
1 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ На 31 август ще се изтегли жребият за парламентарните избори 
На 31 август от 10.30 часа ще се проведе жребий на номерата в бюлетината за гласуване в изборите за народни 
представители на 2 октомври 2022 г., обявиха от Централната избирателна комисия. 
Тогава ще бъде изтеглен и жребият на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции, в 
различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 
Тегленето на жребиите се извършва публично и ще се излъчва по БНТ и онлайн на сайта на ЦИК, като на него могат да 
присъстват по един представител на партия и двама представители на коалиция, регистрирани за участие в изборите за 
народни представители на 2 октомври 2022 г. 
 
√ Фандъкова: Отоплението на софиянци е гарантирано, количества газ ще има 
"Тази зима ще бъде особено трудна заради високия ръст на цените на всички енергоизточници. Отоплението на софиянци 
е гарантирано, количества газ ще има, въпросът е какви ще са цените", заяви в "Денят започва" кметът на София Йорданка 
Фандъкова. 
По думите ѝ "Топлофикация София" е обречена да трупа нови задължения в тази ситуация заради огромната разлика на 
цените, определени от КЕВР, на които "Топлофикация" купува газ. 
"Близо 300 лева на мегаватчас е цената, на която "Топлофикация" купува, а КЕВР е определил цената на която продава 
топлинната енергия и е заложил вътре цена на газа от 114 лева, това е огромна разлика. Ако се запази цената, която 
е в момента, до края на годината "Топлофикация" ще натрупа нови над 500 милиона задължения", допълни Йорданка 
Фандъкова. 
Тя беше категорична, че не може повече да се увеличава цената за гражданите. "Дългосрочното решение е модернизация 
на "Топлофикация", създадена е работна група", добави кметът на София. 
Според нея не се допуска смяна на собствеността на "Топлофикация" от публична - независимо дали ще бъде общинска 
или държавна, като не се предвижда приватизация. 
"Най-важното е строителството на нови мощности за производство на електроенергия. Разработва се открита 
процедура за намиране на външен инвеститор. "Топлофикация" е в регулаторен капан. Необходимо е изграждане на 
нова мрежа - инвестиции от около 800 милиона. Категорично не може да бъдат товарени повече гражданите и да 
бъдат увеличавани цените, както някои експерти говорят от 1 януари да бъдат отново увеличени цените. За мен 
това е неприемливо, защото и без това цените, които бяха определени от 1 юли, са вече доста високи за гражданите, 
те вече го усещат в сметките си за топлата вода", добави Йорданка Фандъкова. 
По думите ѝ трябва да бъдат предвидени компенсации за газа, не само за тока. 
"Трябва да се гарантира нормалната работа на училищата и детските градини, да не се допускат дървени ваканции", 
каза още Йорданка Фандъкова. 
Тя коментира и темата с мигрантите. Йорданка Фандъкова поясни, че няма извънреден натиск към града. 
"Има покачване на броя на мигрантите, минават транзитно през София. СДВР и Общинска полиция ще патрулират 
на най-рисковите места - Лъвов мост, площад "Бански", заяви Фандъкова. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Белгийският министър на енергетиката призова за замразяване на цените на газа 
Опасенията за тежка зима в Европа се увеличават - в пост в Туитър белгийският министър на енергетиката предупреди, че 
държавите на Стария континент ги очакват "между пет и десет ужасни зими", ако не се направи нещо за намаляването на 
цените на газа. 
Според Тине Ван дер Страте цените на синьото гориво трябва да бъдат замразени незабавно, а изкуствено създадената 
връзка между цените на газа и електричеството трябва да бъде прекратена. За това призова и австрийският канцлер Карл 
Нехамер. 
Статистиката показва, че цените на мегават час електроенергия във Франция и Германия са се увеличили десетократно за 
годината. Призивите към Брюксел да наложи таван на цените на газта и да премахне обвързването на цената на синьото 
гориво с тази на тока, се увеличават. Цените на енергоносителите тръгнаха рязко нагоре заради нахлуването на Русия в 
Украйна. 

https://bntnews.bg/news/fandakova-otoplenieto-na-sofiyanci-e-garantirano-kolichestva-gaz-shte-ima-1206000news.html


2 

 

Западните държави търсят алтернативни източници на руския газ и нефт, но това е процес и не може да се случи толкова 
бързо, обясняват експерти. Само до преди година ЕС получаваше 40% синьо гориво от Москва. Сега доставките му са силно 
ограничени. 
 
√ Мисия на МААЕ за поддръжка и подкрепа на АЕЦ "Запорожие" 
Екип на Международната агенция за атомна енергия пътува към атомната централа "Запорожие". В петък украинският 
президент Володимир Зеленски призова за изпращането на международни експерти възможно най-бързо поради 
опасения за ядрената безопасност. 
През последната седмица централата беше подложена на обстрел, за който Киев и Москва взаимно се обвиняват. 
Ядрената централа е окупирана от руски войски от началото на март, но в нея продължават да работят украински 
специалисти. 
Мисията на Международната агенция за атомна енергия се очаква да пристигне в Запорожката АЕЦ по-късно през 
седмицата, съобщи в Туитър генералният директор на агенцията Рафаел Гроси. 
"Този ден дойде. Мисията на МААЕ за поддръжка и подкрепа на АЕЦ "Запорожие" е на път. Трябва да защитим 
сигурността и безопасността на най-голямото в Украйна и в Европа ядрено съоръжение. Горд съм да водя тази мисия 
в АЕЦ "Запорожие" тази седмица", заяви Рафаел Гроси, генерален директор на МААЕ. 
Украинският първи дипломат Дмитро Кулеба припомни, че Киев настоява руските сили незабавно да се изтеглят от района 
на централата. 
"Очакваме от мисията да разкрие фактите за нарушаването на всички протоколи за ядрена безопасност. Знаем, че 
Русия поставя не само Украйна, но и целия свят под заплаха, на риск от ядрен инцидент", допълни Дмитро Кулеба, 
министър на външните работи на Украйна. 
Кремъл обяви, че има интерес от пристигането на международни експерти в Запорожие и призова международната 
общност да окаже натиск над украинските сили, за да се намали напрежението около централата. 
"Чакахме отдавна тази мисия. Намираме я за необходима. Продължаваме да вярваме, че всички държави трябва да 
упражнят натиск над Украйна да спре да застрашава европейския континент чрез обстрел на АЕЦ "Запорожие" и 
районите около нея", каза още Дмитрий Песков, говорител на Кремъл. 
Целта на мисията е да оцени щетите по централата, системите за сигурност и охрана, както и условията при които работи 
персоналът. 
Взаимните обвинения между Киев и Москва продължават. Руското министерство на отбраната съобщи, че е бил свален 
украински дрон, който се е опитвал да атакува Запорожката АЕЦ. Според кмета на Енергодар, близо до който се намира 
централата, през нощта районът е бил обстрелван от руските сили. На фона на опасенията от ядрен инцидент, като 
превантивна мярка на местните жители се раздават йодни таблетки. 
 
√ Екип на Международната агенция за атомна енергия пристигна в Украйна и е на път за АЕЦ "Запорожие" 
Екип на Международната агенция за атомна енергия пристигна в Украйна и е на път за АЕЦ "Запорожие". 
Мисията, която е начело с генералния директор на Агенцията Рафаело Гроси, трябва да направи оценка на щетите, 
нанесени на атомната централа след обстрела по нея, за който Киев и Москва взаимно се обвиняват. 
Ще бъдат проверени системите за сигурност и охрана, както и условията на труд. 
Нови сателитни снимки на американска технологична компания показват поражения по покрива на сграда в близост до 
няколко от ядрените реактори на Запорожката централа, както и пожари извън основните съоръжения. 
Същевременно Украйна заяви, че е започнала контраофанзива, за да си върне превзетите от руските сили южни райони. 
На свой ред руската армия твърди, че е отблъснала тези опити в Херсонска и Николаевска област. Тези изявления не са 
потвърдени от независим източник. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев е разговарял с азербайджанския си колега Илхам Алиев 
Президентът Румен Радев е обсъдил с президента на Азербайджан Илхам Алиев задълбочаване на двустранното 
сътрудничеството в енергетиката, икономиката и инвестициите, съобщава прессекретариатът на държавния глава. 
В телефонен разговор Радев е оценил високо ангажимента на Алиев за ползотворното партньорство по проекта за газовия 
интерконектор между България и Гърция. 
Двамата президенти са отбелязали, че в сектора на енергетиката потенциал за задълбочаване на сътрудничеството има не 
само при вноса на природен газ, но и за обмен в сферата на технологии, свързани с производството на зелен водород, 
както и на електричество. 
Като перспективни области за развитие на партньорството между България и Азербайджан били споменати още селското 
стопанство, иновациите, автомобилния сектор, културата и образованието. 
Президентът Румен Радев отново е поканил президентът на Азербайджан да посети страната ни. 
 
√ Онлайн информационен ден за бизнеса по Плана за възстановяване 
Повече от 1100 компании ще се включат в онлайн информационен ден по Плана за възстановяване и устойчивост. 
Събитието ще открият вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и растежа, Александър Пулев. 
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Онлайн информационният ден за възможностите за българския бизнес по Националния план за възстановяване и 
устойчивост се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни  предприятия. Събитието ще 
бъде отворено за регистрираните компании в 11 часа. 
Пред бизнеса ще бъде представена първата за България процедура от Плана - „Технологична модернизация“. Процедурата 
е с бюджет от 260 млн. лв. за микро-, малките и средни предприятия, които ще могат да получат между 180 000 и 700 000 
лв. за ново оборудване и софтуер. 
Кандидатстването е изцяло електронно и ще продължи до 21 септември тази година (на адрес:  
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active) 
Събитието в Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия ще открие вицепремиерът по управлението на 
европейските средства Атанас Пеканов, в присъствието на министър Александър Пулев и директора на агенцията Бойко 
Таков. 
 
√ Изтича крайният срок за регистрация на кандидатските листи в РИК 
Днес е крайният срок, в който районните избирателни комисии (РИК) регистрират кандидатските листи. До 17 часа партия 
или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията ѝ за участие в изборите. 
До момента са регистрирани 23 партии и 6 коалиции, след като с решение от снощи Централната избирателна комисия 
(ЦИК) заличи регистрацията на партия Съюз на свободните демократи. 
В сряда в ЦИК ще се проведе жребият за поредните номера в бюлетината на формациите за вота на втори октомври. 
Днес, 32 дни преди вота на втори октомври, в 17 часа, изтича крайният срок, в който партиите, коалициите и инициативните 
комитети правят предложения до РИК за регистрация на кандидатски листи. 
РИК уведомява ЦИК за регистрираните кандидати не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация. 
Също днес е срокът, в който ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, които са напуснали състава й, като 
отбелязва в регистъра настъпилите промени. 
До 17 часа днес Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите, а 
районните избирателни комисии се произнасят незабавно, ако има такова искане. 
Инициативният комитет предава на РИК списъка с избиратели, подкрепящи издигането на независим кандидат. 
 
√ Машините за гласуване се охраняват надеждно, увери министърът на електронното управление 
Предстои изграждане на пилотната система за дистанционно електронно гласуване, съобщи Георги Тодоров  
Интервю на Таня Милушева с Георги Тодоров 
В контролирана среда експерти ще удостоверят техническата годност на тестови машини за гласуване с конфигуриран 
хардуер и инсталиран софтуер, които ще бъдат предоставени от ЦИК. 
Това каза пред БНР министърът на електронното управление Георги Тодоров. 
Удостоверяването на техническата годност на машините ще бъде направено в 24-часов онлайн режим, така че всички ще 
могат да наблюдават процеса, поясни Тодоров. 
Машините се охраняват достатъчно надеждно, увери Тодоров. Същото според него е валидно и за транспортирането на 
машините и охраната по време на придвижването им към изборните секции. 
"Сигурен съм, че от ЦИК са положили усилия, така че да няма тревожност у който и да е български гражданин или която и 
да е политическа партия." 
Относно дистанционното електронно гласуване министър Тодоров посочи, че е финализирана подготовката по последната 
фаза на проекта – за изграждане на пилотната система. 
"Преминаваме към обществена поръчка за нейното изграждане. По преценка на ЦИК, след като бъде изградена самата 
система, ще се реши кои ще бъдат първите избори, на които ще се тества." 
Цялото интервю с Георги Тодоров слушайте в звуковия файл. 
 
√ Финансовото министерство очаква средногодишна инфлация от 12,6% 
В бюджета няма пари за извънредни харчове, единственият начин са икономиите 
Репортаж на Марта Младенова 
Средногодишната инфлация се очаква да бъде 12,6 %, съобщи служебният финансов министър Росица Велкова. Тя 
представи предварителните изчисления по макроикономическата прогноза до 2025-та година. 
Догодина инфлацията ще се забави до 5,8%, очакват от финансовото министерство. 
"Инфлацията ще се забави заради свиване на потреблението не само в България, но и в ЕС", посочи служебният финансов 
министър. 
Според финансовото министерство БВП ще нарасне през тази година с 2,9%, а през следващата година - с 2,2 на сто. 
Министър Велкова обаче отбеляза, че се очаква забавяне на икономическия растеж през третото и най-вече през 
четвъртото тримесечие на настоящата година. 
Велкова също така предупреди, че ако не се предприемат икономии в капиталовите разходи и се запазят настоящите 
политики, залегнали в бюджета, догодина дефицитът може да надхвърли 11 млрд. лева. Това прави 6,8% от очаквания 
брутния вътрешен продукт: 
"Единственият вариант, който считаме, че следва да се използва, това са икономии и преструктуриране на разходите до 
размера, до които са възможни, за да могат да се финансират приоритетни спешни и неотложни непредвидени разходи". 
Велкова допълни, че финансовото министерство на служебното правителство ще разработи базов бюджет за следващата 
година, в който няма да се залага повишаване на минималната работна заплата. 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active
https://bnr.bg/post/101697607
https://bnr.bg/horizont/post/101697119/finansovoto-ministerstvo-ochakva-srednogodishna-inflacia-ot-126
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"Пенсиите са разработени съобразно правилото, което е прието в Кодекса за социално осигуряване, с 12% индексация от 
1-ви юли 2023 г.", отбеляза тя. 
Росица Велкова предупреди, че ако не се направят промени в посока оптимизация на разходите, има опасност от 
процедура по свръхдефицит и отдалечаване на страната ни от приемането на еврото в целевата 2024-та година. 
Според актуализираната фискална програма (КФП) на финансовото министерство дефицитът за 2022 г. ще е 6,2284 млрд. 
лева (или 4,1 на сто от прогнозния БВП), а за сектор "Държавно управление" - дефицит от 6 на сто от БВП. За 2023 година 
прогнозата е за дефицит по КФП от 11,3191 млрд. лева (или 6,8 на сто от БВП), а на сектор "Държавно управление" - дефицит 
от 6,4 на сто. 
От гласуваните от парламента 10,3 млрд. лева държавен дълг, досега са изтеглени 1,8 млрд. лева. "Ще излезем на 
международните и на вътрешния пазар през следващите месеци", каза по този повод Росица Велкова. 
 
