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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Дивидент 
 
√ ВАСИЛ ВЕЛЕВ: Има риск от 1 млрд. eвро неустойки заради неуредени отношения с "Газпром" 
Трябва да има взаимен отказ от претенции, смята председателят на АИКБ 
Има риск от неустойки от над 1 млрд. евро, ако не уредим взаимоотношенията си с "Газпромекспорт", преди 
възобновяване на доставките. Трябва да има взаимен отказ от претенции, обяви в сряда председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев. Подробностите са обявени няколко дни, след като служебното правителство даде 
индикации, че ще преговаря с "Газпром" за възобновяване на доставките по съществуващия ни договор, който изтича в 
края на 2022 г., след като Русия спря потоците към България с аргумента, че страната ни не желае да се съобрази с 
изискванията на Кремъл "газ срещу рубли". 
"В Турция и Сърбия газът е 100 лева за мегаватчас. У нас същият газ е 300 лева. Това се дължи на неумението на 
управляващите и "Булгаргаз" да преговарят и да постигнат добри конкурентни цени за потребителите", каза Васил Велев 
пред Нова телевизия. 
По думите му оптимизмът е започнал да се завръща, щом се е разбрало, че няма да се изключват възможности за доставки 
на газ. "Много заблуди се изприказваха - например, че ако се възстановят доставките от "Газпром", ще трябва да плащаме 
в рубли. Това не е истина, ще плащаме в долари, а те ще си превалутират. Цената на "Газпромекспорт" се състои от 30% на 
нивото на азерския газ и 70% на алтернативата, с която искаме да я заменим", заяви той. 
Според него газохранилището в Чирен може да бъде запълнено напълно, а с предоговорени количества да се препродаде 
на по-висока цена. Актуални данни показват, че повечето европейски страни са много близо да изпълняването на новите 
изисквания за запълване на газовите хранилища на 80% до октомври. България обаче е сред страните на опашката. Към 21 
август средно за ЕС газохранилищата са пълни на 77.42%, докато България е постигнала 58% запълване. 
"Губим няколкостотин милиона всеки месец. Разликата в цената на спот пазара и по дългосрочния договор за тези 30% ще 
е над 400 лева за мегаватчас. Общо около 240 млн. надплащане за един зимен месец, затова, че не доставяме от "Газпром", 
подчерта Велев.  
Освен с "Газпром", служебният кабинет предвижда преговори за допълнителни количества с Азербайджан и турски 
компании. 
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√ Има риск от неустойки от над 1 млрд. евро, ако не уредим отношенията си с "Газпромекспорт" 
За това предупреди Васил Велев, председател на АИКБ 
Има риск от неустойки от над 1 млрд. евро, ако не уредим взаимоотношенията си с "Газпромекспорт", преди 
възобновяване на доставките. Трябва да има взаимен отказ от претенции. Това коментира пред НОВА Васил Велев, 
председател на АИКБ. 
"Тръбата на Балкански поток влиза в България и тогава отива в Турция. В Турция и Сърбия газът е 100 лева за мегаватчас. 
У нас е 300 лева, същият газ. Това се дължи на неумението на управляващите и "Булгаргаз" да преговарят и да постигнат 
добри конкурентни цени за потребителите", посочи Велев. 
По думите му оптимизмът е започнал да се завръща, щом се е разбрало, че няма да се изключват възможности за доставки 
на газ. "Много заблуди се изприказваха - например, че ако се възстановят доставките от "Газпром", ще трябва да плащаме 
в рубли. Това не е истина, ще плащаме в долари, а те ще си превалутират. Цената на "Газпромекспорт" се състои от 30% на 
нивото на азерския газ и 70% на алтернативата, с която искаме да я заменим", заяви той. 
Според него газохранилището в Чирен може да бъде запълнено напълно, а с предоговорени количества да се препродаде 
на по-висока цена. "Губим няколкостотин милиона всеки месец. Разликата в цената на спот пазара и по дългосрочния 
договор за тези 30% ще е над 400 лева за мегаватчас. Общо около 240 млн. надплащане за един зимен месец, затова, че 
не доставяме от "Газпром", подчерта Велев. И допълни, че текущите цени на газа не могат да бъдат пренесени в цените на 
продуктите, затова вероятно някои предприятия ще спрат производства. 
"Това, че няма НС не прави невъзможно компенсирането. Чрез преразпределение на бюджета може да се намерят 
средства. Трябва да се направи такова и заради Топлофикациите. 180 млн. лева ще изгуби софийската Топлофикация за 
юли, август и септември. През зимата ще фалират, ако няма компенсации. Алтернативата е да се вдигне тройно цената за 
потребителите", обясни той. 
 

https://nova.bg/news/view/2022/08/24/380617/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-1-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
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Варна новини 
 
√ Велев, АИКБ: Газът ни е три пъти по скъп от Турция и Сърбия заради неумението на управляващите да преговарят 
„Има риск от неустойки от над 1 млрд. евро, ако не уредим взаимоотношенията си с „Газпромекспорт“, преди 
възобновяване на доставките. Трябва да има взаимен отказ от претенции“. Това предупреди пред Нова нюз Васил Велев, 
председател на АИКБ. 
„Тръбата на Балкански поток влиза в България и тогава отива в Турция. В Турция и Сърбия газът е 100 лева за мегаватчас. 
У нас е 300 лева, същият газ. Това се дължи на неумението на управляващите и „Булгаргаз“ да преговарят и да постигнат 
добри конкурентни цени за потребителите“, посочи Велев. 
По думите му оптимизмът е започнал да се завръща, щом се е разбрало, че няма да се изключват възможности за доставки 
на газ. 
„Много заблуди се изприказваха – например, че ако се възстановят доставките от „Газпром“, ще трябва да плащаме в 
рубли. Това не е истина, ще плащаме в долари, а те ще си превалутират. Цената на „Газпромекспорт“ се състои от 30% на 
нивото на азерския газ и 70% на алтернативата, с която искаме да я заменим“, твърди той. 
Според Велев газохранилището в Чирен може да бъде запълнено напълно, а с предоговорени количества да се 
препродаде на по-висока цена. 
„Губим няколкостотин милиона всеки месец. Разликата в цената на спот пазара и по дългосрочния договор за тези 30% ще 
е над 400 лева за мегаватчас. Общо около 240 млн. надплащане за един зимен месец, затова, че не доставяме от „Газпром“, 
подчерта Велев. И допълни, че текущите цени на газа не могат да бъдат пренесени в цените на продуктите, затова вероятно 
някои предприятия ще спрат производства. 
„Това, че няма НС не прави невъзможно компенсирането. Чрез преразпределение на бюджета може да се намерят 
средства. Трябва да се направи такова и заради „Топлофикациите“. 180 млн. лева ще изгуби софийската „Топлофикация“ 
за юли, август и септември. През зимата ще фалират, ако няма компенсации. Алтернативата е да се вдигне тройно цената 
за потребителите“, обясни той. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Гълъб Донев: Засиленият мигрантски натиск ще срещне отговора на държавата 
"Засиленият мигрантски натиск през последните няколко месеца ще срещне категоричния отговор на държавата. Полиция 
и армия ще пазят българо-турската граница в координация и взаимодействие", заяви премиерът Гълъб Донев в началото 
на днешното заседание на Министерския съвет. 
Той припомни, че ще бъдат отпуснати един милион и половина лева за ремонт и възстановяване на срязаните участъци от 
оградата на южната ни граница. 
"Въпреки подозренията за съучастие на представители на МВР в мрежата за трафик на хора съм убеден в силната 
мотивация на полицейските служители и военнослужещите, които ще се включат в охраната на границата ни", 
допълни Гълъб Донев. 
По думите му при необходимост ще се търси взаимодействие с Фронтекс. Гълъб Донев призова всички служби да 
активизират дейностите си за превенция на нелегалния трафик, за да няма изненади, когато 15-годишно момче с 
хуманитарен статут шофира автобус с 47 нелегални мигранти. 
"Съдействие ще окаже и Министерството на земеделието и храните. Публична тайна е, че трафикът на хора се 
извършва при договорени и проверени пътни трасета. Щом местните хора могат да посочат нелегалните канали за 
трафик към Сърбия и Румъния, службите могат да реагират. Възлагам на службите да осъществяват строг контрол 
на пътищата за трафик на мигранти", подчерта Гълъб Донев. 
Той уточни, че се работи върху присъединяването на България към Шенген. 
"Действията на правителството ще докажат пред европейските ни партньори, че можем да се борим с корупцията 
и можем да защитим външната граница на Европейския съюз. Причината за смъртта на двамата полицаи е в 
нарушените граници. Прекрачени са много граници - от браздата на Малко Търново до границата на закона. 
Решението им да препречат пътя на автобуса, макар и фатално за тях, вероятно е било продиктувано от 
убеждението им, че законът трябва да бъде изпълнен. Те изпълниха закона с цената на живота си", каза още Гълъб 
Донев. 
Паметта на Йордан Илиев и Атанас Градев беше почетена с минута мълчание от служебното правителство. 
 
√ Александър Пулев: До края на 2022 г. 735 милиона лева ще бъдат на разположение на бизнеса чрез Министерството 
на иновациите 
Работим по създаването на всички предпоставки, за да не се загуби нито една стотинка по еврофондовете. Това заяви в 
"Още от деня" служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев. 
Подчерта, че благодарение доброто наследство от работата на ядро от специалисти в Министерството на иновациите и 
растежа и на добрата приемственост сега има конкретни резултати. 735 млн. лв. ще бъдат на разположение за 
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микропредприятия, малки и средни предприятия до края на тази година само по линия на Министерството на иновациите 
и растежа, отбеляза Пулев. 
600 млн. от тези средства идват от Плана за възстановяване и устойчивост. "Процедурата е отворена и в момента може да 
се кандидатства по нея до 21 септември и апелирам към всички бизнеси да се възползват, защото това е глътка въздух за 
всички тях и това е основният приоритет на моето временно управление", акцентира той. 
Относно назначеният от него одит във Фонда на фондовете, той заяви, че случващото се е на база на входирани сигнали 
директно от Министерство на иновациите и растежа. "Ние сме длъжни да ги проверим по максимално чист, прозрачен, 
обективен начин", обясни Пулев. 
Фокусът в нашата работа ще бъде върху оптимизирането на политиките и процедурите в сегмент "Дялови инструменти", 
за да може да надградим този кредит на доверие. "Очакват се доста сериозни ресурси по оперативните програми да бъдат 
канализирани през Фонда на фондовете за следващия програмен период, така че ще направим всичко възможно да 
влезем в тези средства с едни чисти и прозрачни процедури", увери той. 
Що се отнася до ББР, Пулев отбеляза, че са поискали информация за всички експозиции, включително за цялата дейност 
на банката от началото на годината до настоящия момент. 
"Вчера имах среща с Управителния съвет. В понеделник с екипа отиваме в на място в банката. Ще имаме дълга дискусия с 
риск мениджмънта, за да се запознаем с начина, по който се управлява рискът. Фокусът ще бъде върху управлението на 
риска - когато имаме тази увереност, че се стъпва на добрите практики в индустрията, че имаме ясни процедури, че имаме 
хората с нужния интегритет, които да спазват тези процедури, едва тогава можем да говорим за разширяване на дейността, 
за създаване на нови специализирани портфейли, за вдигане на лимити и т.н.", категоричен е Пулев. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Икономическият министър: Само половината от предприятията, ползващи газ, могат да минат на алтернативно гориво 
"Само половината от предприятията, ползващи газ, могат да минат на алтернативно гориво", съобщи в "Денят започва" 
служебният министър на икономиката Никола Стоянов. 
Той призова да не се затваря нито една от опциите за доставка на синьо гориво, но при условието, че то е на добра цена.  
"74 процента от предприятията ползват газ, от тях само половината могат да минат на алтернативно гориво, 
повечето в срок около месец биха могли да минат, но ако всички едновременно тръгват да минават не се знае дали 
ще смогнат, тъй като това са специализирани компании, които ще им помогнат в тази дейност", допълни Никола 
Стоянов. 
По думите му диверсификация значи многообразие. 
"Не трябва да затваряме нито една възможност, това значи многообразието, когато имаш много възможности ще 
постигнеш добри резултати. Колкото по-малко възможности имаш, толкова по-лоши ще бъдат резултатите", каза 
още Никола Стоянов. 
Вижте още във видеото. 
 
√ МС отпуска средства за помощ към Зографския манастир в Атон 
"Взе се решение за помощ към Света Гора и нашия манастир в Атон от 3,5 млн. лв. - Зографският манастир "Свети 
великомъченик Георги Зограф". След пожара в източното крило всичко остана на ниво намерения", заяви министърът на 
културата Велислав Минеков. 
По думите му това крило се нарича Банското крило. 
"Паисий освен, че е работил в Хилендар, всъщност историята я довършва точно в това крило. Аз съм бил в манастира 
през 1996 година и беше ужасно. Дълго време се търсиха средствата. Ремонтът там ще започне. Ще искам среща с 
игумена на манастира, архимандрит Амвросий, трябва да помогнем за отоплението, което е на твърде примитивно 
и опасно ниво, да помогнем за ремонт на пътя до манастира, който също е в много тежко състояние", допълни 
Велислав Минеков. 
 
√ Испания одобри план за пестене на енергия 
Испанският парламент одобри план за пестене на енергия. Целта е да се намали зависимостта от природния газ. Планът 
беше въведен с кралски декрет на 10 август, но трябваше да бъде одобрен от парламента, за да продължи да действа. 
Мерките предвиждат ограничаване на използването на климатици на обществени места като градски транспорт, магазини, 
кина и театри. 
Законът предвижда в най-горещите месеци охлаждането да е до 27 градуса, а през зимата отоплението да не превишава 
19 градуса. 
Освен това след 22.00 часа магазините трябва да изключват осветлението на витрините. Спират се светлините и на 
обществените сгради. 
Отправя се призив към гражданите да пестят енергия и у дома. Планът предвижда Испания да намали потреблението си 
на газ със 7 - 8%, докато повечето страни от Европейския съюз ще бъдат призовани да спестят 15%. 
 
БНР 
 
√ Служебният кабинет променя постановлението за план-сметката за изборите 
Служебният кабинет се очаква днес да промени правителственото постановление за план-сметката за подготовката и 
провеждането на парламентарните избори на 2-ри октомври.  

https://bntnews.bg/news/aleksandar-pulev-do-kraya-na-2022-g-735-miliona-leva-shte-badat-na-razpolozhenie-na-biznesa-chrez-ministerstvoto-na-inovaciit-1205616news.html
https://bntnews.bg/news/ikonomicheskiyat-ministar-samo-polovinata-ot-predpriyatiyata-polzvashti-gaz-mogat-da-minat-na-alternativno-gorivo-1205651news.html
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То беше одобрено в началото на август, когато кабинетът гласува разходи в размер на 70 500 000 лева.  
В дневния ред са и допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за тази година.  
Вносител на тази точка е премиерът Гълъб Донев.  
Очаква се също общините да получат допълнителни трансфери по бюджетите си за дейности по образователни програми.  
 
