домакинства, както и да внесе спокойствие в приходните агенции, където има забавяне на темпото на 
събираемост, както се и очакваше впрочем. Може да се подготви почвата и за предстоящия кабинет, който отново няма 
да има време да прави разумен бюджет. Може дори да вземе мнение като поляци и унгарци, за редуцирането с 15 на сто 
на потреблението на газ в ЕС. При нас газът е за производство и бит - западноевропейците, които буквално го хабят за ел. 
енергия със зеленистки мотиви, да си пуснат въглищата и реакторите и да си намаляват газовото потребление колкото 
искат. 
Фалшивото усещане за моментни бюджетни излишества не включват обещаното от шведската маса преди края на 
кабинета - 400 млн. за общини, повече пари за образование, вече изпълнени договори за пътища или неизпълнени 
инвестиции.  
Най-голямата опасност пред домакинства, бизнеси и правителство е ликвидната криза - да нямаш кеш, когато ти трябва за 
непредвидени и високи разходи. Всички трябва да сме максимално готови именно за това. 
 
√ НАП променя достъпа до електронни услуги 
Достъпът до стария портал за електронни услуги на НАП ще бъде спрян в началото на октомври, съобщиха от приходната 
агенция. 
Повече от година, за удобство на потребителите, двата портала функционират едновременно, като през това време бяха 
прехвърлени всички потребителски профили и правата на достъп. 
Обновената платформа за електронни услуги на приходната агенция е разработена в интерес на потребителите, като им 
дава повече възможности, като директна идентификация, по-интуитивна навигация и допълнителни функционалности, 
като: Профил, Моите услуги, Известия, Последно използвани услуги. 
Достъпът до електронните услуги на НАП е улеснен: за него не се изисква подаване на заявление от потребителите, които 
са се идентифицирали с електронен подпис (КЕП) като задължени физически лица или като техни законни представители 
(при юридическите лица) и вписани в тях идентификатори на автора на подписа. 
Упълномощените лица, които са ползвали стария портал с КЕП, ще продължат да имат същите права и в новия портал. В 
него те могат сами да заявяват достъп до профила на други задължени лица, да предоставят такъв до задължено лице, 
което представляват, както и да преупълномощават трети лица, без да се налага, на която и да е от страните, да посещава 
офис на НАП при условие, че разполага с КЕП. 
 
√ Регистрират по-малко фирми, фалитите нарастват 
Регистрациите на нови фирми в страните от ЕС са намалели с 1,2% през второто тримесечие на 2022 г. спрямо предходното 
тримесечие, обявиха от Евростат. Създаването на нови фирми намалява за второ поредно тримесечие. През първото 
тримесечие беше отчетен спад от 2,3% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. 
Що се отнася до фалитите на фирми, те се увеличават за четвърто поредно тримесечие. Увеличението започна през третото 
тримесечие на 2021 г. Най-новите данни показват, че през второто тримесечие на 2022 г. декларациите за обявяване в 
несъстоятелност са се увеличили с 2,2% в сравнение с предходното тримесечие. Фалитите през второто тримесечие се 
увеличават най-много в транспортните дейности. 
Разглеждайки фалитите по дейности, единствено секторите строителство и информация и комуникация регистрират 
намаление на броя на фалитите през второто тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие (съответно -12% и -
4%). От друга страна, други дейности показват увеличение на фалитите. Транспортът и складирането (+16%) и 
образованието, здравеопазването и социалните дейности (+12%) са дейностите с най-голямо увеличение на броя на 
фалитите през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие. 
В сравнение с периодите преди пандемията (т.е. преди 2020 г.), броят на декларациите за несъстоятелност през второто 
тримесечие на 2022 г. е по-нисък в повечето сектори на икономиката със следните две основни изключения: транспорт и 
хотелиерство и ресторантьорство, където фалитите през 2022 г. с повече, отколкото преди пандемията. 
 
√ Сериозно изоставаме по отношение на парите от ЕС 
Измина повече от година и половина от началото на Програмен период на ЕС 2021-2027 г., а в България не е известно колко 
и откога ще започне приемането на проекти по нито една от оперативните програми (ОП) за този период. Някои от тях са 
приети от ЕК като ОП „Човешки ресурси“, други като ОП „Конкурентоспособност и иновации“ са изпратени в Брюксел за 
одобрение, като у нас преминаха през т.нар. обществени консултации. За повечето от другите ОП обаче няма никакви 
данни нито на сайтовете на съответните министерства, които са техни управляващи органи (УО), нито на сайта на 
Министерския съвет за еврофондовете. Наистина по това време България бе управлявана от две редовни и три служебни 
кабинета, но все пак поне на думи, отговорните министри за програмирането на евросредствата декларираха, че е налице 
приемственост със своите предходни колеги. 
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Единствено чрез Министерството на иновациите и растежа бяха насочени 260 млн. лв. ресурс към бизнеса по схемата 
„Технологична модернизация на малки и средни предприятия“, като той не бе от ОП, а от средствата по Плана за 
възстановяване и устойчивост. От средата на 2020 година, когато остатъкът от парите в размер на няколкостотин милиона 
от предходния програмен период 2014-2020 г. бяха насочени към т.нар. Ковид мерки, то тези скромни по размер 
евросредства бяха първите от 2 години, достигнали до представителите на българския бизнес. Те повече от две години 
стояха без европейско финансиране, а към днешна дата не се знае кога ще започне приемането на проекти по новите ОП, 
предназначени за бизнеса. Прогнозите в тази насока са за късната есен, но това ще се реши едва когато отделните 
министри, ръководители на управляващите органи, решат да стартира съответната оперативна програма. Евроресурсът от 
Плана за възстановяване и устойчивост също не е ясно кога е наличен. 
Необходимо е създаването на „финансов борд“ от експерти - финансисти, които периодично да дават оценка на 
финансовата политика на правителството в т.ч. и по отношение оползотворяването на ресурса от ЕС. На практика този 
финансов борд ще бъде консултативен орган към МС и ще е със съвещателни функции, но ще е от полза за всеки настоящ 
и бъдещ състав на правителството, а също на НС и на президентството.  
Все още няма български проект, одобрен и финансиран по линия на Плана ИНВЕСТ.ЕУ, който замести в ЕС т.нар. План 
Юнкер и е предназначен за големи инвестиционни проекти. От съществено значение в проектобюджета за 2023 година е 
да залегне сума поне от 300 млн. лв., която чрез ББР да съфинансира големи инвестиционни обекти на български 
компании, които са кредитирани по линия на този план, както и от междуевропейски банки, като ЕИБ и ЕБВР, както и 
Банката към Съвета на Европа. Пример в това отношение е налице, тъй като в Закона за държавния бюджет преди няколко 
години бе предвидена сума от 100 млн. лв. за съфинансиране на български проекти, които са одобрени по т.нар. План 
Юнкер, но тогава ББР на нито един български инвестиционен проект не отпусна кредит под формата на съфинансиране, а 
такива искания бяха налични. От съществено значение е създаването и на Консултантско звено или на отделна 
консултантска фирма на държавно ниво за консултиране на големи европроекти по ОП. В тази връзка е наложително 
оказване на съдействие от страна на предложения финансов борд за осъществяване на връзка между потребностите на 
практиката и науката. Неотдавна във вестник „Труд“ бе лансирано предложението за изготвянето и утвърждаването от УС 
на ББР на нов кредитен продукт в системата на ББР, предназначен за краткосрочно (не повече от 6 месеца или една година) 
покриване на собственото финансиране, свързано с участието им в български и международни научни и бизнес проекти 
на иновативни малки и средни предприятия, в т.ч. стартъпи и Центрове за трансфер на технологии. Предложено бе лимитът 
на новия кредитен продукт с преференциален лихвен процент (до 3 %) да е до 100 000 (сто хиляди) лв. и да се обособи 
като „Кредит за финансиране за оборотни средства на иновативни МСП и Центрове за трансфер на технологии“. 
Визираният кредитен продукт е възможно да се реализира и по друг начин - от фонд, лицензиран от Фонда на фондовете. 
Това засега няма как да се случи, тъй като няма яснота относно използването на финансови инструменти с ресурс от 
българските ОП. У нас е възможно това да стане чрез Фонда на фондовете (ФнФ) и чрез кредитни гаранции, предоставени 
от търговските банки. Това допълнително обезпечение, което банките прилагат е за сметка на ресурса от ОП. Тази 
сравнително нова финансова институция (ФнФ) функционира от около 5 години, предоставила е финансов ресурс на около 
7-8 фонда за нуждите на бизнеса, 3 фонда за градско развитие и 3 фонда за нуждите на социалната политика у нас. Това 
обаче е крайно недостатъчно и повечето от изброените фондове вече година и половина почти не отпускат ново 
финансиране, поради изчерпване на своя финансов ресурс. Екипът на Фондът на фондовете не е ясно какво прави от 
началото на 2021 г. и неговата дейност инцидентно е присъствала в медиите и то само, заради  това, че на два пъти му се 
смени ръководството. Нещо повече, не е ясно какъв ще бъде ресурса за финансови инструменти, с който екипа на Фонда 
на фондовете ще разполага в Програмен период 2021-2027 г., както и не е уточнен ресурсът за гаранционни схеми, който 
ще бъде предоставен на представителите на малкия и средния бизнес при отпускането на банкови кредити от търговските 
банки у нас. 
Очакванията от страна на банките у нас, този европейски ресурс за банково гарантиране е да се повиши значително в 
настоящия програмен период 2021-2027 г. Възможно бе разпределението на ресурса за финансови инструменти, който 
следва да достигне до 1/3 от общия обем на евросредства, да бъде дискутиран както с браншовите и с работодателските 
организации, така и с представители на научната общност, поради липсата на финансов борд у нас, което не бе сторено. 
Предвид стриктния контрол от страна на търговските банки, така и от фондмениджърите на фондовете (повечето от тях са 
бивши банкери), ресурсът за финансови инструменти е един от малкото, от който не е възможно да се отклоняват средства 
или с други думи - да се краде от него. Точно заради това обстоятелство, той се програмира и се разпределя на „тъмно“, 
т.е. по възможно най-непрозрачния начин. Наложително е екстрено да се „изсветли“ разпределението на евроресурса, 
предназначен за финансови инструменти. По бъдещата ОП „Конкурентоспособност и иновации“ се предвижда 
използването на микс или комбинирана форма на финансов инструмент и грант, която е непозната за представителите на 
бизнеса у нас и бе възможно да се организира разяснителна кампания за нейното прилагане, но и това не бе осъществено. 
 
