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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Радев в писмо до Шолц: Присъединяването ни към Шенген ще допринесе за консолидиране на сигурността в ЕС 
Присъединяването на България, както и на другите две страни кандидатки - Хърватия и Румъния, ще има важен принос за 
консолидиране на сигурността в Европейския съюз. Това заявява президентът Румен Радев в писмо до канцлера на 
Германия Олаф Шолц, в което държавният глава изразява признателността си за подкрепата на Германия за 
присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 
Германският канцлер потвърди, че България, Хърватия и Румъния покриват всички технически изисквания и изрази 
готовност да работи за пълноправното членство на страната ни в Шенген. 
Държавният глава подчертава, че членството в Шенген е сред основните външнополитически приоритети на България и 
думите на Олаф Шолц са важно признание за ролята на страната ни като отговорен партньор в опазването на външната 
граница на ЕС. Президентът отчита като особено важен и настоящия контекст на множество предизвикателства пред 
архитектурата на сигурност в Европа. 
"България продължава активните си усилия и диалога с всички наши европейски партньори за осъществяването на 
външнополитическия ни приоритет за членство в Шенген", пише още президентът в писмото си до германския канцлер, 
като посочва, че страната ни очаква постигане на положително решение на Съвета на ЕС до края на 2022 г. 
 
√ С какви заявки тръгват партиите след жребия в ЦИК? 
Централната избирателна комисия изтегли в жребий номерата на партиите в бюлетината за изборите на 2 октомври. ДПС 
ще бъде на първо място в бюлетината, а на последно се класира "Русофили за възраждане на Отечеството". 
"Продължаваме промяната" са номер 9, ГЕРБ-СДС са 24-и, БСП са с номер 28, "Демократична България" са 25-и, "Има такъв 
народ" са номер 19, а "Възраждане" - под номер 14. 
Без да се впускат в дебрите на нумерологията, след жребия за номера, под който ще бъдат записани в бюлетината, 
партиите и коалициите преценяват шансовете да сформират правителство в следващия парламент, който ще изберем на 
2 октомври. 
"Колкото повече подкрепа получи "Продължаваме промяната" и по-малко гласове ГЕРБ, толкова по-голям е шансът да 
се състави стабилно управление. Отсега заявяваме, че няма да се коалираме с ГЕРБ", заяви Венко Сабрутев, 
"Продължаваме промяната". 
От ГЕРБ обаче подчертават, че дните след изборите са периодът на отговорността да се състави правителство, което да 
търси решения на кризите. Според Бойко Борисов партията, спечелила най-много гласове, е отговорна за управлението. 
"Има много и много формули, но формула ние и ДПС не съществува. Нека да видим резултатите. ИТН ще влязат ли? 
Предполагам ще влязат. Стефан Янев с колко ще влезе. Кои партии ще са в парламента. Системата как ще разпредели 
депутатите. Тогава ще говорим", заяви Бойко Борисов, председател на ГЕРБ. 
От ДПС очертаха преодоляването на политическата криза като първа задача след изборите. 
"ДПС е тази политическа сила, която може да постави началото на обединението в българската политика за реализирането 
и преодоляването на всички кризи", заяви Сезгин Мехмед от ДПС. 
От БСП също предпочетоха да не говорят за невъзможни партньори и подчертаха, че решаването на социалните проблеми 
трябва да бъде изведено пред скоба след изборите. 
"Дипломацията е ключът. Това е подходът, който БСП ще направим след изборите. Защото не раздорите, не отрицанията, 
а именно дипломацията е това, което може да доведе страната ни до нещо по-добро", каза Борислав Гуцанов от БСП. 
Според "Демократична България" разговорите за партньорства зависят от резултата на изборите. 
"Всеки един от участниците в политическото състезание ще потърси мандат от своите избирателите за своите приоритети 
и на 3 октомври ще говорим. Сега е важна кампанията, коментира Надежда Йорданова" от "Демократична България".  
И според "Има такъв народ" резултатът от изборите ще бъде определящ за бъдещето управление. От партията на Слави 
Трифонов обаче отново подчертават, че за тях има червени линии за бъдеща коалиция. 
"С ГЕРБ и ДПС коалиция няма да правим, каквото и да приказват бившите ни коалиционни партньори. Иронията е, че 
ако се стигне до съставяне на правителство, в което ние трябва да участваме, трябва да бъдем коалиционни 
партньори с тях. Те не си мерят приказките, но такъв е животът", заяви Тошко Йорданов от ИТН. 
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√ Гълъб Донев: Нашата задача е да организираме честни и свободни избори и това правим 
"Нашата първостепенна задача е да решаваме проблемите на българските граждани, а не на тези, които са ги създали. По 
Конституция е да организираме честни и свободни избори и това правим", заяви в началото на днешното заседание на 
Министерския съвет служебният премиер Гълъб Донев. 
По думите му има фактори, заради които служебното правителство се приема като противник в тази кампания. 
"Както всички забелязваме предизборната кампания започна далеч преди официалния ѝ старт. За съжаление има 
фактори, които възприемат нас, служебното правителство, като противник в тази кампания или по-точно искат 
да извлекат някакви съмнителни политически дивиденти на наш гръб. Нека припомня, че служебното правителство 
няма да участва в изборите, поради което е логично партиите и коалициите да потърсят опоненти другаде. 
Призовавам да запазим спокойствие и самообладание, въпреки че нерядко имаме основание да отговорим на неверни 
или обидни твърдения. Нашата първостепенна задача е да решаваме проблемите на милионите български граждани, 
а не да влизаме в дискусия с тези, които са ги създали с действията или бездействията си", допълни Гълъб Донев.  
 
√ Европа отбеляза рекордно високи цени на електроенергията през август 
Средната месечна цена на електроенергията на стария континент през август тази година е най-високата в историята. 
Рекордът за юли е бил счупен в Италия, Франция, Германия и Великобритания, като италианският пазар е първият, на който 
средната месечна спот цена е надхвърлила 500 евро за мегаватчас. 
Освен това цената на едро на електроенергията с доставка за следващата година във Франция и Германия през миналата 
седмица е надхвърлила 1000 евро за МВтч. Този скок в цените на електроенергията е свързан със силното увеличение на 
цените на газа през последните дни. 
 
√ Майк Помпео: България трябва да играе ключова роля в енергийната сигурност на Югоизточна Европа 
Бившият държавен секретар на САЩ при управлението на президента Доналд Тръмп - Майк Помпео, днес е на посещение 
в България. Той е в страната ни по покана на председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ) Кирил Домусчиев. 
"Аз като държавен секретар съм сигурен, че България трябва да играе ключова роля в енергийната сигурност на 
Югоизточна Европа. Вие имате ролята да сте много важен партньор във възстановяването на Украйна. И когато 
това бъде завършено, то ще бъде също заслуга на България. Страната ви трябва да се превърне в ключов енергиен 
център. Ние трябва да се изправим срещу Русия и да продължим да съграждаме Украйна. Путин демонстрира, че 
неговата военна сила не е толкова голяма, колкото енергетиката. Въпросът за енергетиката също е ключов за 
България. Зависимостта от енергетиката се отнася и до нас, защото нашите проучвания и бизнес, изграждането на 
тръбопроводи, са неща които са необходими на целия свят", заяви Майк Помпео. 
"Само защото не се поддадохте на натиска да плащате за газа в рубли, руският президент Владимир Путин нареди на 
картелите да спрат доставките за вас. Отговорът за енергийната ви независимост не е в чужбина, а тук, включително чрез 
потенциала за добив на шистов газ", каза още Помпейо. По думите му, фракинг технологиите за добив на шистов газ са 
много по-чисти от руския природен газ. 
 
√ Гражданите на Сърбия и Косово вече могат да пътуват свободно между двете държави  
Гражданите на Сърбия и Косово от днес могат свободно да преминават през границата между двете държави. 
След години на напрежение в събота Прищина и Белград се договориха на пропускателните пунктове пътуващите да 
представят само лични карти. Досега Сърбия изискваше допълнителни документи от гражданите на Косово, а Прищина 
възнамеряваше от днес да въведе "входно-изходни документи". 
От днес обаче в Косово влиза изискването за смяна на сръбските регистрационни номера на превозните средства. Косовски 
сърби заплашиха с протести. 
 
БНР 
 
√ КЕВР трябва да утвърди новата, по-висока цена на газа за септември 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) трябва да утвърди днес новата, по-висока цена на природния газ за 
септември. 
Според предварителните разчети скокът ще е с около 17 на сто, каза преди дни изпълнителният директор на "Булгаргаз" 
Деница Златева. 
"Прогнозната цена ще е около 350 лв. Миксът е между тръбен газ по дългосрочния договор с азерски доставчик и две 
частични карга с втечнен природен газ". 
Окончателните си разчети "Булгаргаз" трябва да внесе днес, а следобед енергийният регулатор ще ги разгледа и ще излезе 
с окончателно решение на цените. 
Така от доста време насам цената на природния газ ще е ясна на първо число, както изисква нормативната уредба. 
Този принцип бе системно нарушаван от предишното ръководство на компанията - практика, срещу която бизнесът остро 
възразяваше. 
 
√ Над 1,6 млрд. лева излишък се очаква в хазната към края на август  
Над 1,6 млрд. лева излишък се очаква в хазната към края на август, сочат прогнозите на финансовото министерство. 
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Към края на юли, за когато има окончателни данни, преизпълнението на приходите над разходите е 1,5 млрд. лева. 
Фискалният резерв е 9,8 млрд. лева. 
По традиция обаче, през втората половина на годината разходите се увеличават. 
В понеделник служебният финансов министър Росица Велкова сигнализира за влошено състояние на фиска.  
Очаква се годината да завърши с дефицит от над 6 млрд. лева. 
 
√ Хотели на юг очакват добра заетост през септември 
Цените с около 20% надолу от тези в пик сезона 
Хотелските бази по Южното Черноморие очакват добра заетост и през септември. Резервациите са предплатени, а в 
бранша се надяват на хубаво време. Почивката е с около 20% по-евтина от цените в пиковия сезон.  
90% българи, останалите румънци, поляци и унгарци са гостували това лято в хотела в Обзор, чиито мениджър е Елена 
Груева. Резервации имат поне до средата на септември. 
„Очакваме сезонът да продължи, естествено не на 100% заетост на базите, но се надяваме на хубаво време, спокойно море 
и поне до 10-15 септември да има добра заетост на базите. Резервациите са предплатени, но всичко зависи от това колко 
стабилно ще бъде и времето“  
Цените през септември там ще са с около 20% по-ниски спрямо тези в пик сезона. В Приморско също чакат още летовници, 
казва кметът Димитър Германов.   
„Тази година хотелите, които предлагат услугата ол-инклузив имат по-висока запълняемост, което показва, че хората се 
преориентират при една такава нестабилна финансова среда там, където всичко им е осигурено“ 
Хотелиери определят сезона като тежък, белязан от инфлация, политическа нестабилност, ковид. Според Елена Груева с 
промоции и акции цените на нощувките това лято са били с не повече от 10-12% по-високи от миналата година, докато 
разходите на хотелиерите са три пъти повече. Средната продължителност на почивката тази година е била 6 дни. 
 