√ Вътрешният министър разкри: Полицаи пропускат мигранти по границата 
Служебният вътрешен министър Иван Демерджиев обяви, че няма данни да е осигуряван полицейски чадър над автобуса 
с мигранти, който вчера катастрофи в патрулка в Бургас и уби двама полицаи. 
"За автобуса с мигранти, който катастрофира в Бургас, няма данни да му е осигуряван чадър, но предполагам, че е 
подбирано трасето, по което да се движи, тъй като няма как да наситим всяка улица и всеки път с полицейски сили", 
коментира той пред bTV. 
По думите му обаче, има данни, че полицейски служители участват в пропускането на мигранти по границата. 
"Работим с тези данни не от вчера. От две седмици съм разпоредил на службите в МВР активно да работят по сигнали и 
оперативна информация в тази посока", съобщи министър Демерджиев. 
"Мигрантите от автобуса са се возили там, където стоят пътниците, не са били в багажното отделение. Този превоз се 
осъществява през нощта, още първият контролен пункт подава стоп палка и отбива автобуса, само че автобусът 
продължава. Качват се полицаите от Гранична полиция, потеглят с техен автомобил след автобуса, подават сигнал на 
следващите си колеги по трасето", това разказа за инцидента вътрешният министър. 
По думите му, за да предпазят пътуващите, полицаите са рискували живота си. 
"Трябва да се отчете, че в този автобус пътуват 47 лица, сред които има жени и деца. Полицаите са знаели, че автобусът е 
пълен с хора и това до голяма степен е ограничило възможностите да се действа. Много често традиционните методи като 
шипове и други подобни могат да доведат до тежка катастрофа и да загинат много от хората в автобуса", допълни той. 
Според министъра на вътрешните работи философията ни за охрана на границата е сбъркана изначално, защото залага 
най-вече на жива сила и самото гранично съоръжение не е достатъчно надеждно. 
"Това не е модерно съоръжение, видях как се преодолява със стълба буквално за минути", заяви Иван Демерджиев.  
Мигрантският натиск се увеличава в пъти, съобщи още министърът. Според данните, които той изнесе, над 6 пъти се е 
увеличил натискът в сравнение с миналата година: "По около 1000 човека на ден спираме на граничната линия". 
МВР шефът припомни, че още в първите дни на встъпването си в длъжност е направил проверка на границата, получил е 
доклад, че ситуацията е трудна, но се държи под контрол. 
 
√ След получаване на закрила мигрантите имат права и задължения, почти идентични с тези на българите 
Мариана Тошева: Ролята на Държавната агенция за бежанците приключва, след като хората напуснат  нашите 
центрове 
Интервю на Ирина Недева с Мариана Тошева 
Интеграцията на бежанците е важна, за да не ги тласкаме към маргинализиране и капсулиране, както се случва с 
определени групи в българското общество. 
Това мнение изрази пред БНР Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците. 
"След получаване на международна закрила – дали статут на бежанец, или хуманитарна закрила, който дава правата на 
постоянно пребиваващ чужденец в страната, съгласно Закона за чужденците тези лица имат срок от 14 дни, в който трябва 
да напуснат центровете на Държавната агенция за бежанците и вече с правата и задълженията, почти еднакви на 
българските граждани, могат вече да живеят на външни адреси, да търсят работа, образование и по този начин стават 
членове на българското общество. Те носят абсолютно същата наказателна отговорност, както и българските граждани, 
при извършване на престъпления от какъвто и да е характер", поясни Тошева в предаването "Преди всички". 
Тежестта на наказанието и степента на провинението може да доведе и до отнемане на съответния статут, допълни 
Тошева. 
ДАБ изготвя интеграционни профили на пълнолетните лица, които общините могат да използват за сключване на 
интеграционно споразумение за установяване на определено място, намиране на работа, изучаване на български език, 
уточни председателят на ДАБ. 
"Ролята на Държавната агенция за бежанците приключва, след като хората напуснат нашите центрове." 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
√ УС на ДФЗ решава как да се разпределя подпомагането във връзка с кризата 
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ ще вземе решение за начина, по който да се разпределя 
държавното  подпомагане във връзка с кризата, предизвикана от войната в Украйна.  
Преди дни  Европейската комисия одобри  426 млн. лв. държавна помощ, която животновъди и земеделци ще получат 
като обезщетения за загуби и пропуснати ползи.  
Приемът на заявления ще започне на 1 септември, като се очаква да няма ограничение за броя животни,  а да бъде платено 
на всички допуснати кандидати за помощта.  
 
√ Агенцията за инвестиции сертифицира проекти за 2,2 млрд. лева и 4500 работни места 
Българската агенция за инвестиции e в процес на сертифициране на 54 проекта на обща стойност 2,2 милиарда лева, които 
ще открият 4500 работни места . Това обяви заместник-министърът на иновациите и растежа Стефан Савов.  Целта е 
Агенцията да се преструктурира така, че да е в помощ на инвеститорите, посочи още Савов: 

https://bnr.bg/post/101696034
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"Превръщането й в агенция, която обслужва инвеститорите на едно гише - от началото на подаване на заявлението за 
инвеститор, за сертифициране, до изпълнението на самата инвестиция. Целта ни е съкращаване на сертификационния 
процес от сегашните шест месеца, до осем седмици или по-малко от два месеца. По този начин ще гарантираме и 
привличането на нови инвеститори". 
От своя страна изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Богдан Богданов каза, че Пловдив е най-
привлекателното място за чуждестранните инвеститори у нас: "Пловдив неслучайно е в топ 3 на най-добрите градове за 
инвестиции в Европа. Като регион е привлякал над 3 милиарда инвестиции в проследните 20 години, за 3 милиарда евро 
говорим, така, че нормално е когато има една доста силно и създадена добре екосистема, тя да повлича след себе си нови 
инвеститори, защото много често инвеститорите, те търсят синергията, те търсят партньори и търсят да са близо до 
компании, с които работят, така, че от тази гледна точка Пловдив чисто индустриално е най-силно развиващият се регион 
в момента". 
 
√ Пловдив е в топ 3 на най-добрите градове за инвестиции в Европа 
Богдан Богданов, изпълнителен директор на БАИ 
Българската агенция за инвестиции e в процес на сертифициране на 54 проекта на обща стойност 2,2 милиарда лева, които 
ще открият 4500 работни места .Това обяви заместник-министърът на иновациите и растежа Стефан Савов.   
Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Богдан Богданов каза, че Пловдив е най-привлекателното 
място за чуждестранните инвеститори у нас:  
"Пловдив неслучайно е в топ 3 на най-добрите градове за инвестиции в Европа. Като регион е привлякал над 3 милиарда 
инвестиции в последните 20 години, за 3 милиарда евро говорим. Нормално е когато има една доста силно и създадена 
добре екосистема, тя да повлича след себе си нови инвеститори, защото много често инвеститорите, те търсят синергията, 
те търсят партньори и търсят да са близо до компании, с които работят, така, че от тази гледна точка Пловдив чисто 
индустриално е най-силно развиващият се регион в момента". 
 
√ Повишаване на оборота в сферата на услугите през второто тримесечие 
Оборотът в сферата на услугите се повиши през второто тримесечие спрямо първите три месеца на годината, отбелязвайки 
още по-солиден ръст спрямо периода април - юни 2021 г., показват данни на Националния статистически институт (НСИ). 
В сектора "Транспорт, складиране и пощи" повишението на оборота през второто тримесечие на 2022 г. е с 9,8% на 
тримесечна и с 39,7% на годишна база, като най-голям е ръстът на оборота при "Воден транспорт" (с 52,6% на тримесечна 
и със 72,6% на годишна база) и при "Въздушен транспорт" (повишение съответно с 23,5% и с 213,1%). 
Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения“ пък нараства с 5,4% спрямо първото тримесечие на годината и със 17,8% спрямо второто тримесечие 
на 2022 г., като най-голямо увеличение е отчетено при "Производство на филми и телевизионни предавания, 
звукозаписване и издаване на музика" (с 14, 9% на тримесечна и с 46,6% на годишна база) и в сектора "Издателска дейност" 
(повишение съответно с 8,5% и с 27,9%), докато понижение е регистрирано при "Радио- и телевизионна дейност" 
(понижение с 1,2% спрямо първото тримесечие и слабо повишение с 1,4% спрямо година по-рано). 
При другите бизнес услуги най-голям ръст е отчетен при "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, 
свързани с пътувания и резервации“ - с 46% спрямо първото тримесечие и с цели 177,7% спрямо второто тримесечие на 
2021 г. Намаление спрямо първото тримесечие на 2022 г. се наблюдава при "Рекламна дейност и проучване на пазари“ - с 
3,9%, като спрямо година по-рано е отчетено повишение с 5%. 
При сектора "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила" се наблюдава повишение на оборота през второто 
тримесечие на 2022 г. с 13,9% и с 38,1% спрямо година по-рано. 
 
√ Кой с кого и защо след 2-ри? Четворната коалиция – има ли път назад към помирението? 
Обзор на Мария Филева 
Предсрочните избори на 2 октомври са решителни за бъдещето на страната в ситуация на множество кризи - енергийна, 
икономическа и политическа.  
Те са решителни и за досега управлявалата коалиция, която се разпадна - не заради атаките на опозицията, а под напора 
на вътрешните си противоречия. 
Сега "Продължаваме промяната" и "Има такъв народ" изглеждат по-непримирими врагове отколкото бяха към тези, 
битката с които ги изведе начело на държавата. 
"Демократична България" се опита да влезе в ролята на помирител, но не успя. Не успя и да създаде предизборна 
коалиция. 
Как се стигна до разрива в отношенията между бившите партньори и с какви нагласи влизат в предизборна битка - в обзора 
на репортера ни Мария Филева. 
 
√ Кои са новите професии, свързани с психологията 
В динамично развиващия се пазар става все по-трудно човек да се ориентира с какво иска да се занимава. Дори и да имате 
късмета да намерите точно това, което искате да работите, много голяма е вероятността да не можете ясно да определите 
своята цел, да не знаете какво точно се изисква от вас и как правилно да комуникирате с колегите си.  
От друга страна, стремежът към перфектното и съпътстващият го стрес могат да доведат до така популярния напоследък 
бърнаут. Специалистите казват, че именно тези, които горят в работата си и са подложени на хроничен стрес, е най-
възможно да "прегорят". По последни данни над 37% от работещите в Европа са подложени на повишен стрес на работното 

https://bnr.bg/post/101696029/koi-s-kogo-i-zashto-sled-2-ri-chetvornata-koalicia-ima-li-pat-nazad-kam-pomirenieto
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място и са стигали до бърнаут. Въпросът къде е балансът между правилния подход на работа и как да не се стига до бърнаут 
създава професията поведенчески и бизнес коуч. 
Поведенчески и бизнес коуч 
Буквалният превод на коуч от английски е треньор, но това не изчерпва целия смисъл на професията. Дейността на 
поведенческия коуч се състои в това да изкара потенциала на хората, за да бъдат по-добри в това, което вършат. Той дава 
съвети, поставя цели, дава познания, учи на добри маниери. По този начин човек се мотивира и се стреми към по-добри 
резултати в работата. 
Подкастът на БНР за личностно и кариерно развитие "257 podcast" се занимава именно с тези въпроси. Какви са качествата 
на успешните лидери и как да се представите добре на работното си място? Чуйте изданието, в което водещите разказват 
коя е успешната и завладяваща презентация и как максимално да задържите вниманието на аудиторията: 
Имейл етикетът и дрескодът са не по-малко важна част от бизнес общуването. Ето какво е важно да знаете за тях: 

• 257 podcast - Имейл етикетът 

• 257 podcast - Дрескодът 
Но колкото и да е добър в работата си, човек все пак има нужда от почивка, за да не стигне до бърнаут. Чуйте епизода 
на "257 podcast", който отговаря на въпроса къде е балансът между работата и почивката: 
Психолог 
Макар и дълго време професията психолог да не е взимана насериозно, напоследък става все по-популярна и за поредна 
година това е една от най-желаните специалности у нас. Стресът и натовареното ежедневие карат все повече хора да 
потърсят помощта на психолог, за да се справят с проблемите си. 
Предлагаме ви да чуете този епизод на подкаста "Младите с име", в който гостува Мила Цалова. Тя работи в областта на 
психологията и психодрамата и обяснява какви са стъпките към развитието на емоционалната интелигентност: 
Учител по гражданско образование 
Гражданското образование набира все по-голяма популярност. Още през 2012 година ЕС осъзна нуждата от развитие на 
критично мислене, аналитични умения и нагласи и въведе гражданското образование като предмет в училище. Целта му 
е да стимулира активното участие в училищния, а след това и в обществения живот. Но макар и да се изучава в училище, 
все още на много места липсват подготвени преподаватели по този предмет. 
Луиза Славкова е една от малкото, които се интересуват от тази сфера. Тя е член на консултативния съвет на Европейската 
мрежа за гражданско образование и съавтор на учебник по тази тема. Луиза гостува в подкаста "Младите с име", за да 
разкаже как гражданското образование може да бъде мост към емпатичното общество и цивилизационното съзряване. 
В заключение можем да кажем, че професиите, свързани с психологията, набират все по-голяма популярност и предлагат 
различни възможности за реализация. Ако искате да чуете още подкасти на БНР, може да проверите на следните места: 
binar.bg | Spotify | Soundcloud  | Google Podcasts  | Viber 
 
√ ЕЦБ ще продължава да повишава лихвите 
Европейската централна банка се съгласи, че "на предстоящите заседания на Управителния съвет би било подходящо по-
нататъшното нормализиране (повишаване) на лихвените проценти", показват протоколите от последното заседание на 
ЕЦБ, проведено през юли. Централната банка също така съобщи, че "са се засили рисковете в посока нагоре относно 
инфлационните перспективи не само в краткосрочен, но и в средносрочен план". С оглед на това мнозинството членове 
на Управителния съвет на ЕЦБ подкрепиха на заседанието през юли увеличаване на основните лихви с 50 базисни пункта. 
Тогава ЕЦБ повиши своите три основни лихвени проценти с 50 базисни пункта - първото увеличение от 2011 г. насам, 
слагайки край на осем поредни години отрицателни лихви в опит да ограничи растящия инфлационен натиск. 
На същото заседание членовете са одобрили единодушно въвеждането на новия Инструмент за защита на 
трансмисионния механизъм (TPI, или Transmission Protection Instrument). 
"Излизането от отрицателните лихвени проценти позволи на Управителния съвет да направи преход към подход за 
вземане на решения за лихвените ставки от заседание на заседание", се отбелязва още в протокола от юлската среща на 
ЕЦБ.. 
По отношение на бъдещите си стъпки за паричната политика, банката ще продължи да бъде "зависима от постъпващите 
данни", тъй като се надява "да изпълни целта си за инфлация от 2% в средносрочен план“. 
Членовете на ЕЦБ обаче изразиха нарастваща загриженост, че слабото евро ще подхрани по-висока инфлация, която сякаш 
не може да бъде укротена на фона на енергийна криза и растящата енергийни цени. 
"Централните банкери отбелязаха, че обезценяването на еврото представлява важна промяна във външната среда и 
предполага по-голям инфлационен натиск за еврозоната, по-специално чрез по-високи разходи за внос на енергия, 
фактурирана в щатски долари“, се казва в официалния отчет на ЕЦБ за срещата през юли. 
Специалистите, определящи лихвените проценти, идентифицират нарастващ брой възходящи рискове за инфлацията, 
която достигна рекорд в еврозоната от 8,9% през юли. 
Освен по-слабото евро, членовете на ЕЦБ визират и "трайното влошаване на производствения капацитет на икономиката 
на еврозоната, постоянно високите цени на енергията и храните, инфлационните очаквания, покачващи се над целта, и по-
високи от очакваното повишения на заплатите“. 
 
√ Оли Рен: ЕЦБ ще приключи проучванията за цифрово евро през октомври 2023 г. 
Членът на Управителния съвет на Европейската централна банка Оли Рен заяви в рече пред Калифорнийския университет, 
че фазата на проучване на цифровото евро ще приключат през октомври 2023 г., предаде Ройтерс. След това ЕЦБ ще реши 
дали да започне изграждането на цифрово евро. 

https://binar.bg/podkasti/biznes/257-podcast/
https://open.spotify.com/episode/37Qmfj3PARgFS841aXlTQd
https://open.spotify.com/episode/1AmSJstXxDhZaN4zkOqaZd
https://binar.bg/podkasti/obshtestvo/mladite-s-ime/
https://binar.bg/
https://open.spotify.com/show/5nSRgeyLxktYdMJvbdeRWD
https://soundcloud.com/bnrpodcasts/sets
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80MGI3Njc3OC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=2ahUKEwiKzvKegojyAhVa8rsIHfhVDhoQ9sEGegQIARAC
https://vb.me/efdfb0
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Според него цифрова евровалута, която ЕЦБ проучва, може да има няколко предимства, като разширяване на наличността 
на парите на централната банка, улесняване на трансграничните плащания, включване на плащания между обикновените 
хора, а не само междубанкови трансакции, както и осигуряване на цифрова парична котва. 
"Цифровото евро ще даде на хората допълнителен избор за това как да плащат и ще направи това по-лесно във все по-
дигиталната икономика“, каза Рен. 
Той отбеляза, че ограниченията на съществуващите частни криптоактиви са "структурни" поради техните нестабилни цени 
и уязвимостта им към кибер рискове. 
Според уебсайта на ЕЦБ, цифровото евро ще бъде вид електронни пари, емитирани от Евросистемата и достъпни за всички 
граждани и предприятия. 
"Една дигитална естествена форма на безопасни пари на централната банка може да подобри стабилността, като осигури 
неутрален доверен слой за сетълмент в бъдещата финансова система“, каза Рен, повтаряйки неотдавнашни коментари на 
заместник-председателя на Федералния резерв на САЩ Лаел Брейнард. 
Ройтерс напомня, че през юни Федералният резерв на САЩ приключи четиримесечен период на обществена консултация 
за търсене на мнения относно идеята за въвеждане на дигитален долар, като председателят на Фед Джером Пауъл се 
изказа в подкрепа на това. 
 
