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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Радев от бизнесфорума в Абу Даби: България може да произвежда и изнася горивото на бъдещето 
Чрез високи технологии и научен потенциал България може да произвежда и изнася горивото на бъдещето - зелен 
водород. Това каза президентът Румен Радев по време на бизнесфорума в Абу Даби. 
България разглежда възможностите за енергийна диверсификация чрез внос на природен газ и петрол, но с това не се 
изчерпва потенциалът на партньорството между страната ни и ОАЕ, убеден е президентът Румен Радев. 
"България трябва да си постави много по-високи, много по-амбициозни цели, ние трябва да излезем от тази 
парадигма, че сме страна, която пренася чужд газ към други страни. Ние можем с високи технологии, с нашия научен 
потенциал, с нашите природни дадености, с нашите промишлени дадености, ние можем да произвеждаме горивото 
на бъдещето - зелен водород и то в огромни количества и да го изнасяме. Това е голяма цел и тук има представители 
на българския бизнес и научни среди, които отдавна работат в тази област, които имат технологични решения на 
една много добра себестойност", каза президентът. 
Президентът изтъкна, че служебното правителство полага добра основа за едно взаимноизгодно сътрудничество между 
България и ОАЕ. 
"България не трябва да ограничава своята амбиция до търсени само на нови инвестиции. Напротив - ние сме тук в 
търсене на нови партньорства, защото именно в предизвикателствата - и глобални, и регионални, които срещат и 
двете страни можем да бъдем много по-успешни, ако обединим нашия потенциал и нашите усилия. А мога да кажа, че 
България предлага един огромен потенциал и като икономика, и като наука, и като образование, и най-вече талантът 
на нашите млади хора. България може да бъде не само добър икономически партньор. Но България може да бъде и 
сериозен фактор в изграждане на по-солидни връзки между страните от залива и ЕС", каза Радев. 
"Навлизането на нов пазар осигурява нови възможности, които стимулират бизнеса. Осигурява се и достъп до нови 
таланти и технологии", каза Абдула Мохамед Ал Мазруеи - председател на търговската камара на Абу Даби. 
Държавният глава отдаде почит пред Мемориала на загиналите при изпълнение на своя дълг. 
 
√ Започна предизборната кампания 
От полунощ сме в предизборна кампания. Тя ще продължи до 30 септември. 22 партии и шест коалиции се включват в 
борбата за вота на избирателите. 
Вече стана ясно, че бюлетината ще бъде без номер 21, защото Единна народна партия не е регистрирала листи с кандидати. 
Независимите кандидати са двама и ще бъдат включени в бюлетините за съответните избирателни райони. 
Кампанията се води на български език и е забранена в държавни и общински учреждения и институции, както и в 
обществените медии извън определеното за целта време. 
В страната ще има 9363 секции с машини и вече са обявени на страницата на ЦИК, а в чужбина те са 290. На 2 октомври 
избираме състава на 48-ото Народно събрание. 
 
√ Регионалният министър и директорът на ДНСК ще проверят строежа на газовия интерконектор 
Министърът на регионалното развитие Иван Шишков и началникът на Дирекцията за национален строителен контрол 
(ДНСК) ще проверят строителството на интерконектора с Гърция при Стара Загора. 
Бързото включване на съоръжението в експлоатация е от особена важност за страната, за да можем да получаваме азерски 
газ на по-добра цена. Драстичното поскъпване на газа за септември до над 353 лв. на мегаватчас от вчера още повече 
налага газовата връзка да бъде пусната максимално скоро. 
Капацитетът на интерконектора е 3 млн. куб. метра годишно, което до голяма степен задоволява нуждите на страната. 
Проектът е със специален приоритет, обяви служебното правителство и усилията са той да започне да функционира преди 
началото на отоплителния сезон. 
 