√ Брекзит – беда за пазара на труда 
Великобритания се задъхва без работна ръка 
Без персонал фалират 64 на сто от ресторантите 
Британското правителство смяташе, че след като си отидат източноевропейците, фирмите ще назначават предимно 
британци и то с доста по-високи заплати. Но от ръст на заплатите няма и следа. Няма и работна ръка. 
Британски изследователи на трудовия пазар смятат, че именно Брекзит е една от причините за острия недостиг на работна 
ръка във Великобритания в момента. „Тъкмо отнетата свобода на придвижване създава част от проблемите в много 
сектори на британския трудов пазар“, казва Крис Форд от Университета в Лийдс. Той и негови колеги от Университета в 
Оксфорд са изследвали последиците от Брекзит. 
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Това обаче не е единствената причина за проблемите. Други такива са пандемията, по време на която много работници и 
служители се пенсионираха предсрочно. Има и някои специфични за отделните браншове проблеми, като например 
липсата на шофьори на камиони. Този недостиг доведе през миналата година до трудности със зареждането на магазините 
и бензиностанциите. 
Особено в областта на гастрономията и логистиката британските фирми много разчитаха на работна ръка от ЕС и сега те 
имат сериозни проблеми с персонала, се казва в изследването. Заради липса на персонал броят на фалиралите ресторанти 
във Великобритания през миналата година се е увеличил с цели 64 процента, съобщава одиторската компания UHY Hacker 
Young. 
Британското правителство искаше да има „икономика за квалифицирана работна ръка с високо заплащане на труда“. В 
съответствие с това беше предвидено британските работодатели да назначават предимно местна работна ръка, която да 
получава по-високи заплати. 
Дотук обаче не се забелязват никакви признаци за някакво по-сериозно повишаване на заплатите след Брекзит, 
заключават авторите на изследването. Работодателите, които преди са били силно зависими от работна ръка от ЕС, сега 
всъщност са се нагодили към новите условия – като произвеждат по-малко продукция или са въвели по-голяма 
автоматизация. Някои дейности, както например в селското стопанство, са поети отново от чужденци, но вече не от 
европейски граждани. За много предприятия обаче това не е по-доброто решение. 
 
√ Тръс води с цели 32% пред Сунак 
Тя е фаворит за британски премиер 
66% от консерваторите я предпочитат за лидер 
55% несъгласни с оставката на Джонсън 
Британската външна министърка Лиз Тръс има сериозна преднина от 32% пред опонента си за лидерския пост в 
Консервативната партия - бившият финансов министър Риши Сунак, предаде Ройтерс. 
Това показват данни на последното проучване за нагласите на членовете на Консервативната партия, в която се провежда 
гласуване за бъдещ лидер. Изборът на такъв се наложи, след като Борис Джонсън подаде оставка от поста начело на 
партията и начело на правителството след поредица от скандали. Новият лидер на торите ще заеме и поста на министър-
председател. Резултатите от партийния вот ще бъдат ясни на 5 септември. 
Според анкета на YouGov за телевизия Sky News, Тръс получава одобрението на 66% от партийните членове срещу 34%, 
които ще гласуват за Сунак. 13% от анкетираните са заявили, че не са решили за кого ще гласуват или пък нямат намерение 
да гласуват. 
Анкетата освен това показва, че фигурата на премиера в оставка Борис Джонсън ще продължи да бъде важна в партийните 
дела. 55% от участвалите в допитването са на мнение, че Джонсън не е трябвало да бъде принуждаван да подава оставка. 
А пък 46% твърдят, че биха гласували за него, ако и той участваше в настоящата надпревара заедно с Тръс и Сунак. 
 
√ Киев: Руснаците са напуснали АЕЦ "Запорожие", Москва готви провокация 
Русия готви за днес, 19 август, провокация в Запорожката атомна електроцентрала. Това съобщиха от Главното управление 
на разузнаването на Украйна (ГУР). 
"Окупаторите обявиха неочакван "почивен ден" в АЕЦ Запорожие. На 19 август в централата ще бъде само оперативният 
персонал. На всички останали служители ще бъде отказан достъп. Известно е също, че представителите на Росатом, които 
доскоро постоянно са били в АЕЦ, спешно са напуснали съоръжението“, каза ГУР. 
„Според наличната информация става ясно, че нашествениците могат да организират истинска терористична атака в най-
голямото ядрено съоръжение в Европа. Времето на това престъпление да съвпадне с престоя на генералния секретар на 
ООН в Украйна“, отбелязват още от разузнавателната служба. 
По-рано днес персоналът на Запорожката атомна електроцентрала призова света "да предотврати непоправимото". 
"През последните 5 месеца бяха нарушени много правни норми, принципи и разпоредби за осигуряване на безопасността 
в областта на боравенето с мирен атом. А през последните две седмици атомната електроцентрала се превърна на 
практика в обект на непрекъснати военни удари. Артилерийските удари стават все по-мощни и опасни всеки път, а 
заплахата от унищожаване на критично важни обекти за осигуряване на ядрената безопасност става все по-реална“, 
отбеляза персоналът на станцията. 
„Има много жертви сред невинните, цивилни жители на нашия Енергодар. Светлата им памет ни кара да заявим високо и 
откровено следното. Спрете и се замислете! Това, което се случва, е ужасно и е извън рамките на здравия разум и морал 
за всеки, който дори мисли една стъпка напред“, казват служителите на Запорожката АЕЦ. 
„Ние знаем как професионално да управляваме ядрена реакция. Но сме безсилни пред човешката безотговорност и 
лудост. И всичко, което искаме, е да живеем и работим, да отглеждаме и образоваме децата си в мирен град, в мирна 
държава, на мирна планета. Нашите знания и възможности обаче не са И ние се обръщаме към цялото цивилизовано 
човечество - помогнете ни да защитим това право днес! Утре - може да е твърде късно! "- отбелязват авторите на 
изявлението. 
Русия вече обяви, че станцията е минирана и може да бъде взривена. 
 
√ Гутериш: Всяка потенциална щета на Запорожката АЕЦ би била самоубийство 
Причиняването на каквито и да било щети на Запорожката АЕЦ би било самоубийство, предупреди вчера генералният 
секретар на ООН Антониу Гутериш, цитиран от Франс прес. 
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Гутериш, който говори след тристранна среща в западния украински град Лвов с президентите на Украйна и Турция, 
Володимир Зеленски и Реджеп Тайип Ердоган, обеща, че ООН ще се опита да увеличи износа на украинско зърно преди 
зимата. 
"Трябва да кажем нещата такива, каквито са: всяка потенциална щета (на Запорожката АЕЦ) би била самоубийство", 
подчерта Гутериш. Той отново призова за демилитаризиране на най-голямата атомна електроцентрала в Европа. 
Украйна и Русия се обвиняват взаимно, че обстрелват Запорожката АЕЦ. Руските въоръжени сили превзеха атомната 
централа в началото на март - малко след като нахлуха в съседната страна на 24 февруари. 
Генералният секретар на ООН коментира и въпроса за глобалната криза с недостига на храни, която бе предизвикана от 
войната и заплашва с глад редица региони, най-вече Близкия изток и Северна Африка. 
"Ще направим всичко възможно да засилим операциите си, за да се справим с трудностите на предстоящата зима", каза 
той. 
Общо 25 кораба със зърно отплаваха от украински пристанища, откакто Киев и Москва подписаха съответното  
споразумение под егидата на ООН и с посредничеството на Турция, отбелязва АФП. 
 