√ Слаб растеж на германската икономика през второто тримесечие 
Икономиката на Германия нарасна слабо през второто тримесечие на 2022 г. благодарение на държавните и на разходите 
на домакинствата, което обаче беше достатъчно за нейното завръщане към нивото от последното тримесечие на 2019 г. - 
точно преди началото на коронавирусната пандемията и последвалата я икономическа криза, показват слабо ревизирани 
във възходяща посока данни на немската федерална статистика Destatis. 
БВП нарасна през периода април - юни с 0,1% спрямо първите три месеца на 2022 г., когато се повиши с 0,8%, докато 
предходната оценка на Destatis беше за стагнация на германската икономика (0,0%). 
"Въпреки трудните рамкови условия в световната икономика, германската икономика успя да се задържи през първите 
две тримесечия от 2022 г.", посочи д-р Георг Тийл, президент на Федералната статистическа служба. 
Разходите на домакинствата се увеличиха с 0,6%, тъй като потребителите се възползваха от възможността да пътуват и да 
излизат повече, след като почти всички Covid ограничения бяха премахнати и въпреки големите увеличения на цените и 
енергийната криза. Държавните разходи пък нараснаха с цели 2,3%, а инвестициите в машини и оборудване - с 1,1%. 
От друга страна обаче, бруто образуването на основен капитал в строителството се понижи с 3,4% след необичайно добрата 
и мека зима, която позволи на позитивно представяне на строителството през зимните месеци. 
Въпреки прекъсванията във веригите на доставки в световен мащаб, износът на стоки и услуги от Германия нарасна през 
втрото тримесечие на 2022 г. с 0,3%, докато вносът се повиши доста по-силно с 1,6 на сто. 
От гледна точка на производството, премахването на противопандемичните ограничения доведе до повишения в повечето 
сектори на услугите, но имаше спадове в производството и строителството. 
Спрямо второто тримесечие на 2021 г. БВП на Германия нарасна през периода април - юни с 1,7% (на сезонно-коригирана 
база по отношение на работните дни) - над експресната оценка на Destatis за повишение с 1,4% и след като в началото на 
годината се разшири с 3,6 на сто. 
Въпреки че германският БВП успя да се върне през второто тримесечие на нивото отпреди Covid (четвъртото тримесечие 
на 2019 г.), перспективите са доста предизвикателни на фона на продължаващата енергийна криза. Икономическите 
показатели през последните седмици на този етап сочат за съществен спад на икономическата продукция през третото 
тримесечие на годината, като опасенията за все по-голяма газова и енергийна криза с оглед на предстоящата зима запазват 
реалната опасност от рецесия. 
 
√ Германия одобри правила за намаляване на отоплението и осветлението тази зима заради енергийната криза 
Обществените сгради в Германия ще станат по-охладени, а улиците - по-тъмни тази зима съгласно енергоспестяващите 
мерки, одобрени от кабинета в сряда, като част от усилията за защита на националните газови резерви, за да се 
компенсират намалените доставки от Русия, съобщава Ройтерс. 
Мерките са факт, след като руският газов гигант "Газпром" намали газовите потоци за Германия през газопровода "Северен 
поток 1" до едва 20% от капацитета, позовавайки се на технически проблеми. Берлин нарече този ход политически 
мотивиран с оглед на санкциите на Европа срещу Русия заради нейното нахлуване в Украйна. 
С предстоящите правила германското правителство се надява да намали потреблението на газ с около 2%. 
"Като цяло мерките пестят енергия. Но не до степен, в която можем да седнем и да кажем: "Сега това ще свърши работа"", 
каза министърът на икономиката Роберт Хабек пред репортери след заседанието на кабинета в Берлин. 
Мерките биха могли да спестят общо около 10,8 млрд. евро на немските домакинства, компании и на публичния сектор 
през следващите две години, посочиха от икономическото министерство. 
От 1 септември обществените сгради - с изключение на социални заведения като болници - ще се отопляват до максимум 
19 градуса по Целзий, като отоплението може да бъде изключено изцяло в коридорите и фоайетата. 
Междувременно сградите и паметниците вече няма да бъдат осветявани с чисто естетически цели, а на фирмите може да 
бъде забранено да поддържат витрините си осветени през нощта. 
Предвижда се и забрана за отопление на частни басейни. 
Кабинетът също така одобри законодателство за приоритизиране на енергийния транспорт по част от железопътните 
мрежи на страната. 
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Това следва седмици на критично ниски нива на водата на река Рейн, което наруши логистиката и допълнително засили 
енергийните проблеми на Германия, тъй като индустрията временно преминава към повече електроенергия от въглища и 
петрол поради недостига на руски енергиен внос. 
Наред с новите мерки за пестене на енергия, Германия също тка работи за изграждането на два терминала за втечнен 
природен газ на брега на Северно море, за да помогне за увеличаване на съхранението на газ за зимните месеци. 
 
√ Влошаване на бизнес нагласите в Германия през август до ново двегодишно дъно 
Бизнес нагласите в Германия се влошиха през август до ново най-ниско ниво от повече от две години насам, тъй като 
високите енергийни цени и заплахата от недостиг на природен газ продължават да бъдат голям повод за безпокойство в 
немската икономика. 
Индексът на института Ifo, базиран на месечно проучване сред около 9 хиляди компании и определящ нивото на бизнес 
климата в Германия, се понижи през август до 88,5 пункта от 88,7 пункта през юли. Това е най-ниското ниво на индекса от 
юни 2020 г. насам, но при осредните очаквания за доста по-агресивен негов спад към 86,8 пункта. 
Индексът на текущата икономическа ситуация отслабна през август до 97,5 пункта от 97,7 през предходния месец, докато 
индексът, определящ очакванията на компаниите в бъдеще се понижи до 80,3 пункта от 80,4 пункта през юли. 
 

Ifo индекси на бизнес климата, на текущите и на бъдещите бизнес очаквания 
 

 
 
Според последното Ifo проучване, проблемите с веригата на доставки в промишлеността са намалели значително, като 
62% от фирмите се оплакват от недостиг на материали, което е спад от 73,3% през юли. Индексът в промишлеността остава 
без промяна. Докато компаниите оценяват сегашното си положение като по-лошо, очакванията им са по-малко 
песимистични. Натрупаните поръчки отново леко намаляха. Сериозни проблеми отчете по-специално химическата 
промишленост. 
В сектора на услугите бизнес климатът леко се възстанови след драстичния спад през предходния месец. Компаниите 
смятат сегашното си състояние за малко по-добро, но очакванията им остават песимистични. Настроенията в туризма се 
повишиха до известна степен, въпреки че хотелиерският сегмент очаква значително влошаване на бизнеса, показва Ifo 
проучването за август. 
Нагласите в търговския сектор обаче са наистина лоши в резултат на високата инфлация, като почти половината от 
компаниите се стремят да повишат цените през следващите три месеца. Индикаторът в търговията продължи низходящото 
си движение. Все по-малко компании отчитат положителна бизнес ситуация, а очакванията им са все така крайно 
песимистични. Много компании в сектора са изправени пред дилема: високата инфлация намалява бизнеса им, но те 
трудно могат да избегнат повишаването на цените поради увеличените разходи. 
Бизнес климатът в строителството се подобри. Компаниите оцениха сегашното си състояние като малко по-добро, а 
песимизмът им за следващите месеци малко намаля. 
В проучването се отбелязва, че "несигурността сред компаниите остава висока“, докато "икономическата продукция 
вероятно ще се свие през третото тримесечие". 
Институтът Ifo очаква германската икономика да се свие с около 0,5% през третото тримесечие на 2022 г. 
 
√ Първите в света влакове на водород започват да се движат в Германия 
Първият в света парк от влакове, задвижвани от 100% водород, доставени от френския индустриален гигант Alstom, 
започнаха да се движат в сряда в Германия, подкрепяйки плановете за декарбонизация на страната, последвани от 
енергийната криза на целия континент. 
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Цели 14 регионални влака, отделящи само пара и кондензирана вода и използвани по премиерния световен маршрут на 
100% водороден влак, започнаха да работят между северните градове Куксхафен, Бремерхафен, Бремерфьорде и 
Букстехуде за регионалния железопътен оператор LNVG. 
"Каквото и да е времето през деня, пътниците ще пътуват по този маршрут благодарение на водорода", посочи пред Франс 
прес ръководителят на проекта на Alstom Щефан Шранк по време на събитието по откриването. 
 
√ Чешкият премиер ще настоява на среща с немския канцлер за мерки на ЕС относно цените на тока 
Чешкият премиер Петр Фиала заяви, че ще настоява за консенсус относно мярка в целия Европейски съюз за справяне с 
нарастващите разходи за електроенергия, включително възможен таван на цените, като това ще стане факт по време на 
негова среща през следващата седмица с германския канцлер Олаф Шолц, съобщава Блумбърг. 
Шолц ще посети Прага в понеделник. 
Държавите членки на ЕС не са в състояние да се справят с нарастващите цени на електроенергията с индивидуални мерки, 
каза Фиала в съобщение, публикувано в"Туитър". 
В момента Чешката република е начело на шестмесечното ротационно председателство на ЕС. 
"Трябва да направим нещо на европейско ниво. Виждам в дебатите с моите колеги, че те започват да осъзнават проблема 
– и вярвам, че ще намерим решение", каза още чешкият премиер. 
Разходите за електроенергия в Германия и Франция скочиха до нови рекордни нива в четвъртък (692 евро за мегаватчас в 
Германия и 710 евро за мегаватчас във Франция). 
Цените на електроенергията в Германия за следващата година скочиха с 13% до 725 евро за мегаватчас, а във Франция се 
повишиха за същия период с 12% до 880 евро, или около 10 пъти над нивата отпреди година. 
Чешкият министър на промишлеността Йозеф Сикела посочи ден по-рано, че правителството обмисля свикване на среща 
между държавите членки на ЕС, за да обсъдят таван на цените в опит да се справят със скока на енергийните пазари. 
27-членният единен блок се бори с най-тежката си енергийна криза от десетилетия насам, като спираловидното 
повишаване на цените на природния газ и електричеството водят до допълните нарастване на инфлацията и заплашват да 
вкарат европейските икономики в рецесия. 
Правителството на немският канцлер Олаф Шолц досега се фокусира върху цените на газа, а не на електроенергията. Този 
месец властите в Берлин въведоха данък върху цените на газа за германските потребители, за да се помогне на компаниите 
за комунални услуги да покрият разходите си, свързани с търсенето на алтернативно синьо гориво поради драстично 
намалените руски газови доставки. За да смекчи удара, Германия намали данъка върху добавената стойност върху 
потреблението на газ. 
 
√ Италия ще актуализира плана си за извънредна ситуация с природния газ 
Италианското правителство ще актуализира своя спешен план за природния газ през следващата седмица, посочи пред 
Ройтерс правителствен източник, добавяйки, че Рим няма да прибегне до нормиране (режим на газ), тъй като страната е 
намалила зависимостта си от руския внос. 
Актуализираният план за извънредни ситуации обаче предвижда по-строги мерки, които ще бъдат задействани при ново 
намаляване или пълно спиране на доставките на руски газ. 
"Актуализираният план включва различни сценарии, дори и най-лошият, и предвижда по-строги мерки в случай на по-
нататъшно намаляване на газовите потоци", каза източникът на Ройтерс. 
Миналата година Италия получи 40% от газа си от Русия - важен ресурс, използван за производство на електроенергия в 
страната. 
Източникът на Ройтерс посочи, че усилията на правителството да намери алтернативни доставчици са намалили дела на 
вносния руски газ до около 18% през това лято. 
Цените на газта и електроенергията обаче се покачиха до исторически върхове в Италия и в много други европейски  
страни, тъй като Москва ограничи доставките на газ за блока след нахлуването си в Украйна. 
Карло Бономи, ръководител на италианската лобистка организация Confindustria, предупреди тази седмица за риска от 
масови фалити на компании, ако цените на енергията не паднат. Бономи поиска правителствен план за нормиране на газа 
и нови държавни субсидии за защита на производителите. 
 
√ Лондон и Киев преговарят за премахване на бариерите за дигиталната търговия 
Великобритания започва преговори с Киев за премахване на бариерите за дигиталната търговия като част от усилията да 
се подкрепи Украйна след руското нахлуване. 
През май Великобритаиня премахна тарифите за украински стоки, а сега се опитва да облекчи търговията в дигиталната 
сфера. 
Министърът на търговията Ан-Мари Травелиан заяви за агенция Ройтерс, че „Великобритания застава рамо до рамо с 
Украйна и ще използва търговията като лост за подпомагане на страната да изгради модерна икономика след тази 
варварска война“. Травелиан допълни, че партньорството с Украйна ще помогне на украинците да изживеят светли дни 
напред и че британците ще продължават да правят всичко по възможностите им да защитят украинските работни места и 
препитанието на хората. 
Великобритания и Украйна ще се стремят към подобряване на ефективността в дигиталната търговия, като работят в 
области като електронни трансакции, електронни подписи и други технологии. 
Британският износ на дигитално доставени услуги е представлявал близо три четвърти от целия износ на услуги за Украйна 
през 2020 година, съобщиха от британското министерство на търговията. 
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√ Зеленски зове МААЕ и други организации да принудят руските военни да напуснат Запорожката АЕЦ 
Украинският президент Володимир Зеленски призова Международната агенция за атомна енергия и други световни 
организации да принудят руските военни да напуснат територията на Запорожката АЕЦ. Вашингтон настоя Русия да приеме 
въвеждането на демилитаризирана зона около стратегическия обект.  
Украинският президент заяви, че светът за малко е избегнал радиационна катастрофа, след като последният външен 
захранващ електропровод на Запорожка АЕЦ бе възстановен. По-рано линията бе прекъсната заради пожар в района на 
въглищна електроцентрала, а най-голямата АЕЦ в Европа бе изключена от енергийната система на Украйна. Володимир 
Зеленски поясни: 
"Веднага заработиха дизеловите генератори, за да дадат енергия на централата и да я поддържат след спирането. Светът 
трябва да разбере за заплахата - ако те не се бяха включили и ако след прекъсването не сработи автоматиката и нашият 
персонал, сега трябваше да преодоляваме последствията от ядрена авария. Русия постави Украйна и всички европейци в 
ситуация на крачка от подобна катастрофа". 
В обръщението си Зеленски определи обстановката в южната част на Украйна като "хуманитарна катастрофа", след като 
много хора там са останали без ток и вода. 
Русия трябва да се съгласи на обособяване на демилитаризирана зона около Запорожката АЕЦ и да позволи на 
международни длъжностни лица да преценят безопасността на обекта, заяви говорителят на Белия дом Карин Жан-Пиер. 
Ситуацията в района бе тема на телефонен разговор между президентите на Съединените щати и Украйна.  
По-рано от Държавния департамент на САЩ коментираха, че "електричеството, което Запорожката АЕЦ произвежда, 
принадлежи на Украйна и пренасочване на тока към окупирани територии е неприемливо". 
В Киев бяха преименувани 95 улици, носещи с руски и съветски имена. Кметът Виталий Кличко посочи, че новите 
наименования трябва да увековечат спомена за значими исторически събития за Украйна и известни личности, прославили 
страната. 
 