√ КЕВР реши: Природният газ поскъпва с близо 19% за септември 
Комисията за енергийно и водно регулиране определя нова цена на природния газ от днес. Синьото гориво поскъпва с 
близо 19%. Това е поредно увеличение на цената на газа като за последните три месеца тя е скочила общо със близо 150 
на сто. 
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От КЕВР съобщиха, че са потвърдили искането на "Булгаргаз" за по-висока цена на природния газ с близо 19 на сто. От 
Азербайджан идва около 50% от синьото гориво, но той е на по-висока цена, защото количествата не минават по новата 
газова връзка с Гърция, която все още не е завършена и те преминават по старата от Кулата - Сидерокастро. 
Очаква се да има понижение на цената на газа от Азербайджан през октомври. Едва ли това понижение обаче ще е 
достатъчно, за да намали общата цена, тъй като по данни на "Булгаргаз" близо 400 лева за мегаватчас струва газът, който 
идва от танкерите. Частично такива количества са осигурени и за този месец. 
С новото увеличение на цените, газът е поскъпнал пет пъти само за последната година, а от началото на 2021 година с 
1200%. Първоначално от "Булгаргаз" поискаха увеличението да е 6 на сто, но повишиха прогнозата си два пъти, първо на 
увеличение със 17 на сто и сега на ръст от 19%. 
Заради високата цена на синьото гориво в община Добрич, където повечето детски градини и училища са газифицирани, 
обмислят два варианта за справяне с високата цена. 
"Първо сме заложили резерва в бюджета при евентуална нужда той да бъде актуализиран. На второ място, ако 
България остане без газ, тогава сме коментирали дали да отидем от газови към електрически котли", каза Йордан 
Йорданов, кмет на Добрич. 
Заделени са в бюджета на общината допълнително 1 млн. лева за плащане на допълнителните сметки или за преминаване 
към алтернативно гориво. 
"Мога да кажа за детските градини, че сме на стендбай да минем на ток, със директорите на училища в момента се 
разговаря, но има и такива, които могат и са ползвали твърдо гориво", каза още Йордан Йорданов. 
В новият държавен бюджет не са заложени допълнителни пари за подпомагане на бизнеса заради високите цени на 
природния газ. 
 
√ ЕК ще направи оценка на искането на България за първо плащане по Плана за възстановяване 
Европейската комисия потвърди, че е получила искането на България за първо плащане по Механизма за възстановяване 
и устойчивост в размер на 1,37 милиарда евро. 
Цялостният план за възстановяване и устойчивост на България ще бъде финансиран с 5,68 милиарда евро безвъзмездни 
средства. Плащанията по Механизма са базирани на резултатите и зависят от това дали България ще завърши 
инвестициите и реформите, посочени в нейния План за възстановяване и устойчивост, посочват от Еврокомисията. 
Това първо искане за плащане е свързано с 22 основни етапа и цели, обхващащи няколко реформи и инвестиции в 
областите на образованието, научните изследвания и иновациите, интелигентната индустрия, климатичната неутралност, 
цифровата свързаност, устойчивия транспорт и пътната безопасност, правосъдието, борбата с прането на пари, социалните 
включване, здравеопазване и системата за одит и контрол, свързана с устойчивостта на Механизма за възстановяване и 
възстановяване. 
Следващата стъпка на Еврокомисията ще бъде да разгледа искането и да направи оценка, която след това ще бъде 
изпратена на Икономическия и финансов комитет на Съвета. 
 
БНР 
 
√ До момента са подадени близо 29 000 заявления за гласуване в чужбина 
В 9363 секции в страната ще се гласува с машини на втори октомври, като в 1104 от тях устройствата за гласуване ще са две 
- това съобщиха от Централната избирателна комисия. След като на 6-и септември в полунощ изтече крайният срок за 
подаване на заявления за гласуване в чужбина, ще стане ясно в колко секции зад  граница ще има по две машини. 
Първоначалните разчети показват, че това ще са 235 секции от общо 290 с машинно гласуване в чужбина. Говорителят на 
ЦИК Цветозар Томов обяви, че до момента са подадени близо 29 000 заявления: "В страните, в които традиционно се 
подават повече заявления, няма никаква изненада. Това са Турция, Великобритания, Германия и Испания от Европа, и 
Съединените щати извън Европа". 
Другият говорител на ЦИК Росица Матева обяви, че в бюлетината няма да фигурира номер 21, тъй като при жребия той се 
падна на Единна народна партия, но тя не е регистрирала кандидатски листи в нито един изборен район: 
"Така, че номерът в бюлетината, който е 21, няма да фигурира нито в хартиените бюлетини, нито в електронните бюлетини. 
Няма да се оставя и празно място. Просто няма да имаме номер 21. По същия начин за партия "Единство", Национално 
движение "Единство", те не са регистрирали кандидатски листи в 12-ти и в 21-ви изборен район, съответно Монтана и 
Сливен. В тези бюлетини в страната няма да фигурира наименованието и номера на тази партия". 
 