√ Ердоган в Лвов: Не искаме нов Чернобил 
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази безпокойства около продължаващите сблъсъци в района на 
Запорожката АЕЦ по време на посещението си в Лвов вчера, където разговаря с украинския президент Володимир 
Зеленски и генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, предаде Анадолската агенция. 
"Не искаме да преживеем нов Чернобил", заяви Ердоган, като добави, че по време на разговорите си е предал своите 
безпокойства.  
Турският президент каза също, че е изразил готовността на Анкара отново да се нагърби с посредническа роля.  
"Надявам се, че войната ще приключи на преговорната маса", посочи той, цитиран от турската частна телевизия НТВ. 
Ердоган каза още на пресконференцията вчера, че е споделил с украинския си колега готовността на Турция да окаже 
нужната подкрепа за реконструкцията на Украйна.  
В рамките на визитата Турция и Украйна подписаха споразумение за възстановяване на инфраструктура, разрушена от 
войната, съобщи турската частна телевизия НТВ. 
В изказването си в Лвов турският лидер открои и значението на подписаното в Истанбул на 22 юли споразумение между 
Турция, Руската федерация, Украйна и ООН, предвиждащо безопасен износ на зърно и хранителни продукти от украински 
пристанища.  
"Целият свят започна да усеща положителните отражения на Истанбулското споразумение, което направи възможен 
безопасния износ на украинско зърно от Черно море към света", каза той.  
Ердоган заяви, че по време на разговора си с украински лидер е обсъдил с него всички аспекти на отношенията между 
двете страни и възможността за засилване на сътрудничеството при настоящите обстоятелства.  
"Отново заявихме подкрепата си за териториалната цялост и суверенитета на Украйна. Споделихме дълбокото си 
огорчение от преживяваните човешки жертви", каза турският президент. 
Ердоган изтъкна, че Турция от една страна полага усилия за прекратяване на военните действия по дипломатически път, а 
от друга - оказва подкрепа на своите украински приятели.  
От началото на войната досега сме изпратили 98 тира с хуманитарна помощ за нуждите на украинския народ, посочи той. 
По думите на турския президент Турция също така осигурява временно подслон на около 325 хиляди украински бежанци.  
 
√ Китай против търговски преговори САЩ-Тайван 
Продължава повишаване на напрежението 
Китай се обяви категорично против започването на търговски преговори между САЩ и Тайван и предупреди, че ще 
предприеме всички възможни мерки, за да опази суверенитета си, сигурността и интересите на развитието си, предаде 
Ройтерс. 
Шу Цзуетин - говорителка на китайското министерство на търговията, заяви на пресконференция, че политиката за “Един 
Китай” е предварително условие за участие на Тайван в икономическо сътрудничество с чуждестранни представители. 
Коментарът бе в отговор на съобщение на американското правителство, според което Вашингтон започва преговори с 
Тайпе за сключване на търговско споразумение. Целта на преговорите е засилване на сътрудничеството между Вашингтон 
и Тайпе в сферата на търговията и регулациите. Преговорите ще засегнат и теми като селското стопанство, труда, околната 
среда, дигиталните технологии. 
Това още повече ще нагнети напрежението между САЩ и Китай, започнало заради визитата в Тайван на председателката 
на US Камарата на представителите Нанси Пелоси. 
След посещението Пекин проведе поредица от военни учения, включително изстрелване на ракети във водите около 
Тайван. 
 
√ Посланикът на Китай: Няма да се поколебаем да използваме сила, ако бъдем провокирани 
Пекин няма да се поколебае да използва сила, ако бъде провокиран по-сериозно. Това обяви Н. Пр. г-н Дун Сяодзюн, 
посланик на Китай в България, по повод визитата на Нанси Пелоси в Тайван. Той уточни, че китайските военни учения в 
отговор целят да поддържат мира в региона, а не да изострят напрежението.   
“Ако тайванските сепаратисти или външни сили отправят провокации, доближат или дори преминат червената линия, ще 
бъдем принудени да вземем решителни мерки.  Употребата на сила ще бъде крайна мярка, предприета при 
непреодолими обстоятелства”, заяви посланикът на Китай в България Н.Пр. Дун Сяодзюн. 
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√ Българската икономика се справя добре въпреки инфлацията и политическата нестабилност 
проф. Ганчо Ганчев, икономист и преподавател в ЮЗУ, "Светът е бизнес", 18.08.22 
Въпреки проблемите с енергийните източници и продължителната политическа нестабилност българската икономика 
отбелязва растеж и показва, че пазарните механизми на саморегулиране действат. Това коментира проф. Ганчо Ганчев, 
икономист и преподавател в ЮЗУ, в ефира на предаването „Светът е бизнес“ с водещ Ивайло Лаков. 
„Парадоксът е че икономиката не е толкова зле колкото се оплакват бизнесмените и хората, има растеж, има и силен износ. 
Наистина нарастват цените на енергоносителите, но растат и цените на продукцията, която изнасяме, което компенсира 
бизнеса ни. По-големият проблем е задаващата се рецесия в Европа, особено в Германия и други големи икономики, което 
ще се отрази негативно“, смята той. 
По негови думи една рецесия в Германия, която е най-важният ни търговски партньор, би  означавала намаляване на 
поръчките за нашите промишлени предприятия, забавяне на растежа и увеличаване на безработицата у нас. Професорът 
отбелязва, че в момента безработицата е на много ниски нива заради силното търсене на работници във военно-
промишлената индустрия. 
Гостът очаква през зимата да има високи цени на парното и на другите енергоизточници, но тази несигурност около 
доставките на газ да бъде решена, защото „ние все пак имаме някакви алтернативи. Що се отнася до Газпром, може да 
има смисъл да се проведат преговори, но всичко зависи от политическите решения в Кремъл. В крайна сметка това е 
бизнес, а и основните ни европейски бизнес партньори плащат в рубли“, посочва той. Въпреки това проф. Ганчев е 
категоричен, че процесът на откъсване на Европа от Русия е необратим, защото е изгубено доверието, а в момента най-
големия доставчик на газ в Европа не е Русия, а САЩ. 
Според него структурата на следващия парламент в България ще възпроизведе това, което има сега с някои модификации, 
които няма да са в положителна насока. Вероятно пак ще бъде трудно съставянето на коалиция. „Крайно време е някои 
политици да отстъпят отстрани, те са пречка пред обединението в България и просто трябва да се отдръпнат от 
политическата сцена“, смята той. 
Най-важните задачи пред едно евентуално правителства са стабилната политика в областта на енергетиката, решаването 
на проблемите с Плана за възстановяване, за да можем да използваме всички ресурси, и разработването на разумна 
средносрочна политика за ускоряване на растежа, което е доста сложна задача, добавя гостът. 
„България има най-мърлявата инфраструктура в региона - пътища, канализация, водопровод, градска среда. Необходими 
са инвестиции и огромни ресурси. 30-40% от страната на практика е във воден режим, канализацията е остаряла и губим 
много вода, да не говорим за състоянието на пътищата. Поне 10-15 милиарда трябва да бъдат вложени, за да се решат 
тези проблеми, а това може да стане само със външен заем“. 
Целия разговор може да гледате във видеото. 
 
√ Следващите две зими ще бъдат тест за единство в енергийната политика на Европа 
Андрей Коватариу, експерт към работната група по цифровизация в енергетиката към Икономическата комисия на 
ООН за Европа, във "В развитие", 18.08.2022 
Възможни са социални и икономически проблеми, заради високите цени на електроенергията и тези безредици може да 
обърнат целия напредък, постигнат от ЕС в енергийния преход. Ако има нормиране на потреблението на електроенергия 
в ЕС, то причина за това ще бъдат не само доставките на газ, но и на въглища. Европа е заплашена, ако не планира правилно 
прехода към зелена енергия, да замени една зависимост (към Русия, заради газа, петрола и въглищата) с друга (към Китай, 
заради пазара на редки метали). Това коментира Андрей Коватариу, експерт към работната група по цифровизация в 
енергетиката към Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE) и старши научен сътрудник в Energy Policy Group, в 
предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Делян Петришки. 
Ембаргото върху руските въглища, прието през април, бе една от първите санкции и влиза в сила сега. Газът е свързан с 
геополитиката, а петролът и въглищата - с пари. Европейският съюз е най-важният партньор за въглища на Русия, но същото 
важи и за ЕС. Европейският съюз е внесъл 45% от въглищата си от Русия, а 75% от въглищата, които се използват за 
електроенергия, са руски, каза гостът. 
“Въглищата са много важни за Русия и тук става дума за бюджета. При газа въпросът бе свързан с геополитиката и 
как да се изиграе тази ситуация. Докато въглищата са важна част от бюджетните постъпления и ЕС е най-важният 
партньор на Русия. ЕС разчита за 45% от въглищата си на Русия”.  
Причината ЕС да наложи ембарго на въглищата е, че снабдителната верига при тях е по-лесна от тази при газа. Цените са 
основен проблем, защото се увеличават, както заради оскъпяването на транспорта и други проблеми, но и заради нуждата 
от висококачествени въглища. На глобалните пазари много държави имат подписани дългосрочни договори и ограничена 
възможност за доставка на допълнителни количества, поясни събеседникът.  
"Цената на въглищата на пристанището в Ротердам вече са 360 долара за тон, което е почти четири пъти по-високо 
от миналата година. Европа е изправена пред сериозни проблеми и те ще се задълбочават през зимата".  
Когато говорим за енергийни политики четири месеца е ограничен период за значими действия. Основната причина за 
действията на Европа е да се възпре Русия от действията си в Украйна, но за съжаление това не даде някакъв ефект, заяви 
експертът. По думите му ЕС има план за следващите години, но "пренебрегна ефектите", свързани с търсенето. 
"Потребителите и индустриите трябваше да са основен приоритет на ЕС още от първия ден. Ще има проблеми с 