√ Министър Демерджиев и Катрин де Бол обсъдиха трафика на мигранти у нас  
Продължава операцията на МВР, насочена срещу нелегалната миграция и трафика на мигранти у нас. Това стана ясно от 
думите на вътрешният министър Иван Демерджиев след срещата му с директора на Европол Катрин де Бол. 
Демерджиев обясни още, че от десет години насам не е имало толкова много полицаи и военни по българо-турската 
граница. 
България е сред основните страни на транзит на мигранти по западно-балканския маршрут, които влизат на територията 
на страната през сухопътната граница с Турция. Това обясни директорът на Европол Катрин де Бол сред среща с 
ръководството на българското Министерство на вътрешните работи. От своя страна българският министър на вътрешните 
работи Иван Демерджиев обясни: 
"Тече интензивна полицейска операция по отношение на всички лица, за които имаме данни да са замесени в незаконно 
каналджийство, незаконни мигрантски дейности. Доколкото това са основно лица, граждани на чужди държави, то пряко 
отношение към тези процеси има и Европол и е изключително важно нивото на взаимодействие между българската 
държава и Европол, за да се справим с този проблем". 
Министър Демерджиев допълни още, че в момента по границата ни с Турция се използват и дронове за наблюдение: 
"От наша страна освен операцията, която споменах и която тече интензивно в момента, сме предприели действия по 
подобряване на техническата обезпеченост на границата, насищане на граничната зона с допълнителни сили, включително 
както на МВР, така и на Министерството на отбраната, включихме и използваме всички налични дронове. По този начин 
подпомагаме дейността на нашите служители по следене на незаконно проникналите мигранти на територията на 
страната, както и на т.нар. каналджии, които се опитват да ги превозват". 
 
√ Земеделците могат да кандидатстват за компенсации заради войната в Украйна 
От днес земеделците могат да кандидатстват за държавните помощи за преодоляване на негативното икономическо 
въздействие от войната в Украйна. Сумата, определена за подпомагане на фермерите, е 426 млн. лв. 
Държавната помощ е под формата на преки безвъзмездни плащания, като бюджетът е разпределен по следния начин: за 
стопаните на едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства - 204 милиона лева и за градинарите, 
отглеждащи плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове и тютюн - 222 милиона лева. 
Максималният интензитет на помощта е до левовата равностойност на 62 хиляди евро. 
Приемът на заявления по схемата ще продължи до 23 септември, като за улеснение на стопаните документи ще се приемат 
в общинските служби "Земеделие". 
Финансовата подкрепа ще бъде изплатена до 21 октомври. 
Под заплаха от фалити фермерите настояха за по-кратки срокове на изплащане на помощта, но до момента от 
агроведомството няма официална реакция на искането им. 
 
√ Рекордна годишна инфлация в еврозоната от 9,1% през август  
Годишната инфлация в еврозоната се ускори през август до нов исторически връх от 9,1% с оглед разширяване на базата 
на ценовия натиск, като за нейното продължаващо нарастване отново допринасят в най-голяма степен растящите 
енергийни цени, но и покачването на цените на храните, на неергийните индустриално произведени стоки и в сферата на 
услугите, показват предварителни данни на Евростат. 
На месечна база индексът на потребителските цени (CPI) в еврозоната се повиши през август с 0,5% спрямо юли, когато 
нарасна с едва 0,1 на сто. 
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Потребителската инфлация на годишна база се ускори през август до 9,1% от 8,9% през юли, надвишавайки осредните 
очаквания на финансовите пазари за повишение с 9 на сто. Това представлява рекордно повишаване на инфлацията в 
еврозоната за девети пореден месец, тъй като войната в Украйна и санкциите срещу Русия продължават да тласкат 
енергийните цени към все по-високи нива, показват предварителните оценки на европейската статистика. 
 

Графика на инфлацията в Еврозоната 

 
 
Най-голямо през август е повишението при енергията - с 38,3% спрямо 39,6% през юли, след което са цените на храните, 
алкохола и тютюна - повишение с 10,6% спрямо 9,8% на сто през юли, на неенергийните промишлени стоки (с 5% в 
сравнение с 4,% на сто през юни) и цените на услугите - (повишение с 3,8% спрямо 3,7% месец по-рано). 
Основната инфлация (без цените на храни и енергия) в еврозоната нарасна през август с 0,5% спрямо юли, като нейният 
растеж на годишна база се ускори до 4,3% от 4% месец по-рано. 
Поредният рекорден ръст на инфлацията в еврозоната изглежда ще бетонира очакванията, че на заседанието си 
следващата седмица ЕЦБ ще прибегне до още по-агресивно повишаване на лихвите (повишение на основните евролихви 
със 75 базисни пункта, а не с 50 базисни пункта). 
 
√ Турската икономика бележи силен растеж въпреки инфлация от близо 80% 
Икономиката на Турция нарасна по-силно от очакваното през второто тримесечие на годината, тъй като президентът 
Реджеп Ердоган продължава да отдава приоритет на растежа, пред това да овладее стремглаво ускоряваща се инфлация 
и обезценката на турската лира. 
Брутният вътрешен продукт нарасна през второто тримесечие със 7,6% на годишна база след растеж със 7,3% в началото 
на 2022 г. и очаквания за експанзия от 7,5 на сто, показват данни на Турската официална статистика. Спрямо първото 
тримесечие БВП нарасна с 2,1%, след като през периода януари - март се повиши с 1,2 на сто. 
 

Графика на БВП на Турция (спрямо година по-рано) 
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Ускоряването на икономическия растеж през второто тримесечие беше в резултат на силния износ, който нарасна с 16,4% 
(след повишение с 14,8% през първите три месеца) благодарение на слабата турска лира, докато вносът се повиши с 5,8% 
(след нарастване с 2,2% през предходните три месеца). Трябва обаче да се има предвид, че инфлацията в Турция достигна 
през лятото 23-годищен връх от почти 80%. 
Икономическият растеж, който е един от най-солидните сред страните от Г-20, също така беше подкрепен от силното 
потребление на домакинствата (ръст с цели 22,5% след повишение с 21,5% през първото тримесечие), тъй като турците се 
втурнаха да купуват продукти в очакване, че цените ще се покачат още повече през следващите месеци. 
Турският президент Реджеп Ердоган даде приоритет на икономическия растеж пред финансовата стабилност и 
намаляването на инфлацията, твърдейки, че това ще създаде работни места и ще повиши просперитета. 
Той продължава да отхвърля установената икономическа теория, че по-високите лихвени проценти помагат за укротяване 
на покачването на цените, като по-рано този месец той шокира финансовите пазари, като нареди на централната банка да 
намали референтната си лихва по заемите до 13 процента, въпреки че годишната инфлация скочи до близо 80%. 
Той и хората от неговата администрация твърдят, че преследват нов икономически модел, който ще се справи с 
инфлацията чрез стимулиране на износа, инвестициите и заетостта. 
Турската опозиция обаче заявява, че подходът на Ердоган унищожава жизнения стандарт и подхранва бедността. 
Междувременно месната валута продължава да се обезценява и през тази година, като към днешна дата един 
американски долара се разменя за повече от 18 турски лири, след като през януари струваше около 13 турски лири. 

 
Графика на американски долар / турска лира 

 
 
Investor.bg 
 
√ Атанас Пеканов: Влизането в Eврозоната и ОИСР са приоритет за България 
Антиинфлационните мерки у нас трябва бъдат много точно таргетирани, заяви вицепремиерът по управление на 
европейските средства 
Приоритет на служебния кабинет е да се свърши работата по техническата подготовка за членството на България в 
еврозоната, за да може редовното правителство да направи официално запитване дали това може да се случи от 2024 г. 
Това коментира Атанас Пеканов, служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства, в 
ефира на предаването "В развитие" по Bloomberg TV Bulgaria. 
България трябва да стане член на еврозоната, за да се възползва от сигурността на паричния съюз. "По-добре е да се 
движим с другите страни, отколкото да изоставаме. Общественият дебат и политическата реторика често обаче водят до 
страхове и преекспониране, със сигурност ще има такова по отношение на еврозоната, че цените много ще поскъпнат", 
посочи Пеканов.  
"Примерът на Хърватия, която ще приеме еврото на 1 януари 2023, показва, че няма обосновка за такива опасения. Еврото 
в момента е слабо, защото ЕЦБ изостава от Федералния резерв на САЩ в мерките за затягане", каза Пеканов. Той допълни 
обаче, че еврото е силно като конструкция, по-силно отпреди десет години. 
Пеканов каза, че ЕС в момента е под шока на зависимостта си от руските енергийни ресурси, но виждаме края на този 
период, а периферията не е под толкова силен шок заради механизмите за споделяне на риска, което в противен случай 
би изплашило инвеститорите. "Не виждаме тези спекулативни атаки отпреди десет години, когато имаше риск цялата 
конструкция да е под риск, защото инвеститорите бягат от дадени страни в периферията", коментира вицепремиерът. 
По темата за високата инфлация Атанас Пеканов заяви, че в България често не чуваме сигналите от международната и 
европейската сцена от събития като събирането на централните банкери в Джаксън Хол. „Там бе даден ясен сигнал, че 
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заради голямата инфлация паричната и фискалната политика ще трябва да се затягат дори ако това доведе до забавяне на 
растежа и други трудности“, каза Пеканов. 
"Дълги години живяхме в условия на много ниска инфлация и може би се поуспокоихме, че тя няма да се завърне, а 
виждаме много стряскащи нива... (В Джаксън Хол) видяхме ясното ново разбиране, че миксът от паричната и фискалната 
политика предопределя икономическата активност, съответно и инфлацията", посочи вицепремиерът.  
„Ще трябва да се намери много точен баланс как да се запази колкото се може повече икономическата активност и 
заетостта, но да се намали напрежението върху цените“, каза Пеканов. 
„Ще трябва да се оптимизира фискалната политика, за да се помага на нуждаещите се в настоящата ситуация на повишени 
цени на енергийните ресурси, но тези мерки трябва да бъдат много точно таргетирани“, заяви той. 
"Има много хора, особено в България при този стандарт на живот, които наистина имат нужда от помощ. За тях, със 
сигурност, фискалната помощ не трябва да намалява, компенсации трябва да има.. но трябва да се помага само на тези 
фирми, които губят", допълни Пеканов. 
По думите му България трябва да престане да привлича инвеститори с евтин труд, което само засилва и демографските 
проблеми заради изтичането на кадри в чужбина. 
"Отдавна трябваше да спрем модела на подбиване на доходите на други страни - всъщност заради него не успяхме да 
конвергираме достатъчно в доходите. Това не е устойчиво", отбеляза Атанас Пеканов. 
 