√ 1,1 млн. чуждестранни туристи са преминали през летище Бургас този сезон 
Интервю на Даниела Костадинова с Илин Димитров в предаването ''12+3'' 
На 2-ри септември летище Варна ще посрещне едномилионния пътник за тази година. Това каза в Созопол служебният 
министър на туризма Илин Димитров. 
1,1 млн. са чуждестранните туристи, преминали през летище Бургас този сезон. Отрасълът постепенно се възстановява, 
като спадът в сравнение с базовата 2019 г., преди пандемията, е само с 20%, подчерта министър Димитров. 
Единствено застой се наблюдава на германския пазар този сезон, каза министър Илин Димитров: 
"Германците се задържат на нивата от предишни години, но имаме ръст на други пазари като Чехия. Дори шеговито се 
казва, че чехите са новите германци. Поляците бележат много сериозен ръст, израелците. Очакваме министърът на Израел 
също да ни посети есента. Имаме ръст и от Обединеното кралство на туристи". 
Министерството на туризма е стартирало кампания "Преоткрий лятото" за удължаването на туристическия сезон, каза още 
Илин Димитров: 
"Стартираме няколко хубави инициативи следващата седмица. Едната от тях ще бъде конкурс, образно казано конкурс, но 
ще отворим програма за желаещи който иска да се присъедини като доброволец на щандовете на министерството и да 
помага при популяризирането на дейността ни. Ще направим конкурс за най-добра снимка "Чудесата на България", където 
хората, които имат желание, могат да ни изпращат снимки от красиви места на България, от фестивали, от места, които 
биха събудили интерес. Ние съответно ще покажем от кого е снимката. Накрая ще има жури и ще има и наградени". 
"Българският туристически продукт е добър. Плажовете ни са чисти. Затова трябва да направим всичко възможно да спрем 
негативната кампания за българския туризъм", подчерта министър Димитров. 
 
√ КЕВР ще обсъжда на открито заседание цената на природния газ за септември 
Цената на природния газ за септември ще бъде обсъждана на открито заседание в Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР). 
Предложението на "Булгаргаз" е за поскъпване от 6%, но то е направено преди повече от две седмици от предишното 
ръководство на дружеството и не отразява цените на всички договорени доставки за следващия месец. През този период 
на международните борси синьото гориво продължи да поскъпва и това ще се отрази и на цената у нас. 
Окончателните си разчети "Булгаргаз" би трябвало да внесе на 1 септември. 
Този принцип бе системно нарушаван от предишното ръководство на компанията - практика, срещу която бизнесът остро 
възразяваше. 
 
√ НОИ: Разходите за пенсии от януари до юли са с над 11% по-високи спрямо същия период на 2021 г. 
Разходите за пенсии от януари до юли са с над 11 процента по-високи спрямо същия период на миналата година. Заради 
недостигащите суми от осигуровки, към Националния осигурителен институт са преведени над 4 милиарда лева от 
държавния бюджет, показва месечният отчет на Института. 
Към 31 юли общият размер на отчетените приходи от осигуровки е 5,541 млрд. лева, което е ръст от близо половин 
милиард лева спрямо 31 юли миналата година. Общо отчетените разходи на НОИ са 9,755 млрд. лева. 
Покачването е също с повече от половин милиард лева, а само за пенсии са платени 8,336 млрд. лева. 
Следващата по значимост и големина група разходи са тези за паричните обезщетения и помощи по Кодекса за социалното 
осигуряване, които към края на юли са били 1,187 млрд. лева и също нарастват с 15 милиона лева на годишна база. 
Към бюджета на общественото осигуряване са направени трансфери от държавния бюджет от над 4 млрд. лева. Повечето 
от тях покриват недостига от осигуровки. 
 
√ Кузман Илиев: България се е запътила към дългова пропаст. Конят тича към реката с бясна сила 
Увеличението на данъците е "възможно най-голямата глупост, която в момента може да се направи" и ще бъде 
"последният пирон в ковчега", смята икономистът 
Интервю на Марта Младенова с Кузман Илиев 
"България се е запътила към дългова пропаст. Конят тича към реката с бясна сила." 
Това каза в интервю за БНР икономистът и финансов консултант Кузман Илиев. 
Дългът започва да се натрупва с една скорост, която е доста притеснителна, заяви икономистът. Според него "няма 
реформаторски импулс – някой да каже: не, спрете, започваме да чистим". 
До края на годината страната ни трябва да изтегли 8 милиарда от вътрешен и външен пазар при много високи, 
неблагоприятни лихви, уточни той. 

https://bnr.bg/post/101697254/11-mln-chujdestranni-turisti-sa-preminali-prez-letishte-burgas-tozi-sezon


5 

 

"Ако не успее го направи, ще има ликвиден проблем. Държавата няма да има кеш, с който да си извършва функциите в 
точното време." 
Илиев смята, че бюджетът ще бъде изпълнен, както е заложен, с целия му дефицит и "всичко ще бъде изхарчено до 
стотинка". 
"Въпросът е какво правят следващите, които идват. Дали ще се хлъзнат по тази много добре намазана финансова пързалка, 
която води само към пропаст." 
Дълговата спирала ще ни се представя като нещо много правилно, което ще намали неравенствата и ще помогне в кризата, 
допълни той. 
Илиев нарече увеличението на данъците "възможно най-голямата глупост, която в момента може да се направи", защото 
"това ще бъде последният пирон в ковчега" и държавата трябва да остави предприемачите да дишат.  
"За последните 20 години имахме убеждение, че сме си научили урока от фалитите на България – че трябва да сме 
финансово благоразумни. Аз видях като упрек от финансовия министър, че сме забравили този урок", коментира Кузман 
Илиев след вчерашните изявления на служебния министър на финансите Росица Велкова, която предупреди, 
че догодина дефицитът може да надхвърли 11 млрд. лева. 
Относно критиките, които получава Велкова като доскорошен заместник-министър Илиев отбеляза, че "Асен Василев не 
слуша никого" и определи въпроса му къде са отишли парите като "чиста демагогия" и "елементарна аритметика за 
първокласници". 
От тези 11 300 000 000 – "5 милиарда отиват за обещанията, социалните, новите, 4 милиарда за пенсии, нови, имаме с 
милиард и половина увеличаване на заплатите в публичния сектор", обясни Кузман Илиев. 
"Това означава, че буквално има една шведска маса, от която всеки може да си вземе нещо повече, което поиска." 
"Плащаме пенсии през данъци, обръщаме с хастара наобратно пенсионния модел", посочи още анализаторът. По думите 
му е налице "неустойчиво, небалансирано и много политически движено харчене, което във времето означава само много 
повече дълг". 
"България ще се озове в една много проста ситуация – да се чуди тези огромни дефицити как да ги топи – дали през вдигане 
на данъците, което е най-вероятният сценарий и най-вредният, дали с повече дълг, което също замита проблемите под 
килима, и най-малко вероятното е да се преструктурират разходи и да се реже, но никой няма да го направи политически", 
подчерта икономистът в предаването "Преди всички". 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Влошаване на бизнес климата през август 
Бизнес климатът се влошава с 3,4 пункта през август спрямо юли, сочи традиционната анкета на Националния 
статистически институт. 
Несигурната икономическа среда остава водещ фактор при влошаването на очакванията за развитието на стопанската 
конюнктура през следващите месеци. 
Предприемачите от секторите "промишленост", "строителство", "търговия на дребно" и "услуги" посочват, че очакват 
намаляване на търсенето и на обезпечеността с поръчки в секторите си. 
Недостигът на работна ръка и конкуренцията са също сред факторите, заради които мениджърите дават все по-
песимистични прогнози за развитието на икономиката в следващите месеци. Строителните предприемачи отбелязват като 
проблем и цените на материалите, а при търговията на дребно – поръчките към доставчиците. 
Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, се понижава през август с 3,4 пункта спрямо юли, когато нарасна 
с 2,1 пункта. 
През август 2022 г. показателят "бизнес климат в строителството" пък запазва равнището си от юли, когато се понижи с 2,9 
пункта. 
Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" спада през август с цели 9,0 пункта с след слабо нарастване 
с 0,7 пункта през юли, а съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 1,0 пункт след 
стабилизация месец по-рано. 
 

Графика на общия показател на бизнес климата през август 
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√ НСИ: България изнася почти половината от произведения ток 
През юни България изнася почти половината произведена в страната електроенергия. Това сочат нови данни на НСИ, 
съобщиха от Института. 
През юни в страната са произведени 4,03 тераватчаса електроенергия, което увеличение от 25% на годишна база. 
На българския пазар са реализирани 2,4 тераватчаса и спрямо юни 2021 година има намаление от 3,1 на сто. Спрямо май 
доставките също намаляват - с около 1%. 
Разнопосочни са данните по отношение на добива на твърди горива. През юни в страната са добити 2,37 млн. тона, или 
със 137% нагоре на годишна база. Спрямо май обаче има намаление от почти 15 на сто. Доставките на твърди горива през 
юни са в обем на 2,41 млн. тона като разликата се покрива с внос. Те също намаляват на месечна база с около 15%, но на 
годишна база има съществен ръст от 132 на сто. 
Данните на НСИ показват още намаление на доставките на природен газ - с почти 22% до 180 млн. куб. метра. От края на 
април "Газпром" преустанови доставките на газ и "Булгаргаз" в момента разчита само на един дългосрочен договор - с 
Азербайджан. Останалите количества се покриват от краткосрочни договори за доставка на втечнен газ и от спотовите 
пазари. 
Спрямо май доставките на природен газ в България намаляват с 10 на сто, е видно още от статистиката. Местният добив е 
в нищожни количества - към 2 млн. куб. метра на месец. 
През юни има ръст на производството на автомобилни горива - дизелово гориво (с 36%) и безоловен бензин (с 40%). В 
страната са произведени 304 хил. тона дизелово гориво и 157 хил. тона бензин. Голяма част от тези горива се реализират 
извън страната - доставките на безоловен бензин на вътрешния пазар достигат 58 хил. тона, а на дизела - 211 хил. тона. 
 
√ Румъния подкрепя забрана да пребиваване на руски туристи в ЕС 
Румъния подкрепя прекратяването на споразумението за облекчаване на визовия режим между ЕС и Русия и забраната за 
пребиваване на руски туристи в ЕС, съобщи Министерството на външните работи в Букурещ. Двата въпроса ще бъдат 
обсъдени на неформалната среща на външните министри на ЕС, която ще се проведе в Прага по време на чешкото 
председателство на Съвета на Европейския съюз. 
Агресията на Русия срещу Украйна и последиците за отношенията между ЕС и Русия ще бъдат основната тема на 
дискусията, в която Румъния ще бъде представена от министър Богдан Ауреску. 
Министрите на външните работи на ЕС ще обсъдят нови начини за укрепване на способността на Украйна да се защитава 
от руската агресия. 
 
√ Украйна заяви, че е пробила руската отбрана в няколко сектора край Херсон 
Украинските въоръжени сили провеждат контраофанзива на юг и са пробили руските отбранителни линии в няколко 
сектора от фронтовата линия близо до град Херсон, твърдят украински представители. 
Според руското министерство на отбраната, украинските атаки в Херсонска и Николаевска област в Южна Украйна са били 
отблъснати. 
Украинският президентски съветник Олексий Арестович заяви, че са подложени на обстрел фериботите, които Русия 
използва за снабдяване на окупираната от нея част от Херсонска област на западния бряг на река Днепър. 
Президентът Володимир Зеленски отказа да коментира твърденията за голяма контраофанзива в южната част на страната. 
 "Някой да иска да знае какви са плановете ни? Няма да чуете конкретни данни от някой наистина отговорен човек. Защото 
това е война." 
Руските окупационни власти в украинската Херсонска област съобщиха, че вчера в дома му е бил застрелян 33-годишният 
бивш украински депутат Алексей Ковальов, който след падането на Херсон под руски контрол  е бил назначен от руснаците 
за заместник-управител на областта. 
Продължава работата по мерките за изграждане на доверие между Русия и Украйна, в това число и обмена на 
военнопленници, заяви турският външен министър Мевлют Чавушоглу на форум в Словения. 
"Днес или утре, по-рано или по-късно, но тази война някой ден ще свърши. Не знаем колко дълго ще продължи, но трябва 
да извлечем поуките от нея", изтъкна Чавушоглу. 
 
√ Goldman Sachs: Британската икономика ще изпадне в рецесия през последното тримесечие на годината 
Водещата американска банка Goldman Sachs намали рязко прогнозите си за растежа на британската икономика и вече 
очаква Обединеното кралство да изпадне в рецесия към края на годината, тъй като растящата инфлация ще окаже 
негативно въздействие върху разполагаемите доходи на домакинствата, което ще влоши потреблението. 
Голямата кредитна институция очаква британската рецесията да започне през четвъртото тримесечие на 2022 г. и 
прогнозира, че икономиката на страната ще се свие с 0,6% през 2023 г., след като педи това прогнозира растеж от 1,1 на 
сто. 
Според Goldman Sachs обаче рецесията във Великобритания ще бъде умерен, като в същото време банката понижи слабо 
досегашната си прогноза за растежа на британския БВП през настоящата година до 3,5% от предишна прогноза за 
експанзия с 3,7 на сто. 
Повод за тези негативни прогнози на Goldman Sachs дава информацията от миналата седмица на британския енергиен 
регулатор Ofgem, че енергийни сметки в Обединеното кралство ще скочат от октомври с нови 80% до средно 3549 паунда 
годишно, което е най-новият пример за това, което политиците в страната и по цял свят нарекоха "криза с разходите за 
живот". 
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√ САЩ свиква среща със съюзниците в "Рамщайн" на 8 септември 
Съединените щати свикват нова среща със свои европейски и други съюзници в базата "Рамщайн" в Германия на 8 
септември на ниво министри на отбраната. 
За това съобщи командването на американските военновъздушни сили в Европа. 
Първата подобна среща - на контактната група за отбрана на Украйна - се проведе в "Рамщайн" в края на април с участието 
на представители на близо 40 държави.  
Тогава американският министър на отбраната Лойд Остин обяви, че съюзниците са решени да продължават и да 
увеличават помощта си за Украйна да се отбранява срещу руската агресия. 
 