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/109686-balgarskata-ikonomika-se-spravya-dobre-vapreki-inflatsiyata-i-politicheskata-nestabilnost
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осигуреност с доставката на газ и въглища, но не мисля, че за този период от няколко месеца ЕС можеше да направи нещо 
повече по отношение на доставките си на въглища”.  
“Газът е основната причина за поскъпването на електроенергията през последните месеци и това ще продължи да 
бъде така. Но в ЕС все още има милиони семейства, които разчитат на въглища за отопление. Така че нормирането 
на енергията може би няма да е само заради газа, а и заради въглищата. Това нормиране може да засегне само няколко 
индустрии, но не и домакинствата, според плановете на ЕС”.  
Може да последват социални и икономически проблеми заради високите цени на електроенергията. Възможно е тези 
безредици да обърнат целия напредък, който постигна ЕС в енергийния преход, предупреди Коватариу. "Трябва да се 
удължи употребата на въглища, но тази жертва трябва да се направи в много краткосрочен план - само за следващите 
една-две зими. Става дума за много кратък преходен период за осигуряване на енергийна сигурност. Не трябва да се 
жертват бъдещите зелени политики на ЕС. Това ще бъде за ефективността на енергийните и климатични политики на 
блока". 
"Следващото, което трябва да направим, е да въведем ефективни политики в целия ЕС, а не само планове. Трябва да 
ги превърнем в реални действия през следващите две-три години. В противен случай в бъдеще ще имаме подобни 
проблеми, каквито имаме и сега".  
Някои експерти казват, че днес енергийната сигурност и защитата на околната среда са със съвместни цели, а не се 
противопоставят, както бе в продължение на десетилетия. Това е вярно в известна степен, заключи Андрей Коватариу. 
"Трябва обаче да се вземе предвид и факта, че производството и капацитетът на възобновяеми източници на ЕС ще изисква 
внос на редки метали. Това не е под контрола на ЕС и ще разчитаме на един доставчик, който е Китай. Той контролира 
пазара на редки метали. Това е още едно предизвикателство за въвеждане на зелени политики". 
"Енергийната криза може да оформи тази част от енергийния пазар и сме заплашени да преминем от една 
зависимост към друга, ако не планираме как да изготвим този преход".  
Балансиращите мощности са важна тема в днешно време, но настоящата ситуация не е благоприятна за Европейския съюз. 
Създаването на такова оборудване е изключително сложно защото Европа няма капацитет и ресурси за него, категоричен 
бе събеседникът. "Но това е ясен път напред и трябва да разработваме партньорства със страни, които имат такива залежи 
и да диверсифицираме вноса на такива технологии, за да можем да балансираме, поне отчасти, енергийната структура на 
този сектор в Европа". 
Вижте целия коментар във видеото. 
 
√ Най-големият химически завод в Румъния не издържа на високите енергийни разходи 
Chimcomplex спря част от производството си заради срив в рентабилността 
Компанията Chimcomplex, която управлява най-големия химически завод в Румъния и е контролирана от местния 
инвеститор Щефан Вуза, информира инвеститорите за временно спиране на производствената дейност на индустриалната 
си платформа в Борзещ в източната част на страната, поради повишаването на цените на електроенергията и природния 
газ, се посочва в съобщение на Букурещката фондова борса.   
Спирането на производствената  дейност е за период от 14 дни, считано от вчера, 18 август 2022 г. 
Според съобщението, индивидуалните трудови договори на служителите, засегнати от временното преустановяване на 
дейността, ще бъдат прекратени през този период и те ще получат обезщетение в размер на 75 % от основната си заплата 
в съответствие с приложимите законови разпоредби и колективния трудов договор. 
Chimcomplex съобщи, че печалбата му в подразделението в Борзещ е спаднала рязко през първата половина на тази година 
и очаква негативната тенденция да продължи до края на годината. Нетната печалба на компанията се е свила с 42% на 
годишна база до 166 млн. леи (33,6 млн. евро) през първото полугодие, докато оборотът ѝ се е увеличил със 7% до 1,2 
млрд. леи (243 млн. евро). Разходите нараснаха с 37% до близо 1,2 млрд. леи, което оказа натиск върху нетния резултат. 
Продажбите на чуждестранния пазар, предимно на пазарите в Европейския съюз, съставляват около 90,79% от общите 
продажби през първото полугодие. 
Твърде високи разходи 
Оперативните разходи се увеличиха през 2022 г. поради покупните цени на суровините и комуналните услуги, които бяха 
с тенденция на нарастване между януари и юни 2022 г. Техният темп на увеличение е по-висок от увеличението на 
продажната цена на готовите продукти на Chimcomplex, твърди компанията. 
По този начин рентабилността на компанията намалява през първите 6 месеца на 2022 г., като нетната печалба намалява 
с 42% в сравнение със същия период на 2021 г. 
"Стратегията ни дава добри резултати и показва оперативна ефективност. Въпреки това финансовите резултати 
са по-ниски в сравнение със същия период на 2021 г. поради тревожното увеличение на цените на електроенергията и 
природния газ. От съществено значение е сега да си осигурим същата икономическа среда като нашите основни 
европейски и световни конкуренти, които се възползват от много по-добри цени на основните ресурси. По този начин 
техните продукти са по-евтини и те навлизат на пазара на Румъния и околните страни". 
Търговският дефицит се увеличава 
Това води до още по-голям дефицит в търговския баланс на Румъния. В този контекст тенденцията към намаляване на 
финансовите ни резултати ще продължи и през втората половина на 2022 г. Подобно на други компании в бранша, ние се 
нуждаем от държавна намеса, за да смекчим по-високите цени на газа и електроенергията, преди да обмислим 
реорганизация на производството и оптимизиране на организационната структура", заявиха представители на 
компанията. 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/109678-andrey-kovatariu-evropa-riskuva-da-zameni-edna-energiyna-zavisimost-s-druga
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"2022 г. продължава да бъде огромно предизвикателство за нас, оставаме под ценови натиск и ще адаптираме 
производството си в зависимост от макроикономическия и геополитическия контекст. Нестабилността на енергийния пазар 
е основен проблем за нас и затова използваме финансовата сила, която все още имаме, за да инвестираме в енергийна 
независимост. Имаме три инвестиционни проекта в процес на изпълнение: високоефективна когенерационна централа с 
мощност 49 MW, високоефективна тригенерационна централа с мощност 8 MW и мониторинг на потреблението на 
енергия", продължават представителите на компанията, пише румънското издание Economedia. 
Акциите на Chimcomplex са се понижили с 21% през 2022 г., но все още имат ръст от над 110% през последните 12 месеца, 
според данни на Букурещката фондова борса. Пазарната стойност на компанията е 6 млрд. леи (1,21 млрд. евро). 
 
√ Турската централна банка изненадващо понижи лихвите, лирата рязко поевтиня 
Очакванията са инфлацията в страната скоро да достигне пик на ниво от около 85% 
Турската централна банка изненадващо намали основните лихви въпреки ускорението на инфлацията до 24-годишен връх 
и обезценяването на лирата спрямо долара. Валутата рязко отслабна допълнително, съобщава Bloomberg. 
Комитетът по паричната политика, воден от гуверньора Шахап Кавджъоглу, намали основните лихви до 13%, след като ги 
поддържаше на ниво от 14% от декември насам. Всички 21 икономисти, анкетирани от Bloomberg, очакваха лихвите да 
останат непроменени след заседанието на институцията. Турската лира отслабна с почти един процент спрямо долара. 
Комитетът по паричната политика сигнализира, че мерките му са в отговор на възможно забавяне на производствената 
активност и не се насочва към цикъл на разхлабване на политиката. „Актуализираното ниво на лихвите е адекватно спрямо 
настоящите перспективи“, става ясно от изявление на централната банка. 
 

 
Лирата поевтинява спрямо долара, след като Турската централна банка изненадващо понижи лихвите.  

Графика: Bloomberg 
 
„Важно е финансовите условия да останат благоприятни, за да се запази импулсът на растеж в индустриалното 
производство и положителната тенденция в заетостта в период на нарастваща несигурност по отношение на глобалния 
растеж, както и ескалиращ геополитически риск“, посочват още от институцията. 
Изненадващото възстановяване на паричните стимули по-малко от година преди изборите отразява решимостта на 
турските власти да изпълнят обещанието на президента Реджеп Тайип Ердоган през юни, че намаляването на лихвите ще 
продължи. Решението става факт три седмици, след като централната банка ревизира прогнозата си за инфлацията за тази 
година с почти 18 процентни пункта в посока нагоре. 
Насърчена от изключително разхлабената парична политика, икономиката на стойност 800 милиарда долара започна да 
расте с рекорден темп след пандемията и продължи да поддържа един от най-бързите ръстове сред икономиките на Г-20. 
Централната банка обаче предупреди за „известна загуба на инерция в икономическата активност“ в началото на третото 
тримесечие. 
Миналия месец бизнес условията за турските производители се влошиха най-много от май 2020 г. Производството и новите 
поръчки записаха най-слабото си представяне след първата вълна на коронавирусната пандемия. 
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Турската централна банка намали основните лихви до 13%. Графика: Bloomberg 

 
„Днешното решение на централната банка подчертава необходимостта от подкрепа за местната икономика, като 
същевременно позволява макропруденциални мерки и външни фактори за намаляване на инфлационния натиск“, заяви 
Саймън Харви, Monex Europe. „Понижаването на основните лихви за подкрепа на растежа предполага, че връщането на 
инфлацията към нормалните нива вече не е основната цел“, добавя той. 
Възход на резервите 
Увеличението с повече от 15 милиарда долара на брутните чуждестранни резерви на Турция през последните три седмици 
- след парични преводи от Русия за изграждането на атомна електроцентрала - може би е дало на централната банка 
увереността, че може да изчака натиска, особено на фона на очакванията инфлацията скоро да достигне пик. 
Централната банка прогнозира, че инфлацията ще достигне връх от около 85% тази есен, преди да приключи годината 
близо до 60% - 12 пъти над целта. 
„Очевидно увеличението на международните резерви на турската централна банка през последния месец я е насърчило 
да намали основните лихви“, коментира Пер Хамарлунд, SEB AB. 
Според него понижението на лихвените проценти няма да предизвика незабавна криза на доверието спрямо лирата. Той 
обаче очаква волатилност при валутата по-късно тази година, когато инфлацията отново се ускори през октомври или 
ноември. 
 