√ Икономиката на САЩ се сви по-малко от очакваното през второто тримесечие 
Икономиката на САЩ се сви по-малко от очакваното през второто тримесечие на фона на агресивното затягане на 
паричната и лихвена политика от страна на Федералния резерв с цел борба с високата инфлация, но въпреки това бележи 
спад за второто поредно тримесечие, което може да засили страховете, че водещата световна икономика вече се намира 
в "техническа рецесия" рецесия. 
Брутният вътрешен продукт се сви през периода април - юни с 0,6% на годишна база, докато експресната оценка на 
Търговския департамент преди време беше за спад с 0,9% и след като през първото тримесечие икономиката се сви с 1,6 
на сто. 
По-малкият от очакваното спад е в резултат на възходящите ревизии на данните за потребителските разходи (до 
повишение с 1,5% от 1,1% предишна оценка) и за частните инвестиции в бизнес запаси, които обаче бяха частично 
компенсирани от низходяща ревизия на данните за дълготрайните жилищни инвестиции (спад с 16,2% при предварителна 
оценка за понижение с 14%). 
Освен това нетната търговия оказа положителен принос за икономиката на САЩ първи път от две години насам, тъй като 
износът през второто тримесечие скочи със 17,6%, воден от промишлени доставки, материали и пътувания, а вносът 
нарасна с едва 2,8%. 
Спад на БВП за втори пореден месец означава, поне на теория, че икономиката на САЩ се намира в техническа рецесия, 
като понижението през две поредни тримесечия беше първото от т.нар. "Голяма рецесия" през 2007-2009 г., ако бъде 
изключен спад през първата половина на 2022 г., когато стартира коронавирусната пандемия. 
Междувременно корпоративните печалби в САЩ се повишиха с 9,1% през второто тримесечие до нов рекорд от 2,62 трлн. 
долара  след спад от 4,9% през предходния период. 
 
√ Белият дом отвърна на критиците на опрощаването на студентски задължения 
Решението на американския президент Джо Байдън да опрости милиарди долари натрупани задължение от студентски 
заеми води до разгорещен дебат и неяснота за шансовете на демократите на предстоящите междинни избори през 
ноември. 
Дебатът по темата се разгорещи и дори се превърна във вътрешнопартиен, както посочва Вашингтон Поуст. 
Умерени демократи са на мнение, че опрощаването на oт 10 до 20 хиляди долара от студентски заеми за определени групи 
е прекалено, но пък по-либерално настроени смятат, че е необходимо да се направи повече. 
Това разцепление може да се превърне в препятствие на изборите през ноември, които се очаква да бъдат напрегнати и 
за двете страни. 
Републиканците са твърдо против с различни аргументи, включително и че това е нечестно спрямо тези, които са си 
плащали и също че това ще доведе до утежняване на ситуацията на обикновените хора. 
За Белия Дом стъпката е била правилна и ще донесе гласове от средната класа, защото с опрощаването се помага именно 
на тази група от населението. 
Също от Белия Дом в четвъртък в Тутър влязоха в задочен спор с някой от най-върлите критици на президента като 
припомниха с конкретни цифри как имено тези критици са се възползвали от програми за опрощаване на задължение. 
Например на обвинението на конгресмена Майк Кели, че със стъпката за студентските заеми Байдън ще накара 
водопроводчици и дърводелци „да плащат заемите“ на работещи на Уол Стрийт, от Белия Дом отговориха, че самият Кели 
се е възползвал от програма за опрощаване на 987,237 долара в заеми. 
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√ Свиването на световната търговия засяга най-вече Китай, Източна Европа и Обединеното кралство 
Глобалната търговия се сви през юни, като обемите се понижиха в Китай, Източна Европа и Обединеното кралство и има 
очаквания за по-рязък спад през следващите месеци, тъй като потребителите по света се борят с нарастващите разходи за 
живот, показва юнския доклад на CPB world trade monitor - водещ инструмент за проследяване на глобалния износ и внос, 
съобщава "Файненшъл таймс". 
Обемът на стоките, търгувани по света, е намалял с 0,1% между май и юни, частично обръщайки ръста от 2,6%, регистриран 
през май. През второто тимесечие международната търговия се повиши с 0,8% спрямо година по-рано и след растеж с 
0,6% през първите три месеца на 2022 г. 
Глобалната търговия се повиши след първоначалните ограничения заради коронавирусната пандемия през 2020 г., тъй 
като потребителите купуваха повече стоки, докато услугите и мобилността все още останаха ограничени. През пролетта на 
2021 г. световната търговия се повиши с над 20% на годишна база. 
Растежът обаче започна да се забавя, тъй като търсенето се измести обратно от стоки към услуги, докато най-високите нива 
на инфлация от няколко десетилетия насам в повечето държави засегна финансите на домакинствата. 
През юни 2022 г. обемът на международната търговията спадна в Китай (спад на вноса с 3,8% и на китайския износ с 1,6% 
през юни), разтърсената от войната в Украйна Източна Европа (повишение на вноса с 2,1%, но спад на износа с 6,7%) и в 
Обединеното кралство (спад на британския внос с 3,5% и на британския износ с цели 9,3%). Търговията пък беше до голяма 
степен в застой в еврозоната (повишение на вноса с 0,6% и намалени на износа с 0,1%) и САЩ (намалявне на внса през юни 
с 0,7% и нарастване на износа с 1,4%). 
Световното индустриално производство, според CPB world trade monitor, се повиши през юни с 1,2% спрямо май, когато 
нарасна с 0,8%, но през второто тримесечие се сви с 1,6% след ръст с 3,1% в началото на годината. 
Отделни бизнес проучвания сочат задълбочаване на спада на износа през последните месеци. 
Глобалният S&P индекс на мениджърите по покупки (глобалният PMI индекс) показа, че новите поръчки за износ, което е 
ориентиран към бъдещето индикатор за световната търговия, са намалели през миналия месец с най-бързия темп от две 
години. 
Предварителните PMI индекси за август на еврозоната, Обединеното кралство и САЩ пък разкриха, че свиването се е 
ускорило допълнително този месец. 
 

CPB world trade monitor за юни 

 
 

Икономически живот 
 
√ Готова ли е служебната ни власт да нарушава евросанкции срещу Москва 
Ден след като българският служебен кабинет обяви, че „преговорите с Газпром са неизбежни“, от Европейската комисия 
окончателно заявиха, че указът на руския президент Владимир Путин, с който се утвърждава нов ред за плащане по 
договорите за доставка на природен газ с „Газпром“, нарушава санкциите, наложени от ЕС. 
Припомняме, служебният енергиен министър Христов коментира, че преговорите с руската компания ще са тежки, но така 
и не стана ясно, защо са необходими те при положение, че имаме действащ дългосрочен договор с руската компания. 
Вероятно служебният кабинет визира именно изискването на Москва за разплащане в рубли. 
„Подписаният на 31 март указ на руския президент Владимир Путин не е в съответствие с нашите санкции„, заяви 
говорител на Европейската комисия, цитиран от „Дневник“. 
Той пояснява, че предвиденото участие в схемата по плащанията на Руската централна банка, която е санкционирана от 
ЕС, би бил проблемът, свързан със санкциите. 

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-World-Trade-Monitor-June-2022.pdf
https://ikj.bg/novini/zapatihme-se-kam-gazprom-s-ideyata-za-evtin-ruski-gaz/
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Говорителят на Европейската комисия припомни, че тя е дала указания на държавите членки как могат да извършват 
плащания за купения от тях руски природен газ, без да нарушават санкциите. „Тези насоки не са променени„, заявява 
говорителят. 
Според препоръките, публикувани още през май, компаниите могат да открият сметки в руската „Газпромбанк“, съгласно 
новите условия за плащане, въведени от Москва през март. Те трябва да извършат плащането по тях във валута, посочена 
в договорите им с руския държавен газов доставчик, и да обявят, че плащането е приключено, припомня „Дневник“. 
В указанията се казва още, че не е необходимо сметките да бъдат във валута, различна от посочената в договора с 
„Газпром“, както и че откриването на втора сметка в „Газпромбанк“, в която сумата от първата сметка да се превалутира в 
рубли, би било нарушение на европейските санкции. 
 
√ Фотофиниш на доходи и инфлация у нас 
Анализът на Адриан Николов е от бюлетина на Института за пазарна икономика… 
На фона на бързия ръст на цените през второто тримесечие на 2022 г. основният въпрос, който си задават експертите и 
политиците, е дали доходите на населението успяват да догонят инфлацията или напротив – за първи път от десетилетия 
в България има реално обедняване. След като миналата седмица разгледахме динамиката на заплатите във връзка с тази 
на потребителските цени, сега се спираме и на промените на доходите и разходите на домакинствата през второто 
тримесечие. Въпреки че динамиката на пълната палитра на доходите дава по-малко еднозначен отговор на въпроса с 
реалното обедняване, те също са повод за притеснение, особено предвид прогнозите за продължаващ ръст на 
инфлацията. 
Най-общо от последните данни за доходите можем да изведем няколко основни извода: 

• Ръстът на средния доход на лице от домакинство през второто тримесечие е 16,5%. Същевременно средният темп 
на нарастване на потребителските цени на годишна база през месеците април, май и юни е бил 15,6%. С други 
думи, към средата на годината ръстът на доходите все още изпреварва този на инфлацията, но с много малко. 
Доколкото през юли годишният индекс на потребителски цени, въпреки мерките, насочени към отделни стоки, 
достигна 17,3%, то не е изключено инфлацията през следващото тримесечие да надхвърли повишението на 
доходите. 

• При доходите от различни източници се наблюдават много различни темпове на растеж. Докато ръстът при 
доходите от пенсии е 39%, то при тези от работна заплата повишението е със 7,7%, от самостоятелна заетост – с 
1,7%. Ударното повишение на пенсиите през последната година води до значително надхвърляне на инфлацията 
при доходите на пенсионерите, но това не важи за работещите – тъкмо напротив, при тях повишението е два пъти 
по-малко от това на цените. 

• Ръстът на доходите от социална помощ е 5,2% на годишна база. Въпреки че повишенията на пенсиите успяват да 
подкрепят долния край на доходната структура (повечето пенсионери се разполагат във 2-4 доходен децил), 
видимо липсват достатъчно мерки за повишение на доходите на най-бедните. В резултат домакинствата, които и 
преди са имали най-ограничени доходи, страдат най-много от ръста на цените, а тяхната покупателна способност 
се свива най-бързо. Това за пореден път сочи към острата нужда от преформулиране и по-прецизно 
таргетиране на социалните разходи към най-нуждаещите се. 

• На фона на повишение на доходите с 16,5%, разходите растат със 17,8% на годишна база. С други думи 
възможностите за потребление на домакинствата се свиват. Това личи и в представените от НСИ промени в 
количествата консумирани стоки, където спад се наблюдава при хляба, зеленчуците, месото, млякото – почти 
всички основни сегменти на фундаменталното изхранване. 

• Същевременно се променя и общата структура на разходите с повишение на дела на разходите за храна и 
транспорт. Домакинствата съкращават разходите си до стоките и услугите „от първа необходимост“, но именно 
при тях цените растат най-бързо (по последни данни +24% на годишна база при храните, +31% при транспорта), 
което допълнително ограничава възможностите за потребление. 

Общият преглед на доходите и разходите на домакинствата сочи, че промените в икономическите условия и бързият ръст 
на потребителските цени имат значителен негативен ефект. От една страна работодателите са под натиск да увеличават 
заплатите на служителите си поне до темпа на повишение на цените, но от друга следващото правителство е изправено 
пред нелеката задача да предефинира социални политики така, че да подкрепи доходите на най-бедните. 
 
√ Пари и ефекти 

1. Постановка 
Монетарната икономическа теория се основава на връзката между количеството пари и произведения реален продукт. 
Количествената теория на парите постулира пряко въздействие на парите в обращение (автономен управленски фактор) 
върху прираста на БВП, от една страна, и върху равнището на цените, от друга. Описаната връзка се опосредства чрез 
скоростта на парично обращение (СПО). При постоянна СПО темпът на прираст на парите в обращение се разлага на темп 
на прираст на цените (инфлация) и на темп на прираст на реалния БВП. 
Опосредстващият елемент в приведената по-горе връзка (СПО) в определени моменти може да се включи в играта като 
равностоен играч. СПО се предопределя от преценките, очакванията и настроенията на населението и икономическите 
агенти. Идеалният случай, който пасва най-добре на предпоставките и изводите на монетаризма, е при постоянна СПО. 
При високи инфлационни очаквания обаче се появяват т.нар. горещи пари – населението се стреми да изразходва 
наличните си пари поради опасност от тяхното съществено обезценяване и СПО нараства паралелно на инфлацията. 
Обратно, когато съществува известно инфлационно спокойствие, но непосредственото бъдеще се определя като 