√ Байдън иска Конгресът да одобри продажбата на оръжия за около $1,1 млрд. на Тайван 
Администрацията на Байдън планира да поиска от Конгреса на САЩ да одобри продажбата на оръжия на Тайван на 
стойност около 1,1 млрд. долара, включително 60 противокорабни ракети и 100 ракети въздух-въздух. 
За това съобщи Politico в понеделник, позовавайки се на източници, на фона на повишеното напрежение с Китай. 
Китай проведе най-големите си военни учения около демократично управлявания остров след посещение на 
председателя на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси. Пекин не изключва използването на сила, за да 
постави острова под свой контрол. 
 
√ ООН зове спешно да се осигурят $160 млн. на бедстващ Пакистан 
ООН иска да бъдат предоставени 160 милиона долара в подкрепа на Пакистан. Държавата е засегната от безпрецедентни 
наводнения. 
Световната организация и пакистанското правителство ще отправят утре официална молба за набавяне на тази сума за 
спешно подпомагане на страната, предаде Франс прес, като се позова на Стефан Дюжарик, говорителя на генералния 
секретар на ООН Антониу Гутериш. 
Очаква се ситуацията да се влоши, тъй като валежите продължават, каза говорителят на Гутериш. 
Той добави, че ООН "вече е осигурила седем милиона долара от други програми, за да покрие най-спешните нужди. Още 
три милиона долара са били отпуснати от Фонда на ООН за извънредни ситуации. 
Десетки милиони жители на Пакистан страдат от най-проливните мусонни дъждове от три десетилетия. Най-малко 1136 
души загинаха, много къщи бяха унищожени, а жизненоважна земеделска реколта - съсипана. 
 
3e-news.net 
 
√ България ще удвои капацитета си в LNG терминала в Александруполис 
България е постигнала принципно споразумение за увеличаване на участието си в LNG терминала в Александруполис до 1 
млрд. куб м. Това стана ясно от срещата на президента Румен Радев, служебният енергиен министър Росен Христов и 
представители на газовия сектор с ръководството на компаниите Gastrade и Copelouzos Group. 
„Постигнахме споразумение да удвоим капацитета, който България има в терминала за втечнен природен газ (LNG), който 
се строи в Александруполис. Това е част от нашата стратегия за диверсификация и стабилно доставяне на газ от 
алтернативни източници. Както знаете, желанието ни е да увеличим възможностите да доставяме LNG през терминалите 
в Гърция. Последните трудности, които имахме, свързани с офертата на Chenier и невъзможността да осигурим терминали, 
ни накараха да се замислим за това средносрочно и дългосрочно сътрудничество“, коментира служебният министър Росен 
Христов пред журналисти след срещата. Той уточни, че увеличението на капацитета няма да струва нищо на държавния 
бюджет. 
По-рано в рамките на срещата с ръководствата на двете компании,  президентът Радев подчерта, че терминалът в 
Александруполис, в който България участва с 20 % и има резервиран капацитет за следващите 10 години е от особено 
значение за страната. 
„Той е от особена значимост за гарантиране на икономическата стабилност на Балканите в Централна и Източна Европа 
чрез постигане на реална диверсификация, сигурност на доставките и засилена конкуренция“, каза Радев. От Gastrade 
подчертаха дългосрочното партньорство. „Участието на България в този терминал доказва от какво стратегическо значение 
е за страната ви“, каза Костас Сифнаиос, наблягайки на гарантирането на сигурността на доставките. 
Росен Христов коментира и хода на инициативата за подновяване на разговорите с „Газпром“. По думите му, България 
очаква отговор от руската компания до края на деня дали ще бъдат възобновени преговорите за доставка на природен газ. 
Очакването е  руската компания да посочи човек, с когото българската страна ще може да преговаря.  
„Ние не искаме да променяме договора с „Газпром“, искаме да започнем преговори, с които да изпратим нашите желания 
за някои модификации, включително разсрочване на доставките така, че физически да можем да ги получим, някои 
гаранции, свързани с плащането, както евентуално да обсъдим и цената“, обясни служебният енергиен министър.  
Междувременно Комисията за енергийно и водно регулиране припомни, че промени в договора с „Газпром“ могат да 
бъдат правени само след решение на регулатора. 
LNG терминалът в Александруполис се очаква да заработи до края на 2023 г., като договореният капацитет за 
регазификация вече достига до 50% от техническия му капацитет от общо 5,5 млрд. куб. м. на година.  Финалното 
инвестиционно решение за терминала при Александруполис, взето през януари тази година е включено и финансирано от 
гръцката Оперативна програма „Конкурентоспособност, предприемачество и иновации 2014-2020” (EPAnEK) с публични 
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разходи в размер на 166,7 милиона евро. С напредването на проекта расте и интересът на редица компании за 
резервиране на капацитет.  
 
√ КЕВР: Преговори на "Булгаргаз" с "Газпром" може да има, но само с разрешение на регулатора 
За да може „Булгаргаз“ да води преговори с „Газпром“ по промени в договора трябва да им разрешение от Комисията за 
енергийно и водно регулиране (КЕВР), припомнят от регулатора в становище до медиите, позовавайки се на Закона за 
енергетиката. 
Във връзка с публикации и коментари в средствата за масово осведомяване по повод действащия дългосрочен договор на 
„Булгаргаз“ ЕАД с ООО „Газпром експорт“, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) изразява следното 
становище: 
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2, предл. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 
лицензиране на дейностите в енергетиката дългосрочните договори за изкупуване на енергия, както техните 
изменения,  преди сключването им от енергийните предприятия, лицензирани по Закона за енергетиката, подлежат на 
разрешаване от КЕВР. Това законово регулаторно правомощие е от съществено значение, тъй като с него се гарантира 
сигурността на снабдяването. 
Към момента не е постъпило искане от „Булгаргаз“ ЕАД за даване на разрешение от КЕВР за изменение на дългосрочни 
договори, по които дружеството е страна. 
При сезиране на регулаторния орган с такова искане, същото ще бъде разгледано в законоустановения срок, след което 
КЕВР ще оповести своето решение. 
Припомняме, че подобен казус преди време възникна с един от договорите на "Булгартрансгаз". 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 30 август 2022 г. се повишава с 1.53 % 
 

 
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 30 август  2022 г. е 455.15 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 12 223 MWh. 
Стойността се повишава с 1.53 % спрямо постигнатите 448.30  лв. за MWh с ден за доставка 29 август при изтъргуван обем 
от 6 350 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 29 август изтъргуваният обем 2 200 MWh. 
Постигнатата цена е 461.59 лв. за MWh и се повишава с 2.56 % спрямо спрямо регистрираните 450.05 лв. за MWh на 28 
авгус и изтъргуван обем от 3 900 MWh в посочения сегмент. 
Референтната цена е 455.15 лв. за MWh. 
 
√ Шокът остава и при спад с 3.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 1312.35 лв. за MWh с ден за 
доставка 30 август 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 1312.35 лв. за MWh с ден за доставка 30 август 2022 г. и обем от 81 621.50 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 3.8 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 1389.28 лв. за MWh, при количество от 42 034.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 586.90 MWh) е на цена от 1235.42 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 1207.71. за MWh и количество от 3118.7 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 11 часа – 757.24 лв. за MWh (3880.5 MWh). 
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Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1831.3 лв. за 
MWh (при количество от 3377.2 MWh). Изключително висока е цената, отчетена за 19 и 21 часа – 1750 (3103 MWh) и 1745.13 
лв. за MWh (3495.8 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 1142.73 лв. за MWh при количество от 2950.9 MWh. 
(https://ibex.bg/)  
Спрямо стойността от 1363.70 лв. (697.25 евро) за MWh за 29 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 30 август 2022 г. се понижава до не по-малко рекордните 1312.35 лв. за MWh ( спад с 3.8%) по данни на БНЕБ или 
671.00 евро за MWh. 
Редно е да се отчете, че в сегмента „ден напред“ цената се понижава само на седем от борсите, докато на останалите 
расте. Макар и слаб в процентно отношение този ръст изкарва Унгария (+2.5%)на „челно“ място с цена от 748.97 евро за 
MWh, следвана от Сърбия (743.9 евро за MWh) и Франция (743.84 евро за MWh). 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 29 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 4 282.60 MWh при шокираща средно претеглена дневна цена от 1392.52 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     34,03%    2080.68 
Кондензационни ТЕЦ   42,47%    2596.67 
Топлофикационни ТЕЦ   2,53%    154.53 
Заводски ТЕЦ    1,16%    70.81 
ВЕЦ     5,37%    328.46 
Малки ВЕЦ    1,56%    95.46 
ВяЕЦ     1,59%    97.47 
ФЕЦ     10,80%    660.19 
Био ЕЦ      0,50%     30.29 
Товар на РБ         4410.39 
Интензитетът на СО2 е 373g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Запазват се високи цените на електроенергията в почти цяла Европа. В Унгария бе пробита цената от 1000 евро/мвтч 
Румънската OPCOM затвори при цена от 738,28 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 671,14 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 738,28 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 30 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 797,56 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
679,01 евро/мвтч. Най-високата цена от 964,21 евро/мвтч ще бъде в 20 ч и 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще 
бъде 584,27 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 80 579,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 30 август ще бъде 671,14 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 144,21 гвтч. Максималната цена ще бъде 936,33 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 11 ч и тя ще бъде 387,17 евро/мвтч. 
Унгария вече проби нивото от 1000 евро/мвтч. При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 30 
август е 748,97 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се търгува за 808,48 евро/мвтч. Най-високата цена от 1047,10 евро/мвтч 
ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч тя ще бъде 580,01 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 58 176,4 
мвтч. Това ще е и най-високата цена в цяла Европа за този ден. 
Базовата цена на електроенергията за 30 август на Словашката енергийна борса е 723,67 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 21 ч и тя ще е 900,23 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 570,38 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 687,05 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и 
тя ще е 853,69 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 548,51 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 30 август е 725,98 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
787,35 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 41 283,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 17 ч и тя 
ще достигне 826,32 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 584,96 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 660,24 евро/мвтч на 30 август. Пиковата цена  ще бъде 670,23 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 487 288,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 855,46 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 553,98 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар остава с едни от най-високите цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 30 
август средната базова цена за страната е 706,42 евро/мвтч. 
 
√ Под натиска на стрес и умора европейските електроенергийни борси са на път да превземат и нивото от 750 - 800 евро 
за MWh 
Дефицит на газ. Спиране на атомните електроцентрали.  Блокаж на доставката на въглища заради пресъхнали реки и все 
по-голямото търсене на електроенергия за охлаждане на помещенията. Всичко това, заедно с по-ниското производство от 
вятърни мощности е част от общата картина, даваща представа за все по-високите цени на електроенергията. Постигнатите 