 
По-евтиният петрол може да облекчи натиска върху инфлацията в Турция. Графика: Bloomberg 
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Ердоган възнамерява да стимулира растежа, като се фокусира върху износа и заетостта в рамките на определяния от него 
„нов икономически модел“. Но рисковете са много, тъй като кризата с разходите за живот, която се разгръща в Турция, 
представлява заплаха за електорална популярност на президента. 
Вместо по-високи лихви централната банка използва редица макропруденциални мерки, които помогнаха да се забави 
ръста при кредитите през юли. Страната също така разчита на задкулисни намеси и въвеждането на държавни сметки, 
които помагат за предпазване на инвеститорите от слабостта на лирата. 
Инфлация, лира 
Турската валута е сред петте най-зле представящи се в света тази година спрямо долара, като е загубила около една четвърт 
от стойността си. 
Ердоган смята, че по-евтините разходи за заемите могат да забавят инфлацията, вместо да я повишат. Миналата година 
той назначи Кавджъоглу за управител на централната банка, след като свали тримата му предшественици и поиска повече 
влияние върху паричната политика. 
Разхлабването в Турция е в пряко противоречие вероятно най-агресивното затягане на паричните политики от централните 
банки по света от 80-те години на миналия век. 
„Понижаването на лихвените проценти, когато останалата част от света ги повишава и инфлацията е на десетилетни 
върхове, е лудост“, посочва Хенрик Гулберг, Coex Partners Limited.  
 
√ Нова нормалност разкъсва световната индустрия за чипове 
Силните ще стават все по-силни, а по-слабите ще се борят за оцеляване 
Запасите от полупроводници са рекордно високи и е малко вероятно световният икономически спад да промени тази 
картина. Но все по-напрегнатата геополитическа обстановка и продължаващите търкания по веригата за доставки разделят 
най-големите от другите производители на полупроводници, което може да повлияе на това колко от тях ще оцелеят, 
пише Тим Кълпан в Bloomberg Opinion.  
Технологичната студена война между САЩ и Китай, която набра скорост при администрацията на Тръмп и се изостри от 
пандемията, пренастрои очакванията за това колко продукти трябва да се държат по рафтовете. Глобалният недостиг на 
някои чипове достигна своя връх през 2021 г., след като клиенти, сред които бяха и производителите на автомобили, 
намалиха поръчките, но едва няколко месеца по-късно изпитаха отчаяна нужда от тях. В същото време популярността на 
услугите за стрийминг на видео като Netflix Inc, които бяха принудени да разширят капацитета на сървърите си, и по-
широкото използване на устройства от компании като Sony Group Corp. създадоха конкуренция за ограничения 
производствен капацитет. 
Инвентарните дни, мярка за това колко време е необходимо за продажба и подмяна на складовите наличности, никога не 
са били по-високи в специализираните леярни за чипове Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, United Microelectronics 
Corp. и Semiconductor Manufacturing International Corp. Тези три компании заемат първо, трето и пето място по пазарен дял 
в световен мащаб на производство по поръчка - на тях се падат 67% от общия дял. Данните от Samsung Electronics Co., 
втората по големина компания за производство на полупроводници, не са анализирани тук, тъй като компанията не 
предоставя данни за бизнеса си с чипове по поръчка. Данните за GlobalFoundries Inc., която е на четвърто място, са само 
отпреди две години. 
 

 
 
Ако се задълбочим, ще видим, че производителите извън TSMC и вероятно Samsung все още поддържат по-големи запаси, 
тъй като продажбите се забавят. В края на юни складовите наличности на TSMC, на която се падат около 55% от пазара на 
чипове, се равняват на 40% от приходите за това тримесечие. Конкурентите ѝ заедно са имали 57%. 
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Въпреки че търсенето на полупроводници не е намаляло, то отслабва, тъй като потребителите затягат коланите си, а 
компаниите, включително Apple Inc. замразяват наемането на персонал или го съкращават. Производителите на чипове, 
които се фокусират основно върху по-стари технологии за масова употреба - като компоненти, използвани в смартфони, 
компютри и телевизори - отбелязват по-драстично забавяне. Лидерите в бранша TSMC и Samsung се радват на по-стабилни 
перспективи за своите услуги в областта на полупроводниците, тъй като могат да предложат на клиентите си превъзходни 
производствени процеси за приложения от по-висок клас, като изкуствен интелект и 5G мобилни комуникации. Това 
конкурентно предимство предлага по-голям финансов буфер, като намалява риска от поддържане на по-големи запаси. 
 

 
 
Опасността за останалите играчи се облекчава от дългосрочните сделки за доставка, включително тези, които през 
последните години бяха публично оповестени от UMC и GlobalFoundries. Миналата седмица последната обяви нова сделка 
с Qualcomm Inc., която гарантира общо 7 млрд. долара приходи от калифорнийския дизайнер на чипове, използвани в 
смартфони, до 2028 г., което е малко повече от всички продажби на GlobalFoundries през миналата година. Въпреки че 
TSMC не е разкрила подобни споразумения, уверенията, че капацитетът ѝ ще намери купувачи, са донякъде заложени в 
бизнес модела на компанията и агресивните планове за разходи, като ръководството многократно заявява, че 100-те 
милиарда долара, които инвестира за три години, се основават на консултации с клиенти в очакване на техните нужди. 
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Редица нови политики, включително пакетът от разходи на Конгреса на САЩ на стойност 52 млрд. долара, имат за цел да 
улеснят и да направят по-евтино разширяването на капацитета в Америка и Европа. От това ще се възползват TSMC, 
Samsung, GlobalFoundries и новакът в областта на чиповете Intel Corp. 
Въпреки това инвеститорите не са убедени, че всички тези разходи ще доведат до увеличаване на приходите. Повечето 
акции на компаниите за производството на чипове са поевтинели през последната година, дори и при продължаващ 
двуцифрен ръст на приходите, до голяма степен защото високият процент на разходите за нови съоръжения засилва 
опасенията, че капацитетът ще надхвърли търсенето, ако настъпи глобална рецесия. Това е основателно опасение, тъй като 
продажбите на полупроводници обикновено следват плътно макроикономическите показатели, като например ръста на 
брутния вътрешен продукт. Но новото нормално състояние - устойчив по-висок темп на натрупване на запаси - вероятно 
ще задълбочи и разделението между най-големите компании с по-добри технологии и другите производители на чипове, 
които са силно зависими от търсенето на масови продукти. 
Тази променяща се обстановка вероятно ще означава, че силните ще стават все по-силни, а по-слабите ще се борят да 
оцелеят. 
 
√ Петрол за $75 или $100 – обрат или глобална рецесия 
Изглежда по-вероятно американският сорт WTI да се върне към 75 долара за барел, отколкото да се задържи за дълго 
време над 100 долара 
Резкият скок в цените на енергията и на лекия суров петрол до над 100 долара за барел през първото полугодие са едни от 
основните причини за свиването на глобалния брутен вътрешен продукт (БВП), а втората половина на годината е напът да 
повтори ситуацията от 2-рото полугодие на 2008 година. С една основна разлика – ако цените на енергията и инфлацията 
не спаднат бързо, Федералният резерв по-вероятно ще продължи да развърта бухалката на по-високите лихви, пише Майк 
МакГлоун от Bloomberg Intelligence. 
Какво означава суров петрол WTI на цена от $75 за барел? 
Изглежда по-вероятно американският сорт WTI да се върне към 75 долара за барел, отколкото да се задържи за дълго 
време над 100 долара, което има отражение върху глобалния икономически растеж, доходността на облигациите и 
движенията на фондовите пазари. Освен, че приключи 2021 г. на тази стойност, 75 долара за барел 
бяха повратна точка, защото откакто петролът поевтиня под това ниво през 2014 г., тогава очакванията за повишение на 
лихвените проценти на Федералния резерв достигнаха своя връх. Ръстът на цените на енергията ускорява инфлацията и 
оказва натиск върху глобалния икономически растеж. Петролът е най-значимият фактор за това и при цена около 
100 долара за барел изглежда оказва натиск върху икономиката. 
Суров петрол и БВП: Дежа вю от 2008 година. 
Резкия скок в цените на енергията и в миналото са затруднявали глобалното икономическо забавяне, заедно със силите 
на еластичността на търсенето и предлагането, което води до удължени периоди на трудности за суровия петрол. Виждаме 
повишен потенциал, че 2022 г. няма да е много по-различна, с една ключова разлика: Федералният резерв затяга 
политиката си по-бързо, докато глобалният БВП се срива. Индикаторът за проследяване на глобалния БВП на икономиката 
на Bloomberg спада с подобна скорост както през 2008 г., но скоростта на на поскъпване не WTI за първото полугодие, 
измерено спрямо 200-дневните или 200-седмичните пълзящи средни, за последно беше подобна през 1990 година, когато 
Ирак напада Кувейт. Този път ситуацията е глобална и е част от последиците от най-голямото увеличение на ликвидността 
в историята на фона на руско-украинската война и повишеното напрежение в Азия. Вярваме, че спадът на суровия петрол 
от мартенския пик изглежда е ориентир и ще продължи. 
WTI за 75 долара за барел може да е въпрос на време 
Склонността на суровия петрол да бъде най-големият си враг, когато поскъпне рязко, изглежда ще се прояви през втората 
половина на годината. Индикатори показват потенциала за връщане от нещо, което никога не се е случвало досега: 
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фючърсите на WTI нараснаха 1,98 пъти спрямо 100-седмичната пълзяща средна за първата половина на годината. 
Предишният връх беше 1,95 пъти през 1990 г., когато Ирак нахлу в Кувейт. Този пик от около $40 продължи около 14 години, 
а дъното през 1994 г. беше около $10, или спад от около 75% спад. Различното този път ни кара да виждаме паралел. 
Повечето централни банки се опитват да догонят агресивното затягане на Фед на фона на намаляващия растеж на 
глобалния БВП и позицията на САЩ като най-големият производител на енергия и нетен износител в света. През 1990 г. и 
2008 г. САЩ бяха най-големият вносител. 100-седмичната пълзяща средна до 17 август беше около 75 долара за барел. 
 