√ Росен Христов: Планираме да плащаме за газа по примера на останалите страни в Европа 
Енергийното министерство работи за превръщане на „Топлофикация София“ в държавно предприятие, каза Росен 
Христов 
Служебното правителство работи по осигуряване на плащания за доставките на природен газ от Русия по примера на 
останалите европейски държави, заяви пред БНТ служебният енергиен министър Росен Христов. 
"Физически не може да вземем всички количества по договора с „Газпром експорт“ през 2022 г., така че това може да 
стане през първите месеци на следващата година. Ключов фактор е системата на плащане, която се използва в Европа. 
Изцяло работим за осигуряване на плащания по схемата, по която работят останалите европейски държави", посочи 
министърът. 
По отношение на доставките на газ той заяви, че правителството води преговори, които може да завършат с положителен 
резултат. 
„Работим паралелно по редица други алтернативи. Целта е да осигурим газ на оптимална цена. Не е задължително да е от 
„Газпром“, има много други опции“, посочва Христов. 
Той коментира и цената на топлинната енергия на фона на поскъпващия природен газ и състоянието на „Топлофикация 
София“ по отношение на задълженият си към „Булгаргаз“. 
„Цената на парното в София изцяло зависи от доставките на газ и това на каква цена ще бъдат осигурени. „Топлофикация 
София“ е  най-големият консуматор на газ – около 30% от националното потребление. Цената на газа влияе върху цената 
на парното. Засега не може да се каже дали цената на парното ще се повиши“, споделя енергийният министър. "Със 
Столичния общински съвет се разработва програма, която да изведе "Топлофикация София" от тази спирала на системно 
натрупване на данъци и дружеството посредством оптимално управление и инвестиции да стане един съвестен платец", 
посочи още  Христов. 
Христов добави, че се водят преговори „Топлофикация София“ да стане държавно предприятие. Целите на правителството 
и на Община София изцяло съвпада - осигуряване отоплението на софиянци на оптимална цена. „На тази база намерихме 
обща платформа и работим върху цялостно, дългосрочни решение“, изтъква още той. 
Подобно решение за определен период би изчистило задълженият на „Топлофикация София“, правейки я, поне 
счетоводно, да изглежда добре. Но ако тя продължи да работи по същия начин, със същото оборудване, тя отново ще 
започне да трупа дългове“, добавя Христов. 
Според него това не е кардинална промяна, тъй като през годините „Топлофикация София“ е била и държавна. Трябва да 
се осигури по-добра структура, както и повече ресурси за дружеството, категоричен е той. 
Христов призна, че има риск „Булгаргаз“ да фалира, като потвърди изявлението на новия изпълнителен директор на 
дружеството Деница Златева, която по-рано в сряда заяви, че компанията води преговори с Министерството на 
енергетиката и Българския енергиен холдинг (БЕХ) за нов заем. В началото на август служебният кабинет отпусна 800 млн. 
лева на газовата компания, с които да бъдат платени доставките на газ и количествата, които се нагнетяват в 
газохранилището "Чирен". 
До 20 септември обаче "Булгаргаз" има плащания в размер на 1,36 млрд. лева - задължения към трима доставчика на газ 
за август и септември, както и за танкера втечнен газ за октомври, уточни Златева. 
 
√ Кабинетът одобри допълнителни 42 млн. лв. за бежанците от Украйна у нас 
Мерки за подкрепа ще бъдат обезпечени със средства от ОП „Добро управление“ 
Допълнителни средства за подкрупа на украинските бежанци у нас осигури служебното правителство. 
Министерският съвет прие решение за изменение на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския социален фонд и от държавния бюджет. 
С промените се осигурява допълнителен финансов ресурс в размер на 42,6 млн. лв. за изпълнение на мерки за справяне с 
миграционните предизвикателства, настъпили вследствие на военния конфликт в Украйна. 
С включените мерки ще се осигури покриването на основните нужди и оказването на подкрепа на лицата, разселени от 
Украйна, на които е предоставена временна закрила в България, посочват от пресслужбата на кабинета.  
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С друго решение от днес правителството разреши Министерството на транспорта и съобщенията да проведе преговори с 
Европейската комисия за финансиране на дейности за увеличаване на инфраструктурния капацитет на България съгласно 
Плана за действие за „Коридори за солидарността“ между ЕС и Украйна. 
Средствата могат да бъдат осигурени от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. след одобрение на 
Европейската комисия за преструктуриране на дейности в програмата. 
Износът от Украйна беше драстично ограничен поради блокадата на украинските черноморски пристанища от руския 
военноморски флот. Преди войната 90% от износа на зърно и маслодайни семена се осъществяваше през тези пристанища. 
Предвид това Европейската комисия прие План за действие „Коридори на солидарността“ ЕС - Украйна, който цели да 
помогне на Украйна да изнася селскостопанската си продукция. Във връзка с изпълнението на този план България се 
ангажира да положи максимални усилия за осъществяване на превозите на зърно от Украйна по транспортните маршрути 
и по всяко направление от железопътната мрежа на страната. 
 
√ Какво ще стане с петролните цени през 2023 г.? 
Редица анализатори очакват петролът да продължи да поскъпва в началото на следващата година дори и след 
кратко понижение на цената до края на 2022 г. 
Цените на петрола се търгуваха под 100 долара за барел през по-голяма част на август, притиснати от опасенията за 
унищожаване на търсенето и от тревогата за задаващата се рецесия в Европа и САЩ. Влияние оказа и перспективата 
от забавяне на икономическия растеж на най-големия вносител на суров петрол в света – Китай, пише Цветана Параскова 
в коментар за Oilprice. 
Но при липса на дълбока рецесия, която би потопила глобалното търсене на петрол, цените на суровината ще се повишат 
към края на годината и в началото на следващата година, смятат някои анализатори. Повечето от тях приемат 
силно ограничения свободен капацитет както при производителите на шистово гориво в САЩ, така и при групата ОПЕК+, 
като ключов фактор, който ще увеличи цената на петрола през следващата година, дори ако глобалното търсене нарасне 
с по-малко от очакваното. 
Подготвяното ембарго на ЕС върху вноса на руски петрол по море в края на тази година също се очаква да тласне цените 
нагоре, тъй като търговските потоци ще трябва да се коригират отново, както се случи през първите два месеца от руската 
инвазия в Украйна. 
Мечи настроените пазарни експерти виждат като фактор, който би потиснал цените, евентуалното договаряне на 
иранското ядрено споразумение, което може да върне на пазара около 1 млн. барела на ден петрол в рамките на година.  
Въпреки това миналата седмица най-големият износител на суров петрол в света и най-голям производител в рамките на 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), Саудитска Арабия, обяви готовност да повиши цените на 
петрола, заявявайки, че партньорите му от групата ОПЕК+ имат „средствата да се справят с пазарните предизвикателства, 
включително с намаляването на производството по всяко време и под различни форми". 
Някои анализатори очакват края на освобождаването на стратегическите петролни резерви на САЩ, който е предвиден за 
октомври.  Това допълнително ще затегне пазара преди зимата, докато компаниите за комунални услуги в Европа и Азия 
преминават от газ към петрол поради изключително високите цени на „синьото гориво“. 
Забавящият се икономически растеж и евентуалната ядрена сделка с Иран дърпат цените надолу. Но превключването от 
газ към петрол, готовността на ОПЕК+ отново да намали производството, ниските нива на глобален свободен капацитет и 
краят на освобождаването на американските стратегически петролни резерви благоприятстват ръста на цените на петрола. 
Една лека рецесия може да не изтрие растежа на търсенето на петрол, посочват анализатори. 
Поради много ниския свободен капацитет, „дори ако търсенето просто стане положително, дори в малка степен, мисля, 
че тогава трябва да сме готови за много, много по-високи цени“, коментира Нийл Дингман от Truist Securities. 
Позовавайки се на глобалния свободен капацитет, енергийният експерт казва, че „навсякъде в ОПЕК+, дори при Саудитска 
Арабия, няма свободния капацитет. 
Дингман смята, че петролът може да поевтинее до 80 долара за барел тази година, но след това цената му ще скочи до 
110 долара за барел в началото на следващата година, най-вече поради ограничения свободен капацитет за производство 
в световен мащаб. 
Тази седмица Саудитска Арабия заяви, че ОПЕК+ е готова да намали производството, ако е необходимо. 
Според енергиен министър принц Абдулазиз бин Салман пазарите не могат да отразят реалната ситуация при добива и 
предоставят фалшиво усещане за сигурност в моменти, когато свободният капацитет е силно ограничен. 
Според него групата ОПЕК+ скоро ще започне работа по ново споразумение след 2022 г. и че „ние сме решени да направим 
новото споразумение по-ефективно от преди“. 
С това Саудитска Арабия изпраща ясен сигнал на пазара, че ще продължи да управлява доставките на петрол, респективно 
цената. 
Ако рецесията не удари сериозно глобалното търсене на петрол, цените на петрола може да се повишат отново, тъй като 
ОПЕК+ може да противодейства на връщането на иранския петрол с нови съкращения. 
 