https://ibex.bg/
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стойности от, а вече и над 700 евро за MWh на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ този път 
разтревожиха политиците, стоящи начело на Европейския съюз.   
С твърдението „дефицит“, европейските правителства започнаха да предприемат стъпки за ограничаване използването на 
електроенергия. Градовете на Европа се готвят да потънат постепенно в тъмнина. Казано иначе тенденцията се промени – 
от призивите към пестене към задължително ограничаване. 
Това не означава край на скока на цените. 
Примерът е от изминалата седмица. Не касае сегмента „ден напред“, но е показателен. Цените на електроенергията в 
Германия за доставка за една година се повишиха със 7,6% до 805,15 евро за MWh на EEX AG в петък, но се повишиха с 39% 
за седмица. Еквивалентният френски договор е нараснал с 24% тази седмица. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 34-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на  45 589.79 GWh във 
вечерни часове на 28 август 2022 г. (45 889.32 GWh след коригиране на данните за предходната 33 седмица). 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от ЕС във вечерните часове на 28  август  за 34-та 
седмица то достига до обем от  41 246.64 GWh (41 182.54 GWh след корекцията в края на 33-та седмица), според данните 
на energy charts,  базирани на ENTSO-E към момента на публикуване. 
От това общо производство на фосилните горива се пада дял от 17 897.71 GWh или 43.39 % преди корекция (16 935.56 GWh 
или 41.12 % окончателните допълнени данни за седмица по-рано) . От тях - на кафявите въглища – 4242.25 GWh или 10.29 
%, както и на каменните – 8.89 % (3667.16 GWh). Газът държи дял от 8790.27 GWh (21.31 %). 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 8967.55 GWh или 21.74 %. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 14 381.38 GWh или 34.87 % (според уточнените 
коригирани данни за 33-та седмица – 14 477.64 GWh или 35.15 %). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 3871.48 GWh (9.40 %), а офшорните – 317.77 GWh или 0.77 %. 
Делът на електроенергията от слънчеви електроцентрали достига до 4132.14 GWh или 10.03 %. Що се отнася до 
хидроенергията, то делът й е от порядъка на 5.02 %, а от помпени станции – 5.32 %. 
Цените 
Европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ още в първия ден от изминалата седмица дадоха знак, че 
ценовите нива от 600 евро за MWh са следващата цел. По-опасно е, че тя бе задмината. Така с ден за доставка 23 август 
ценовите нива  се повишиха съществено – от 6.7% (до 605.23 евро за MWh) в Италия спрямо предходния ден на търговия 
и 7.1 % (611.85 евро за MWh) във Франция, както и 7.3 % (605.13 евро за MWh) в Германия до 13.9 % и 14.2 % (616.38 евро 
за MWh) постигнати на борсите в Гърция и България. 
Ценовите нива на страните, извън континента на ирландската борса се повишиха с 22.2 % до 500.45 евро за MWh, а във 
Великобритания с 9.2 %  до 613.87 евро за MWh. 
Въпреки скока с 18.0% в Полша постигнатата цена остана на нивото от 387.92 евро за MWh. 
Както и преди по-различна остава ситуацията на Иберийския пазар (Португалия и Испания), където при скок с 3.7 % и 3.6% 
стойността остана много под постигнатите нива на останалите електроенергийни борси – до 182.93 евро за MWh. 
Слаба разнопосочност бе наблюдавана в рамките на търговията с ден за доставка 24 август като на пет от борсите в 
сегмента „ден напред“ беше отчетено понижение - на ирландските борси (минус 4.8 % до 476.51 евро за MWh), както и в 
Полша (минус 1.9 % до 380.37 евро за MWh). Сред електроенергийните борси на континента понижение от 7.4 % бе 
постигнато и на БНЕБ (или IBEX до 570.89 евро за MWh), но още по-силно бе в Гърция – минус 12.0 % (542.25 евро за MWh). 
На останалите борси скокът продължи, достигайки до  624.34 евро за MWh в Германия (плюс 3.2 %) и 635.52 евро за MWh 
в Австрия (плюс 3.2 %), както и 645.54 евро за MWh във Франция. Италия отново поведе по най-висока цена на постигнатата 
електроенергия в посочения сегмент  – 637.76 евро за MWh. 
Иберийският пазар също не остана незасегнат, като при скок от 2.2 % цената достигна до 186.95 евро за MWh. 
Затова пък отчетения рязък спад, макар и слаб в процентно отношение с ден за доставка 25 август изненада. Ценовите 
нива обаче останаха в диапазона 588.19 евро за MWh постигнати в Белгия (спад с 3.9 %) и 630.62 евро за MWh (минус 2.3 
%) във Франция. 
Силното понижение от 30.8 % на БНЕБ, както и с 27.1 %  на гръцката HENEX свали постигнатата стойност до 395.22 евро за 
MWh. По-ниска остана цената в сегмента ден напред в Полша – спад с 17% до 320.80 евро за MWh. 
До 161.88 евро за MWh (минус 13.4 % до 161.88 евро за MWh) спаднаха и ценовите нива в Португалия и Испания. 
Ценовите нива в сегмента „ден напред“ се върнаха към сериозен ръст още с ден за доставка 26 август като на някои от 
електроенергийните борси стойността надхвърли за пръв път нивото от 700 евро за MWh. Опасно високи се оказаха 
постигнатите 718.71 евро за MWh (плюс 16.9 %) на италианската GME, но не по-малко притеснение предизвикаха нивата 
между 700.41 евро за MWh в Белгия (плюс 19.1 %) и 709.13 евро за MWh (плюс 19.5 %) на румънската OPCOM. На 
германската борса при скок с 16.6 % нивото се оказа само формално по-ниско  – 699.44 евро за MWh. 
Повишението с 1.7 % доведе до цена от 402.03 евро за MWh, както на българската IBEX, така и на гръцката HENEX. 
На другият полюс отново остават Полша  с ръст от 9.8 % до 352.39 евро за MWh, а също и действащите при различни условия 
с таван на цената на газа за производство на електроенергия Португалия и Испания (плюс 8.3 %) – 175.33 евро за MWh. 
Изключение от правилото за поевтиняване с настъпване на уикенда бе наблюдавано на българската IBEX и гръцката HENEX 
с ден за доставка 27 август, като ценовите нива на двете борси скочиха с 12.9 % до 453. 89 евро за MWh. На останалите 
европейски електроенергийни борси цените на базовата енергия в сегмента „ден напред“ се втурнаха в посока към 
понижение което варираше от 8.4 % за Австрия (647.86 евро за MWh), 11.3 % (626.79 евро за MWh) във Франция и 13.1 % 
(607.84 евро за MWh ) в Германия. 
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Единствено на италианската GME стойността в посочения сегмент не успя да се понижи под опасно високото ценово ниво 
и слабият спад от 0.7 на сто очерта 713.69 евро за MWh. 
Значителното движение в посока надолу, наблюдавано с ден за доставка 28 август – между 0.8 % на IBEX  и HENEX свали 
цената до 450.30 евро за MWh. На останалите борси постигнатите цени при спад между 15.7 % достигнаха до 545.94 евро 
за MWh в Австрия и 22.0 % във Франция (488.78 евро за MWh), както и 34.0 % (401.03 евро за MWh) в Германия и 36.3 % 
(384.54 евро за MWh). 
Новата седмица с ден за доставка 29 август стартира с шокиращ скок – между  10.3 % (740.09 евро за MW) и 16.7 % ( 684.54 
евро за MWh) в Швейцария и 25.6 % (или 699.09 евро за MWh) в Сърбия до 50.1 % (733.64 евро за MWh) във Франция и 
64.2 % (658.41 евро за MWh) в Германия. 
Рекорден е и сокът на българската IBEH и гръцката HENEX – 54.8 % до 697.25 евро за MWh. 
Средна месечна и средна годишна цена към 28 август 
Средната месечна цена на европейските електроенергийни борси продължава да се движи уверено в посока към 
повишение. 
На БНЕБ към 29 август средната месечна стойност расте до 416.2 евро за MWh, а на румънската OPCOM достига до 475.23 
евро за MWh. За другите европейските електроенергийни борси се движи от 419.44 евро за MWh в Гърция и 535.14 евро 
за MWh в Италия, както и 478.33 евро за MWh във Франция. 
Доста по-ниска остава стойността за Испания – 152.15 евро за MWh (154.69 евро за MWh в съседна Португалия). В 
Германия, средната месечна стойност се покачва до 453.65 евро за MWh, а в Австрия достига до 479.65 евро за MWh. В 
Унгария изчисленията сочат за ниво от 479.8 евро за MWh, а за Полша – 265.18 евро за MWh. 
Средната годишна цена също върви в посока към повишение и към 29 август на БНЕБ е 245.49 евро за MWh и все още е по-
ниска, както от тази в Румъния (262.68 евро за MWh), Унгария (270.49 евро за MWh), така и от тази в Гърция (272.46 евро 
за MWh) и съседна Сърбия (274.85 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 308.29 евро 
за MWh в Италия и 191.33 евро за MWh в Испания и Португалия (191.94 евро за MWh) до 243.52 евро за MWh в 
Нидерландия и 234.66 евро за MWh в Германия, както и 281.18 евро за MWh във Франция и 167.09 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Цените на петрола останаха през изминалата седмица в сферата на неопределеност. Цената на петрола сорт Brent на 
борсата ICE  остана в диапазона от около 100 долара за барел. Вниманието на пазара бе насочено основно върху 
възможността за подновяване на споразумението по ядрената  сделка с Иран. Вероятно ще се окаже вярно 
предположението на експертите, които въпреки оптимизма през миналата седмица заявиха, че независимо от напредъка, 
постигането на споразумение е толкова далеч, колкото и преди старта на преговорите.  Наблюдателите напомнят, че ЕС 
отказва директни преговори, а администрацията на американския президент Байдън е осведомила европейските си 
партньори за постигнатото, но слуховете са, че предложените условия не отговарят на очакванията на Техеран. С една 
дума, внезапен пробив на преговорите няма, а очакването за допълнителни обеми ирански петрол остават за бъдеще.  
Петролът сорт Brent, който стартира миналата седмица от нивото от 100.22 долара за барел и не бе отчетена особена 
промяна в цената. Като цяло октомврийските договори се увеличиха с малко под 2 %. 
Важно е да се отчете, че пазарът в петък реагира с понижение след изказването на шефа на Федералния резерв, който 
потвърди водената и досега политика. Според Джером Пауъл е необходимо да се продължи с повишаване на основния 
лихвен процент, за да се  постави инфлацията под контрол. При това не се изключва вероятността подобна стъпка да се 
отрази отрицателно на пазара на труда и създаване на затруднения и за домакинствата и за бизнес. 
На този фон експертите не изпускат от погледа си и действията на ОПЕК. Намекът на министъра на енергетиката на 
Саудитска Арабия принц Абдулазиз бин Салман за намаляване на добива остава в сила. Все още. Но играчите на петролния 
пазар следят още една не по-малко тревожна тенденция, на която обърна внимание Bloomberg – печалбите на 
рафинериите от производството на бензин първо в азиатските, впоследствие в американските рафинерии, а вече и в 
европейските е спаднала до осемнайсет и съответно осем месечни минимуми. Това означава свиване на търсенето на 
петрол, но и потенциал за повишаване на котировките. 
Сложна остава ситуацията на газовия пазар, а цените на TTF растат все повече. На практика Европа се превърна в огромен 
консуматор на синьо гориво и то замествайки руския газ с вносен LNG. Вглеждането в статистическите данни сочи, че 
производството на електроенергия от синьо гориво не е намаляло. Разликата е, че вече се осъществява на цена, която е 
между 30 до 70 % по-висока, а това движи и цените на електроенергията. 
На пазара постъпва повече LNG, руските доставки са ограничени. Газопроводът „Ямал-Европа“ е спрян.  Достъпът от 
Украйна през газоизмервателна станция „Сохрановка“ е затворен, което се обяснява от украинските власти с повреда 
заради военните действия. До 20 % от капацитета са свити обемите по „Северен поток“, а норвежките находища все още 
са в процес на планови ремонтни дейности. В резултат на всички действия на газовия пазар, включително и заради 
засилване на конкуренцията с азиатските купувачи цената на синьото гориво на TTF в понеделник 22 август стигна до 276.48 
евро за MWh, а завърши с поскъпване от около 40 евро – до 306.00 евро за MWh. Преди това по време на петъчната 
търговия бе очертана и евентуалната нова тенденция при спиране на „Северен поток“ за профилактика за три дни – 340.92 
евро за MWh. За сравнение, през лятото на миналата година, цената на газа, в резултат на възстановяване на икономиката 
бе на ниво от 27.88 евро за MWh. Поскъпването, както сочат грубите сметки вече е над 10 пъти. Разчетено накратко - май 
в основата на ценовите нива на газовите хъбове трябва да се търси не ефекта от спирането на "Северен поток", а ефекта от 
вноса на LNG, започнал доста преди настоящия ефект.  
Що се отнася до цената на СО2 и там за поредна седмица се наблюдават връщане към по-високите ценови нива. Стойността 
емисиите по индекса ICE EUA, която се върна на нивото от 88.94 евро за тона отново започна да пълзи към по-високите 
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нива от над 90 евро, въпреки че при затварянето на търговията успя да достигне 89.94 евро. Политиката за емисиите, която 
по един или друг начин следва спадовете и покачванията на газа и разбира се, отразява достатъчно ясно възприетите 
действия като цяло на енергийния пазар със сигурност до края на годината ще се стреми да удари ниво от почти 100 евро 
за MWh, а предвид влизането в сила на новите европейски амбиции това никак не е радостно. За това говори и развитието 
на ценовите нива през последната година. 
Тенденции 
Запазването на тенденцията за ръст с от около сто евро за мегаватчас през изминалата седмица е повече от тревожен. 
Нивото от над 700 евро за MWh не само пари, но е и съкрушаващо. Наблюдателите предупреждават за няколко хиляди 
„зомби компании“ в Европа, които са стъпка от затваряне, а сътресението, което още предизвикат на пазарите по света е 
съизмеримо с непреодолими разрушения. 
Казват, че политиците от Европейския съюз са разтревожени от високите цени на електроенергията. Всъщност въпросът е 
спорен. По-вероятно е тази тревога и задаващите се икономически  и психологически последствия от нея да е в резултат 
на повишаването на инфлацията, нивото на живот и стачките, които завладяват постепенно европейските градове и често 
са разтърсващи за столовете на лидерите. Редица анализатори са откровени и категорични, че основната причина са лошо 
планираните действия на Европейския съюз по отношение на санкциите. Въпросът има и морално измерение, което е 
предизвикателство и по отношение на етиката на взимане на решения. 
Умора. Пазарът е уморен. Объркан е и на път да стане неадекватен. Подобно на ситуацията отпреди шест месеца. Сега 
объркването е заради цените на електроенергията, които надминаха и най-смелите очаквания. В такава ситуация 
резултатът обикновено е един – погрешна оценка. Всъщност настоящите цени вече са резултат от първоначалното 
объркване, които вкараха Европа в спиралата от спорни решения. Така цената на енергийните ресурси вече изправя 
Европейския съюз пред рецесия. За сведение страните от еврозоната признаха, че са в техническа рецесия. Най-лошото 
предстои. Твърдение от този род се налага и защото анализаторите все още отбягват подробностите, касаещи ВЕИ и в 
частност соларните и вятърни мощности, материалите за които поскъпнаха в пъти. Калкулирането в цената на 
електроенергията за потребителите предстои. 
На този фон отговорните институции в България се държат сякаш нищо не се случва. Страната ни обаче не е изолиран 
остров и още отсега трябва да е ясно – няма как енергийният регулатор да не реагира. Битовите потребители трябва да 
бъдат подготвени, че цените на електроенергията на регулирания пазар ще се повишат поне с още няколко процента. Това 
обаче не е единствената стъпка, която трябва да се очаква. 
 
√ Борсовите цени за газа в Европа поевтиняват със значителните 17.89 % 
Цената на газа в Европа в понеделник се движи в посока към значително понижение,  след постигането на ниво от 340 
евро за MWh при търговията в петък. 
Септемврийските фючърси за газа по индекса TTF на борсата ICE Futures в понеделник, 29 август стартираха от 305 евро за 
MWh и цената остана в този диапазон почти четири часа, като се изключи временния спад за кратко до 290.18 евро за 
MWh. Впоследствие газовите фючърси се устремиха надолу и към публикуване на информацията са на ниво от 278.50 евро 
за MWh, което е спад със 17.89 % спрямо цената на предишната търговия. 
Доставките на руски природен газ до европейските страни остават ограничени. Така преносът през газопровода „Северен 
поток“ се очаква да е, както и преди в обем от 31 млн. куб м. 
Преносът на газ през Украйна остава без промяна. Според данните на компанията „Оператор на газотранспортната система 
на Украйна“ транзитът на руски газ през газоизмервателна станция „Суджа“ за 29 август е 42,2 млн. куб м на ден. 
На този фон европейските подземни газохранилища продължават да нагнетяват газ. По данни на асоциацията на 
европейските оператори на газохранилища (GIE) към 27 август те са запълнени средно до 79.36 % при темп на нагнетяване 
от 0.37 п.п. или до 883.0363 TWh. Над половината от газохранилищата ( всяко е с различен обем ) са запълнени над 
целевото ниво от почти 80 %. 
По-добри са данните за вятърните мощности. Според данните WindEurope производството на производството от вятърните 
централи расте с 12.8 % от които 9.9 % или 650 GWh на сушата и 2.9% или 191 GWh от офшорните. 
Пазарът продължава да е в очакване на спирането на „Северен поток“ за профилактика от 31 август за три дни. Очаква се 
обаче и реакция на европейско ниво. Все повече са знаците, че европейските лидери ще търсят някакъв вариант за 
нормиране на цените на газа, а вероятно и на електрическата енергия. Друг е въпросът, че подобно решение ще отнеме 
достатъчно дълъг период до влизане в действие. 
 