https://ime.bg/bg/articles/rystyt-na-zaplatite-ne-uspyava-da-nadhvyrli-inflaciyata-prez-vtoroto-trimeseie/
https://nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/HBS2022q2_BO95YHF.pdf
https://nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Inflation2022-07_YZ25FRV.pdf
https://ime.bg/bg/articles/nov-podhod-kym-socialnata-zashtita-predlojeniya-na-ipi-za-reformi-v-socialnite-transferi-i-uslugi-/
https://ime.bg/bg/articles/nov-podhod-kym-socialnata-zashtita-predlojeniya-na-ipi-za-reformi-v-socialnite-transferi-i-uslugi-/
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икономически несигурно, както и когато инвестиционната активност е свита, тогава СПО намалява, парите се въртят по-
бавно, населението се стреми да осигури „бели пари за черни дни“, а инвеститорите се насочват към алтернативна 
инвестиционна активност. Тогава в населението се натрупват парични запаси, които подтискат икономическия растеж. 
Монетарната политика следва да отчита и да се съобразява с особеностите на икономическата конюнктура. Важно е да се 
знае, че тя дава асиметрични ефекти – положителните последствия от “правилната” монетарна политика се 
разпространяват бавно, докато негативните последствия от погрешна монетарна политика се проявяват бързо и в големи 
мащаби. Съществена е също спецификата на конкретната икономика –наличието на нерегламентирани икономически 
въздействия и зависимости изкривяват предписаните и очаквани управленски монетарни ефекти. 
В условията на действащ паричен съвет БНБ няма правото и възможността да упражнява целенасочена монетарна 
политика. Това обаче не означава, че българската икономика не чувства и не абсорбира различни по характер монетарни 
въздействия. Българската икономика консумира, първо, ефектите от монетарната политика на Европейската централна 
банка (ЕЦБ); второ, банковите регулации на БНБ също въздействат върху паричното обращение; и трето, в съответствие 
със своите собствени преценки местното население и икономическите агенти възприемат определено поведение, което 
въздейства на параметрите на ендогенната междувалутна трансформация и предопределя спецификата на вътрешното 
парично обращение. 
Проследяването и анализът на особеностите на въздействието на паричното обращение върху възлови параметри на 
икономическото състояние дава полезна информация за осмисляне на икономическите поведенчески аспекти на местното 
население и коригиране на отделни елементи на макроикономическата политика. 
2. Българската реалност 
Ефективността на монетарните въздействия предполага действието на установени и устойчиви пазарни взаимоотношения. 
Икономическата ситуация в България в първите 15-тина години след революционния политически преход от края на 80-те 
години на миналия век не предполага наличието на стабилно действаща пазарна икономика. Това е причината, поради 
която резултатите от прилаганата монетарна политика в този период са хаотични, трудно предвидими и изродени. Едва в 
последните десетина години може да се говори за относително стабилни пазарни взаимоотношения в страната и този 
период позволява извършването на конкретни монетарни оценки. 
Влиянието на монетарните въздействия се определя при проследяване на: (1) динамиката на парите в обращение, които 
фигурират като информация в пасива на баланса на управление „Емисионно“ на БНБ; (2) темповете на реален прираст на 
БВП по информация на Националния статистически институт; (3) дефлатора на БВП (разчетна величина) като измерител на 
ценовата динамика. Промяната в СПО се пресмята като резултативен елемент. 
За периода 2008-2021 г. се очертават три възлови години у нас в монетарен контекст. 
2009 г.: След кризата от 2008 г. парите в обращение у нас намаляват (за пръв и единствен път след 1995 г.!) с повече от 12% 
и то се свързва с реалното свиване на БВП (с 3,3%). Населението е шокирано и объркано от неочакваното развитие на 
икономическите процеси, страната е в първите години от включването си към ЕС, а икономическата катастрофа от преди 
десетина години е все още свежа. Очакванията са свързани с цялостна стагнация и обезценяване на стойности, което 
обяснява чувствителния прираст на СПО (с 13%), т.е. населението се стреми да не задържа и да изразходва натрупани 
парични запаси. Подобно поведение обяснява наблюдавания през годината прираст на цените като комбинация от свито 
предлагане и активирано търсене.  
2014 г.: Кризата в КТБ оставя отпечатък върху протичането на монетарните процеси. Страната вече се чувства като 
относително равностоен член на ЕС, което придава определена валутна и икономическа сигурност. Петнадесетте години 
действие на паричния съвет с фиксирана местна валута към евро внася валутно спокойствие. Вероятно това е причината за 
чувствително намаление на СПО (с 11%), т.е. населението и икономическите агенти оценяват, че е по-добре да акумулират 
заработената и припечелена местна валута, отколкото да заиграват с потребление и/или инвестиции. Толкова повече, че 
започва да се чувства известна банкова несигурност и стагнираща се инвестиционна среда, свързана с некачествено 
функциониране на възлови социално-правно-икономически институции.   
2020 г.: Неочакваното и парализиращо въздействие на Covid-19 внася несигурност в монетарните процеси. Резултатът се 
материализира в намаляване на СПО (с 11%), като реакция към неустановеното развитите на процесите. Отново заработва 
феномена за запазване на „бели пари за черни дни“. 
Относително равновесие на монетарните въздействия се установява през 2015-2019 г. За тези пет години парите в 
обращение нарастват средногодишно с 10,5% и този прираст обслужва средногодишното реално нарастване на БВП с 3,2%, 
при ежегоден прираст на дефлатора на БВП (инфлация) с 4,1% и намаляване на СПО средногодишно с 3,2%. За този период 
не се наблюдават съществени промени в монетарните въздействия, но заслужва да се отбележи, че едва 30% от прираста 
на парите в обращение се свързва с реалния прираст на БВП. 
3. Междустранова съпоставимост 
Монетарните процеси у нас през последните 5-7 години се развиват паралелно на тези в еврозоната. Пандемията Covid-19 
въздейства сравнимо както у нас, така и в еврозоната. Парите в обращение през 2020 г. в еврозоната нарастват с 11% (при 
по-малко от два пъти средногодишен темп на прираст през предходните пет години), но реалният БВП намалява с 6,4%, а 
дефлаторът на БВП (инфлация) е в рамките на официалните предписания на ЕЦБ (1,7%). Лъвският пай на прираста на парите 
в обращение обслужва чувствителното забавяне на СПО (с 15,7%)! 
Има съществена разлика в структурата на забавянето на СПО в България, от една страна, и в еврозоната, от друга. 
Намаляването на СПО в еврозоната води до задържане на по-голяма евро-валута в населението и икономическите агенти. 
Съществена част от тази номинална парична маса напуска директно еврозоната основно във вид на преки инвестиции в 
чужбина. В България презграничното движение на капитали не може да се извършва в левове, а се извършва предимно в 
евро. Необходимата валутна трансформация предполага връщане на част от притежаваните от населението левове 
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обратно в БНБ, което не се забелязва. Има основания да се предполага, че значителна маса от притежаваните левови 
резерви се поддържат в частни сейфове извън банките (поради ниските лихви), или се използват в т.нар. сенчеста 
икономика. 
 

 
Таблица 1 

 
Заслужават внимание различията в монетарните въздействия през 2015-2019 г. (Таблица 1). Намалението на СПО както в 
България, така и в еврозоната, е сравнимо. Съществено е разпределението на ефекта от прираста на паричното обращение 
върху реалния прираст на БВП, от една страна, и върху прираста на цените (дефлатора на БВП, респ. инфлацията). 
Съотношенията в България и еврозоната са огледално противоположни – съществената част от монетарните въздействия 
в еврозоната се отразяват върху реалния прираст на БВП, докато в България отраженията са върху ценовия прираст. 
Инвеститорите в еврозоната консумират основната част от прираста на парично обращение, докато у нас ефектът се 
отразява главно върху прираста на цените. Ако се елиминира прирастът на СПО, то в еврозоната примерно две трети от 
монетарните въздействия на ЕЦБ рефлектират върху икономическата динамика, а една трета – върху ценовия прираст. При 
нас съотношението е обратно. 
Посочените особености оправдават текущите регулативни мерки и поведението на ЕЦБ. Ако в еврозоната се съпоставят 
инфлацията, от една страна, и икономическата активност, от друга, натежават грижите за недопускане (респ. ограничаване) 
на възможната икономическа рецесия, която би могла да възбуди застрашителни центробежни напрежения вътре в ЕС. 
Измененията на паричното обращение в еврозоната въздействат по-значимо върху икономическата динамика, поради 
което ЕЦБ въвежда подчертано внимателно различни по характер монетарни рестрикции с оглед на потискане на 
инфлационните процеси, но при съобразяване със и отчитане на икономическата динамика. Както посочва американският 
икономист D. Rodrik, в икономикса контекстът е всичко! Следва се предписанието на първата фундаментална теорема на 
икономиката на благосъстоянието, която доказва, че конкурентната пазарна икономика е ефективна в смисъл, че осигурява 
ефективно използване на наличното ресурсно разнообразие. 
4. Заключение 
Макроикономическото управление у нас следва да се съобразява с две съществени особености на протичането на 
монетарните процеси у нас, които при недоглеждане биха могли да доведат до социално-икономически напрежения и 
нежелана икономическа конюнктура. 
Първо, прирастът на паричното обращение у нас (какъвто безусловно има) рефлектира основно върху прираста на 
инфлацията, а не върху прираста на икономическия растеж! 
Факторите, които ограничават инвестиционната и икономическа активност у нас са преди всичко и най-вече 
институционални. Очакванията (рационални?!) на инвеститорите и икономическите агенти на местна почва не са 
благоприятни. Показателно в посочения контекст е масираното презгранично изтичане на български капитали при 
неудовлетворителни показатели на възвръщаемост. Подобряването на инвестиционната среда у нас изисква и предполага 
чувствително повишаване на предвидимостта на институционалните регулаторни мерки, както и целенасоченото 
създаване и поддържане на материални инфраструктурни предпоставки за активизиране на инвестиционния процес. 
Второ, съществена част от прираста на паричното обращение се свързва с намаляване на скоростта на парично обращение 
у нас! 
По-ниската скорост на парично обращение означава, че пряко в населението и икономическите агенти се акумулира и 
натрупва все по-голяма парична маса. За разлика от еврозоната, тази левова парична маса у нас остава в страната, но е 
извън контрола на монетарните власти. Хипотетично, в конкретен момент част от тази парична маса може да се изсипе на 
стоковия и паричен пазар и да предизвика непредвидими ценови и структурни сътресения. В допълнение, вероятно 
съществува невидимо (подводно!) движение на акумулираната парична маса, която се свързва със и обслужва 
нерегламентираната и статистически неоценявана икономическа дейност. 
 
√ Руският фондов пазар върви към компенсиране на загубите 
Руският фондов пазар ще компенсира част от тежките си загуби от 2022 г. до края на годината, след като спадна рязко в 
началото на руското нахлуване в Украйна, сочи проучване на Ройтерс сред десетима пазарни експерти. 
Руските акции се покачваха от второто тримесечие на 2020 г., достигайки рекорд през октомври 2021 г., преди масивна 
разпродажба да изтрие 56% от деноминираната в рубли пазарна капитализация през първите два месеца на 2022 г. 
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До края на тази година се очаква бенчмаркът MOEX, базиран на рубли индекс, да се възстанови до 2500, 12,2% над 
затварянето в понеделник от 2228,11, но рязко под 4350, прогнозирани от последното проучване на Reuters за руския 
пазар, публикувано през декември. 
MOEX достигна рекорден връх от 4 292,68 в средата на октомври миналата година. 
Тази година пазарният пейзаж се промени драстично, откакто Москва започна военната кампания в Украйна. Нежеланието 
да се рискува скочи, но някои фундаментални фактори, сред които високата цена на петрола, основният износ на Русия, са 
в основата на подсигуряване на пазара, коментират от Ройтерс. 
Русия също така забрани на чуждестранните инвеститори да търгуват с акции, спирайки външната ликвидност, а 
нарастващият брой местни инвеститори на дребно се превърнаха в основната движеща сила на пазара, разтърсен от 
безпрецедентни западни санкции. 
Московската борса, най-голямата борса в Русия, сега обмисля да позволи на инвеститори от определени „приятелски“ 
страни, които не са наложили санкции срещу Русия, да се върнат на пазара. Анализаторите предупреждават, че това може 
да удари акциите. 
„Основният риск за руския фондов пазар през следващите месеци е възможно завръщане на нерезиденти от 
„приятелски“ страни, които са по-малко от инвеститорите от „неприятелските“ страни, но все пак могат да 
започнат да продават акции, блокирани от февруари тази година”, посочва Елена Кожухова, анализатор в брокерската 
компания Veles Capital. 
Прогнозите за стойността на индекса MOEX за края на 2023 г. в августовското проучване на Reuters варираха от 2400 до 
3700. 
Базираният в долари RTS индекс (.IRTS) се прогнозира да се търгува на 1279 пункта до края на годината, което е с около 9% 
повече от затварянето в понеделник на 1173,79. 
Капиталовият стратег на Gazprombank Ерик Депой заявява, че шансовете за нова голяма разпродажба са ниски, тъй като 
руският пазар на акции е по същество отделен от световния пазар, с изключение на цените на петрола и металите. 
„Ако приемем, че няма други големи външни сътресения, изглежда катализаторите за ход надолу са малко“, казва 
ДеПой. 
Анализаторите също виждат известен положителен ефект за руския пазар, поради надеждата, че отношенията между 
Москва и Запада няма да се влошат повече. 
Въздействието на рисковете от санкции трябва да бъде оценено до края на годината и е вероятно известно облекчаване 
на геополитическите рискове, казва Наталия Милчакова, водещ анализатор във Freedom Finance Global. 
„Рисковете са предимно изкривени в посока нагоре, тъй като се надяваме, че геополитическата ситуация ще се насочи 
към дипломация, вместо към сила“, заявява от своя страна анализаторът Андрей Кочетков, цитиран от Ройтрес. 
 
√ Туркменистан обяви преизпълнение на плана за газодобива 
Туркменистан обяви, че е преизпълнен планът за добив на природен газ и на съпътстващи газове. 
Това е съобщил заместник-председателят на Министерския съвет на Туркменистан – Шахъм Абдрахманов, на заседание 
на правителството, предава Държавната информационна агенция на Туркменистан, цитирана от trend.az и Blacksea-caspia. 
По думите на Абдрахманов през разглеждания период, планът за добив на природен газ и на съпътстващи газове в 
Туркменистан е изпълнен до 113,6 процента, а планът за производство на втечнен газ е изпълнен до 115 процента. 
Освен това, вицепремиерът е отбелязал, че планът за износ на природен газ е изпълнен до 123,6 процента. 
Припомня се, че Туркменистан е сред водещите страни в света по запаси на нефт и природен газ. Запасите на природен 
газ на Туркменистан са нараснали на 126 милиарда кубически метра годишно в резултат на началото на промишлената 
експлоатация на неотдавна открити находища. 
Проблемът е газовата инфраструктура, която да довежда суровината до европейските пазари. Разрешение на проблема 
би било изграждането на газопровод по дъното на Каспийско море, свързващ Туркменистан и Азербайджан. Русия обаче 
блокира от години реализирането на подобен проект. 
 
3e-news.net 
 
√ Министър Росен Христов за преговорите с "Газпром": Имаме нужда от доставка на газ на колкото се може по-ниска 
цена 
При потенциален арбитраж с „Газпром експорт“ има вероятност да загубим многоцифрена сума, уточни още 
енергийният министър 
Имаме нужда от доставка на газ на колкото се може по-ниска цена. Това коментира служебният министър на енергетиката 
Росен Христов, който даде повече информация за преговорите с „Газпром” в Хасково.  Енергийният министър добави, че 
според договора, който имаме сега с "Газпром", цената на газа, който бихме получили в рамките на този договор, е близка 
до тази, която получаваме от Азербайджан. Тези два танкера, които предишното правителство договори и през септември 
ще бъдат разтоварени, цената им е с около 50% по-висока от тази, която бихме получили в рамките на сегашния договор с 
"Газпром". 
"Става въпрос за преговори в рамките на сегашния договор с „Газпром”, уточни Христов. 
"Ситуацията със сегашния договор е следната - имаме договорени 3 млрд. куб.м на година. Задължително трябва да 
използваме 80% от тях. В противен случай трябва да ги платим - без значение дали ги използваме или не. Т. е трябва да 
платим над 2 млрд. куб.м. Ние сме използвали 1 млрд. куб.м. Ако не се възползваме от договора и не изтеглим 
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количествата, така или иначе вероятно отиваме на арбитраж с потенциална възможност да изгубим 9-цифрени суми. Това 
е нещо, от което България има най-малка нужда сега", обясни министърът. 
Според Христов колкото повече се смесва политика с икономика и предизборна кампания с икономика, толкова по-зле 
стават нещата за крайния потребител. 
По дългосрочния ни договор можем да получим евтин газ, който ни е нужен, колкото повече смесваме предизборната 
кампания с икономиката, толкова по-зле ще се отразява това на крайния потребител – независимо дали става въпрос за 
битовите клиенти или бизнеса, изтъкна министърът на енергетиката. Той не изключи възможността да се договаря газ и с 
други доставчици, стига да е на конкурентна цена. Преговори се водят с Турция, Саудитска Арабия и други страни. Ако 
правителството успее да договори природен газ на приемливи цени от други източници, такива доставки ще бъдат 
договорени, стана ясно още от думите на енергийния министър. 
По отношение на напредъка по изграждането на интерконектора Гърция – България, инспекцията констатира силна 
мобилизация и добра координация между екипите, отговорни за цялостното завършване на обекта. Няма изоставане 
спрямо графика, представен преди дни. През следващата седмица по покана на министър Христов се очаква у нас да 
пристигнат министрите на енергетиката на Гърция и Румъния. С тях също предстои да бъде обсъдено цялостното развитие 
на проекта. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 26 август 2022 г. расте до 476 лв. за MWh 
 

 
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 26 август  2022 г. е 475.85 лв. за MWh/d. 
Изтъргуваният обем е 12 160 MWh/d. 
Стойността се повишава с 9.39 % спрямо постигнатите 435.00  лв. за MWh с ден за доставка 25 август при изтъргуван обем 
от 15 441 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 25 август изтъргуваният обем е 705 MWh/d. 
Постигнатата цена е 451.88 лв. за MWh и се повишава с 13.00 % спрямо регистрраните 399.91 лв. за MWh в рамките на 
търговията на 24 август при изтъргуван обем от 3 780 MWh. 
Референтната цена е 475.85 лв. за MWh/d. 
 