√ ЕС не забрани влизането на руснаци, но затегна сериозно издаването на туристически визи 
Над 1 млн. руснаци са влезли на територията на общността от началото на войната в Украйна, сочат данни на 
Frontex 
Очаквано страните от Европейския съюз не се разбраха за забраната на издаването на визи за руски граждани, но се 
усложнява влизането на туристи от Русия в общността, пише Bloomberg. Министрите на външните работи на страните от 
общността подкрепиха временната отмяна на споразумението от 2007 година, което облекчава издаването на визи за 
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граждани на Русия, коментира Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика Жозеп Борел след 
заседанието в Прага. 
Допълнително се увеличават и таксите за издаване на визи. 
"Това съществено ще намали броя на издадените нови визи от страните членки", каза Борел и допълни, че от средата на 
юли има съществено увеличаване на броя на руснаците, идващи в ЕС с цел туризъм, което се отчита като риск за 
сигурността на ЕС. 
Много от тях пристигат "на пазар", "сякаш в Украйна не бушува война", коментира Борел. Всички държави от ЕС са се 
съгласили, че при това положение обичайните бизнес практики не могат да бъдат запазени. 
Прибалтийските страни и Полша настояваха за пълна забрана на руснаците да посещават ЕС с цел туризъм. Естония, Литва 
и Латвия ще търсят начини на национално ниво да ограничат достъпа на руснаци на своя територия, коментираха трите 
страни в съвместно изявление преди срещата. Със забраната за полети от ЕС до Русия, повечето руснаци пътуват по суша 
и влизат в общността именно през Прибалтийските републики и Финландия. 
По данни на Frontex над 1 млн. руснаци са влезли в ЕС от началото на войната в Украйна през февруари. 2/3 от тях - през 
територията на Естония и Финландия. 
Чешкото председателство също е призовало за спиране на издаването на нови туристически визи и отмяната на вече 
издадените, но очаквано тази мярка не получи подкрепата в Прага. Представителите на Франция и Германия поискаха ЕС 
да бъде по-предпазлив с това ограничение, сочат източници на Bloomberg. 
Преди заседанието германският министър на външните работи Аналена Бербок коментира, че е важно санкциите да са 
насочени към руските чиновници и тези, които печелят от войната, но останалите руснаци, особено тези, които не 
подкрепят режима, трябва да могат да пътуват в ЕС. 
Чешкият министър на външните работи Ян Липавски намекна, че забраната за издаване на туристически визи може да се 
окаже част от следващия пакет със санкции срещу Москва, допълва агенцията. 
Идеята за забраната за влизане на руски граждани в ЕС беше лансирана в началото на август от украинския президент 
Володимир Зеленски. Той коментира на няколко пъти, че посещението на европейските страни с цел туризъм е 
привилегия, а не право на руските граждани и допълни, че след като те подкрепят военните действия в Украйна, са против 
демократичните ценности, защитавани от украинските военни и нямат право да се възползват от тях.  
 
√ Довиждане, горещи душове и улично осветление - как Европа свива потреблението на енергия? 
Неотложността на мерките нараства, тъй като цената на газа продължава да се покачва 
Европейците си вземат по-студени душове, офисите изключват терморегулаторите, а магазините приглушават 
осветлението, за да избегнат режим на тока и студени домове тази зима като следствие от войната на Русия в Украйна. 
Докато Кремъл намалява газовите доставки, а аварии в електрически централи ограничават още повече предлагането, 
Европа има малко останали алтернативи освен да намали търсенето. Мерките до момента са неравномерни, но 
неотложността нараства, тъй като цените на едро продължават да се покачват. 
Макар че някои страни като Германия, където почти половината от домовете разчитат на газ за отопление, са по-
застрашени от други, Европейският съюз търси общ подход. Страните членки на блока целят да намалят потреблението на 
газ с 15% тази зима, ако Русия, която исторически осигуряваше около 40% от търсенето на горивото в ЕС, спре кранчето.  
Bloomberg обобщава някои от ключовите инициативи за ограничаване на потреблението на енергия. 
Германия  
Кабинетът на канцлера Олаф Шолц одобри редица мерки тази седмица, които трябва да намалят потреблението на газ с 
една пета тази есен и зима. Мерките на национално ниво, които се прибавят към предприетите стъпки от местните власти 
в Германия като спиране на топлата вода в обществените басейни, целят да намалят потреблението на газ с около 2% и 
включват: 

- Забрана на отопляването на частните плувни басейни 
- Спиране на отоплението на някои части в обществените сгради 
- Намаляване на минималната температура в офиса до 19 градуса по Целзий 
- Забрана на повечето външно осветление на сгради и паметници 
- Повишаване на енергийната ефективност в обществени и частни сгради 

Франция 
Президентът Еманюел Макрон си поставя за цел да намали потреблението на енергия през 2024 г. с 10% спрямо нивата от 
2019 г. Администрацията му създаде миналия месец поредица от работни групи, съсредоточени върху държавните 
дейности, недвижимите имоти, технологиите и телекомите, търговските центрове и други публични обекти. Целта е те да 
излязат с конкретни предложения до края на септември. Макар че до момента конкретните стъпки са малко, има някои 
инициативи: 

- До октомври френските вериги супермаркети ще изключат осветлението на надписите на магазините си след края 
на работното време, а обектите за търговия на дребно ще намалят осветлението с 30% и ще понижат 
температурите до 17 градуса по Целзий в най-натоварените часове за пазаруване, ако има указания на 
правителството в тази насока. 

- За да даде пример, финансовото министерство на страната съобщи, че ще включва отоплението, само когато 
температурите в офиса паднат под 19 градуса по Целзий, и няма да охлажда, докато температурите не надхвърлят 
26 градуса по Целзий.  

Италия 
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Нов план за намаляване на потреблението в Италия може да бъде одобрен на заседание на кабинета още идната седмица. 
Цените на енергията стават ключов проблем в предизборната кампания преди предсрочните избори на 25 септември, на 
които трябва да бъде намерен заместник на Марио Драги. Лявоцентристката коалиция предлага контрол върху цената на 
тока, ход, който е критикуван от дясната Джорджия Мелони, смятана за фаворит на изборите, която вместо това иска 
инициатива на ниво ЕС. 
Според италианските медии планът за спестявания на страната може да включва: 

- Понижаване на температурите и намаляване на часовете за отопление в домовете и офисите през зимата, за да 
се намали използваният газ за отопление с над 10%. 

- Приглушаване на осветлението на публични сгради и магазини през нощта 
- Удължаване на живота на въглищните електроцентрали, за да се намали газът, използван за производство на ток 
- Затваряне на заводи може да е част от плана, но редица енергоемки индустрии вече ограничават операциите си 

заради силния ръст на разходите 
Испания 
В един от редките примери за законово задължение да се намали потреблението испанските депутати приеха в четвъртък 
правила, включени в указ от началото на август. Стъпките предвиждат: 

- Ограничаване на климатизацията до 27 градуса по Целзий в обществени сгради и повечето бизнеси, както и на 
летищата и на гарите. 

- Отопление през зимата до не повече от 19 градуса по Целзий с изключение на хотелски стаи, кухни в ресторантите, 
фризьорски салони, спортни зали, училища и болници. 

- Забрана за осветяването на паметници и витрини на магазините през нощта 
- Изискване вратите на магазините да бъдат затворени, когато системите за отопление или охлаждане работят 

 
В. Сега 
 
√ Държавният министър на ОАЕ посрещна Радев в Абу Даби 
Двете страни ще подпишат Меморандум за стратегическо партньорство 
Президентът Румен Радев пристигна на официално посещение в Обединените арабски емирства (ОАЕ), съобщи БТА. 
Визитата на държавния глава, която ще продължи до 2 септември, е по покана на президента на ОАЕ и владетел на Абу 
Даби Н.В. Шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян. 
Радев беше посрещнат на летището от Ахмед Али Ал Сайе, държавен министър на ОАЕ, координиращ и двустранните 
отношения с Република България. Двамата се срещнаха за разговор в една от залите на Президентския терминал на 
летището, в присъствието на членове на официалната делегация. 
Какво се очаква от визитата? 
В рамките на посещението в присъствието на двамата държавни глави ще бъдат подписани двустранни документи в 
различни сектори. Предвижда се провеждането на бизнес форум с участието на наши компании, организиран от 
Търговската камара на Абу Даби. 
Като акценти на визитата от "Дондуков" 2 посочват "задълбочаването на двустранния политически диалог на най-високо 
равнище, двустранното сътрудничество в областта на енергетиката и икономиката, възможностите за инвестиции в 
България и за съвместни проекти с участието на български компании, осъвременяването на договорно-правната база". 
Държавният глава Румен Радев ще бъде посрещнат от Шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян в Президентския дворец в Абу 
Даби. Двамата ще имат среща на „четири очи“, след което ще се проведат пленарни разговори между официалните 
делегации на България и ОАЕ. 
В присъствието на двамата президенти ще бъде подписан Меморандум за стратегическо партньорство между България и 
ОАЕ. Целта на споразумението е да насърчи развитието на сътрудничество в широк спектър от области, сред които 
икономиката, търговията, инвестициите, туризма, образованието, дигиталните технологии и изкуствения интелект, 
културата, младежта и спорта. 
В президентския дворец в Абу Даби ще бъдат подписани и двустранни документи за разбирателство в сферата на туризма, 
на земеделието, на образованието, на културата, както и Меморандум за разбирателство за обмен на новини и 
сътрудничество между Българската телеграфна агенция и осведомителната агенция (WAM) на ОАЕ. Двете държави работят 
и за постигане на Споразумение за насърчаване и взаимна защита на инвестициите между правителствата на България и 
ОАЕ. 
Президентът Румен Радев ще открие в Абу Даби бизнес форум, в който ще вземат участие представители на компании от 
двете държави в областта на високотехнологични производства и иновациите, транспорта, информационните и 
комуникационните технологии, енергетиката, отбранителната индустрия. 
Кой ще придружи президента? 
В делегацията, водена от държавния глава, участват членове на неговото служебно правителство – вицепремиерът и 
министър на транспорта Христо Алексиев, първият ни дипломат Николай Милков, икономическият министър Никола 
Стоянов, министърът на иновациите и растежа Александър Пулев. Президентът е придружаван и от представители на 
бизнеса. 
 