√ Спад по европейските борси в очакванe за сериозно затягане на паричната политика от ЕЦБ 
С най-голям дневен спад затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слабо понижение приключи италианският 
измерител FTSE MIB 
Европейските борсови индекси се понижиха съществено в понеделник поради нарастващите опасения, че затягането на 
политиките на най-големите централни банки в света, вкл. и на Европейската централна банка (ЕЦБ), ще продължи да 
оказва натиск върху световната икономика. 
"Днес пазарите се фокусират върху посланието от Джакъс Хоул за "координирано затягане" на политиката на банките. 
Доходността на държавните облигации се покачва, а рисковите активи поевтиняват", казаха експерти на Danske Bank пред 
Trading Economics. 
Председателят на Федералния резерв на САЩ (Фед) Джеръм Пауъл, говорейки в петък на икономически форум в Джаксън 
Хоул, потвърди решимостта на централната банка на САЩ да продължи да затяга паричната политика, за да постави 
инфлацията под контрол. 
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Представители на ЕЦБ предупредиха по време на форума, че паричната политика на ЕЦБ вероятно ще остане твърда за 
продължителен период от време. Членът на изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел каза, че политиката на затягане 
ще изисква от глобалните централни банки да „жертват“ повече по отношение на икономическите последици, отколкото 
в миналото, тъй като „глобализацията на инфлацията“ затруднява централните банки да държат инфлацията под контрол, 
пише „Ройтерс“. 
Ръководителят на централната банка на Франция Франсоа Вилерой дьо Гало на свой ред заяви, че не трябва да има 
съмнение в готовността на ЕЦБ да повиши основните лихвени проценти над така нареченото "неутрално" ниво, което не 
задържа, но и не ограничава икономическата дейност. Той отбеляза, че лихвите могат да достигнат ниво от 1-2% до края 
на тази година. 
До обед общият индекс на най-големите предприятия в Западна Европа Stoxx 600 се понижи с 1%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше френският CAC 40 (- 1.52%), следван от германския DAX (-1.36%), 
испанския IBEX 35 (-1.15%) и италианския FTSE MIB (- 1%). Фондовата борса в Обединеното кралство е затворена в 
понеделник, заради официален празник в страната. Следобед низходящият тренд се запази, макар при някои да забави 
темпа на понижение. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
Секторните индекси на енергийните и комуналните компании, както и на производителите на химикали, спаднаха рязко 
най-много – между 1.66 и 4.33 на сто в понеделник на фона на постоянно високите цени на газа. 
Цената на акциите на френските компании Engie SA и Veolia Environment SA се понижиха съответно с 4.33% и 0.97%, 
на германската RWE AG - с 2.20%, на италианската Enel SpA - с 1.06%, и на испанската Iberdrola SA - с 1.37%. 
Лидери на спада в Германия са акциите на Infineon Technologies (-2.92%) и на Deutsche Post (-2.22%), а във Франция – на Cie 
de Saint-Gobain (-1.58%) и Kering (-2.23%). 
Производителите на луксозни стоки LVMH и Hermes загубиха съответно 0.91% и 1.20% поради по-слабите прогнози за 
потребителските разходи в Европа и очакванията за по-нататъшно забавяне на китайската икономика. 
Сред малкото книжа, които регистрираха ръст в понеделник бяха акциите на базираната в Германия фирма за доставка на 
храна Delivery Hero, които се покачиха с 3.38%, търгувайки се близо до върха на Stoxx 600. 
Сред печелившите бяха и акциите на HeidelbergCement, които до обед се понижаваха, но следобед трендът за тях се 
обърна и затвориха с повишение от 3.33%. С ръст затвориха и книжата на закъсалата енергийна компания Uniper (2.95%) 
 
√ Европейската комисия работи над реформа на пазара на електроенергия в ЕС заради ръста на цените 
Европейската комисия (ЕК) планира реформи на пазара на електроенергия в Европейския съюз заради значителния ръст 
на цените. Това съобщава председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. 
„Значителният ръст на цената на електроенергията към настоящия момент отразява ограничението на структурите ни на 
пазара на електроенергия. Работим по спешна намеса и структурна реформа на електроенергийния пазар“. 
Повече подробности на този етап не се съобщават. 
По неофициална информация на източници, едно от предложенията, над които се работи е нормиране на потреблението 
на електроенергия. Други говорят за таван на цените. Не е изключено ЕК да обсъжда и модела, по който работят Испания 
и Португалия - таван на цената на газа, за производство на електроенергия от газовите централи. Възможно е обаче да е и 
друг, непознат вариант, за който никой не се е сетил.  
Според данните на Nord Pool, а и като цяло на енергийните борси, цената на базовата енергия в сегмента „ден напред“ 
надхвърля 600 евро за MWh, а на много от борсите и над 700 евро за MWh. В частност става въпрос за постигнати високи 
ценови нива в Нидерландия, Германия Белгия, Австрия, Латвия. В началото на август ценовите нива бяха доста по-надолу 
– от порядъка на 350 – 400 евро за MWh. 
По-рано, в средата на тази година в  окончателната оценка на Агенцията на ЕС за сътрудничество на енергийните 
регулатори (ACER)  бе посочено, че настоящият дизайн на пазара на електроенергия в ЕС трябва да бъде запазен. 
В периода от месец май досега обаче започнаха да действат редица санкции на ЕС срещу Русия. Появиха се проблеми с 
доставките на руски природен газ. Започна и масова замяна на работата на парогазивите инсталации с вносен LNG. Всичко 
това, съпроводено с редица допълнителни фактори се отрази на ценовите нива в Европа. 
Редица държавни глави, а днес и австрийския канцлер  призоваха Европейската комисия да предприеме мерки и да спре 
„безумието с цените на електроенергията“. 
По-рано чешкото председателство на Съвета на ЕС съобщи, че свиква извънредна среща на министрите на енергетиката на 
ЕС на 9 септември тази година. 
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√ Донев: Очакваме отговор от "Газпром", целта е да гарантираме целия отоплителен сезон 
Няма да приключим годината с излишък в бюджета, предупреди служебният премиер 
Ще се опитаме да довършим договора с "Газпром" за доставките на газ. Водим преговори тези доставки да се разсрочат 
през зимата, за да обхванат период до 2023 г. Имаме разговори на различни нива и очакваме отговор от "Газпром". Целта 
ни е да гарантираме целия отоплителен сезон. Това заяви в ефира на bTV служебният премиер Гълъб Донев, цитиран от 
БГНЕС. 
Той увери, че не се водят разговори за сключване на краткосрочни и дългосрочни договори. "Това ще се направи от 
редовно правителство, искаме да довършим това, което имаме като договореност", отбеляза Донев. 
Той коментира и финансовото състояние на страната. По-рано през деня служебният министър на финансите Росица 
Велкова каза, че приходите са "много напрегнати" и двете приходни агенции ще положат максимални усилия да съберат 
заложените в актуализацията на бюджета приходи. 
Донев изрази съгласие с изказването, че излишъкът в бюджета от 1,5 млрд. лв. не е причина да се правят непредвидени 
разходи. "Няма да приключим годината с излишък, тъкмо напротив, ще се наложи да искаме допълнително дълг от 6 млрд. 
и 300 млн. лв., за да може тези закони, които са гласувани от Народното събрание (НС), да бъдат реализирани", допълни 
още той. 
Що се отнася до членството ни в еврозоната, Донев увери, че "се прави всичко възможно от страна на правителството за 
нашето бъдещо членство в нея". 
Относно предложението на лидера на "Има такъв народ (ИТН) Слави Трифонов да се проведе референдум за 
преминаването ни към президентска република, Донев изрази мнение, че този призив е по-скоро свързан с предстоящото 
начало на предизборната кампания. 
По темата с мигрантите Донев обвини предишното правителство, че "нещата не са били довършени докрай". „Има 
пропуски в системата, предприети са необходимите мерки, така че до края на седмицата МВР - с предприетите от тях 
действия - да дадат резултат“, каза Донев. 
 
√ Финансовият министър намекна за промяна в данъчната политика 
Росица Велкова предупреди за опасност от процедура по свърхдефицит в следващите години 
За промяна в данъчната политика в следващите години намекна служебният министър на финансите Росица Велкова. По 
време на брифинг тя представи тригодишната бюджетна прогноза, която обаче е разработена служебно - без участието на 
другите министерства и агенции. 
Според представените данни икономическият ръст на България през 2023 година ще се забави до 2,2% (спрямо досега 
очакваните 4,8%, като брутният вътрешен продукт (БВП) ще достигне 166,6 млрд. лева. Инфлацията ще се забави до 5,8 на 
сто. Причината за този спад обаче е свиването на потреблението както в България, така и в ЕС, каза Велкова. Очакваната 
инфлация през 2022 година е 12,6%, ръстът на БВП - 2,9%. За сравнение, в последната актуализация на бюджет 2022 г. 
очакванията бяха ръстът на БВП да е същият, но инфлацията се прогнозираше да е 11,9%. Това вече беше низходяща 
корекция спрямо началото на годината, когато заложеното в проекта за Бюджет 2022 бе ръст на икономиката от 4,8% и 
инфлация от 5,6 на сто. 
"Въпреки добрия ръст, който се постигна през първото и второто тримесечие на 2022 година, очакваме забавяне на 
растежа през третото и най-вече през четвъртото тримесечие във връзка с последиците от войната в Украйна, проблемите 
с газа и т.н.", заяви Велкова. 
На базата само на одобрените от Народното събрание политики и премахнати еднократни разходи за тази година 
(например субсидията за горивата), без увеличаване на минималната работна заплата, запазване на данъчни ставки и 
т.н., дефицитът през 2023 година ще достигне 11,4 млрд. лева, или 6,8% от БВП. При този размер на дефицита дълговото 
финансиране би възлизало на 15 млрд. лева всяка година за тригодишния период. 
Прогнозата на ведомството в базовия вариант към 2025 година е съотношението дълг към БВП да достигне 40%, ако не 
бъдат променени политиките. 
За част от разходите - например за социални и здравноосигурителни разходи, няма гъвкавост и възможности за 
оптимизация. Според Велкова редовното правителство трябва да обмисли промяна на данъчната политика, в разходната 
политика - преструктуриране на разходите, за да не влезем в процедура по свръхдефицит, която ще ни отдалечи от 
влизането в еврозоната. 
Финансовият министър коментира още, че при подходящи условия България ще излезе на вътрешните и външните пазари 
още през септември. 
Росица Велкова коментира още, че е невъзможна актуализацията на Бюджет 2022, защото приходите са "много 
напрегнати"  и двете приходни агенции ще положат максимални усилия да съберат заложените в актуализацията на 
бюджета приходи.  
 
√ Фон дер Лайен: ЕК подготвя пакет от 9 млрд. евро за икономиките на Западните Балкани 
Помощта ще отблъсне опитите на авторитарни държави да забавят демократичната трансформация в региона, 
каза ръководителят на ЕК 
Европейската комисия (ЕК) възнамерява да инвестира до 9 млрд. евро в икономиките на Западните Балкани и да привлече 
частни инвестиции в размер до 20 млрд. евро в региона, за да отблъсне опитите на авторитарни държави да забавят 

https://www.investor.bg/a/540-danatsi-i-byudzhet/359015-finansoviyat-ministar-namekna-za-promyana-v-danachnata-politika
https://www.investor.bg/a/540-danatsi-i-byudzhet/359015-finansoviyat-ministar-namekna-za-promyana-v-danachnata-politika
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демократичната трансформация в региона. Това обяви в понеделник председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, цитирана 
от БТА. 
"Стартирахме инвестиционен план за инвестиране на 9 млрд. евро с потенциал за мобилизиране на 20 млрд. евро частни 
инвестиции за този регион. Това ще ни позволи да противодействаме на намесата на авторитарни държави, които 
подкопават развитието на демократичните институции", каза Фон дер Лайен. 
"Нашите приятели от Западните Балкани винаги са били част от европейското семейство, нашите връзки са укрепени от 
векове на търговия и пътувания", допълни ръководителят на Еврокомисията. 
Фон дер Лайен обаче призна, че през последните години напредъкът в интеграцията на балканските държави в 
Европейския съюз (ЕС) е бавен. Според нея отговорни за това са не толкова разногласията между страните от ЕС, а намесата 
на чужди играчи, включително Русия, която според нея цели да забави изграждането на демократични институции. 
 