√ Енергийният преход – как стигнахме дотук и какво ни очаква 
Да не се залагат нереалистични цели за висок дял на алтернативните енергийни източници, когато технологията 
не е достатъчно развита /още е скъпа/ и не е достатъчно надеждна - разчита на допълваща роля от конвенционални 
източници 
Анализ на Калоян Стайков 
През последните години се фокусираме основно върху най-належащите проблеми – пандемия, ръст на цените, недостиг 
на енергийни суровини и др. Светът обаче не спира да се върти, защото имаме непосредствени предизвикателства, и 
втренчени в краката си, в стремежа си да не се спънем, рискуваме да не видим, че се приближаваме към пропаст. С този 
кратък и неангажиращ анекдот може да се опише енергийният преход в света, но тъй като съществуват редица регионални 
особености, този път ще се фокусираме само върху отраженията му в Европейския съюз. 
Енергиен преход, Зелена сделка, Парижко споразумение – наричайте го както искате, но всичко това са различни 
въплъщения на политика, включително и корпоративна, която се води от десетилетия. Началото на тази политика може да 
се търси в петролните шокове от 70-те години на миналия век, в резултат на които развитите икономики решават да 
намерят алтернативни доставчици, т.е. да не зависят само от страните в ОПЕК, и да развиват технологии, които 
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произвеждат енергия от източници, различни от изкопаеми горива. По ирония на съдбата, в момента се намираме в сходна 
ситуация, в която един голям доставчик на енергия за Европейския съюз едностранно ограничава доставките на природен 
газ, с което създава енергиен дефицит в целия свят. Въпреки че причините са сходни, контекстът е различен и не бива да 
третираме двете ситуации еднакво. 
Как стигнахме дотук? 
Десетилетия наред енергийната политика на ЕС е насочена към осигуряване на сигурна, изобилна и евтина енергия, която 
създава и конкурентно предимство за страните в съюза. Именно това дава началото и на Европейския съюз в днешния му 
вид, който започва като Европейска общност за въглища и стомана, която обединява Белгия, Германия, Франция, Италия, 
Люксембург и Нидерландия, с цел свободното движение на въглища и стомана и да освобождаване на достъпа до 
производствени източници. Това, както и редица други фактори, позволяват създаване на стоки и услуги с все по-висока 
добавена стойност, повече инвестиции, ръст на заплати и като цяло увеличаване на благосъстоянието на населението. 
С повишаване на благосъстоянието естествено се появяват и различни потребителски предпочитания. На теоретичен език 
може да се каже, че се променя тяхната Крива на полезност, т.е. потребителите са склонни да жертват повече от една 
стока/услуга, за да получат друга. Интуитивно, когато доходите растат, домакинствата променят потребителските си 
навици – пак си купуват кола, но по-скъпа или втора; след основно жилище купуват вила; ходят на почивка в по-скъпи 
курорти и т.н. В енергийния контекст това означава, че освен цената на енергията и нейната универсалност, потребителите 
започват да се интересуват от намаляване на отпадъците, повишаване качеството на въздуха и като цяло намаляване на 
климатичното отражение на енергийния сектор. 
Нова социална сделка 
Ако промяната се извършва на база на развити технологии, подобна промяна ще изисква някакво технологично време, но 
може да стане сравнително неусетно. Тук обаче има три уловки: 
Алтернативните енергийни източници, за разлика от конвенционалните – базирани на изкопаеми горива, не са стигнали 
фазата на зрялост, което означава, че цената им е сравнително висока и все още имат нужда от субсидии; 
Алтернативните енергийни източници не са идеални заместители на конвенционалните такива, защото имат променлив 
характер – възможно е да се съчетаят с технологии за съхранение на енергия като газови хранилища, ПАВЕЦ, батерии и 
т.н., но това все още не е постижимо на нивото на цяла енергийна система; 
Инвестициите в алтернативни енергийни източници вървят ръка за ръка с огромни инвестиции в инфраструктура – 
гореспоменатите системи за съхранение, електроенергийни и газови преносни и разпределителни мрежи, терминали за 
втечняване и регазификация на природен газ и т.н. 
Всичко това, при равни други условия, увеличава енергийните разходи за бизнеса и домакинствата, което води и до загуба 
на конкурентно предимство. В резултат на това се появяват нови „социални сделки“, които целят запазване на 
конкурентоспособността на икономиките. Два от по-интересните примери са: 
Франция – благодарение на държавните инвестиции в ядрена енергия, които вече са се изплатили, държавата организира 
търгове, на квотен принцип, за част от капацитета на тези централи, които се предлага на цени, под борсовите;  
Германия – основният дял от допълнителните разходи за изграждане и експлоатация на енергия от алтернативни 
източници се прехвърля върху домакинствата, което позволява на бизнеса да запази своята конкурентоспособност; от своя 
страна, бизнесът се ангажира с нови инвестиции, увеличаване на заетостта и възнагражденията. 
Промяна в енергийния микс води до промяна в структурата на икономиката 
С увеличаването на разходите в една икономика – данъци, заплати, земя и машини и др. – някои производства стават 
неконкурентоспособни. Сходен ефект има и промяната в енергийната политика, която води до повишаване на разходите 
за енергия, но тя има непропорционално по-голямо влияние върху бизнеси, чиито производства използват голям дял 
енергия. В резултат на всичко това, част от производствата започват да се „изнасят“ на изток, където енергията все още е 
по-евтина, а разходите за труд са значително по-ниски. Екстремният вариант на този феномен е т.нар. въглеродно изтичане 
– аутсорсинг на производствени процеси извън ЕС, където разходите за енергия са значително по-ниски заради по-ниските 
екологични стандарти, пред които са изправени енергийните дружества там. 
Този процес, както видяхме през последните две години, не може да продължава до безкрай, защото с увеличаване на 
дела на изнесените производства, както и разстоянието, което продуктите и стоките пътуват до крайната си дестинация, 
създава рискове от нарушаване на веригите на доставка. Това се видя след аварията във Фукушима, когато се оказа, че в 
региона работят ключови производители на автомобилна електроника; по време на COVID пандемията се оказа, че много 
производства са зависими от няколко компании в Китай; недостигът на чипове след пандемията – производителите не 
смогват на високото търсене и т.н. С други думи, аутсорсинг на неконкурентни производства, в резултат на по-високите 
енергийни разходи, е възможно решение, но то има естествени ограничения. 
Енергийна бедност 
Каквото и да се случва обаче едно нещо е сигурно – енергийните цени се увеличиха значително през последната година и 
скоро няма да се върнат на нивата, които наблюдавахме през 2018-2019 г. Това естествено повдига и въпросът за 
енергийната бедност, тъй като дори той да не е бил на дневен ред преди две години, със сигурност стои като такъв днес 
след рязкото увеличение на цените на природния газ, въглищата, дървесината и на много места, но не и в България, на 
електрическата енергия. Новата социална сделка, по примера на Германия и Франция, едва ли ще успее да компенсира 
това увеличение, което означава, че ще трябва да се търсят алтернативни решения. В България ситуацията е още по-
сложна, защото все още няма дефиниция за енергийна бедност, няма изследвания дали енергийната бедност е различна 
от доходната бедност и ако да, какъв е нейният обхват и дълбочина, няма дефиниция на енергийно уязвимите 
потребители, които са съвсем отделна категория и т.н. 
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И докато липсват дефиниции, необходимостта от подпомагане на тези групи отдавна чука на вратата, а правителствата 
обикновено се пускат по пистата с най-ниско съпротивления – или ниски цени за всички, или еднакви помощи за всички. 
Това че едни нямат нужда от подпомагане, а други имат нужда от по-голяма помощ, не е толкова съществено; важното е 
да се каже, че се прави нещо. 
Енергийният преход е лесен, когато цените са ниски 
Резултатът от дългогодишната енергийна политика, насочена към осигуряване на сигурна, изобилна и евтина енергия 
правят енергийния преход сравнително лесен. Това обаче е до време, защото отказът от евтини въглища, увеличаващата 
се зависимост от внос на природен газ (90% от вътрешното потребление в ЕС) и увеличаващия се дял на ВЕИ в 
електроенергийния микс създават реални рискове за системата. Това се видя през 2021 г., когато производството на ел. 
енергия в ЕС от вятър намалява и автоматично се увеличава производството от ТЕЦ на природен газ. Да, обаче голямата 
зависимост от внос води и до увеличение на цената му, а то, от своя страна – до увеличение на производството от ТЕЦ на 
въглища. 
През миналата година имаме климатични фактори, които водят до енергиен дефицит. Тази година имаме политически 
фактори, които правят същото. Години наред се спекулира дали избраният подход за енергиен преход не създава сериозни 
рискове пред дейността на енергийната система. Днес отговорът трябва да е кристално ясен – подход, който разчита в 
голяма степен на променливи фактори, не може да бъде устойчив, независимо дали става въпрос за климат, един голям 
доставчик, който може да прави каквото си иска, или множество по-малки доставчици, които осигуряват почти цялото 
вътрешно потребление. 
Разбира се, това не означава да се откажем изцяло от идеята за енергиен преход, а по-скоро да оценим новите развития, 
да изберем нов път и да променим темпото, така че да не си създаваме излишни рискове към постигане на целта. Казано 
по-просто – в условия на енергиен дефицит, не само в ЕС, но и в цял свят, който се очаква да продължи няколко години, не 
е особено далновидно отделни страни да се лишават от един или друг източник на енергия. Напротив, в краткосрочен 
план, където е възможно, трябва да се търсят възможности за заместване на липсващите енергийни източници, а в 
дългосрочен план – да се създаде възможност за конкуренция между различните технологии, които могат да постигнат 
енергийните и климатични цели. Няма смисъл a priori да се избират технологичните победители, вместо да се зададе ясна 
рамка и да оставите частният сектор да прави това, което прави най-добре – да намери най-ефективното решения на най-
ниската цена. Няма и смисъл да се залагат нереалистични цели за висок дял на алтернативните енергийни източници, 
когато технологията не е достатъчно развита (все още е скъпа) и не е достатъчно надеждна (продължава да разчита в 
голяма степен на допълваща роля от конвенционални източници). 
 
√ Повишение с 1.7 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 786.30 лв. за MWh с ден за доставка 26 
август 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 786.30 лв. за MWh с ден за доставка 26 август 2022 г. и обем от 80 679.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 1.7 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 811.80 лв. за MWh, при количество от 41 560.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (39118.20 MWh) е на цена от 760.81 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 329.3 лв. за MWh и количество от 3119.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 12 часа – 329.21 лв. за MWh (3606.1 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1547.06 лв. за 
MWh (при количество от 3022.7 MWh).Изключително висока и е постигнатата цена за 21 часа – 1525.08 лв. за MWh (обем 
от 3099.9 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 1181.01 лв. за MWh при количество от 3133.6 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 772.98 лв. (395.22 евро) за MWh за 25 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 26 август 2022 г. се повишава до 786.30 лв. за MWh ( ръст с 1.7 %) по данни на БНЕБ или 402.03 евро за MWh. 
За сравнение ценовите нива на останалите европейски електроенергийни борси се покачват до и над 700 евро за MWh 
като Франция например достигат до 706.32 евро за MWh, а в Германия – 699.44 евро за MWh. Още по-висока е цената на 
съседната румънска OPCOM – 709.13 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 25 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 2 332.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 683.69 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     36,57%    2102.42 
Кондензационни ТЕЦ   38,66%    2222.79 
Топлофикационни ТЕЦ   2,66%    152.96 
Заводски ТЕЦ    1,25%    71.6 
ВЕЦ     0,17%    9.54 
Малки ВЕЦ    2,70%    155.24 
ВяЕЦ     7,76%    446.25 

https://ibex.bg/
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ФЕЦ     9,68%    556.41 
Био ЕЦ      0,55%     31.9 
Товар на РБ         4164.55 
 
√ Рекордно високи цени по борси в Европа, България остава сред страните с най-евтина електроенергия 
Румънската OPCOM затвори при цена от 709,13 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 402,93 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 709,13 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 26 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 750,29 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
667,98 евро/мвтч. Най-високата цена от 799,71 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 569,21 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 68 663,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 26 август ще бъде 402,93 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 136,34 гвтч. Максималната цена ще бъде 791,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 12 ч и тя ще бъде 168,32 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 26 август е 708,98 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 750,00 евро/мвтч. Най-високата цена от 803,04 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч 
тя ще бъде 569,21 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 55 476,2 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 26 август на Словашката енергийна борса е 708,84 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 803,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 569,21 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 703,26 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и тя 
ще е 803,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 569,21 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 26 август е 707,23 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
746,56 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 41 733,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 802,99 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 5 ч и тя ще бъде 569,21 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 699,44 евро/мвтч на 26 август. Пиковата цена  ще бъде 731,01 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 448 394,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 802,99 евро/мвтч. В 5 ч се очаква и най-ниската цена от 569,21 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар също остава с високи цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 26 август 
средната базова цена за страната е 718,71 евро/мвтч. 
 
√ С лек превес на печелившите акции затвориха пазарите в Западна Европа в четвъртък 
С най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-силно понижение приключи втори пореден ден 
испанският IBEX 35 
След като стартираха с ясно изразен възходящ тренд, следобед някои от фодовите борси се оцветиха в червена и в крайна 
сметка търговията на пазарите на акции в Западна Европа затвориха с превес на печелившите индикатори. Под зоркия 
поглед на инвеститорите бяха последните статистически данни и финални отчети на компаниите, в очакване на годишната 
конференция на Федералния резерв на САЩ (Фед) в Джаксън Хоул, която започва на 25 август. 
Бизнес нагласите в Германия се влошиха през август до ново най-ниско ниво от повече от две години насам, тъй като 
високите енергийни цени и заплахата от недостиг на природен газ продължават да бъдат голям повод за безпокойство в 
германската икономика. Индексът на института Ifo, базиран на месечно проучване сред около 9 хиляди компании и 
определящ нивото на бизнес климата в Германия, се понижи през август до 88.5 пункта от 88.7 пункта през юли. Това е 
най-ниското ниво на индекса от юни 2020 г. насам, но при осредните очаквания за доста по-агресивен негов спад към 86.8 
пункта. 
Индексът на текущата икономическа ситуация отслабна през август до 97.5 пункта от 97.7 през предходния месец, докато 
индексът, определящ очакванията на компаниите в бъдеще се понижи до 80.3 пункта от 80.4 пункта през юли. 
В същото време, според данните на германската федерална статистика Destatis, икономиката на Германия е нараснала 
слабо през второто тримесечие на 2022 г. благодарение на държавните и на разходите на домакинствата, което обаче 
беше достатъчно за нейното завръщане към нивото от последното тримесечие на 2019 г. - точно преди началото на 
коронавирусната пандемията и последвалата я икономическа криза, показват слабо ревизирани във възходяща посока. 
БВП е нараснал през периода април - юни с 0.1% спрямо първите три месеца на 2022 г., когато се повиши с 0.8%. На годишна 
база, спрямо второто тримесечие на миналата година, БВП на Германия е нараснал с 1.7%, докато експресната оценка на 
Destatis беше за повишение с 1.4%, след като в началото на годината се разшири с 3.6 на сто. 
Индексът на бизнес доверието във Франция падна до 104 пункта през август от 106 пункта месец по-рано, според 
Националната статистическа служба на страната Insee. Прогнозата на анализаторите, анкетирани от „Ройтерс“, очакваха 
105 пункта. 
Пазарните участници във Великобритания също са притеснени от прогнозата на Банката на Англия (Boe), че британската 
икономика ще изпадне в рецесия по-късно тази година, тъй като растящите сметки за енергия спомагат да те увеличи 
инфлацията до двуцифрени числа, след като за юли достигна 10.1%, което е нов 40-годишен връх. 
Годишната конференция на Фед ще бъде открита днес, след като затворят борсите в Западна Европа, като председателят 
Джеръм Пауъл трябва да произнесе реч в петък. Инвеститорите ще се вслушват в информация относно траекторията на 
паричното затягане на централната банка, тъй като има надежди, че може да овладее инфлацията и затова е важно да 
получат информация дали се очертава намаления на лихвените проценти по време на заседанието  на Фед през 
септември. 
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„Пауъл вероятно ще подчертае, че политиката все още има да извърви дълъг път, преди Фед да се почувства комфортно, 
че решително обърна ъгъла към възстановяване на ценовата стабилност. Това е важно, тъй като напоследък пазарът се 
държеше така, сякаш Фед се е отклонил от ястребовата си позиция“, каза Люк Бартоломю, старши икономист в Abrdn, за 
CNBC. 
По неговите думи, е трудно да се повярва, че ръководството на Фед е доволно от факта, че финансовите условия са станали 
много по-приемливи, затова най-вероятно Пауъл ще използва тази реч като възможност да се противопостави на това по-
гълъбово тълкуване на политиката на Фед, което се появи наскоро. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се повиши с 0.7%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-висок ръст беше германският DAX (+0.76%), следван от испанския IBEX 35 (+0.73%), британския 
FTSE 100 (+0.71%), френския CAC 40 (+0.63%) и италианския FTSE MIB (+0.52%). Следобед настъпи промяна за някои от 
националните индикатори, които затвориха на червена територия, но като цяло преобладаваха печелившите акции. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-силно понижение 
приключи втори пореден ден испанският IBEX 35. 
След като до обед акциите на швейцарската фармацевтична компания Novartis AG поскъпваха, следобед трендът се 
обърна и затвориха със спад от 0.75%, сред като компанията обяви, че планира да отдели подразделението за генерични 
лекарства на Sandoz и да листне акциите на новото дружество на Швейцарската фондова борса в Цюрих. 
Книжата на германската енергийна RWE AG се повишиха с 0.32% на борсата във Франкфурт. Компанията обяви, ме купува 
полския производител на соларни панели Alpha Solar като част от стратегия за укрепване на бизнеса си с възобновяема 
енергия в Централна Европа. 
Сред лидерите на растеж в състава на Stoxx 600 са акциите на датския производител на диагностично оборудване Ambu 
A/S (+8.22%), на шведската петролна и газова Orron Energy AB (+7.53%) и на полската IT компания Allegro.eu S.A. (+3.20%). 
На върха на Stoxx 600, обаче, се изкачиха акциите на листнатата в Лондон петролна и газова компания Harbour Energy, 
които се повишиха с 10.01%, след като отчете силни печалби за първото полугодие и обяви, че ще повиши обема на 
обратното изкупуване на акции до 300 милиона долара. 
Цената на книжата на норвежката Air Shuttle спадна със 7.20% след неблагоприятните финансови резултати за второто 
тримесечие. 
Сред губещите е и финландската компания за комунални услуги Fortum, книжата на която се понижиха с 1.72%, след като 
отчете нетна загуба за второто тримесечие от 7.4 милиарда евро (7.4 милиарда долара), най-вече заради загубите на 
германския си филиал Uniper (-7.78%). 
На дъното на Stoxx 600 слязоха акциите на шведската компания за лъчетерапия Elekta, които се понижиха с 8.92%, след 
като отчете спад на тримесечната печалба. 
 