√ От днес са в сила нови карти за градския транспорт в София 
ЦГМ вече продава годишен абонамент за младежи до 26 г. и месечен за родители на деца до 2 г. 
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От днес Столична община предлага няколко нови абонаментни карти за пътуващите с градския транспорт. Преди лятната 
ваканция Столичният общински съвет реши от 1 септември Центърът за градска мобилност (ЦГМ) да започне да 
продава годишна младежка карта за цялата градска мрежа, включително метрото, с цена от 250 лв. От нея могат да се 
възползват всички столичани на възраст до 26 г., независимо от това дали учат или работят. С тази карта пътуването излиза 
по 0,68 лв. на ден, изчисляват от ЦГМ. Месечно същата карта струва 25 лв.  
Отново от днес учениците и студентите вече могат да купуват годишна карта с цена 200 лв., която също важи за целия 
обществен транспорт. Използвайки нея, учащият получава два месеца бонус-пътувания, а дневното придвижване излиза 
0.54 лв, съобщава ЦГМ. „Зареждането е еднократно срещу документ от училище или университет в София, ако ученикът 
или студентът за първи път влизат в съответното учебно заведение. Ако и до момента е имал карта, не е необходимо да 
представя уверение. Запазва се и сегашната месечна карта от 20 лева“, допълват от фирмата, която продава картите и 
билетите в София.  
В обръщение вече е и карта „Родител“, която е месечен документ с цена от 10 лв. С него родители на деца до 2 г., които са 
в отпуск за отглеждането им, могат да ползват отново цялата мрежа на обществения превоз. За получаването й е 
необходимо те да покажат уверение за статута си на каса на ЦГМ. 
Годишната абонаментна карта вече ще може да се плаща на три вноски, а не само на две. Първата вноска е с валидност до 
3 месеца и е на стойност 150 лв. Втората вноска е за още 3 месеца и е 120 лева, а третата е до 6 месеца и е 100 
лева. Въвежда тридневна карта с цена 10 лв., която ще е само електронна, като в същото време се запазва и дневната карта 
от 4 лв. Месечната карта за цялата градска мрежа ще продължи да струва 50 лв. Пенсионерите ще плащат по 25 лв. за 
месечна карта при 26 лв. досега. За хората над 68 години месечният абонамент поскъпва от 8 на 10 лв. Всички превозни 
документи са достъпни онлайн и могат да бъдат зареждани на платформата https://webportal.sofiatraffic.bg/(link is 
external), допълват от ЦГМ.     
До Нова година ще продължат да се продават и месечните карти за една линия на наземния градски транспорт с цена от 
23 лв. при поименния вариант и от 28 лв. при анонимния, както и месечните карти за метрото с цена от 35 и 42 лв. От 1 
януари догодина обаче те ще спрат да се продават. Въпреки призивите на много столичани тези карти да бъдат съхранени, 
управляващото мнозинство в София - общинските групи на ГЕРБ-СДС и ВМРО-„Атака“, гласуваха за тяхното спиране. 
Промените в тарифната политика в обществения транспорт бяха подкрепени и от Борис Бонев от „Спаси София“, както и 
от отделни общински съветници от „Демократична България“, въпреки че като цяло групата на ДБ внесе предложение 
месечните карти да останат, което не бе прието. 
При билетите основната промяна е, че от 1 януари догодина те ще важат за време и ще се продават основно на дигитален 
носител. Хартиеният билет ще се предлага в редки случаи, преди всичко от водачите в наземния обществен превоз. Целта 
е пътниците да започнат да пътуват с електронни билети, които да купуват чрез зареждане на каса на ЦГМ и в метрото, 
чрез мобилно приложение или да плащат с банкова карта или смартфон в превозните средства. С новите е-билети ще 
може да се комбинира пътуване с автобус, трамвай, тролейбус и метро. По-краткосрочният ще струва колкото и сегашния 
хартиен талон- 1,60 лв., и ще е с валидност 30 минути. С този билет пътникът ще може да се вози и на друго превозно 
средство и след изтичането на половин час, ако регистрацията в него е направена преди 30-ата минута. Другият билет за 
време ще е валиден 60 минути и ще струва 2,20 лв. С него също ще може да се пътува повече от веднъж, ако регистрацията 
е до 60-ата минута.  
 
√ Над 300 млн. лв. са загубите за бюджета от заплати под масата 
Над 300 млн. лв. годишно е щетата за бюджета от сивия сектор на пазара на труда, посочват от Националната агенция за 
приходите. За последните 10 години практиката даване на заплата в плик е намаляла, но продължава сериозно да ощетява 
бюджета. От дирекция „Управление на риска“ в НАП посочват, че преди десетина година "спестената" сума е била над 400 
млн. лв. годишно. 
Най-рисковите сектори, при които плащането на част или изцяло на възнаграждения под масата са търговията на едро и 
дребно, строителството, хотелиерството и ресторантьорство. Това са и секторите, които официалната статистика поставя 
на дъното по заплати, вероятно и заради прикриването на реалните плащания. 
Най-губещи от недекларирания доход остават служителите, които се осигуряват на по-ниски суми от реалния размер на 
заплатата - обикновено на минимална работна заплата. Така те намаляват сериозно парите, които ще получават след 
пенсиониране или като обезщетение при болест. 
В помощ на работещите НАП предлага нова услуга - всеки може да изчисли загубите си с калкулатора на сайта: 
www.zaplatavplik.bg(link is external). Достатъчно е да се въведе заплатата, на която се осигурявате, и тази, която реално 
получавате. 
„Ако работник реално получава 1500 лв., но работодателят му го осигурява на минималната работна заплата, загубата за 
служителя  в следващите 30 години е близо 109 000 лв. В тази сума влизат пенсията, обезщетенията за майчинство и 
безработица, от които ще се лиши служителят. Освен това, той губи възможност да се възползва от пълния размер на по-
високите данъчни облекчения за деца, тъй като те се изчисляват върху заплатата, на която се осигуряват лицата“, 
коментира Николай Петков, директор на дирекция „Управление на риска“ в НАП. 
С цел да запознае работниците с рисковете, ако се съгласят да се осигуряват на по-нисък от реалния си доход, приходната 
агенция стартира кампания „Заплата в плик“. Тя акцентира върху ползите за обществото от доброволното деклариране и 
внасяне на данъци и осигурителни вноски, както и на щетите, които причинява недобросъвестното поведение. Чрез 
фейсбук страницата на НАП се разяснява какви биха били последствията за работници и работодатели, ако получават или 
дават заплата в плик. В поредица от подкаст издания, експерти разкриват рисковете, които поемат и двете страни, когато 

https://webportal.sofiatraffic.bg/
https://webportal.sofiatraffic.bg/
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избягват декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. Потребителите могат да изразят и своето мнение 
по темата за недекларираните възнаграждения или т. нар. "заплата в плик"  като попълнят анкетата на НАП. 
 
√ Кандидатите за наследници на Борис Джонсън приключиха кампанията си 
Лиз Тръс остава фаворит за поста на британския премиер 
Двамата претенденти за поста на британския премиер Борис Джонсън - Лиз Тръс и Риши Сунак - приключиха снощи в 
Лондон кампанията си, отговаряйки на трудни въпроси, свързани с кризата с покъпването на живота, предава БНР.(link is 
external) Двамата претенденти трябваше да дадт отговор на много питания, но това, което най-много вълнуваше 
аудиторията беше енергийната криза. 
Фаворитът в надпреварата Лиз Тръс обеща, че няма да има енергийни дажби, ако стане премиер, но нейният съперник 
Риши Сунак предупреди, че нищо не трябва да се изключва. Лиз Тръс обеща също, че няма да има нови данъци, а напротив 
ще има съкращаване на налози и че ще осигури допълнителна подкрепа за домакинствата за справяне с растящите разходи 
за енергия.  
Риши Сунак обаче бе аплодиран повече, когато по същия въпрос заяви, че е необходим по-внимателен подход и допълни: 
„Не избрах да кажа нещата, които хората може би искат да чуят, а тези, които вярвам, че страната ни трябва да чуе“. Сунак 
е против политиката на Тръс за съкращаване на данъците. 
В 17 часа в петък, 2 септември, приключва крайният срок за пощенското гласуване на членовете на Консервативната 
партия. На 5 септември председателят на „Комитет 1922“ сър Греъм Брейди ще обяви кой е победителят. На 6 септември 
Борис Джонсън ще връчи оставката си на кралицата, а малко по-късно новият премиер ще бъде повикан при монарха и 
назначен на поста. В разрез с традицията това няма да стане в Бъкингамския дворец, а в Балморал, Шотландия, където в 
момента е Елизабет Втора. На 7 септември новият премиер ще влезе за първи път в Камарата на общините, за да отговаря 
на въпроси на депутати и за първи сблъсък с лидера на Лейбъристката партия Киър Стармър. 
 
3e-news.net 
 
√ Унгария подписа с „Газпром“ договор за допълнителни доставки на газ 
Унгария подписа с „Газпром“ договор, по който в страната от 1 септември ще постъпват допълнителни количества газ от 
порядъка на 5,8 млн. куб м на ден през „Турски поток“ и Сърбия. Това съобщи министърът на външните работи Петер 
Сиярто. 
„Налице е договореност за доставки на газ за септември и октомври. От 1 септември „Газпром“ ще продължи да доставя 
газ за Унгария над уговорения по договорите. През август максималните количества от допълнителни количества достигаха 
2,6 млн. куб м на ден. Сега се отдаде възможност да бъде подписан договор, според който от 1 септември през южното 
направление, тоест през Сърбия, над определените договори, максималното количество газ, доставян ежедневно в 
Унгария ще е 5,8 млн. куб м“, заяви той. Съобщението на Сиярто бе предавано през социалните медии. 
Министърът на външните работи на Унгария подчерта, че „осигуряването на страната без руски газ е физически 
невъзможно“. 
Унгария и „Газпром“ през септември 2021 година подписаха договори за доставка на 4,5 млрд. куб м газ годишно за 
следващите 15 години, от които 3,5 млрд. куб м газ годишно са през трасето през Сърбия (през „Турски поток“) и 2 млрд. 
през Австрия. Първите обеми газ през газопровода „Балкански поток“, приемащ газ от „Турски поток“ бяха доставени до 
Унгария през Сърбия на 1 октомври. 
Договореният обем съответства на около 12,3 млрд. куб м газ на ден. 
 
√ Домакинът на Г-20 Индонезия призова в Бали за спешни мерки срещу климатичните промени 
Високопоставени служители от Групата на 20-те големи икономики (G20) се срещнаха за преговори за климата на 
курортния остров Бали в сряда, като домакинът Индонезия предупреди, че неуспехът да работят заедно за намаляване на 
емисиите ще тласне планетата към неизследвана територия, съобщиха световни медии. 
Министърът на околната среда на Индонезия Сити Нурбая Бакар каза, че страните трябва заедно да спрат глобалното 
затопляне или планетата да бъде тласната до точка, в която бъдещето няма да бъде устойчиво. "Наша отговорност е да 
бъдем част от решението. Ние строим мостове, а не стени", каза тя. 
Срещата на Г-20 за климата идва в момент, когато екстремни метеорологични явления - пожари, наводнения и горещи 
вълни - удрят няколко части на света, включително безпрецедентни наводнения в Пакистан през последните седмици, 
които убиха най-малко 1000 души. 
Учените казват, че повечето подобни екстремни метеорологични явления се дължат на климатичните промени, причинени 
от човека и тепърва ще нарастват по тежест и честота, когато земното кълбо се приближи до прага на затопляне от 1,5 
градуса по Целзий над прединдустриалните нива. 
 