√ Европа се превръща в глобална политическа сила 
Кризата, предизвикана от инвазията на Русия в Украйна, породи нови форми на сътрудничество в ЕС 
Агресията на Русия в Украйна разтърсва Европейския съюз (ЕС), ускорявайки еволюцията му към напълно развита 
суверенна политическа сила, допълваща съществуващата му икономическа мощ, пише за Financial Times Лорънс Буун, 
държавен секретар на Франция по европейските въпроси. 
ЕС стана по-мощен чрез няколко кризи. „Икономическа Европа“ се превърна в силна и стабилна единна валута, 
превръщайки девалвациите от ерата на гъвкавите обменни курсове в далечен спомен. А след дълговата криза в еврозоната 
съюзът също така укрепи своята финансова система и парични инструменти. 
По-скоро, в отговор на пандемията от коронавирус, ЕС разработи икономически структури за сближаване и общ бюджетен 
капацитет. Съюзът премина и към единно закупуване на ваксини против заразата и положи основите на „Европа на 
здравето“. И сега, в отговор на руското нахлуване в Украйна, освен бързото прилагане на санкции срещу Москва, ЕС 
предприе конкретни действия в четири области. 
Първо, „Отбранителна Европа“. ЕС придобива ново измерение в отбраната. След срещата на високо равнище във Версай 
през март ЕС засилва, подобрява и координира националните и европейските инвестиции в отбранителни способности. 
Той също така създаде общи инициативи за финансиране като Европейския фонд за отбрана и нова организационна 
структура в отговор на кибер рисковете. Гласуването на референдума през юни в полза на присъединяването на Дания 
към европейската отбранителна политика е знак за тази ускоряваща се динамика. 
Второ, „Европа на индустриалния суверенитет“, фокусирана върху енергетиката, цифровите технологии и индустриалния 
сектор. През следващите месеци Европа ще продължи драстично да намалява енергийната си зависимост от Русия чрез 
координирани енергийни икономии, одобрени от Съвета на ЕС в края на юли, диверсификация на доставките и механизми 
за солидарност, базирани на енергийните нужди на всяка държава-членка. 
Това ще започне да превръща енергийния съюз в осезаема реалност. Но то е само началото. Стратегията за ускорен 
енергиен преход, приета през юни, ще бъде от ключово значение за гарантиране, че европейският енергиен суверенитет 
се установява на устойчива основа. 
Освен това, благодарение отчасти на „Следващото поколение“ (Next Generation EU), програмата за финансиране на ЕС в 
размер на 750 млрд. евро, стартирана след кризата с Covid-19, общоевропейските програми изграждат силни възможности 
в областта на цифровите технологии, здравеопазването, водорода и полупроводниците. 
За да се подпомогнат мащабните инвестиции, необходими в тези планове за отбраната и индустрията, фискалните правила 
на ЕС трябва да се развият, както заявиха италианският премиерът Марио Драги и френският президент Еманюел Макрон 
през декември. 
Трето, „Европа на демокрацията“. ЕС ще продължи да утвърждава своята идентичност като демократична сила, силно 
центрирана около върховенството на закона. Няма и никога няма да има компромис с тези, както в Европа, така и извън 
нея, които се стремят да възпрепятстват свободата и интегритета на нашите изборни процеси, нашите независими и 
безпристрастни съдебни системи или борбата с корупцията. 
И накрая, „Европа като геополитическа сила“. ЕС трябва да се превърне в опора на стабилността за европейския континент 
като цяло. Не може да има половинчати мерки в разгара на хибридната война, водена от Русия: нейната 
империалистическа война в Украйна и използването на енергията и храните като оръжие за дестабилизиране на целия 
свят. 
Именно в този контекст трябва да разбираме историческата стъпка за предоставяне на статут на кандидатки за членство в 
ЕС на Украйна и Молдова, признаването на европейската перспектива на Грузия, както и започването на преговори за 
присъединяване със Северна Македония и Албания. ЕС трябва да закотви Западните Балкани в европейското семейство, 
към което те принадлежат географски, исторически и културно. 
Не сме наивни: знаем, че ЕС трябва да се реформира, за да може да работи ефективно в една по-широка Европа. Това 
засяга институционалното управление, както и вземането на решения, като например преразглеждане на правилото за 
единодушие в посока гласуване с квалифицирано мнозинство в определени области на общата европейска политика за 
сигурност или по данъчни въпроси. 
Това е целта на Европейската политическа общност, предложена от Макрон: да консолидира европейската стабилност 
чрез сътрудничество по въпросите на външната политика и сигурността, и чрез взаимовръзки в търговията, научните 
изследвания и образованието. 
Жан Моне, един от архитектите на европейската интеграция, заяви прочуто: „Европа ще бъде изкована в кризи и ще 
представлява сборът от решенията, приети при тези кризи.“ Нападението на Русия срещу Украйна и европейските ценности 
превърна трансформирането на Европа в глобална политическа сила в неотложен колективен приоритет за всички нас. 
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√ Инвестициите в бизнес имоти в ЦИЕ се очаква да достигнат 10 млрд. евро през 2022 г. 
Полша формира 56% от инвестиционния обем през първото полугодие, следвана от Чехия и Унгария съответно с 16% 
и 12% 
Инвестициите в сектора на бизнес имотите в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) нарастват с 8,5% на годишна база през 
първото полугодие до около 5,3 млрд. евро, като се наблюдава силна активност през първото тримесечие, която се забавя 
през второто, сочи доклад на консултантската компания Colliers.  
"Наблюдават се голям брой сливания и поглъщания чрез купуване или прехвърляне на акции на инвестиционни дружества, 
но те не са включени в общия инвестиционен обем. Прогнозите на Colliers са за инвестиции на стойност между 9-10 млрд. 
евро за 2022 г.", коментира Кевин Търпин, регионален директор за капиталовите пазари в Colliers CEE. 
 

 
Обеми на инвестициите и изменение на обемите през първото полугодие спрямо година и две години по-рано.  

Графика: Colliers. 
 
Полша регистрира 56% дял от инвестиционния обем през първото полугодие, следвана от Чехия и Унгария съответно с 16% 
и 12%. Инвеститорите остават предпазливи предвид геополитическите и икономическите прогнози, увеличените разходи 
за финансиране и очакваните промени в ценообразуването, които вероятно ще се проявят през втората половина на 2022 
г. 
Сегментът на офис площите доминира през първата половина на 2022 г., като особено силна активност е регистрирана в 
Полша. На следващо място са търговските площи в резултат на продажбата на активи или дялове от портфейлите на Tesco 
и EPP. Логистичните и жилищните имоти продължават да се радват на голям интерес, като предизвикателството при тях е 
недостатъчното предлагане на готов продукт. 
Местният капитал от държави от ЦИЕ преобладава през първото полугодие с 40% дял от общия обем. Чехия и Унгария 
продължават да бъдат с водещи позиции със съответно 20% и 11%. Следват северноамериканският (25%) и европейският 
капитал (21%). Южноафриканските инвеститори също са активни през последните месеци, докато азиатските, обикновено 
китайски и южнокорейски, за момента остават сравнително пасивни. 
 

 
Произход на капитала 
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"Понастоящем на инвеститорите се налага да взимат сложни решения, като се има предвид относителната географска 
близост на войната в Украйна и нейните по-широки последици върху цените на горивата и енергията, и последващите 
нарушения на веригите за доставки, както и не особено положителните макроикономически и геополитическите 
тенденции, които се развиват. Все пак, това не са предизвикателства, характерни единствено за държавите от ЦИЕ, и 
следва да се вземат предвид и съответните възможности за инвеститорите в региона", добавя Кевин Търпин. 
 
√ Северноамериканските компании са направили рекордни покупки на роботи до края на юни 
Производителите се борят с ограниченията на пазара на труда и търсят алтернативни решения 
Северноамериканските компании за закупили рекорден брой роботи през първата половина на тази година, докато се 
борят да запазят дейността в заводите и складовете си в условията на изключително ограничен пазар на труда и растящи 
разходи за заплати, предава Ройтерс. 
Компаниите са поръчали рекордните 12 305 машини през второто тримесечие, равняващи се на 585 млн. долара. Това е с 
25% повече спрямо същия период на миналата година, сочат данни, събрани от Асоциацията за напредваща 
автоматизация. В комбинация със силното първо тримесечие, пазарът на роботи в Северна Америка е записал най-доброто 
си първо полугодие досега, допълва групата. 
„Компаниите трябва да изкарат продукта на пазара, ето защо се нуждаят“ от нова автоматизация, коментира Джеф 
Бърнстийн, президент на Асоциацията за напредваща автоматизация, известна още като A3. 
Eaton Corporation например работи върху 150 роботизирани инсталации за следващата година и половина в своите заводи 
за електрическо оборудване в Северна Америка. 
Мотивите компаниите да се стремят към подкрепена от роботи работна сила са очевидни при сегашния пазар на труда. 
При близо две отворени работни места за всеки безработен, работодателите наддават със заплати. Общите разходи за 
труд в САЩ, покриващи заплати и обезщетения, са се увеличили с 5,1% на годишна база през второто тримесечие – най-
големия скок откакто Министерството на труда започна да следи показателя през 2001 г. 
И все пак, ако роботите са предназначени да направят работниците по-продуктивни, това засега не е очевидно. Тези 
големи поръчки се появиха, когато производителността в САЩ спадна с най-големия си темп на годишна база през второто 
тримесечие, откакто правителството започна да го отчита през 1948 г. 
Едно от потенциалните обяснения са изкривяванията, причинени от пандемията от Covid-19. Кризата доведе до огромни 
промени в работната сила, включително изтичане на работници по време на най-лошите дни. Сега те се връщат бавно към 
работните места. Нормално е служителите да бъдат по-малко продуктивни, ако се насочат към ново поприще или 
променят работното си място в досегашната си сфера. 
Освен това, голяма част от последните увеличения на заетостта идват от сектори на услугите с по-ниска производителност, 
като отдиха и хотелиерството, което също може да прикрие подобренията, които роботите носят в други части на 
индустрията. 
Бърнстийн от A3 също така твърди, че компаниите се нуждаят от време, за да внедрят напълно нови мащини, за да увеличат 
максимално своя потенциал. „Има крива на учене“, казва той. 
Това е особено вярно в сектори, които възприемат изцяло нови технологии, като например насочването на автомобилната 
индустрия към електрически превозни средства. А3 е установила, че близо 60% от роботите, поръчани през второто 
тримесечие, са отишли при автомобилни компании. 
Майк Чико, главен изпълнителен директор на FANUC America, американското подразделение на японския производител 
на роботи, прогнозира, че половината от продажбите му към автомобилни производители сега са свързани с новите заводи 
за електромобили. 
„Всичко това са инвестиции в заводи, които няма да са готови и няма да заработят в следващите няколко години“, посочва 
той, така че не е изненадващо, че тези роботи все още не допринасят за по-голямата продуктивност. 
Надпреварата за добавяне на роботи е част от ръста на инвестициите, тъй като компаниите се опитват да се справят със 
силното търсене, което остава такова, въпреки че Федералният резерв повиши лихвените проценти, за да овладее 
инфлацията. 
Knapheide Manufacturing е сред компаниите, които инвестират в нови роботи, включително в нова производствена линия 
за каросерии за камиони, която е планирана за завод в Куинси, Илинойс, по-късно тази година. Новата линия ще използва 
роботи за подаване на стоманени части в рамките на автоматизиран процес по заваряване. 
Майк Бови, инженерът, който съблюдава инсталацията, казва, че новите роботи трябва да помогнат за облекчаване на 
хроничния недостиг на заварчици. В момента Knapheide набира такива работници чак от Тексас. 
„Винаги ще имаме нужда от толкова заварчици, колко можем да намерим“, коментира той, но допълва, че те могат да 
бъдат пренасочени към други производствени части на завода с 1500 работници. 
 
√ Руската икономика ще се свие с под 3% през 2022 г. 
Инфлацията в страната ще достигне до 13% през тази година, прогнозира първият вицепремиер на Русия Андрей 
Белоусов 
Руската икономика ще запише спад от под 3% през 2022 г., а инфлацията ще бъде под първоначално прогнозираните нива. 
Това каза първият вицепремиер на Русия Андрей Белоусов, цитиран от Ройтерс. 
По думите му брутният вътрешен продукт (БВП) на Русия ще се свие "с малко над 2%" през тази година, а през 2023 г. 
понижението ще бъде в размер на "не повече от 1%". 
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Най-скорошните прогнози на икономическото министерство от средата на август предвиждаха намаление в БВП от 4,2%, 
след като по-рано очакванията бяха за спад от над 12%, който би бил най-големият от средата на 90-те години на миналия 
век. 
Очакванията за инфлацията също показват значително подобрене. Според Белоусов инфлацията ще е средно 12-13% през 
2022 г., което е под първоначалните прогнози. 
 
√ Екстремното време може да свие БВП на някои от най-големите икономики с 5,6 трлн. долара 
Сушите, наводненията и бурите от миналата година са довели до глобални загуби от над 224 млрд. долара 
Все по-тежките суши, бури и проливни дъждове в някои от най-големите икономики в света може да свият с 5,6 трлн. 
долара брутния вътрешен продукт (БВП) до 2050 г., според доклад, публикуван в понеделник. 
Тази година проливни дъждове предизвикаха наводнения в някои региони на Китай и Южна Корея и прекъснаха 
водоснабдяването и електричеството в Индия, а сушата изложи на риск реколтите на фермерите в цяла Европа, пише 
Ройтерс, като цитира доклада на фирмата за инженерни и екологични консултации GHD. 
Подобни бедствия струват на световната икономика стотици милиарди долари. Екстремните суши, наводнения и бури от 
миналата година са довели до глобални загуби от над 224 млрд. долара, според данни за извънредни събития на Центъра 
за изследване на епидемиологията на бедствията в Брюксел, които са ползвани от авторите на доклада. 
Тъй като заради изменението на климата валежите, наводненията и сушата ще стават по-интензивни през следващите 
десетилетия, тези разходи ще се увеличат драстично, предупреждават авторите на доклада. 
Водата – когато е твърде много или твърде малко, може да бъде „най-разрушителната сила, която една общност може да 
изпита“, казва Дон Холанд, който ръководи програмата на GHD за канадския воден пазар. 
Компанията оценява водните рискове в седем държави с различни кономически и климатични условия: САЩ, Китай, 
Канада, Обединеното кралство, Филипините, Обединените арабски емирства и Австралия. Тя използва глобални 
застрахователни данни и научни изследвания, за да оцени как екстремните събития могат да засегнат различни сектори и 
да оцени размера на загубите, пред които са изправени страните по отношение на непосредствените разходи, както и за 
цялата икономика. 
В САЩ, най-голямата икономика в света, загубите може да достигнат общо 3,7 трлн. долара до 2050 г., а БВП на страната 
да се свива с около 0,5% всяка година дотогава. 
Китай, икономика номер 2 в света, се изправя пред общи загуби от около 1,1 млрд. долара до края на 2050 г. 
От петте бизнес сектора, които са най-важни за глобалната икономика, производството и разпространението ще бъдат най-
силно засегнати от бедствия – те ще струват 4,2 трлн. долара, тъй като недостигът на вода ще прекъсва производства, а 
бури и наводнения ще унищожават инфраструктура и инвентар. 
Земеделският сектор, уязвим както от суша, така и от екстремни валежи, може да претърпи загуби от 332 млрд. долара до 
2050 г. 
Други сектори, изправени пред големи предизвикателства, са търговията на дребно, банкирането и енергетиката. 
На тазгодишния Световен икономически форум в Давос, Швейцария, глобална група експерти стартира нова комисия за 
изследване на икономиката на водата. Тя ще съветва политиците за управлението на водите. 
Трябва да „трансформираме начина, по който управляваме водата и климата заедно“, каза съпредседателят на комисията 
Тарман Шанмугаратнам. „Разходите за това не са тривиални, но са по-малки от разходите да оставим екстремното време 
да причини хаос“, допълва той. 
 