3e-news.net 
 
√ Инфлацията в България е 14.9% през юли при 9.8 на сто средна за ЕС 
Страната ни е в топ 5 на държавите-членки с най-високи потребителски цени за миналия месец 
Инфлацията в България по стандартите на „Евростат“ (Хармонизираният индекс на потребителските цени в Европейския 
съюз) е 14.9% за юли при средни 9.8 на сто за ЕС-27 и 8.9 на сто за Еврозоната. Това показват данни на европейската 
статистическа агенция, „Евростат“, публикувани днес на нейния сайт. 
 

 
 
По стандартите на „Евростат“ България е на пето място по най-висока инфлация в ЕС за миналия месец. В сравнение с юни 
годишната инфлация спадна в шест държави-членки, остава стабилен в три и се повишава в осемнадесет. 
Преди два дни НСИ обяви 24-гадишна рекордна инфлация за юли (Индексът на потребителските цени – ИПИ) от 17.3 на 
сто. 
През юни годишната инфлация бе 9.6 на сто в ЕС-27 и 8.6 на сто във валутния съюз, като месец по-късно - през юли се 
ускорява съответно с 0.2 на сто и с 0.3 на сто. През юли 2021 г. инфлацията в еврозоната е била 2.5%. 
Най-ниски годишни нива на инфлацията са регистрирани във Франция и Малта (и двете 6.8%) и Финландия (8,0%). Най-
високите годишни ставки са регистрирани в Естония (23.2%), Латвия (21.3%) и Литва (20.9%). 
 
√ Средният осигурителен доход нараства със 7.70 лева през юни до 1306.77 лева 
На годишна база, спрямо юни 2021 година, повишението е със 168.59 лева от 1157.26 лв., сочат обобщените данни на 
НОИ 
Националният осигурителен институт (НОИ) обява, че размерът на средния осигурителен доход (СОД) за страната за месец 
юни 2022 г. е 1276.13 лв. В сравнение с предходния месец май, САД е нараснал със 7.70 лева, когато беше обявена сумата 
от 1299.07 лв. Това показват обобщените данни на НОИ. 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2021 г. до 30.06.2022 г. е 1213.75 лв. 
Динамика на месечния СОД за една календарна година: 
Юни 2021 г. – 1138.18 лв. 
Юли 2021 г. - 1148.90 лв. 
Август 2021 г. – 1143.90 лв. 
Септември 2021 г. – 1165.95 лв. 
Октомври 2021 г. – 1180.40 лв. 
Ноември 2021 г. – 1191.79 лв. 
Декември 2021 г. – 1266.44 лв. 
Януари 2022 г. – 1186.57 лв. 
Февруари 2022 г. – 1180.82 лв. 
Март 2022 г. – 1217.91 лв. 
Април 2022 г. – 1306.77 лв. 
Май 2022 г. – 1299.07 лв. 
Юни 2022 г. – 1306.77 лв. 
Това показва, че СОД за една година се е увеличил със 168.59 лева от 1138.18 лв. за април 2021 година. 
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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. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 19 август се повишава със 17.23 % 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на газовата борса в България, „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 19 август  2022 г. е 388.13 лв. за MWh/d. 
Изтъргуваният обем е 11 618 MWh/d. 
Стойността се повишава със 17.23 % спрямо постигнатите 331.09  лв. за MWh с ден за доставка 18 август при изтъргуван 
обем от 14 060 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 18 август изтъргуваният обем е 1 086 MWh. 
Постигнатата цена е 408.49 лв. за MWh и се повишава с 21.94 % спрямо отчетените 335.00 лв. за MWh за 17 август при 
изтъргуван обем от 100 MWh. 
Референтната цена е 388.13 лв. за MWh/d. 
 
√ Скок с 8.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 878.45 лв. за MWh с ден за доставка 19 август 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 878.45 лв. за MWh с ден за доставка 19 август 2022 г. и обем от 77 329.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст 
с 8.1 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 850.92 лв. за MWh, при количество от 40 555.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (36 773.30 MWh) е на цена от 905.98 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 997.65 лв. за MWh и количество от 2914.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 10 часа – 561.32 лв. за MWh (3631.8 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 1113.65 лв. за 
MWh (при количество от 2694.7 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 987.56 лв. за MWh при количество от 2625.1 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 812.79 лв. (415.57 евро) за MWh за 18 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 19 август 2022 г. се повишава до 878.45 лв. за MWh ( скок с 8.1 %) по данни на БНЕБ или 449.14 евро за MWh. 
Стойността на  БНЕБ пак остава по-ниска, независимо от спада на електроенергийните борси в Европа, които все още 
остават над 500 евро за MWh (Германия – 515.1 евро, Франция – 509.84 евро, Румъния – 508.41 евро, Италия – 501.34 евро 
за MWh). 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 18 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 983.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 989.20 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     36,93%    2098.22 
Кондензационни ТЕЦ   41,96%    2384.14 
Топлофикационни ТЕЦ   2,33%    132.19 

https://ibex.bg/
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Заводски ТЕЦ    1,31%    74.61 
ВЕЦ     2,12%    120.55 
Малки ВЕЦ    1,25%    71.12 
ВяЕЦ     1,18%    67.12 
ФЕЦ     12,36%    702.51 
Био ЕЦ      0,56%     31.78 
Товар на РБ         4272.52 
Интензитетът на СО2 е 367g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо понижение на цените по електроенергийните борси за петък 19 август 
Румънската OPCOM затвори при цена от 508,41 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 449,14 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 508,41 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 19 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 523,96 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
492,85 евро/мвтч. Най-високата цена от 571,93 евро/мвтч ще бъде в 10 ч. Най-ниска ще бъде цената в 7 ч и тя ще бъде 
429,22 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 74 894,6 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 19 август ще бъде 449,14 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 161,57 гвтч. Максималната цена ще бъде 569,40 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. 
Минималната цена ще бъде в 10 ч и тя ще бъде 287,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 19 август е 517,69 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 532,14 евро/мвтч. Най-високата цена от 589,88 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч 
тя ще бъде 439,39 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 70 022,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 19 август на Словашката енергийна борса е 517,55 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 589,10 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 439,39 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 516,88 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и тя 
ще е 588,25 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 438,86 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 19 август е 516,90 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
530,79 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 46 551,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 586,06 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 5 ч и тя ще бъде 439,39 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 515,10 евро/мвтч на 19 август. Пиковата цена  ще бъде 528,08 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 456 980,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 587,56 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 434,14 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар остава с едни от най-високите цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 19 
август средната базова цена за страната е 501,34 евро/мвтч. 
 
√ Цените на енергията в цяла Европа продължават да растат 
 

 
Месечна инфлация по отношение на електроенергията, газа, течните горива и енергията като цяло в ЕС.  

Източник: Statista 
 

Цените на енергията се покачват в цяла Европа, без да се вижда краят на този процес, както показват последните данни на 
европейската официална статистическа агенция. Енергийната годишна инфлация в ЕС достигна 41,1 процента миналия 
месец, което е с 14,1 процентни пункта повече от началото на тази година, изчислява Statista. 
Когато „енергията“ се разделя  на различните подкатегории, можем да се види, че газът отбелязва най-големи скокове по 
отношение на  инфлацията, като средното за Европа достига 51,4 процента през юни, което е увеличение от 10,7 процентни 
пункта спрямо януари 2022 г. Газът в Европа става все по-скъп през след нахлуването на Русия в Украйна, тъй като ЕС, 
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обикновено силно зависим от руския газ, търси енергия от друг източници. Това увеличено търсене доведе до скок на 
цените, което удря пряко потребителите. В Германия може да се очаква четиричленно семейство да очаква да плаща 
средно допълнителни 480 евро (509 долара) годишно за газ, след  въвеждането на  допълнителен данък върху 
потреблението на газ, за да се покрият разходите за замяна на руските доставки, както съобщава Reuters. Правителството 
обаче ще въведе нови мерки за помощи, за да се облекчи част от натиска върху потребителите. 
Както показва диаграмата на Statista, горивата - включително бензин, дизел и други горива – достигат инфлация от 45,2% 
през миналия месец. Тези данни се появяват след като големите петролни компании публикуваха своите отчети за второто 
тримесечие, според които  Exxon, BP, Shell и Saudi Aramco са спечелили огромни печалби. Електричеството също отбеляза 
скок в цените, достигайки инфлация от 29,7 процента през юни. Това е в резултат на редица фактори, включително високи 
температури и необичайно суха зима и пролет, довели до суша, което на свой ред допринася за намаляване на ядрената 
и водноелектрическата енергия. 
Според Евростат процентът на инфлация при енергията е най-високият откакто Хармонизираният индекс на 
потребителските цени (ХИПЦ) е публикуван за първи път през 1997 г. 
 