√ В следващите десетилетия средният въглероден отпечатък по света трябва да спадне от 8 на 2 тона на човек годишно  
Каквo е климатична сянка и каква е разликата с личния ни въглероден отпечатък? 
По последни данни, в следващите десетилетия средният въглероден отпечатък по света трябва да спадне от 8 на 2 тона на 
човек годишно, за да се избегне повишаване на температурата с 2℃. Според експерти подобни мащабни промени обаче 
не биха се повлияли от индивидуални действия, ако корпорации и правителства не се включат активно в промяна на 
политики и регулации на глобално ниво. Притеснителна е статистиката по отношение на 100-те компании, отговорни за ¾ 
от емисиите парникови газове. Експерти сочат, че ако добивът на гориво от компании като “Сауди Арамко”, “Ексон Мобил” 
и “Газпром” продължи с темп както от 1988 г. насам, до края на века температурите ще се повишат с 4℃. 
Това посочва в анализ за climateka.bg Елица Станева-Бритън е част от авторския екип на Климатека, тя е психолог по 
образование, завършила е бакалавърска степен в СУ „Св. Климент Охридски” и магистратура в Мюнхенския университет 
“Лудвиг Максимилиан”. Научните ѝ интереси са в сферата на екологията и са свързани с ефекта на климатичните промени 
върху психологията на хората и концепцията за климатична справедливост. Интересува се от екологично градинарство, 
спелеология и подпомагане на връзката на децата със Земята. 
Както пресмятаме колко вода използваме, как сушим дрехите си и колко боклук рециклираме, трябва да се фокусираме и 
върху по-общи идеи: за кого гласуваме, къде работим, как образоваме децата си. 
От бърза мода до консумация на червено месо, много хора са запознати с въглеродния отпечатък, който оставят върху 
света, както и с пагубното влияние на парниковите газове върху атмосферата и климатичните промени. Интересно е, че 
въглеродният отпечатък по света средно се равнява на 4 тона на човек за една година, като в България той е 8 тона. За да 
се намалят покачванията на температурите с под 2℃, този въглероден отпечатък трябва да се намали до 2 тона в 
следващите няколко десетилетия. За жалост, експерти споделят, че никакво количество рециклирана хартия на 
индивидуално ниво не би довело до такъв спад, ако корпорации и правителства не вземат мерки на глобално ниво. Ето 

https://www.climateka.bg/klimatichna-syanka/
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защо и много хора започват да говорят не само за въглероден отпечатък, но и за климатична сянка или за онези невидими 
и трудни за изчисление дейности, без които преходът към въглеродно неутрална икономика би бил невъзможен. 
Etiam capillus unus habet umbram suam. Дори и един косъм има сянка. 
Тази латинска сентенция, завещана ни от древноримския поет Публий Сир, ни напомня, че и най-малките неща хвърлят 
тъмна сянка върху живота ни. Често тази сянка засенчва отпечатъка, който оставяме в житейския си път, а и често тя 
омаловажава индивидуалните ни действия в борбата с климатичните промени. Интересно е, че по отношение на 
климатичните промени в резултат от повишаващите се емисии парникови газове, климатичната сянка и въглеродният 
отпечатък са две взаимосвързани идеи.  
Въглеродният отпечатък е термин, който се свързва с изчисляването на общия дял човешка дейност, която води до високи 
емисии парникови газове. Сред вредните парниковите газове попадат въглероден диоксид, азотен оксид, метан и 
флуорирани газове, като количеството вредни парникови газове се изчислява спрямо въглеродния диоксид. Много 
индивидуални действия и корпоративни мерки са насочени именно към намаляване на въглеродния отпечатък.  
Част от нужната промяна включва и друг съществен елемент обаче: освен върху глобалния въглероден отпечатък, човек 
трябва да се фокусира и преразгледа мащаба на климатичната сянка, която хвърля върху Земята.  
Каква е връзката на емисиите парникови газове и икономическата ситуация на глобално ниво? 
Според научни данни, вредните емисии парникови газове са достигнали неотчитани до момента високи стойности. 
Емисиите въглерод, например, са се покачили с 6% и са достигнали до 36,3 милиарда вследствие на Ковид-19 пандемията, 
главно поради усилията на държавите по света да възвърнат икономическата си стабилност. 
 

 
Фигура 1: Вредни въглеродни емисии в следствие на индустриални процеси за периода 1900 – 2021 г. Източник: IEA 

 
Наред с увеличените количества метан и диазотен оксид, емисиите въглероден диоксид, нараснали вследствие на 
енергийните нужни по света, са достигнали пик още през 2021 г. Тук трябва да бъде отбелязано, че добивът на въглища е 
виновен за 40% от вредните емисии парникови газове, като Китай е една от главните държави отговорни за това. 
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Фигура 2: Годишни емисии парникови газове. Източник: Research Gate 

 
Дали въглеродният отпечатък на личностно ниво е най-важният критерий при борбата с климатичните промени? 
Интересно е, че въпреки научните данни за повишаването на емисиите въглерод и научния консенсус по въпроса с 
климатичните промени и различните стратегии и нововъведения, които могат да намалят въглеродния отпечатък на 
глобално ниво, повечето маркетинг стратегии в сферата са насочени към индивида и неговите решения в личностни 
сфери като пътувания, рециклиране, консумация на енергия, месо и др. С други думи, въглеродният отпечатък на 
индивидуално ниво се превръща във фокус на вниманието. 
Да, не можем да отречем, че консумацията на червено месо оказва влияние върху околната среда, като производството 
на говеждо, което допринася само за 18% от калориите, заема 83% от земеделските земи в света. Не можем да игнорираме 
обаче и факта, че според научни данни световни компании са тези, които всъщност играят решаваща роля. 
 

 
Фигура 3: Годишни емисии парникови газове по сектор. Източник: Our World In Data 
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Въпреки това отговорността бива постоянно насочвана към индивида, насаждайки чувство на вина, което от своя страна 
може да доведе до тревожност и психични проблеми. Поради тази причина много хора разглеждат идеята за личностния 
въглероден отпечатък като част от грийнуошинг маркетинг кампаниите на големи корпорации. Подобни кампании често 
прехвърлят вината върху индивидуалните потребители или целят да комерсиализират “зелени” продукти, маскирайки 
негативното влияние, което те самите имат върху околната среда. Тук не е изненадващо, че първата организация, която 
популяризира термина въглероден отпечатък през 2004 г. и въвежда калкулатор за измерване на индивидуалните стъпки 
с цел намаляване на този отпечатък е “Би Пи” (известен в миналото като “Бритиш Петролиум”), един от главните 
замърсители на околната среда, отговорен за разлива на петрол в Мексиканския залив през 2010 г. Ето защо много често 
хората питат къде е отговорността на правителствата и дали въглеродният отпечатък на личностно ниво е единственият 
фактор за борба с климатичните промени. 
Какво представлява климатичната сянка и каква е нейната роля в борбата с климатичните промени? 
Поради мащаба на проблема, напоследък започва да се говори не само за въглероден отпечатък, но и за климатична сянка. 
Какво означава това понятие? Представете си следното: един човек лети по работа два пъти в месеца, а друг ходи пеша до 
офиса си. Бихме обвинили първия в безотговорно отношение, нали? Когато този, който лети, обаче пътува, за да представи 
научни данни на конференции за климатичните промени, а този, който ходи пеша, работи за маркетинг агенция, 
промотираща нефтена компания, тогава отношението ни за това кой има по-голямо негативно влияние върху  климата би 
се променило. 
Ето така климатичната сянка е базирана не само на измеримите мерки, които въглеродният отпечатък покрива, но и на 
реални действия и идеи, които хвърлят светлина върху климатичните промени и имат позитивно влияние върху хората и 
тяхното отношение по темата. 
Именно в това се определя климатичната ни сянка: в тези невидими и трудни за изчисляване дейности, които въпреки 
всичко биха насочили вниманието на хората към климатичните промени и подбудили към активизъм. Вземете за пример 
движението  Fridays for Future (Петъци за бъдеще) водено от Грета Тунберг. Философията му е да подтиква към активизъм 
и да насочи вниманието към нуждата от отговорност на корпоративно и глобално ниво. Благодарение на това движение, 
днес все повече хора се интересуват от проблема и полагат реални действия за решаването му. Представете си, ако вместо 
това, Грета се занимаваше само с рециклиране на кофички от кисело мляко. И докато активизмът в сферата е от 
изключително значение, тук трябва да отбележим, че климатичната ни сянка покрива множество значими дейности, 
включително дали работим за компания с устойчиви практики, дали участваме в природозащитни инициативи, дали 
споделяме достоверна информация в социалните ни канали и прочие. 
Така и ние, когато калкулираме колко вода използваме, как сушим дрехите си и колко боклук рециклираме, трябва да се 
фокусираме не само върху тези си действия, но и върху по-общи идеи: за кого гласуваме, къде работим, как образоваме 
децата си. Сянката ни е сбор от това, което консумираме, какви избори правим и в каква посока сме насочили вниманието 
си. Но дори да говорим за климата с близките ни е едно добро начало.  
В крайна сметка, терминът климатична сянка обхваща не само въглеродния ни отпечатък, но и множество трудни за 
категоризиране и изчисляване действия на индивидуално ниво, без които преходът към въглеродно неутрална икономика 
би бил невъзможен. 
Концепцията за климатична сянка е важна и поради друга причина: не всеки е привилегирован да намали своя въглероден 
отпечатък върху Земята. Колко могат да си позволят електрическа кола, особено в незападните общества? Тук трябва да 
мислим за понятия като климатична справедливост и приемственост или за това как действията ни се коренят в тези на 
хората преди нас и около нас. 
Идеята за климатичната сянка и ситуацията в България 
България не е изключение от общата картина. Според Евростат, държавата ни записва увеличение на емисиите въглероден 
диоксид през 2021 г. На годишна база емисиите се увеличават с почти 23%. 
 

 
Фигура 4: Емисии парникови газове за третото тримесечие на 2021 г. Източник: Евростат 
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Специфичен проблем у нас представлява начинът на живот на част от ромското население, за което екологичните и 
икономически предизвикателства са взаимосвързани проблеми, защото хората  живеят под прага на бедността. 
Положителното все пак е, че младите хора у нас все повече се интересуват от климатичната си сянка и наблягат върху 
нуждата от общи действия и холистичен подход, според U-Report Bulgaria. Например, 20,3% от младите българи споделят, 
че с цел по-висока подкрепа на зелената политика в България е нужна по-голяма информираност, а 32,6% споделят, че за 
да се включат и те в овладяването на климатичните промени, е нужно увеличаване на зелените работни места, фактори, 
които идеята за климатичната сянка засяга. 
 

 
Фигура 5: Изследване на нагласите спрямо климата и нужните действия в България. Източник: UReport  
 
Тези тенденции в България съвпадат с подобни разбирания на глобално ниво, тъй като младите по света също споделят за 
нуждата от подобни общи действия, зелени работни места и информираност по отношение на зеления преход. Интересно 
е да отбележим, че все повече компании започват да отговарят на тези нужди и набират екологични данни, базирани на 
научни цели с цел постигане на нулев въглероден отпечатък, процес познат като въглеродно счетоводство. Нека да не 
забравяме, че корпорациите са съставени от индивиди, чиито индивидуални действия биха довели до глобални промени. 
В крайна сметка за ефективното прилагане на Парижкото споразумение, за намаляването на екстремни 
явления, конфликти, суша, глад, а и за постигането на устойчиво развитие се изискват реални действия и общ холистичен 
подход между поколения, лидери и социални модели, в който всеки да поеме отговорност за околната средата и 
обществото като едно цяло — реални действия, които не трябва да бъдат затъмнени от климатичната ни сянка. 
 