√ Rethink Energy: Капацитетът за производство на електролизери ще се увеличи до 100 ГВт/г към 2030 г. 
Поредица от събития през последните три години доведе до нарастване на фабричното производство на електролизери, 
а това дава възможност индустрията да достигне до етап, в който да  задоволи търсенето през следващите пет години. 
Поддържането на тази инерция ще бъде от решаващо значение за скока на зеления водород, който се очаква да последва 
след това. 
Производственият капацитет за пускане в експлоатация на електролизери през 2020 г. беше общо 2 GW в световен мащаб, 
което е значително над общия инсталиран капацитет в света от 300 MW. „Това беше във време, когато разговорът около 
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водорода беше доминиран от съмнение. Но сега нещата се промениха“, се казва в поредния доклад на компанията Rethink 
Energy. 
Водородът е идентифициран като ключова технология за декарбонизация в много сектори - тежкотоварен транспорт, 
отопление, промишленост, суровини и дълготрайно съхранение на енергия. Последният доклад на от Rethink Energy 
предвижда, че до 2050 г. глобалното търсене на водород ще нарасне десетократно до 735 милиона тона, като почти всичко 
това ще се произвежда чрез електролиза. 
Производителите по целия свят биха могли да произвеждат повече от 100 GW електролизатори годишно, според ново 
изследване на Rethink Energy. Поредица от съобщения през последните три години говори нарастване на фабричния 
капацитет до нива, които извеждат индустрията на път да задоволи търсенето през следващите пет години. Поддържането 
на тази инерция ще бъде от решаващо значение за скока на зеления водород, който да последва след това. 
Бумът вече започна, като само през следващите 5 години ще бъдат инсталирани близо 40 GW електролизатори, посочват 
анализаторите. Според тях ще бъде необходимо да се положат изключителни усилия, за да се построят достатъчно заводи. 
Според авторите пазарните участници вече са готови. „Както и шепа иноватори“, посочват от Rethink. 
ITM Power завърши първата в света електролизна гигафабрика  през януари 2021 г. в Обединеното кралство и оттогава 
съобщенията за нови и нови големи заводи растат значително. През последните две години западните производители на 
електролизери се ангажираха да построят заводи, които могат да произвеждат над 42 GW електролизери годишно до 2030 
г. Вече са осигурени местата за изграждане на почти две трети от тях. 
„За изграждането на такива фабрики са необходими  около две години“, отбелязва  Harry Morgan, водородният анализатор 
на Rethink Energy и водещ автор на доклада. „Вземайки под внимание настоящия темп на тези съобщения за строителство, 
прогнозираме, че развитието ще върви в крак с търсенето на електролизери през следващите 10 години. Нови инсталации 
с общ капацитет от около 12 GW на година ще трябва да бъдат добавяни всяка година между 2026 и 2032 г.“, посочва той. 
Общо около 6 милиарда долара ще трябва да бъдат инвестирани в изграждането на тези нови заводи. 
Такива гигафабрики ще бъдат от решаващо значение за постигането на така необходимите икономии от мащаба за 
екологичния водород. До 2024 г. ще има няколко производители, които ще могат да осигурят системи, които могат да 
произвеждат зелен водород на по-ниска цена отколкото „сивия“ водород, произведен с помощта на природен газ без 
улавяне и съхраняване на CO2. 
Възможността за произвеждане на неголеми модулни електролизери в големи мащаби ще направи водорода достъпен за 
много сектори от индустрията, за която той е необходим с цел декарбонизация. 
Rethink Energy прогнозира, че дори и, без каквито и да е внезапни подобрения в технологията коефициентът на обучение 
за електролизаторните модули ще бъде 14%. Това ще доведе до спад на капиталовите разходи за електролизерите от 
около 1400 долара за kW до 340 долара за kW до 2030 г., тъй като глобалният капацитет ще се повиши до близо 100 GW. 
Постепенните подобрения по отношение на ефективността и коефициента за капацитет  ще доведат също така до 
намалено търсене на електроенергия, което само по себе си ще доведе до спад в цената. При подобни икономии от 
мащаба цената на слънчевата енергия по-специално ще падне под 20 долара за MWh до края на десетилетието, което ще 
представлява 37% от общото намаление на разходите за зелен водород. До 2030 г. средната глобална цена на зеления 
водород ще падне до 1,50 долара за килограм. 
 
Мениджър 
 
√ Почти 5 млн. души се осигуряват в пенсионните фондове у нас 
През 2021 г. дейност са развивали 10 пенсионноосигурителни дружества с балансова стойност на активите към 31 
декември 2021 г. от 538 млн. лева. Приходите от дейността на тези дружества достигат 332 млн. лв., а реализираната 
печалба е в размер на 73 млн. лева, обяви днес Националният статистически институт (НСИ). 
Общият брой на осигурените лица в пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 31 декември 2021 
г. е 4 849 242, а брутните постъпления от осигурителни вноски - 2 042 млн. лева. 
Отчет за дейността си през 2021 г. са представили 28 лицензирани фонда за допълнително пенсионно осигуряване, от 
които 18 по задължителното пенсионно осигуряване (9 универсални и 9 професионални) и 10 доброволни, както и 16 
фонда за извършване на плащания, от които 9 фонда за разсрочени плащания и 7 фонда за изплащане на пожизнени 
пенсии. 
Балансовата стойност на активите на пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2021 г. е 
19 618 млн. лв., а инвестициите достигат 17 745 млн. лева. Балансовата стойност на активите на фондовете за извършване 
на плащания към 31.12.2021 г. е 13 млн. лв., а инвестициите са в размер на 3 млн. лева. 
 
√ България открива консулства в Лион, Единбург, Дюселдорф и Сингапур 
България открива консулства в Лион (Франция), Единбург (Шотландия), Дюселдорф (Германия) и в Сингапур. Това реши 
правителството на днешното си заседание.  
Генералното консулство на Република България във Франция със седалище в гр. Лион ще обслужва консулския окръг, 
обхващащ регионите Оверн-Рон-Алп, Нова Аквитания, Окситания, Прованс - Алп-Кот д'Азюр и Корсика. 
Откриването на консулското представителство е аргументирано с необходимостта от подобряване на консулското 
обслужване на българските граждани във Франция, вследствие на техния постоянно нарастващ брой, който не е 
съпроводен от съответно увеличаване на капацитета за консулско обслужване на българската общност. 
До този момент на територията на Франция консулско обслужване можеше да бъде получено единствено в 
дипломатическото ни представителство в Париж, което създава значителни затруднения за българската общност, по-
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голямата част, от която е концентрирана именно в Южна Франция - Марсилия, Лион, Тулуза, Ница, Бордо, Монпелие, 
отбелязват от Министерския съвет.  
В региона Оверн-Рон-Алп, административен център на който е гр. Лион, живеят около 7000 български граждани. 
Разкриването на Генерално консулство на България в Лион с посочения по-горе консулски окръг би обслужвало между 30 
000 - 40 000 български граждани. За финансовото обезпечаване по откриването на генералното консулство Министерският 
съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на МВнР за 2022 г. в размер на 995 600 лева. 
Министерският съвет прие решение за откриване на наше Консулство в Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия със седалище в гр. Единбург (Шотландия), което е с консулски окръг, обхващащ териториите на Шотландия и 
Северна Ирландия, както и окръзите Камбрия, Нортамбърланд, Дъръм и Тайн енд Уеър в Англия. 
Откриването му е аргументирано от нарастващия брой български граждани на територията на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия. По данни на Хоум офис към 31 декември 2021 г. броят на получилите статут на 
уседналост български граждани е 289 700. 
Консулството ще съдейства за подобряване на консулското и административно обслужване на българските граждани, 
пребиваващи на територии отдалечени от Лондон, където функционира единствената дипломатическа мисия на България 
в Обединеното кралство. Консулството ще предоставя по-лесен и бърз достъп до консулски услуги като подаване на 
заявление за издаване на български документи за самоличност, извършване на нотариални заверки и на пълномощни и 
декларации, както и получаване на актове за гражданско състояние. 
За финансовото обезпечаване по откриването на консулството Министерският съвет одобри допълнителни разходи по 
бюджета на МВнР за 2022 г. в размер в размер 671 200 лв. 
Генералното консулство на Република България със седалище в гр. Дюселдорф, Германия, ще е с консулски окръг, 
обхващащ федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия. 
Откриването му значително ще подобри достъпа на българските граждани до административни и консулски услуги и ще 
оптимизира дейността на Генералното консулство на Република България във Франкфурт на Майн, чийто консулски окръг 
се променя от обхващащ федералните провинции Хесен, Северен Рейн-Вестфалия, Райнланд-Пфалц и Саарланд, на 
обхващащ федералните провинции Хесен, Райнланд-Пфалц, Саарланд, поради изключително високата натовареност. 
Живеещите на територията на Германия български граждани, по официални данни на германската държава към 31.12.2021 
г. са 410 890 души, като в края на 2021 г. в провинция Северен Рейн-Вестфалия са регистрирани 96 715 български граждани. 
Отчитайки икономическия потенциал на провинция Северен Рейн-Вестфалия, както и перспективите за развитие на 
двустранното сътрудничество в различните сфери на взаимен интерес, откриването на генералното консулство ще има 
реален принос не само в засилването на административния капацитет на консулското присъствие, но и за активизиране на 
диалога на местно ниво и задълбочаване на търговско-икономическите отношения. Сред 16-те федерални провинции, 
Северен Рейн-Вестфалия е най-големият външнотърговски партньор на България. Провинцията е водещ инвеститор в 
България, поради концентрацията на значими мултинационални компании и голям брой малки и средни предприятия. 
За финансовото обезпечаване по откриването на генералното консулство Министерският съвет одобри допълнителни 
разходи по бюджета на МВнР за 2022 г. в размер 1 052 600 лв.  
България открива и почетно консулство в Сингапур като назначава за почетен консул на страната ни там сингапурския 
гражданин г-н Го Чи Хау Ланкс.  
Сингапур е наш важен партньор в региона, като през настоящата година честваме 55 години от установяването на 
дипломатическите отношения. Очакваме разкриването на почетно консулство да допринесе за развитието на значителния 
потенциал на двустранните сътрудничеството в туризма, образователния и културния обмен и други перспективни 
области, допълват от правителствената пресслужба. 
 
√ Промишлеността води по чужди инвестиции в България, общо са за над 28 млн. евро за 2021 г. 
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на нашата страна към края на 2021 г. възлизат на 28,137 
млн. евро по текущи цени, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). 
Най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции през миналата година в промишлеността - 
12,210 млн. евро, като те формират 43,4% от общия брой на ПЧИ, следвани от инвестициите в сектора на услугите (търговия, 
ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - на стойност от 
6,278 млн. евро, представлявайки 7,8% от общите чуждестранни инвестиции за миналата година. 
През 2021 г. има увеличение на ПЧИ в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
далекосъобщения", като относителният им дял нараства с 0,7 процентни пункта в сравнение с предходната година, докато 
в сектор "Строителство" има намаление на преките чуждестранни инвестиции с 0,7 на сто, спрямо 2020 година. 
 