√ Най-големият завод за алуминий в Словакия спира работа заради скъпия ток 
"Норск Хидро" (Norsk Hydro) ще спре основни производствени мощности в най-големия завод за алуминий в Словакия в 
края на септември поради високите цени на електроенергията, се казва в съобщение на норвежката компания, която 
притежава мажоритарен дял в предприятието, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 
"Решението за спиране на основната производствена линия в завода "Словалко" (Slovalco) идва в отговор на 
неблагоприятните икономически условия и високите цени на електроенергията, за които няма признаци, че ще се понижат 
в краткосрочен план. Леярската пещ в "Словалко" ще продължи да преработва метал. Това ще осигури възможността на 
клиенти в региона да бъдат доставени по 75 000 тона преработен алуминий годишно", се казва в съобщението на "Норск 
Хидро". 
Компанията притежава 55,3-процентов дял в "Словалко". Останалите 44,7 процента са собственост на фирмата "Пента 
инвестмънтс груп" (Penta Investments Group). 
Производственият капацитет на завода е 175 000 тона алуминий годишно. В момента обаче "Словалко" реализира 60 
процента от него и произвежда по 105 000 тона от метала на година. 
Много европейски леярни са намалили производството на алуминий с между 800 000 и 900 000 тона годишно, откакто 
цените на енергията започнаха да се увеличават през миналата година. Анализатори отбелязват, че производството на 
метала през тази зима може да намалее с още 750 000 тона на годишна основа. Това би довело до по-голям недостиг на 
алуминий и до по-високи цени, отбелязва Ройтерс. 
 
√ Пазарите на акции в Западна Европа отново затвориха с печалби в четвъртък 
С най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо повишение приключи испанският IBEX 
35 
След спад с по-малко от процент в сряда, пазарите на акции в Западна Европа отново се върнаха към печалби в четвъртък, 
продължавайки възходящият тренд, започнал преди пет седмици. Освен към междинните финансови отчети на 
публичните компании, вниманието на инвеститорите бе насочено и към публикувания вчера вечерта протокол от 
заседанието на Федералния резерв на САЩ (Фед), проведено на 26-27 юли. 
От документа става ясно, че мнозинството от членовете на борда на Фед очакват курсът на повишаване на основния лихвен 
процент да продължи. В същото време някои членове отбелязват, че лихвата ще трябва да бъде увеличена до 
„рестриктивно“ ниво и да се задържи на него известно време, за да се намали инфлацията до целевите 2%. За 
„рестриктивно“ или „ограничитилно“ се приема нивото на ставката, при което се забавя растежа на икономиката. 
Сега, според ръководителя на Фед Джеръм Пауъл, процентът е неутрален. В същото време някои членове на Фед не са 
съгласни с него и смятат, че процентът все още е под неутралната марка, пише още в протокола. 
„Евростат“ обяви данните за инфлацията в еврозоната през юли, която се е ускорила с 0.3% до рекордните 8.9 на сто на 
годишна база, което не изненада инвеститорите, но за повечето от тях вече няма никакво съмнение, че страните от 
валутния съюз на ЕС са на прага на рецесията и ЕЦБ най-вероятно ще увеличи лихвите през септември най-малко с 50 
процентни пункта наведнъж. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 нарасна с 0.25%, а от националните измерители на 
„сините чипове“ с най-висок ръст беше италианският FTSE MIB (+0.38%), следван от германския DAX (+0.28%) и френския 
CAC 40 (+0.14%), докато другите два - с понижения: испанският IBEX 35 (-0.24%) и британският FTSE 100 (-0.14%). Следобед 
възходящият тренд се запази, но за някои индикатори ръстът се забави. 
 

 
Източник: MarketWatch 
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От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо повишение 
приключи испанският IBEX 35. 
Сред лидерите по растеж от включените в индекса Stoxx 600 емисии са акциите на швейцарската компания Siegfried, които 
се покачиха с 15.70%, след като отчете печалба, която значително надмина очакванията за първото полугодие. 
Сред печелившите са и акциите на датския производител на слухови апарати GN Store Nord, които поскъпнаха с 4.12%, 
след като отчете висок ръст на печалбата през второто тримесечие. 
Книжата на Helios Towers PLC поскъпнаха с 2.59% по време на търговията в Лондон. Африканският мобилен оператор, 
който е регистриран в британската столица увеличи загубата си преди данъци през първото полугодие на текущата година 
на фона на нарастващите разходи, като същевременно увеличи коригираната EBITDA и отчете по-високи приходи. 
Пазарната цена на Zur Rose Group AG се повиши с 8.42%. Швейцарската верига онлайн аптеки разшири нетната си загуба 
през първата половина на тази година, но очаква да отчете печалба до края на годината. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха книжата на Zytronic PLC, които поевтиняха с 8.77%, въпреки че британският производител 
на сензорни екрани очаква приходите да се увеличат с 5% на годишна база през фискалната 2022 г. 
Сред губещите бяха акциите на нидерландския оператор на платежна система Adyen N.V., които поевтиняха с 3.72%, след 
като отчете печалба за първото полугодие далеч под прогнозата на компанията. 
 
√ Строителството на първата в Русия гигафабрика за литиеви акумулатори започва на 25 август 
На 25 август в Калининград руската компания „Росатом“ ще започне строителство на гигафабрика с мощност 3 гигаватчаса 
годишно, която ще произвежда литиеви акумулатори. Такава мощност ще бъде достатъчна за доставка на батерии за 45 
000 електромобила. 
През 2021 г. компанията „Ренера“, част от ТВЕЛ, и правителството на Калининградска област подписаха споразумение за 
производство на литиево-йонни батерии и системи за съхранение на енергия. Технологичен партньор ще бъде 
южнокорейският производител на литиево-йонни батерии Enertech, като част от него стана собственост на „Ренера“ през 
миналата година. В проекта ще бъдат вложени 26,35 милиарда рубли (близо 422 милиона евро). 
Планира се мощността на завода да бъде увеличена до 12 гигаватчаса, което ще осигури енергия за 170 000 „зелени“ коли. 
Основната част от батериите ще бъдат за леки коли (95%), а другите 5% - за електробуси и товарни автомобили. 
 
Мениджър 
 
√ Зелената вълна на Уолстрийт и Токио се обърна 
След няколко поредни дни на растеж, вчера борсовата търговия обърна посоката. Тон зададе Уолстрийт, където сесията 
приключи на червено под натиска на очакванията за продължаващо покачване на лихвените проценти. Опасенията се 
оказаха оправдани, тъй като стана ясно, че Фед възнамерява да продължи политиката на покачване на лихвите, докато 
инфлацията не утихне напълно. 
Промишленият индекс Дау Джоунс загуби 171,69 пункта или 0,5 на сто до 33 980,32 пункта. 
По-широкообхватният Стандард енд Пуърс 500 намаля с 31,16 пункта или 0,72 на сто до 4274,04 пункта. 
Високотехнологичният Насдак спадна със 164,43 пункта или 1,25 на сто до 12 938,12 пункта. 
На отрицателна територия затвори и фондовата борса в Токио, след като инвеститорите решиха да осребрят печалбите от 
предходните дни на постоянно покачване на акциите, предаде Киодо. 
В сряда индексът Никкей прехвърли 29 000 пункта, но последва спад и под натиска на разкритите в оповестените снощи 
протоколи от юлското заседание на Управлението за федерален резерв, че УФР засега не възнамерява да прекратява 
политиката си на повишаване на основния лихвен процент. 
Индексът Никкей-225 загуби 280,63 пункта или 0,96 на сто до 28 942,14 пункта. По-широкообхватният 
индекс Топикс спадна с 16,49 пункта или 0,82 процента до 1990,50 пункта. 
Най-губещи на основния пазар бяха акциите на компаниите, произвеждащи прецизни инструменти и транспортно 
оборудване, както и тези от сектора на недвижимите имоти. 
Във валутната търговия в Токио доларът остана на нива от около 134 йени и след публикуването на юлските протоколи на 
УФР, които показаха, че разликата в лихвените нива от двете страни на Пасифика вероятно ще расте. 
Негативният обрат съответно резонира и при водещите фондови пазари в Европа, които откриха днешната търговска сесия 
разнопосочно. Инвеститорите се колебаеха между продължаващата несигурност на пазарите, нестихващия инфлационен 
натиск и очакванията УФР да продължи политиката си на повишаване на лихвените проценти, съобщи Си Ен Би Си. 
Лондонският индекс FTSE 100 загуби 13,95 пункта или 0,19 на сто до 7501,80 пункта към 10:40 ч. бълг. време. 
Във Франкфурт DAX се покачи с 54,66 пункта или 0,40 на сто до 13 681,37 пункта. 
Парижкият CAC 40 намаля с 5,32 пункта или 0,08 на сто до 6533,64 пункта. 
Общоевропейският Stoxx 600 се колебаеше около равновесното положение, като акциите на дружествата от сектора на 
основните ресурси спаднаха с 0,6 на сто, а тези от автомобилния сектор се покачиха с 0,7 процента. 
 