Мениджър 
 
√ Еврозоната вече е в рецесия, смятат от UBS 
Еврозоната вече е навлязла в „плитка“ рецесия, предизвикана от нарастващите цени на енергията. Това заявиха 
икономисти от UBS Group, цитирани от Блумбърг.   
Според тях рецесията ще продължи до края на годината. 
Икономиката на  19-членния валутен блок ще се свие с 0,1% през третото тримесечие и 0,2% през четвъртото, прогнозират 
анализаторите в доклад за клиенти на финансовата институция. 
Въпреки това те повишиха прогнозата си за цялата година на фона на силното икономическо представяне през трите 
месеца до юни. Прогнозата за 2023 г. обаче бе понижена, като сега се очаква растеж от 0,8%, вместо 1,2%. 
„В светлината на по-нататъшните значителни увеличения на цените на енергията, които оказват допълнителен натиск 
върху потреблението на домакинствата и фиксираните инвестиции, сега очакваме еврозоната да претърпи техническа 
рецесия“, посочват икономическите анализатори на банката. 
В основата на прогнозата на UBS е виждането, че цените на природния газ ще се покачат още, но няма да има сериозен 
недостиг. Ако се стигне до въвеждане на лимити при ползването му „икономическите щети вероятно ще бъдат много по-
големи“, посочват UBS. 
Мрачната прогноза идва на фона на данните за влошаване на бизнес нагласите в Германия, както проучванията от тази 
седмица на S&P Global, показващи свиване на активността в еврозоната за втори пореден месец. 
Икономистите от Morgan Stanley вече също са все по-песимистично настроени, прогнозирайки по-дълбоко свиване на 
еврозоната от преди, което ще започне през четвъртото тримесечие. 
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„Виждаме по-дълготрайно въздействие на тази енергийна криза през следващата година, тъй като очакваме по-високите 
цени и несигурността относно доставките на енергия да продължат и през зимата на 2023-24 г.“, коментират анализатори, 
водени от Йенс Айзеншмид. „Въпреки това не всичко е мрачно и ние все още смятаме, че възстановяването ще последва 
този слаб период, като то ще бъде водено от повишаване на частните и публичните инвестиции“, добавят те. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на признаци за подобряване на търсенето на горива 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък на фона на признаци за подобряване на търсенето на горива, 
предаде Ройтерс. 
Печалбите обаче бяха ограничени, тъй като пазарът чака от председателя на Федералния резерв на САЩ относно 
перспективите за повишаване на лихвите в реч по-късно през деня. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,79 долара, или 0,80%, до 100,1 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,80 долара, или 0,86%, до 93,32 долара за барел. Двата сорта поевтиняха 
с около 2 долара в четвъртък. 
Въпреки несигурността относно темповете на повишаване на лихвените проценти в Съединените щати с цел справяне с 
растящата инфлация, притесненията относно унищожаването на търсенето на петрол намаляха тази седмица, поставяйки 
петролните еталони напът към седмичен ръст от около 3%. 
Анализаторите на ANZ Research заявиха, че коментарите на някои служители на централната банка на САЩ преди речта на 
председателя Джеръм Пауъл в петък са хвърлили сянка върху икономическата среда. 
„Въпреки това се появяват признаци на силно търсене“, посочиха анализаторите на ANZ Research в бележка, цитирайки 
данни за ръст на пътния трафик. 
„Последните данни за индекса на задръстванията от TomTom показват, че нивата на трафик в Азиатско-тихоокеанския 
регион, Европа и Северна Америка отбелязват силен седмичен ръст през седмицата до 24 август.“ 
Нивата на задръстванията в Китай също се възстановиха, казват от ANZ, цитирайки данни на Baidu. 
Перспективата Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) да ограничи добива, за да компенсира 
увеличаването на производството от Иран, също подкрепи цените. 
Според източници на Ройтерс потенциалните съкращения на производството на ОПЕК+, обсъдени тази седмица от 
Саудитска Арабия, вероятно ще съвпаднат с връщането на Иран на петролните пазари, ако страната сключи ядрена сделка 
със Запада. 
„Пазарите на суров петрол може да продължат да намират подкрепа“, каза Тина Тенг, анализатор в CMC Markets, тъй като 
картелът за доставки сигнализира, че ще намали производството, ако цените на петрола отслабнат. 
Техеран преразглежда отговора на Вашингтон на изготвеното от Европейския съюз окончателно предложение за 
съживяване на ядрена сделка, като ЕС очаква отговор скоро. Не е ясно обаче колко бързо ще се възобнови износът на 
ирански петрол, ако бъде постигнато споразумение. 
Ако санкциите срещу Иран бъдат премахнати, на Техеран може да му отнеме около година и половина, за да достигне 
пълния си капацитет от 4 милиона барела на ден, което е с 1,4 милиона барела повече от сегашния му добив. 
 
Cross.bg 
 
√ Христов: До дни очакваме отговор от “Газпром” за възобновяване на преговорите 
Активни разговор с "Газпром" все още няма, но служебното правителство е изпратило информация, че има готовност за 
възобновяване на преговорите. Това каза служебният енергиен министър Росен Христов в студиото на "Здравей, 
България". Той поясни, че отговор от руския доставчик очакват днес или най-късно в понеделник следващата седмица. 
"Казахме им, че сме готови да възобновим преговорите по договора и че имаме предложения по редица изменения, които 
биха го оптимизирали", каза още Христов. 
Сред предложенията на служебния кабинет е удължаване на периода за взимане на оставащите количества газ. "Няма как 
да изразходим количествата газ по този договор", категоричен е енергийният министър, затова предложението им е те да 
бъдат приемани и през 2023 г. Той поясни, че разговори за възобновяване на договора няма да има. "Говорим само за 
стария договор", заяви Христов. 
 
√ Шефът на „Гранична полиция”: Трябват по-строги мерки срещу каналджиите 
Трябва да има по-строги мерки срещу каналджийството. Вече сме предлагали такива, ще ги предложим и на следващия 
парламент. Това заяви в ефира на „Здравей, България” директорът на „Гранична полиция” комисар Росица Димитрова. 
Тя увери, че и към момента се прави всичко възможно за осигуряване на границите ни предвид засиления мигрантски 
натиск. Имало подсилване на системите, започва и използването на дронове за превенция на миграцията. „На 17 август 
Министерският съвет отпусна 1,5 млн. лв. за ремонт на оградата по границата ни с Турция и пътищата в района. Работим 
съвместно и с Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex”, каза още ком. Димитрова. 
Тя призна, че до нея са стигали сигнали за униформени, замесени в трафик на мигранти и те веднага са предавани на 
Дирекция „Вътрешна сигурност” за разследване. „Трябва да отбележим, че в „Гранична полиция” има много честни и 
достойни хора, които работят денонощно при тежки условия”, отбеляза още ком. Димитрова. 
 
√ Вигенин: "Газпром" трябва да си изпълни договора с България 
Към момента виждаме, че нямаме реалистична алтернатива, която да гарантира сигурни доставки на газ на приемлива 
цена е нормално да заявим, че трябва да се обърнем към “Газпром експорт”, за да си изпълнят ангажиментите, каквито 
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имат по договора с България”, каза заместник-председателят на БСП Кристиан Вигенин в сутрешния блок на BTV “Тази 
сутрин”. 
Енергетиката е ключов елемент, ако няма газ хората ще стоят на студено. Вероятно някои напълно ще затворят 
предприятията си или ще намаляват обема на дейността си. Хората ще останат без работа. Това са последиците, ако ние 
не си гарантираме нужните количества природен газ, така че наистина това е най-сериозният проблем в момента и той 
трябва да бъде решен. Има стъпки, които могат да се извървят. Правителството трябва да свърши тази работа, обясни той. 
Според Вигенин проблемът с газа и енергетиката е основен, защото към днешна дата нямаме достатъчно гарантирани 
количества газ, които да покрият нуждите на страната до края на годината. Той уточни, че не се говори за нов договор, това 
твърде силно се политизира и идеологизира. 
Призоваваме да бъдем прагматични, защото ако не бъдем прагматични, ще страдат хората. Политическите лидери, които 
се опитват да късат ризи и да обясняват каква драма ще настане, ако България внесе руски газ, добави Вигенин. 
Според него трябва да се остави настрана идеологията и геополитиката, а да се реши един реален въпрос. 
Има съмнения за корупция в МВР, но тя едва ли е на високите равнища. Смятам, че Министерство на вътрешните работи 
има капацитета да се справи с възпирането на мигрантите. Според него няма системен проблем. 
Истината е, че още предишните месеци имаше индикация, че ще се засили мигрантският натиск в Европейския съюз. Струва 
ми се, че сега е моментът правителството да направи един пълен преглед на това какъв е проблемът, добави Вигенин. 
Представителят на левицата коментира и конфликта между президента Румен Радев и лидера на БСП Корнелия Нинова за 
предстоящата изборна кампания. 
Това не е някакъв персонален конфликт. Прави се опит да се персонализира, за да изглежда по-прост и по-лесен. Аз 
смятам, че първите дни на служебното правителство дадоха за мен един ненужен сигнал, че чрез служебния кабинет се 
прави опит да се кадрува или да се намесва президентската институция във вътрешните работи на БСП, каза той. 
Разбира се, когато атакуваш една партия е нормално е да започнеш с лидера. Партийните въпроси са работа на партията. 
В момента президентската институция чрез служебното правителство, което президентът е назначил, има далеч по-
сериозни проблеми за решаване, добави Вигенин. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Споровете Увеличава ли се мигрантският натиск по границата ни с Турция. Гост: Зам. главният секретар на МВР 
Станимир Станев; 

- Защо се стигна до тежкия инцидент с двама загинали полицаи и колко надеждна е охраната по българо-турската 
граница. Гост: Бившият вътрешен министър Бойко Рашков; 

- Опозицията с остри критики след случая в Бургас. За миграционния натиск, сигурността на границата и работата 
на МВР. Гост: Георг Георгиев от ГЕРБ; 

- При какви условия работят полицаите. Гост: Валентин Попов от полицейския синдикат; 
- Може ли решенията на ДКК да бъдат обявени за нищожни и защо шефове на ВМЗ - Сопот дават служебния 

министър на икономиката на прокурор. Гост: Министърът на икономиката Никола Стоянов; 
Нова телевизия,  „Здравей  България” 

- След трагедията в Бургас, при която загинаха двама полицаи в опит да спрат автобус с нелегални мигранти – има 
ли пробив в сигурността по границите ни и какви мерки ще предприеме държавата, за да се справи с трафика на 
хора. Гост: Директорът на „Гранична полиция” комисар Росица Димитрова; 

- Защо според служебния кабинет подновяването на преговорите с „Газпром“ е неизбежно и ще се стигне ли до 
енергийна криза през зимата. Гост: Министъра на енергетиката Росен Христов. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Държавата обяви война на каналджиите - праща армия на границата, укрепва оградата и търси трафиканти в 
бежанските центрове; 
в. Телеграф - Бежанците дали по €900 да се возят в рейса, убил полицаите; 
в. Труд - ДАНС иска смяна на IТ-експертите за машините; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 7 пъти повече нелегални мигранти хващат в страната, отколкото на границата; 
в. 24 часа - Близки на изгорелите в автобус 46 македонци съдят АПИ за € 750 000; 
в. 24 часа - Слаб интерес за ваучерите в туризма, предимно хотелите ги приемат; 
в. 24 часа - Нов завод за 900 млн. лв. в Северна България що прави иновативни строителни материали; 
в. Телеграф - Целта на кабинета: влизаме в Шенген през декември; 
в. Телеграф - Парното брани 20-те процента ДДС; 
в. Труд - Горивата продължават да поскъпват; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Мария Бояджийска, заместник-министър на околната среда и водите: България е една от страните в ЕС с най-
богато и съхранено биологично разнообразие; 
в. Телеграф - Бившият шеф на ГДБОП Светлин Кичиков: Граничари спят по колите, не им осугуряват стаи; 
в. Труд - Проф. Михаил Константинов пред "Труд": Фантомите в списъците за вота станаха 1,5 милиона; 
Водещи анализи 
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в. 24 часа - От година се знае за натиск по границата - нищо не се направи; 
в. Телеграф - Рашков превърна МВР в машина за репресии; 
в. Труд - Грешната дружба на ПП, БСП и съдружници; 
в. Сега - И "Промяната" омекна под натиска на "Газпром"; 
в. Сега - Половин България златна вода гази, жадна ходи. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 26 август 
София 

- От 10.00 часа служебното правителство ще проведе редовно заседание. 
- От 10.00 часа в Пресклуба на БТА, ще се състои пресконференция, на която ще бъдат представени дейностите по 

обособена позиция №2 по проект „Да опознаем другия“. Той е насочен към граждани на трети страни, които 
пребивават законно в Република България, включително лица, търсещи и получили международна закрила 
(ЛТМЗ и ЛПМЗ), както и към приемащото общество. По време на събитието ще бъде представен и сборник с 
лични истории. 

- От 12.00 часа Мая Манолова и членове на „Изправи се България“ ще направят акции пред Министерство на 
енергетиката, част от кампанията си АнтиСПЕКУЛА. 

- От 17.00 часа ще се проведе церемония по поднасяне на цветя на паметната плоча в градината пред Народния 
театър „Иван Вазов”, откъдето през 1895 г. е започнал първият организиран поход за изкачване на Черни връх. 
Там ще присъстват официални гости и медии. По-късно ще бъдат положени цветя и на скулптурния паметник на 
Алеко Константинов на бул. „Витоша” и НДК. 

*** 
Благоевград. 

- От 09.30 часа в зала „22- ри Септември“ ще се проведе редовна сесия на Общински съвет – Благоевград. 
- От 10.30 часа на строевия плац на 3-то бригадно командване в Благоевград ще се проведе тържествен ритуал по 

полагане на военна клетва от новоназначени военнослужещи. 
- От 18.00 часа в малка зала на Градска художествена галерия – Благоевград, Илияна Тошева ще представи своята 

самостоятелна изложба „Откровения – в търсене на вечното“. 
*** 
Варна. 

- От 17.30 часа на ул. „Дубровник“ 58, ще се състои официално откриване и освещаване на Диализен център 
"Хипократ". 

- От 18.30 часа пред Фестивален и конгресен център, ще бъде официално открит 30-тия Международния филмов 
фестивал "Любовта е лудост" 

- Варна/к.к. „Св. Св. Константин и Елена“: От 20.00 часа в Аквахаус Хотел & СПА, тераса на лоби бар ще се проведат 
винени дегустации, томбола със СПА терапии, поп-рок програма, със съдействието на Община Варна. 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа в сградата на Община град Добрич, гр. Добрич, ул. „България“ № 12, Бизнес зала на 1-ви етаж, ще 
се проведат консултациите за назначаване на съставите на секционните избирателни комисии за изборите за 
Народно събрание на 2 октомври.  

*** 
Видин. 

- От 11.00 часа, в залата на 6 ет. в сградата на общинската администрация кметът на Община Видин д-р Цветан 
Ценков ще проведе консултации с представителите на политическите партии и коалиции за определяне състава 
на секционните избирателни комисии (СИК) във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 2 
октомври 2022 г. 

*** 
Кюстендил. 

- От 10.30 часа в заседателната зала в сградата на Община Кюстендил ще се проведе обществено обсъждане на 
изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Кюстендил за 2021 година и 
състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 година. 

*** 
Разград. 

- От 09.30 часа, в зала 308 на Община Разград, ще се проведат консултациите за назначаване на съставите на 
секционните избирателни комисии за изборите за Народно събрание на 2 октомври. 

*** 
Сопот. 

- От 11.00 часа на площад „Иван Вазов“ в град Сопот ще се проведе тържествен ритуал по полагане на военна 
клетва на новопостъпилите военнослужещи в редиците на 61 Стрямска механизирана бригада. 

*** 
Стара Загора. 

- От 9.00 часа, в зала „П. Р. Славейков“ на Общинска администрация ще се проведе извънредно заседание на 
Общински съвет Стара Загора. 
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- От 10.00 часа, на Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“ ще се проведе тържествен ритуал по 
полагане на военна клетва от 28 новоназначени военнослужещи от гарнизоните Стара Загора, Хасково, Ямбол и 
Плевен. 

- От 10.00 до 12.30 часа в Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69 ще се проведат 
следните събития: Вълшебна библиотека. Програми: Нека ни е весело; Интерактивен магичен под - игри 
безкрай. Пожелах да представя; Четем книгата, гледаме филма; Арт работилничка „Сръчковци”. 

- От 18.00 часа във фоайето на сградата на Община Стара Загора ще бъде открита изложба, посветена на Шести 
международен арт симпозиум „Безгранично изкуство“. 

- Стара Загора./с. Еленино: От 18.00 часа на площада в с. Еленино ще бъдат отбелязани 95 години НЧ „Просвета – 
1927 г.“ с. Еленино. 

- От 20.00 часа в Културен център „Стара Загора“ ще се състои концерт на група БТР „Мюзикъл и рок“. 
- От 20.30 часа на сцената до клуб „Drums“ ще се състои концерт на старозагорската рок банда „Аудиосфера“- 

алтернативен рок и хард рок. 
*** 
Търговище. 

- От 10.30 часа на сцената в парка на село Голямо Соколово ще се проведе фестивал на традиционните детски 
игри „Незабравимите игри от раклата на баба“. 

*** 
Шумен. 

- От 09.30 часа в 363 в сградата на общинската администрация, кметът на община Шумен кани представители на 
политическите партии и коалиции да участват в консултации за определяне на съставите на секционните 
избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за народни представители в Народно събрание на 
Република България, насрочени на 2 октомври 2022 г. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 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 2020 г. 

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