√ Финансовите неволи на китайския имотен пазар удрят и банките 
Понижаването на лихвите няма да заличи щетите, свързани със спадащото търсене на нови жилища и свиващото се 
доверие към строителите, изтъква икономист 
Имотният пазар в Китай е помрачен от поредица тревожни данни на строителни компании, които алармират за рязко 
забавяне на ръста или дори за спад на печалбата през първото полугодие преди разгръщането на настоящата криза, пише 
Nikkei Asia Review. Докато Пекин търси най-ефективния подход за подкрепа на сектора, щетите започват да се пренасят 
върху кредиторите, което потенциално предвещава проблем за цялата финансова система на страната. 
Строителят Ronshine China Holdings, чиито акции се търгуват на борсата в Хонконг, предупреди миналия вторник, че нетната 
му загуба за първите шест месеца ще бъде между 4,3 млрд. и 4,8 млрд. юана (627-700 млн. долара), което е рязък спад 
спрямо печалбата му от 684,5 млн. юана преди година. 
Председателят на компанията Оу Дзунхун се позова на „тежката бизнес среда в индустрията на недвижимите имоти и 
продължаващото негативно въздействие на пандемията от коронавирус“. 
В допълнение към таксите за обезценка на някои неназовани проекти Оу посочва, че сериозният спад при продажбите на 
имоти и забавянето на строителството са засегнали особено силно базираната в Шанхай компания. През първите седем 
месеца стойността на договорените продажби на компанията се е свила с 53% до 46,3 млрд. юана. 
Ronshine далеч не е единствената компания, която изпитва подобни затруднения. Zhenro Properties Group, също листната 
в Хонконг, очаква нетна загуба от до 3 млрд. юана за първото полугодие в сравнение с нетна печалба от 1,16 млрд. долара 
преди година. Базираната в Хънан Central China Real Estate, обяви от своя страна, че загубата ѝ за първите шест месеца 
може да достигне 6 млрд. юана. 
Редица други строителни компании едва успяват да избегнат загубата. Yuzhou Group Holdings, която се сблъска с 
неизпълнение по плащане на своите международни облигации през март, заяви, че нетната ѝ печалба за първите шест 
месеца е в диапазона от 55 млн. юана до 65 млн. юана, което е спад от 92% до 94% спрямо предходната година. Country 
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Garden Holdings и Times China Holdings предупредиха инвеститорите, че нетната им печалба може да се свие с до 99% на 
годишна база. 
Предупрежденията на компаниите за загуби и сериозен спад на печалбата показват колко влошено е финансовото им 
състояние. Кели Чен, старши анализатор в Moody's Investors Service, споделя, че последните сигнали от сектора 
предвещават отрицателни кредитни оценки, въпреки че тези резултати до голяма степен отговарят на нейните очаквания. 
 

 
Предупреждения относно печалбата на китайски строителни компании. Източник: Nikkei 

 
„Вярваме, че ръстът на приходите и маржовете на печалбата на тези строители са намалели през първата половина на 
годината и ще продължат да се свиват през останалата част от 2022 г. с оглед на тежката работна среда и трудните условия 
за финансиране“, изтъква Чен. 
Натискът върху маржа се дължи на големите отстъпки, които тези компании предлагат на клиентите, добавя Чен, 
обяснявайки, че това е един от малкото останали начини за поддържане на все пак намаляващата ликвидност, тъй като 
мрачното настроение на инвеститорите ограничава достъпа до финансиране, особено по отношение на пазарите на 
чуждестранни облигации, от началото на годината, изтъква анализаторът. 
Чен намекна, че може да се стигне до „преоценка“ на кредитния рейтинг на някои компании, ако са налице признаци на 
влошаване на финансовото състояние, в това число и на ликвидността. 
Междувременно Пекин обмисля начини за укрепване на сектора на имотите. 
Китайските банки понижиха основните си лихви, а властите засилиха подкрепата си за имотния пазар с допълнителни 
заеми в управляван от правителството опит за смекчаване на задълбочаващата се жилищна криза и подкрепа на търсенето 
на заеми. Лихвата по петгодишните заеми, референтна за ипотечните кредити, беше намалена с 15 базисни пункта до 4,3% 
на 22 август след сходно понижение през май. Лихвата по едногодишните кредити беше сведена до 3,65% спрямо 3,7% 
преди това - първо понижение от януари насам. 
В същия ден И Ганг, управителят на китайската централна банка, насърчи кредиторите да „поемат достатъчно ясна 
инициатива и да действат като гръбнак“ при подпомагането на изоставащата икономика, като специално обърна внимание 
на необходимостта да се гарантират разумни изисквания за финансиране на имотния сектор наред с други стъпки. 
Намаляването на лихвите от страна на Китайската народна банка силно контрастира с регулаторите на другите големи 
икономики, които покачват лихвените проценти, за да охладят инфлацията. 
Но Тин Лу, старши икономист за Китай в Nomura, смята, че въздействието на тези мерки върху имотния сектор ще бъде 
твърде малко, посочвайки, че много банки вече са намалили лихвите по кредитите си много повече, тъй като общото 
търсене на ипотеки е намаляло. 
Според него лихвите са само „малка част от пъзела“. 
„Основните фактори зад спадащото търсене на нови жилища са намаляващото доверие в ангажимента на строителите да 
изграждат жилища, забавянето на растежа на доходите, нарастващата безработица и повишената несигурност поради  
стратегията за нулева толерантност към COVID“, изтъква Тин. 
Липсата на значително облекчение за сектора се усеща от банките, които се подготвят за допълнителни щети. Редица 
кредитори, базирани в Хонконг и с експозиция към кредитополучатели от континентален Китай, включително HSBC и 
Standard Chartered, съобщиха за значителни отписвания на кредити, свързани със сектора на недвижимите имоти, през 
първото полугодие. 
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Разходите за обезценка на HSBC възлизат на 1,1 млрд. долара, докато тези на Standard Chartered достигат 267 млн. долара, 
почти всички от които идват от сектора на китайските търговски имоти. 
 

 
Финансовото състояние на китайските строители се влошава, докато продажбите на имоти се свиват. Източник: NBSC 

 
Dah Sing Banking Group, базиран в Хонконг кредитор, заяви в сряда, че загубите му от обезценка на кредити за първите 
шест месеца са се увеличили със 160% до 305 млн. хонконгски долара. „Сравнително голяма част“ от това е свързана с 
недвижими имоти в континентален Китай, според Никълъс Мейхю, заместник-изпълнителен директор на банката. 
Той подчерта, че общата експозиция към сектора е сравнително малка – „малък едноцифрен процент от общия ни 
кредитен портфейл“ – но добави, че банката ще остане бдителна. „Секторът все още изглежда несигурен и следователно 
ще трябва да сме подготвени за допълнителни разходи по обезценка“, изтъква Мейхю. 
Негативно въздействие се усеща и при няколко континентални банки. Postal Savings Bank of China, един от най-големите 
кредитори по активи в страната, заяви, че нейните необслужвани заеми към сектора на недвижимите имоти възлизат на 
1,79 млрд. юана към края на юни, което представлява над 80-кратно увеличение спрямо миналия декември. 
Необслужваните заеми на China Merchants Bank към строителни предприемачи са се удвоили през същия период до 11,20 
млрд. юана, повишавайки общото ниво на лошите кредити на банката с 11%. Кредиторът отчете 22,79 млрд. юана загуби 
от заеми през първата половина на годината, което е 58% скок спрямо същото време през 2021 г., главно поради 
неназовани "определени клиенти от сектора на недвижимите имоти". 
Редица банки от континенталната част на Китай, включително четирите най-големи държавни и по-малки регионални 
кредитори, се очаква да разкрият своите резултати до сряда. Въпреки многократните коментари от Пекин относно 
цялостната стабилност на качеството на активите на банковия сектор, подробностите относно техните резултати може да 
покажат щети в кредитните им портфейли заради имотния сектор. 
 
√ Кои са инфраструктурните мегапроекти, в които Китай ще инвестира 1 трлн. долара? 
Средствата, които Пекин планира да вложи, може да са три пъти повече след добавянето на банковото кредитиране 
и корпоративните средства 
Китай заделя трилиони юани за инвестиции в инфраструктура, стимул, който може да е от полза за втората по големина 
икономика в света много след затрудненията заради COVID блокадите и сътресенията на имотния пазар. 
Пекин осигурява 6,8 трлн. юана (около 1 трлн. долара) държавни средства за строителни проекти, сочат изчисления на 
Bloomberg на база официални съобщения. Общите разходи може да са дори по-големи, три пъти по-големи от тази сума 
според някои изчисления, след като бъдат добавени банковото кредитиране и корпоративните средства. 
В краткосрочен план инвестициите в инфраструктура може да подкрепят заетостта, осигурявайки така необходимия отдих 
за милиони безработни, засегнати от забавянето на икономиката. В дългосрочен план стимулите подкрепят амбицията на 
Китай да стане по-урбанизирана икономика с високи доходи, която да може да се конкурира по-добре със САЩ във 
високотехнологични области като полупроводниците. 
От това дали проектите ще постигнат успех, или ще се окажат бели слонове (скъпи и безсмислени проекти – бел. ред.) ще 
зависят перспективите за Китай в идните години. Bloomberg обобщава къде ще бъде насочени парите. 
Повече възобновяеми източници от Европа 
Пустините в Северен Китай са несравними източници на възобновяема енергия. В последните месеци започна 
строителството на вятърни и слънчеви „бази“, които до 2030 г. ще имат почти същия възобновяем капацитет като 
настоящия в цяла Европа. 
Първата фаза с около сто гигавата турбини и слънчеви панели трябва да бъде завършена догодина, а нова фаза с 450 
гигавата започна тази година. 
„Вятърните и слънчеви бази са основните двигатели на инсталациите за възобновяема енергия на Китай“, коментира Тиани 
Джао, анализатор на слънчевата енергия в Китай в BloombergNEF. 
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Китай ще се стреми да увеличи преднината си пред Европа и САЩ в слънчевата и вятърна енергия. Графика: Bloomberg LP  
 
Втората фаза ще струва над 3 трлн. юана, съобщават държавните медии. Ултрависоковолтови линии ще пренасят енергията 
до гъстонаселените източни райони. Китайската държавна електрическа компания планира да изгради 13 такива линии 
тази година. 
С комбинирането на инвестициите във възобновяема енергия и пренос на ток общата „зелена инвестиция“ на Китай може 
да достигне 2,6 трлн. юана само тази година, сочат данни на Australia & New Zealand Banking Group. 
Най-дългият воден тунел в света 
Строителството на канали, язовири и водохранилища се засилва, като тази година трябва да бъдат инвестирани 800 млрд. 
юана в такива проекти. 
Най-амбициозният е 200-километров тунел, пренасящ вода от река Яндзъ към водохранилище, което захранва Северен 
Китай. Това е така нареченият Проект за пренос на вода юг-север. Той ще бъде най-дългият воден тунел в света, 
надминавайки настоящия рекордьор във Финландия, а части от него ще бъдат дълбоки един километър под земята. 
Проекти, които придвижват вода в страната, съставляват около една трета от разходите за водна инфраструктура в Китай, 
сочат данни на Въндзин Джан и Сара Роджърс, изследователи от университета в Мелбърн. Планираните проекти може да 
увеличат количеството налична вода за потребление в Китай със 122 млрд. куб. м годишно, считат те. Това е пет пъти 
повече от количеството вода, използвана от Германия всяка година. 
„Китай кротко се насочва към силно интегрирана мрежа за пренос на вода. Тази мрежа ще позволи на китайската държава 
да пренася вода в безпрецедентен мащаб“, коментират изследователите. 
Правителството подкрепя проектите и защото те изискват много работна ръка. В около 30 хил. проекта за съхраняване на 
вода са заети около 1 млн. души, съобщи водният министър на страната. 
От бетониране към по-зелени градове 
Изграждането на градска инфраструктура, включително градски пътища, газови и водопроводни мрежи и паркове, е най-
популярният избор за инвестиции от местните власти, които съставляват по-голямата част от разходите за инфраструктура 
в Китай. 
Новият план включва свързването на съществуващи градове в единна област. Например одобрена зона около град Сиан 
през март има в момента население от 18 млн. души. 
След десетилетия на бетониране вниманието сега се насочва към по-зелени градове. „Езерният екологичен нов град Соня“, 
чието строителство започна тази година на цена от 200 млрд. юана, предвижда да остави 70% от площта за зелени 
пространства и вода. Съотношението между сгради и природни пространства е същото и в строящия се град Сионган близо 
до Пекин, който специалисти по градоустройство в страната приемат за модел, след като той беше подкрепен от 
президента Си Дзинпин. 
Другите предпочитани от местните власти инвестиции са в индустриални паркове, предоставящи евтини обекти за бизнеса. 
Местните власти са използвали около една трета от набраните чрез продажба на облигации средства за градска 
инфраструктура и индустриални паркове през първото тримесечие, сочат официални данни. С този темп те може да вложат 
около 1,4 трлн. юана в подобни проекти само тази година. 
Типичен пример е интегрираният кръгов парк в Циндао, Източен Китай, който беше започнат тази година в опит да се 
подкрепи индустрията с чипове, която се превръща в национален приоритет заради американските санкции. 
Но успехът съвсем не е гарантиран. 
“Регионите се конкурират един с друг чрез различни стимули, например безплатни или поне субсидирани офис или 
заводски площи“, казва Стюарт Рандал, анализатор на полупроводниците в компанията IntraLink в Китай. Но „вече има 
много празни офис площи. Те имат най-голяма нужда от научни лаборатории, таланти“, допълва той. 
Над два пъти повече високоскоростни жп линии от останалия свят 
Китай вече има 40 хил. км високоскоростни жп линии, над два пъти повече от останалата част на света, а десетки големи 
проекти все още се изпълняват. 



22 

 

Най-амбициозният е 1629-километрова линия от провинция Съчуан в югозападната част на Китай до столицата на Тибет 
Лхаса, която се изкачва над 3000 м височина през уязвим към земетресения терен и ледници. Очаква се тя да бъде 
завършена до 2030 г. Общата цена на целия проект е около 320 млрд. юана.  
 