√ Световни лидери за Горбачов: Той видя различно бъдеще, смело рискува и промени хода на историята 
Политици от цял свят отдадоха почит и отбелязаха заслугите на починалия снощи съветски лидер Михаил Горбачов, 
предаде БТА. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен го определени като "надежден и уважаван 
лидер", изиграл "решаваща роля за прекратяването на Студената война и падането на Желязната завеса. Той проправи 
пътя към свободна Европа. Това е наследство, което няма да забравим. Почивай в мир (R.I.P), Михаил Горбачов", написа 
Фон дер Лайен в Туитър, съобщи Франс прес, цитирана от БТА. 
Президентът на САЩ Джо Байдън нарече Горбачов "човек със забележителна визия" и "рядък лидер", който е имал 
"въображението да види, че e възможно да съществува едно различно бъдеще и е имал смелостта да рискува цялата си 
кариера, за да го постигне". "Резултатът е по-сигурен свят и по-голяма свобода за милиони хора", каза Байдън в изявление, 
цитирано от Асошиейтед прес. 
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Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш определи бившия съветски лидер "единствен по рода си държавник, 
променил хода на историята". Той направи повече от всеки друг за мирния край на Студената война, посочи още Гутериш 
в изявление, в което каза също: "Светът загуби велик световен лидер, отдаден на мултилатерализма и неуморен защитник 
на мира".  
Британският лидер Борис Джонсън написа в Туитър, че винаги се е възхищавал на смелостта и честността на последния 
лидера СССР при прекратяване на Студената война. Във времената на агресията на  Путин в Украйна, неуморният стремеж 
на Горбачов за отваряне на съветското общество е пример за всички нас нас, каза Джонсън. 
Френският президент Еманюел Макрон отдаде почит на Горбачов, като му благодари за "ангажимента му към мира в 
Европа". В Туитър той написа, че съветският лидер е бил "човек на мира, чийто избор е отворил за руснаците пътя на 
свободата. „Неговият ангажимент към мира в Европа промени общата ни история“, написа Макрон. 
Горбачов "промени хода на историята в по-положителна посока" , написа в Туитър Майкъл Макфол, политически 
анализатор и бивш посланик на САЩ в Москва. "Горбачов беше идеалист, който вярваше в силата на идеите и хората. 
Трябва да се учим от неговото наследство", заяви Макфол. 
Президентът на Русия Владимир Путин изразява дълбоки съболезнования за смъртта на бившия съветски лидер Михаил 
Горбачов, съобщи говорителят на държавния глава Дмитрий Песков. По думите му се очаква днес сутринта Путин да 
изпрати съболезнователна телеграма на роднините и близките му. 
 
√ Украйна изнесе над 1,5 млн. т зърно през трите си черноморски пристанища 
Повече от 1,5 милиона тона зърно и други хранителни продукти са изнесени през три украински пристанища, съобщи 
президентът Володимир Зеленски в поредното си видеообръщение , предаде Ukrinform. 
Държавният глава благодари на всички селскостопански работници, пристанищни работници, дипломати и държавни 
служители, които върнаха на Украйна статута на истински гарант за продоволствената сигурност в африканските страни. 
„23 000 тона украинска пшеница по Световната продоволствена програма на ООН вече са пристигнали в пристанището на 
Джибути. Те ще бъдат доставени на хората в Етиопия, където има най-голямата суша през последните 40 години и милиони 
хора са на ръба на глада. Възстановяваме и съответните връзки със страните от Арабския полуостров - почти 40 000 тона 
пшеница се насочват към Йемен. Повече от 1,5 милиона тона наши храни вече са изнесени по море от трите пристанища, 
които започнаха да функционират, благодарение на споразумението за износ на зърно“, отбеляза Зеленски. 
На 30 август шест кораба, превозващи 183 000 тона украински селскостопански продукти, отпътуваха от пристанищата 
Одеса, Черноморск и Южен. Като част от изпълнението на Инициативата за безопасно транспортиране на зърно и храни, 
62 кораба вече са напуснали украинските пристанища и са изнесли селскостопанска продукция в 18 страни, припомня 
Ukrinform. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на силния добив и опасенията за търсенето 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък на фона на опасенията на инвеститорите, че агресивните 
увеличения на лихвените проценти от водещите централни банки ще забавят икономическия растеж и ще намалят 
търсенето на гориво, предаде Ройтерс. 
Към 9:15 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,59 долара за, или 0,62%, до 95,05 долара за барел, докато  цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,63 долара, или 0,70%, до 88,92 долара за барел. 
„Нарастващите страхове относно отслабването на търсенето на горива поради агресивното повишаване на лихвените 
проценти от централните банки в САЩ и в Европа надделяха над опасенията относно ограниченото глобално предлагане“, 
коментира Хироюки Кикукава, генерален мениджър на изследванията в Nissan Securities. 
Скорошните признаци на слабост в китайската икономика и по-строгите пандемични ограничения в страната също 
натежаха на пазара, добави той. 
Фабричната активност в Китай се сви за първи път от три месеца през август на фона на отслабващо търсене, докато 
недостигът на електроенергия и новите огнища на COVID-19 доведоха до прекъсвания на производството, показа 
проучване на частния сектор. 
Южнокитайският технологичен център Шънджън затегна мерките срещу разпространението на COVID-19, тъй като броя на 
заразените в града продължава да расте,. 
На пазара се отразява и нарастващото производство, както от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), 
така и в Съединените щати. 
Добивът на ОПЕК достигна 29,6 милиона барела на ден през последния месец, показва проучване на Ройтер, докато 
добивът в САЩ нарасна до 11,82 милиона барела на ден през юни. Това са най-високите нива на добив за съответните 
региони от април 2020 г. 
Въпреки това пазарът на петрол ще има малък излишък от само 0,4 милиона барела на ден през 2022 г., много по-малко 
от прогнозираното по-рано, сочат оценките на ОПЕК+. 
Междувременно Администрацията за енергийна информация на САЩ съобщи, че запасите от суров петрол в страната са 
намалели с 3,3 милиона барела през последната седмица, докато запасите от бензин са се свили с 1,2 милиона барела. 
 
√ Понижения на борсите в Европа на фона на новия рекорден ръст на инфлацията в еврозоната 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в сряда на фона на 
данните, че инфлацията в Еврозоната е достигнала нов рекорден връх от 9,1% на годишна база през август според 
предварителните данни на европейската статистическа служба Евростат, предаде Ройтерс. 
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Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 3,33 пункта, или 0,79%, до 416,48 пункта. Бенчмаркът е на път да 
завърши август с месечен спад от 5%. Немският показател DAX се понижи със 123,93 пункта, или 0,96%, до 12 837,21 пункта.  
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 88,09 пункта от стойността си, или 1,2%, достигайки ниво от 7 273,54 
пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 69,49 пункта, или 1,12%, до 6 140,83  пункта. 
Данните за инфлацията на Евростат надминаха очакванията на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, които залагаха на 
ръст с 9%. Целевата инфлация на ЕЦБ е 2%. 
 Основната инфлация, в която не влизат цените на храните и горивата, нарасна с 5,5% на годишна база спрямо 5,1% 
предходния месец. 
Това е девети пореден месец на рекордно увеличение на цените в региона на единната валута, като рязкото покачване 
започва през ноември 2021 г. Основен принос за високата инфлация отново имат цените на енергията, които според 
предварителните данни са нараснали с 38,3% на годишна основа. При храните, алкохола и тютюневите изделия 
увеличението на цените е с 10,6%, при неенергийните индустриални стоки – с 5%, а при услугите – с 3,8%. 
„Това е поредния смущават резултат, който показва, че потребителите са били подложени на натиск още преди Русия да 
затегне хватката си върху енергийния пазар“, коментира Сюзан Стрийтър, старши инвестиционен и пазарен анализ в 
Hargreaves Lansdown. 
„Но това, което е особено тревожно, е, че основната инфлация се повиши до 5,5%, което засилва опасенията, че се заражда 
инфлационна спирала. Тези показатели ще налеят масло в огъня на притесненията, че членовете на ЕЦБ ще одобрят голямо 
увеличение на лихвите през септември, въпреки предстоящата несигурност по отношение на енергийните доставки“, 
добави тя. 
Ройтерс по-рано съобщи, че някои членове на ЕЦБ обсъждат увеличение на лихвите със 75 базисни пункта въпреки 
опасността от рецесия. 
На пазара се отрази и спирането на преноса на газ от Русия към Германия по газопровода „Северен Поток-1“. От „Газпром“ 
казват, че причината за спирането е тридневна поддръжка, но в Берлин се опасяват, че потоците от газ може да не бъдат 
възобновени. 
Акциите на италианската луксозна група Brunello Cucinelli поевтиняха с 7,05%, след като компанията разочарова с 
финансовите си резултати за полугодието. 
Цената на книжата на Dormakaba Holding се понижи с 3,20%, след като швейцарската група за сигурност прогнозира 
органичен растеж малко над целевия диапазон, но добави, че перспективата е приложима само за първата половина на 
финансовата 2022/23 година. 
Акциите на италианската банка UniCredit  поскъпнаха с 3,09%, след като ЕЦБ одобри втори рунд на обратно изкупуване на 
акции за до 1 млрд. евро 
Цената на книжата на Eni се понижи с 4,46%, след като компанията съобщи, че ще получава по-малки обеми газ от 
„Газпром“. 
Спад на Уолстрийт 
Водещите индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения за трети пореден във вторник, застрашавайки 
лятното възстановяване на пазара, след като Федералният резерв на САЩ и други централни банкери по света 
сигнализираха, че ще повишат лихвените проценти, за да поставят под контрол инфлацията, въпреки негативните ефекти 
върху икономическия растеж потенциално върху корпоративните печалби, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 308,12 пункта, или 0,96%, до 31 790,87 пункта.. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 44,45 пункта, или 1,1%, до 3 986,16 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 134,53 пункта от стойността си, или 1,12%, достигайки ниво от 11 883,14 пункта. 
По този начин пазарът удължи загубите, започнали в петък, когато  S&P 500 се раздели с повече от 3% от стойността си на 
фона на коментарите на председателя на Фед Джером Пауъл за борбата с инфлацията. Така възстановяването на S&P 500 
от достигнатото в средата на юни дъно бе ограничено наполовина до 8,7%. Dow и Nasdaq загубиха повече от половината 
от печалбите си от средата на юни и сега се намират съответно на около 6% и 11% над летните си дъна. 
На пазара се отрази и изказването на президента на Федералния резерв на Ню Йорк Джон Уилямс във вторник. 
„Мисля, че тъй като търсенето далеч надвишава предлагането, трябва да получим реални лихвени проценти... над нулата. 
Трябва да имаме донякъде рестриктивна политика, за да забавим търсенето, а ние все още не сме стигнали дотам“, каза 
Уилямс пред „Уолстрийт джърнъл“. 
Коментарите на Уилямс следват подобни изявления на представители на Европейската централна банка и управителя на 
естонската централна банка Мадис Мюлер, който каза във вторник, че централната банка трябва да обсъди повишаване 
на лихвения процент със 75 базисни пункта на заседанието си през септември предвид изключително високата инфлация. 
Междувременно доходността по краткосрочните облигации продължи покачването, си, тъй като инвеститорите заложиха 
на повече повишения на лихвите. Доходността по 2-годишните американски държавни ценни книжа достигна най-високата 
си стойност от почти 15 години. 
Смесени резултати в Азия 
Борсите в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха разнопосочна търговия в сряда, следвайки загубите на Уолстрийт, 
докато инвеститорите анализираха данните за заводската активност в Китай, пише Си Ен Би Си. 
Според официалните данни активността на заводите в Китай се е ускорила през август, но е останала на отрицателна 
територия. Индексът РMI на Националното статистическо бюро на Китай за производствената активност се повишава до 
49,4 пункта през август в сравнение с 49 пункта през юли. Границата от 50 пункта разделя свиването от растежа. В същото 
време индексът за секторът на услугите достигна 52,6 пункта. 
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В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 25,08 пункта, или 0,78%, до 3 202,14 пункта, докато 
индексът Shenzhen Composite се понижи с 41,65 пункта, или 1,95%, до 2 096,07 пункта. Хонконгският показател Hang Seng 
напредна с 5,36 пункта, или 0,03%, до 19 954,39 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа спад от 104,05 пункта, или 0,37%, до 28 091,53 пункта. 
Южнокорейския бенчмарк Kospi се повиши с 21,12 пункта, или 0,86%, до 2 472,05 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200изтри 11,5 пункта от стойността си, или 0,16%, завършвайки сесията при ниво от 6 986,8 
пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 1 пункта, или 0,16%, до 613,10 пункта. BGBX40 се повиши с 0,20 пункта, или 0,14%, до 141,98 пункта. 
BGTR30  напредна с 0,87 пункта, или 0,12%, до 738,17 пункта. BGREIT се понижи с 0,24 пункта, или 0,13%, до 183,64 пункта.  
 