√ Русия минава на юани за международните си разплащания 
Русия рязко се изкачи в списъка на страните, използващи юани за международните си разплащания, предаде Ройтерс. Ако 
не се брои самият Китай, пред Москва са само Хонконг и Великобритания, според разпространените снощи данни. 
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Преди началото на руската инвазия в Украйна през февруари Русия изобщо не фигурираше в списъка на страните, 
използващи юани за международни разплащания. Но заради наложените финансови санкции, на руските банки и 
компании се наложи да потърсят алтернативни пътища към световните пазари, посочва Ройтерс. 
По данни на системата за международни разплащания СУИФТ през юли руски институции са участвали в 4 на сто от 
международните разплащания в юани. Това е сериозен ръст спрямо регистрираните 1,42 на сто през юни и 0 процента 
през февруари. 
Хонконг очаквано оглавява списъка със 73,8 на сто от трансакциите в юани, следван от Великобритания с 6,4 на сто. 
Скокът на Русия в списъка говори в подкрепа на твърденията, че международните финансови санкции работят и съумяват 
да изтласкат страната от базираната на долара глобална банкова система. Същевременно обаче растат и опасенията, че 
това само ще сближи Москва и Пекин, които и без друго гледат в една политическа посока, пише агенцията, цитирана от 
БТА. 
Междувременно Русия разработи собствена разплащателна система, подобна на СУИФТ, създаде специални сметки за все 
още несанкционираноите банки и продължава да продава важни суровини, като петрола, на много страни по света, 
включително Китай, Индия и Турция. 
Последните данни на СУИФТ показват още, че рублата вече не е сред 20-те глобални валути, използвани за международни 
разплащания. През декември 2021 г. тя заемаше 16-то място с 0,3 на сто от общия обем. 
Очаквано тази класация се оглавява от американския долар, следван от еврото, британската лира и японската йена. Юанът 
заема почетното пето място. 
 
√ Петролът тръгна надолу след два дни на растеж 
Цените на петрола се понижиха днес в азиатската търговия след два дни на растеж, докато пазарните играчи преценяват 
опасенията от забавяне на световната икономика, което би могло да потисне търсенето на горива, и очакванията за по-
ограничени доставки към края на годината, информира Ройтерс.  
Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 36 цента или 0,4 на сто до 96,23 долара за барел. 
Американският лек суров петрол се котираше за 90,29 долара за барел или надолу с 21 цента (0,2 на сто) след скока с 2,7 
на сто вчера. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - "Цената" на депутата в гласове - двойна в София спрямо Видин заради обезлюдяването, социолози искат да се 
пита КС 
в. Труд - На морето кърпят мрежите предизборно 
в. Телеграф –  Тон и половина дрога на границата 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Финансист от Пловдив и приятелят му на "Тракия" криели децата зад паравани за да не гледат кръвта 
в. 24 часа –  От октомври една тапа по-малко по пътя за Гърция 
в. Труд - 800 секции разкрива външно в чужбина 
в. Труд  - Пускат 6 км от "Струма" в едното платно 
в. Телеграф - 5 стъпки за вот с машините  
в. Телеграф - Жителите на Своге: Вецове ни откраднаха водата 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Откровено с лидери преди изборите: Костадин Костадинов: Искам да преоснова България, не да си начеша 
егото, че ще я управлявам 
в. Труд  - Доц. Стойчо Стойчев, политолог, пред "Труд": Силно се съмнявам, че ПП ще бъдат втори на изборите 
в. Телеграф - Иван Георгиев, инструктор по водно спасяване: Паниката е по-опасна от мъртвото вълнение 
Водещи анализи 
в. Сега - Българинът почна да сменя партиите като песен в YouTube 
в. Сега - Радев е външен елемент за БСП 
в. Сега - Кои е по-по-най-голям лъжец на газовия терен 
в. 24 часа - Непочтената политическа игра с пенсиите - местим просто едни пари 
в. Труд - "Възраждане" ще успее, ако бърза бавно 
в. Телеграф - Трябва ни реформа на реформата 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва" 

- Ще се справи ли Външно министерство с вота зад граница при очакван рекорден брой избиратели? За новите 
посланически назначения и приоритетите във външната политика. Гост: Служебният министър на външните работи 
Николай Милков 

- Ще получат ли общините гласуваните от кабинета на Кирил Петков средства, бави ли се финансирането на 
инфраструктурни проекти? Гост:  Бившият зам.финансов министър от "Продължаваме промяната" Андрей Цеков 

- Председателят на АБВ Румен Петков за предизборните стратегии и възможни коалиции след вота 
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- Причини и начини за справяне с енергийната криза 
- Защо метанът стана най-скъпото гориво у нас? Реални ли са цените и ще поскъпнат ли още такситата? Коментар 

на вносители на горива и превозвачи 
НТВ, „Здравей, България“ 

- На секунди от смъртта. Среща със жената, която живее втори живот, след като беше ударена от 19-годишен 
шофьор във Видин 

- Как МВР ще се бори със смъртността на пътя? Гост: Алекси Кесяков, съветник на служебния министър на 
вътрешните работи 

- Избори с мирис на газ. Докъде ще се покачи напрежението преди вота и какви са сценариите след него? Гост: 
разговор с Тома Биков от ГЕРБ 

- Ексклузивно – Ники Кънчев разкрива кои ще са преследвачите в „Голямото преследване” по NOVA 
 
√ Предстоящи събития в страната на 19 август 
София.  

- След 9.00 часа, два екипа на ЦСМП ще транспортират до ГКПП „Калотина“ останалите под медицинско 
наблюдение в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ сръбски граждани, хоспитализирани след инцидента на АМ 
„Тракия“. 

- От 10.00 до 12.00 часа в заседателната зала на Централното управление на НЗОК, ул. Кричим № 1, ет. 4 ще се 
проведе работна среща, на която ще бъде дискутирано взаимодействието и обмяната на информация между НЗОК 
и репортерите, които отразяват нейната работа. 

- От 10.00 часа, в залата на ул. „Леге“ 2-4, служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев ще даде 
брифинг за медиите по актуални теми, свързани с работата на министерството. 

- От 10.00 часа зам.-кметът по екология Десислава Билева ще провери подмяната на отоплителни устройства по 
Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни 
устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“. 

- От 11.00 часа в БТА София ще се проведе пресконференция на "Възраждане", на която ще бъдат обявени водачите 
на листи за всеки многомандатен избирателен район. 

- От 10.00 до 12.00 часа в заседателната зала на Централното управление на НЗОК, ул. Кричим № 1, ет. 4, във връзка 
с редица публикации, в които се твърди, че журналистите срещат сериозни затруднения в достъпа до информация 
от здравните институции, както и че тя не е достатъчно прозрачна, управителят на Националната 
здравноосигурителна каса, проф. д-р Петко Салчев. 

- От 11.00 часа на "Раковски" 134 ще се проведе брифинг във връзка с намерението на служебния министър на 
правосъдието Крум Зарков да предостави сградата на европейските ни делегирани прокурори. Председателят на 
СДС Румен Христов ще обясни казуса и ще зададе интересни въпроси на г-н Зарков. 

- От 11.00 часа, лидерът на "Изправи се България" Мая Манолова и активисти от партията ще проведат протестна 
акция срещу необосновано високите цени на горивата в страната, като част от кампанията "Антиспекула". 

- От 12.00 часа в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий“ 9, ще се проведе 
пресконференция на вицепремиерът по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията 
Христо Алексиев и министърът на строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия Томислав 
Момирович, на тема: Двустранното сътрудничество в железопътния и водния транспорт.  

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа в Заседателната зала на Община Бургас ще се проведе пресконференция по повод предстоящия 
Международен плувен маратон „Порт Бургас 2022“.Главният организатор Цанко Цанков ще даде повече 
подробности около плувния маратон и ще отговаря на вашите въпроси. 

- От 12.00 часа в Заседателната зала на Община Бургас ще се проведе пресконференция за предстоящия на 20 и 21 
август TEEN BOOM FEST. 

*** 
Варна. 

- От 18.00 до 20.00 часа в Социалната Чайна –Варна ще се проведе единствената по рода си еко работилница, чиято 
тема ще бъде: "Как се прави лампа от боклуци?" 

- От 18.00 часав Градската художествена галерия - Варна ще бъде открита изложбата “Summertime”  
*** 
Габрово. 

- От 10.30 часа ще се проведе състезание по изкачване на стълбите към Националния храм паметник „Шипка“, 
Областна администрация Русе. Инициативата се организира от Областна администрация – Габрово и Регионалното 
управление на образованието /РУО/, като се събитието се реализира и с подкрепата на Областната управа в Русе.  

*** 
Сливен. 

- От 10.00 часа, в зала 105 на администрацията, кметът на община Сливен Стефан Радев ще даде брифинг на тема 
изпълнението на европейския проект на „В и К“ ООД за реконструкция на водопроводната и канализационна 
мрежа и текущите ремонти на общината. 

*** 
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Стара Загора. 
- От 10.00 до 12.30 часа в Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69: Вълшебна 

библиотека. Програми: Нека ни е весело; Интерактивен магичен под - игри безкрай. Пожелах да представя; Четем 
книгата, гледаме филма; Арт работилничка „Сръчковци”. 

- От 19.30 часа на сцената пред Общината ще се състои Латино фиеста на „Ес Ти Денс“ и приятели. 
*** 
Търговище. 

- От 10.00 часа във фейсбук профила Народно читалище „Михаил Донев – 1903“ село Лиляк, ще се състои онлайн 
драматизация на приказки от Ангел Каралийчев по случай 220 г. от рождението му 

- От 10.30 часа в Регионална библиотека „Петър Стъпов“ ще състои литературно утро „Майчина сълза“. 

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