 
Китай планира да изгради 70 хил. км високоскоростни жл линии до 2035 г. Графика: Bloomberg LP 

 
Китай съобщи тази година, че планира да има 70 хил. км високоскоростни жп линии до 2035 г. Но това всъщност означава 
спад с около 40% спрямо изгражданите всяка година линии в последните пет години. С други думи Китай ще продължи да 
харчи повече от останалия свят за железници, разходите му обаче може постепенно да намалеят. 
Същото важи за магистралите и метрото. Китай планира да изгради или възстанови 58 хил. км скоростни пътища до 2035 
г., което означава рязко забавяне на темпа на годишното строителство спрямо последните пет години. Един път в етап на 
изграждане включва 1176-метровия мост над река Яндзъ, свързващ Нантун и Чаншу, който ще се превърне в най-дългия 
шосеен и железопътен висящ мост в света. 
Китайските градове продължават да добавят линии на метрото с бързи темпове, но разходите достигнаха връхна точка от 
629 млрд. юана през 2020 г., сочат данни на China Metro Association. 
400 млрд. юана на година за центрове за данни 
В рамките на усилията за създаване на по-дигитална икономика, планът на Китай „Източни данни, западно изчисление“ 
включва изграждането на огромни центрове за данни в по-бедни западни провинции, където да се съхраняват генерирани 
от интернет компании данни, базирани на изток. Изграждането на осем клъстера с центрове за данни ще струва около 400 
млрд. юана на година, като повечето пари ще дойдат от държавни телекомуникационни компании. 
 

 
Китайският проект "Източни данни, западно изчисление" свързва вътрешни области с крайбрежието.  

Графика: Bloomberg LP 
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Жероен Гроенвеген-Лау, анализатор в института за китайски изследвания Mercator, казва, че планът противоречи на 
пазарната логика. Технологичните компании „искат да обработват данни близо до повечето си клиенти“, отбелязва той в 
коментар за проекта и допълва, че за Пекин ползите са повече от финансовото изражение. 
„Централното правителство смята строителството на центрове за данни за начин да разпространява ползите от 
дигиталната икономика извън развитите крайбрежни градове с добавената полза от по-добро изолиране на местния 
китайски пазар от външни сътресения“, пише анализаторът. 
 
Мениджър 
 
√ Урсула фон дер Лайен: ЕС готви спешна реформа на пазара на електроенергия 
Европейският съюз подготвя спешна намеса и структурна реформа на пазара на електроенергия, чието функциониране е 
силно критикувано от част от страните членки на фона на скока на цените, заяви председателката на Европейската комисия 
Урсула фон дер Лайен, цитирана от Франс прес и БТА. 
"Скокът на цените на електричеството ясно показва границите на функционирането на сегашния пазар. Той е бил създаден 
в много по-различен контекст", обясни тя на конференция в словенския град Блед, преди насроченото за 9 септември в 
Прага извънредно заседание на министрите на енергетиката от ЕС. Само преди два дни беше отчетено, че цените на 
електроенергията в Европа се покачиха до нови рекорди. 
Нахлуването на Русия в Украйна причинява икономически проблеми на целия континент. Договорът за година напред за 
електроенергия в Германия достигна 995 евро за мегаватчас, а френският еквивалент надхвърли 1100 евро - това е повече 
от десетократно увеличение и в двете страни спрямо миналата година. 
Във Великобритания енергийният регулатор Ofgem съобщи, че ще увеличи почти два пъти пределните цени на 
електроенергията и газа от 1 октомври до средно 3 549 паунда (4 197 долара) на година. Ofgem мотивира увеличението 
със скока на световните цени на едро на газа след вдигането на ограниченията на Covid и намаляването на руските 
доставки.  
 
√ Турският търговски дефицит удари рекорд през юли 
Търговският дефицит на Турция се наду до рекордно равнище през юли, подсилен от нарасналите разходи за енергия, 
съобщава Bloomberg. Дефицитът на страната през миналия месец е достигнал 10,7 млрд. щатски долара, надминавайки 
медианните прогнози в анкета на медията за ниво от 10,6 млрд. долара. 
Това е било исторически най-високото ниво, откакто се води статистиката от 1984 г. насам. В периода януари-юли 
дефицитът се е равнявал на 62,2 млрд. долара, което е със 143,7% повече спрямо същия период година по-рано. 
Централните банкери в страната се опитват да подпомогнат растежа чрез ултраразхлабена парична политика, надявайки 
се, че евтините заеми ще намерят своя път към производителите и фирмите, ориентирани към износа. 
Перспективите за търговския баланс на страната се влошиха след руската инвазия в Украйна, която значително оскъпи 
енергоносителите. Русия, ключов източник на суров петрол и природен газ, позволи на Турция да прави някои плащания в 
рубли, но детайлите за условията, договорени между двете страни, продължават да се пазят в тайна. 
 
√ Петролът поевтиня заради натиска на инфлацията върху търсенето 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия във вторник, разделяйки се с част от печалбите от предишната сесия 
на фона на пазарните опасения, че по-агресивното повишаване на лихвените проценти от централните банки може да 
доведе до глобално икономическо забавяне и да смекчи търсенето на гориво, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,54 долара, или 0,51%, до 104,5 долара за барел, след като в 
понеделник поскъпна с 4,1% - най-големият ръст от повече от месец. Цената на американския лек суров петрол WTI понижи 
с 0,12 долара, или 0,12%, до 96,89 долара за барел, следвайки ръст от 4,2% предходната сесия. 
Докато инфлация е близо до двуцифрена територия в много от най-големите икономики в света, нещо невиждано от близо 
половин век, на пазара съществуват опасения, че централните банки в САЩ и Европа може да прибегнат до по-агресивни 
повишение на лихвите. 
 „Апетитът за риск се охлади поради очакването, че Федералният резерв ще продължи да повишава лихвените проценти... 
Понижението на цените на природния газ в Европа също добавя към несигурност около енергийната криза“, коментират 
анализатори от Haitong Futures. 
На цените се отрази и коментара на ръководителят на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол, че 
добивът на петрол в Русия от началото на войната в Украйна надминава очакванията. Той обаче подчерта, че на Москва, 
която нарича действията си в Украйна „специална операция“, ще й бъде все по-трудно да поддържа производството, тъй 
като западните санкции започват да оказват по-сериозно въздействие. 
Държавите-членки на МАЕ биха могли да освободят повече петрол от стратегическите си петролни резерви (SPR), ако 
сметнат за необходимо, когато изтече настоящата схема за доставки, каза още ръководителят на агенцията. 
Въпреки това политическото насилие в понеделник вечерта в Ирак, вторият по големина производител в ОПЕК, подкрепи 
цените. 
Правителствените сили за сигурност и милициите, лоялни на шиитския духовник Муктада Садр, се сблъскаха около 
Зелената зона, в която се помещават правителствени щабквартири и посолства в столицата Багдад. При сблъсъците 
загинаха най-малко 20 души. 
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„Като основен износител на петрол с производство от над 4 милиона барела на ден, вътрешната ситуация в Ирак оказва 
не по-малко влияние върху цените на петрола, отколкото информацията за сделката с Иран“, казаха анализаторите на 
Haitong. 
Американският петролен институт трябва да публикува днес данни за запасите от суров петрол в САЩ, докато в сряда се 
очаква доклада на Администрацията за енергийна информация 
Запасите от суров петрол в САЩ вероятно са намалели с 600 000 барела, като запасите от дестилати и бензин също са се 
понижили, показа предварително проучване на Ройтерс. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Бюджетът на София и вариантите за оздравяване на столичната топлофикация. Гост: Йорданка Фандъкова 
- Какви решения ще предложи БСП в предизборната си програма? За общите приоритети и червените разделителни 

линии. Гост: Борислав Гуцанов 
- За мигрантския натиск и пробойните по границата. Гост: Михаил Миков – бивш вътрешен министър 
- За омагьосания кръг на изборите и има ли шанс за стабилно управление след предсрочния вот – анализ на 

политолозите – Гост: Даниел Смилов и Слави Василев 
- Коя е българската следа в проекта за полет до луната на НАСА? На живо от САЩ. Гост:  инж. Петко Дине  

Нова телевизия, „Здравей България” 
- 21-годишна родилка почина след секцио в болницата във Велико Търново. Какви са причините за трагедията и 

има ли лекарска грешка? 
- Има ли дупка в бюджета и защо според служебната власт ще ядем „постна пица“ през следващите години? 
- Мъж гони и напада деца в столичен квартал. Как се стига до агресията? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Пенсии, компенсации, нови заплати и пари по плана за възстановяване струват 15 млрд. лв. дълг всяка година 
в. 24 часа  - Отпуските у нас най-къси в ЕС, заплатите също, а само в Германия работят повече от нас 
в. Телеграф  - Държавата плаща раницата на първолака 
в. Труд  - Вдигат данъците, за да влезе еврото  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - ГЕРБ предлага тричленка да разследва главния прокурор 
в. 24 часа - Докато каже "Газпром" дали ще ни дава газ, цената му падна с € 60 
в. Телеграф -  Удвояваме количествата газ в Александруполис 
в. Телеграф - Парното го увърта за ДДС върху сметките 
в. Телеграф  - Финансовият министър Росица Велкова: 11.4 млрд. лв. дупка в бюджета 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Иван Шишков, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството: Обещаха ми тунелите на 
"Хемус" да са готови до края на септември 
в. Телеграф - Доц. д-р Спас Ташев, Институт за изследване на населението и човека - БАН: Скопие само се препъва за 
членството в ЕС 
в. Труд  - Стефан Балабанов, член на Изпълнителния комитет на ВМРО, пред "Труд": Престъпността се вихри, защото усети, 
че МВР и държавата са слаби  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Защо сме на последните места по магистрали и на първите - по лоши пътища 
в. Телеграф  - Балонът с бюджета се спука 
в. Труд - Разходите и поетите ангажименти ще тежат на бюджетното салдо през 2023 г. 
в. Труд  - Хаосът след закриването на спецправосъдието 
 
√ Предстоящи събития в страната на 30 август 
София. 

- От 10.00 часа в зала 3, в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията, заместник-министърът на 
транспорта и съобщенията Красимир Папукчийски ще даде брифинг във връзка с актуалното състояние на БДЖ. 

- От 11.00 часа служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов и служебният 
министър на иновациите и растежа Александър Пулев откриват онлайн инфоден за Плана за възстановяване и 
устойчивост. В него ще се включат още главният директор на ГД ЕФК Илияна Илиева и изпълнителният директор 
на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия Бойко Таков. 

- От 11.00 часа в сградата на Столична Община на ул. Московска 33 ще се проведе ресконференция за дейността и 
активностите на „София – европейска столица на спорта“ На срещата с медиите ще бъде представено извършеното 
по рехабилитация и възстановяване на туристическата инфраструктура на Витоша, информация за най-новата 
зимна атракция в града, подробности за Церемонията по връчване знамето за „Световна столица на спорта“, Отчет 
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от Фондацията, Програмата за 2023 г. и др. В пресконференцията ще участват Йорданка Фандъкова - кмет на 
София. 

- От 11.30 часа в заседателната зала на 3-я етаж на ВСС ще се състои пресконференция за представяне на проект 
„Разработка и внедряване в съдебната система на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и 
други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст /voice-to-text/ и съпътстващи 
системи за обработка“ 

*** 
Благоевград. 

- От 9.00 часа в района на Младежки дом, квартал „Вароша” и Ловен дом ще се проведе поредното издание на 
„СЛИВИ ЗА СМЕТ”. Тази година акцията за почистване на Благоевград се организира от Сдружение „Ние жените”- 
Благоевград, Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и Общинско предприятие 
„Чистота” – Благоевград. Това е традиция подета във времето от Сдружение „Ние жените“ – Благоевград, която 
ще възобновим. В акцията могат да се включат всички, които желаят да помогнат да направим Благоевград по-
чист и привлекателен град. За всички участници са осигурени ръкавици и чували за почистването. 

- От 17.30 часа, в голямата зала на Градската художествена галерия - Благоевград ще се открие самостоятелна 
изложба на Богомил Благоев. 

***  
Варна. 

- От 10.00 часа на Яхтено пристанище Тортуга (под Аспаруховия мост) ще се проведе пресконференция на на тема 
„Пристанище ТЕЦ Варна – Дълбокото гърло на корупцията“. Участници: Даниел Лорер - водач на листата на 
"Продължаваме промяната" във Варна, Николай Денков, Никола Минчев, както и Благомир Коцев, Николай 
Стефанов и Стоян Новаков от ПП - Варна. 

- От 13.00 часа в артсалона на Радио Варна ще се проведе пресконференция на генерал Атанас Атанасов, 
председател на ДСБ и съпредседател на Демократична България. 

***  
Пловдив. 

- От 17.00 часа в залата на Общински съвет-Пловдив ще бъде проведено обсъждане на Отчета за изпълнение на 
бюджета на Община Пловдив за 2021 г.  

***  
Сопот. 

- От 14.30 часа на булевард Христо Ботев пред блока на Техническа дирекция кметът на община Сопот – Деян 
Дойнов ще даде пресконференция относно проблемите на водния цикъл на общината. 

***  
Стара Загора. 

- От 10.00 до 12.30 часа в Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69 ще се проведат 
следните събития: Вълшебна библиотека.; Програма „Седем континента - седем изумителни съкровищници на 
природата”: Океания; Арт работилничка „Сръчковци”. 

- От 20.00 часа в РБ „Захарий Княжески“ ще бъде прожектиран филмът „Малък Самчо“, в рамките на Master of Art 
Film Festival. 

***  
Търговище. 

- От 11.00 часа в залата на училище Христо Ботев ще бъде връчена наградата на Стефан за рисунката му "Пуякът в 
двора на баба". Всяка година Националният дворец на децата провежда конкурс за рисунка на тема "Аз и моите 
приятели животните". 

- От 19.00 часа на кръглата сцена на „Борово око“ ще се проведе концерт на Духов оркестър към Община Търговище. 
***  
Шумен. 

- От 13.00 часа в БТА Шумен ще се проведе пресконференция на "Възраждане". На нея водачът на листата - Николай 
Костадинов ще представи кандидатите за народни представители за 30 МИР Шумен. 

***  
Хасково. 

- От 10.30 часа в РБ „Хр. Смирненски“, Клуб „Млад краевед“ ще изнесе лекция на тема “Известни хасковлии”. 
- От 11.00 часа кметът на община Хасково Станислав Дечев и екипът му ще представят празничната програма за 

Деня на Хасково - 8 септември. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2021 г. 

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