Cross.bg 
 
√ Росица Матева, ЦИК: 9363 ще бъдат секциите в страната с машинно гласуване 
Не се чувстваме предатели, спазваме Изборния кодекс такъв, какъвто е. Там, където на предходни избори 5 години са 
гласували повече от 100 избиратели се разкрива избирателна секция. Обявили сме над 730 места, предстои да бъдат 
определени още неща, според подадените заявления. Това заяви в БНТ "Денят започва" заместник-председателят на ЦИК 
Росица Матева. 
23 партии и 6 коалиции са регистрирани за изборите, но вчера една от партиите не е регистрирала листи и няма да 
фигурира в бюлетината. Става въпрос за ЕНП, каза Матева. 
Припомняме, че от "Ние идваме" вече заявиха намерението си да не участват в предстоящия вот, като се аргументираха, 
че ще продължат да подкрепят отделни политики, а не конкретна партия. 
В някои секции в чужбина ще се гласува машинно, в други - не. В странта ще има 9363 секции с машини, вече са обявени 
на страницата на ЦИК. В 1104 ще има втора машина. В чужбина - в 290 секции ще има машина, в 233 от тях ще има втора 
машина. Уговорката е, че след 6 септември, според подадените заявления ще се прецени дали във всички секции с машини 
в чужбина те да не бъдат по 2. 
МВнР ще отговаря за транспорта на машините извън страната. В момента тече поръчка за транспорта и поддръжката на 
машините в страната за вота. Инсталирането на машините отнема между 7-10 дни, уточни Матева. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За важността на вота, тежестта на кризите и решенията в политиката. Гост: Христо Иванов – съпредседател на 
„Демократична България“; 

- Предизборната кампания започва: за сигурността на вота, машините за гласуване и изборите зад граница. Гост: 
Росица Матева – заместник-председател на ЦИК 

- Защитени ли са парите от втория пенсионен стълб и каква доходност отчитат пенсионните фондове? Гости: 
Николай Марев от Асоциацията на пенсионните фондове и бившия социален министър Христина Христова 

- Задава ли се финансова криза заради очаквания рекорден дефицит в бюджета? Гости: Любомир Дацов, Кузман 
Илиев и Георги Ангелов 

Нова телевизия, „Здравей България” 
- Какви послания очакват да чуят хората от политиците преди изборите и на кого са готови да повярват българите? 

Гост:  Есил Дюран – певица; Гост: Пепи Димитрова – експерт; Гост: проф. Тодор Кантарджиев – микробиолог; Гост: 
Левон Хампарцумян – финансист 

- В рубриката „Дръжте крадеца”: Мъж обира заведения в центъра на София.  
- В кой град на България ви очаква глоба от 200 лв., ако псувате на улицата 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Всенароден стрес от цени и сметки, ГЕРБ с 5% пред ПП 
в. Труд  - Фолкпевиците ометоха лекарство за диабетици 
в. Телеграф  - 6700 напират за парламента 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Бойко Борисов към своите: Не карайте пияни, КГБ работи и ще ви намерят компромати 
в. 24 часа - От 100 до 1100 лева може да струва първокласник на родителите 
в. Труд - Лидерът Бойко Борисов: Формула ГЕРБ с ДПС не съществува 
в. Труд  - 300 милиона лева губи бюджета от заплати в плик 
в. Телеграф  - Поискахме €1,3 млрд. от Брюксел 
в. Телеграф  - Външно министерство с остра позиция срещу Еди Рама 
Водещи интервюта 
в. Труд  - Доц. д-р Антоний Гълъбов, пред "Труд": Проблемът със служебните правителства е сериозен 
в. Телеграф - Екатерина Ангелова, лайф коуч: Пациентите с множествена склероза се крият  
Водещи анализи 
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в. 24 часа - Къде сбърка Горбачов, когато млад (на 54г.) пое СССР 
в. Труд - Ляво-либералната война срещу свободата на словото 
в. Телеграф - Закон има, но не се прилага 
 
√ Предстоящи събития в страната на 1 септември 
София. 

- От 10.00 часа в посока изход от София (уширението между двата моста на Северната скоростна тангента и 
Столичния околовръстен път, срещу Керхер център-София), ще се състои брифинг, а темата свързана със 
започваща нова операция за контрол на пътното движение с акцент върху товарните автомобили. 

- От 10.00 часа в сградата на МВнР, заместник-министърът на външните работи и говорител на МВнР Костадин 
Коджабашев ще даде брифинг за представителите на медиит 

- От 10.00 часа в района на Военната академия, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на 
отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участват в тържественото откриване на новата учебна година във Военната 
академия „Георги Ст. Раковски“. 

- От 13.30 часа в централата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на бул. „Цариградско 
шосе“ 66, за представяне на надградената система за хидрометеорологична информация „Метеоаларм“, 
съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). На събитието ще присъстват министърът на 
околната среда и водите Росица Карамфилова и генералният директор на НИМХ проф. Христомир Брънзов. 

- От 14.00 часа ще се проведе редовният брифинг на Централната избирателна комисия във връзка с предстоящите 
избори за народни представители, насрочени за 2 октомври 2022 г. Брифингът ще се състои в сградата на 
Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход откъм Ларгото. 

- От 16.00 часа в Галерия на открито „Градска градина“ пред Народния театър в София, председателят на 
Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов ще открие изложба на тема „Статистика за всеки“. 

- От 18.00 часа в галерия nOva art space в София вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие фотоизложбата „Деца 
(не) като другите“. 

- От 18.00 часа в СБХ – Шипка 6, зала 1А ще бъде открита юбилейната изложба на известния график Буян Филчев 
има ретроспективен характер, но съдържа и над 50 нови творби. С нея авторът отбелязва своята 70-годишнина и 
40 години членство в Съюза на българските художници. 

- От 19.00 часа в Дома на киното ще се състои официалното откриване на фотоизложбата на Елица Матеева - 
BACKSTAGE като на кино“.  

*** 
Варна. 

- От 10.15 часа в радио Варна (зала Концертна), водачът на листата на Изправи се България за Варна - Мая Манолова 
и кандидати за народни представители от 3-ти МИР - Варна ще проведат среща с граждани. 

- От 10.30 часа в Зала 1 на Икономически университет – Варна, ще бъде официално открита Девета национална 
конференция по електронно обучение във висшите училища 

- От 16.00 часа на площад "Севастопол" (На самия площад срещу HAPPY) ще бъде представена листата на 
кандидатите за народни представители от КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ - Варна от 3 МИР за предстоящите 
предсрочни парламентарни избори на 2 октомври. 

- От 18.30 часа в Арт Галерия Ларго във Варна ще се открие самостоятелна изложба – живопис на пловдивския 
художник Юли Шумарев. Експозицията се нарича „Макгахански блусове и балади“ и представя творби, създадени 
специално за Варна. Към почти всяка от представените картини има кратки есета, написани от художника.  

*** 
Монтана. 

- От 18.00 часа в Градската градина ще се проведе концерт на Духов оркестър „Дико Илиев“ към НЧ „Раузм 1883“. 
- От 17.00 часа във фоайе на РБ „Гео Милев“, ще бъде открита изложба (живопис) на Цветана Горанова. 
- От 17.30 часа в експозиционна зала „Кутловица“, бул. „Трети март“ 64, ще бъде открита изложба (живопис) на 

Севда Потурлян – София. 
- От 18.00 часа в парк „Монтанезиум“ ще се състои концерт на Китаро-мандолинен оркестър „Монтана“ – 

художествен ръководител Жулиета Калчева, диригент аранжор Андерей Колев „Песен моя, обич моя“ 
*** 
Пазарджик. 

- От 10.30 часа от входа на УТК „Црънча“, ще стартира медиен ден на тристранната съвместна подготовка „Balkan 
Spirit - 2022“ на Специалните сили на България, Гърция и Румъния. 

*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 часа в Парк „Загорка“ продължава Beerфестът 2022 с концерт на: WOSH MS, Секта, DJ STEVIE G + DJ 
STANCHIKA и др. 

- От 20.00 часа на сцена язовир Копринка ще бъде представена оперетата „Хубавата Елена“ –от Жак Офенбах 
*** 
Шумен. 

- От 14.00 часа на пл. Кристал Мая Манолова ще проведе среща с граждани и ще представи листата на Изправи се 
България за МИР - Шумен. Начело на листата в областта е адвокат Лидия Ангелова. 
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*** 
Хасково. 

- От 10.30 часа на място на обекта, кв. „Орфей“, с официална церемония ще бъде обявено приключването на 
строителството и приемане на обекта по проект проект „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане 
на социална инфраструктура в град Хасково“, изпълняван по ОПРР 2014-2020. На церемонията ще присъстват 
ръководството на Община Хасково, на екипа по изпълнение и управление на проекта, проектанти, представители 
на надзора и строители, медии и граждани. 

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