√ Очакват се кадрови промени в "Гранична полиция" заради трафика на мигранти 
В следващите дни ще има смени в регионалните дирекции на "Гранична полиция" заради връзки на служители с трафик 
на мигранти, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. 
Той уточни, че инспекторите от "Вътрешна сигурност" са събрали данни за различни хора от средния ръководен състав. 
Разследването започна след смъртта на двама полицаи в Бургас, при опит да спрат автобус с нелегални мигранти. 
Министърът даде срок до три седмици за цялостна реорганизация на граничната зона. 
Демерджиев и министърът на отбраната Димитър Стоянов инспектираха към 8 часа тази сутрин охраната на българо-
турската граница. 
"Засилихме контакта с турската страна и днес в 14.00 часа предстои среща между заместник-министрите на вътрешните 
работи на България и Турция. Разговорите ще бъдат да се уплътни зоната от турска страна, тъй като там се събират огромно 
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количество мигранти и когато се събират на големи групи, затрудняват работата на нашите гранични полицаи и силите на 
Министерството на отбраната". 
 
√ Ток, парно, дърва… Столичани пред дилема: Как ще се отопляват през зимата? 
Столичани са изправени пред дилема как ще се отопляват през идния зимен период. 
Васил Гроздев споделя, че ще се отоплява на парно. Въпреки, че за него това не е най-изгодният вариант, той обяснява, че 
не може да си позволи друг начин на отопление. 
Мъжът подчертава, че сметките го притесняват при тази инфлация и въпросът е как ще ги плаща. 
"Аз съм на твърдо гориво и ми е много скъпо", пресмята Марияна Василева. Жената уточни, че живее в къща в 
провинцията, на 30 километра от София, и около 3 000 лева ѝ струват за целия зимен период въглищата и дървата. 
Станка Димитрова пък обяснява пред БГНЕС, че няма друг вариант, освен да се отоплява на климатик, защото блокът, в 
който живее нито е стар, нито има "Топлофикация" 
"Въобще не я виждам тази зима. И съм с ученик, 15-годишен"казва тя. Според нея ще има пренатоварване на мрежата при 
всички случаи тази зима. 
 
√ Цената на тока в Германия падна наполовина само за последните три дни 
Референтната цена на електроенергията в Европа спадна с повече от 50% за последните три дни от рекордно високите 
нива с оглед на индикации за предприемане на съгласувани усилия в рамките на ЕС за облекчаване на влошаващата се 
енергийна криза, съобщава Блумбърг. 
Германските фючърси за електричество за година напред се сринаха с цели 54% от пика в понеделник над 1000 евро за 
мегаватчас, тъй като Европейският съюз обмисля различни мерки за намеса на пазара, за да смекчи огромните енергийни 
разходи, парализиращи икономиките в целия единен блок. Покачващите се цени наложиха съкращения на промишленото 
производство - от това на стомана до производството на торове, като все още има малко признаци за скорошно 
облекчаване на енергийната криза. 
"Очакваната намеса на ЕС на пазара за ограничаване на цените се тълкува като фактор за намаляване на пазарните 
енергийни цени, въпреки че все още има много несигурност около това какви инициативи ще предприеме ЕС и как ще 
изглеждат те в детайли“, коментираха анализатори от Energi Danmark, цитирани от агенция Блумбърг. 
Германският договор за година напред на енергийната борса EEX падна в четвъртък до 486 евро за MWh, след като в 
началото на седмица удари рекорден връх над 1000 евро. Въпреки това понижение текущата цена все още е около 10 пъти 
над сезонно-осреднената за последното десетилетие. 
 

Графика на договорите за тока в Германия за година напред (в евро за мегаватчас) 

 
 
Всички погледи са насочени към Европейския съюз за възможна намеса на пазара на енергия. Такава намеса би могла да 
включват някаква форма на таван на цените или данък върху прекомерните печалби на компаниите, произвеждащи 
електроенергия, коментира Мехтилд Вьорсдьорфер, старши енергиен служител в Европейската комисия. 
По-рано тази седмица германският канцлер Олаф Шолц пък посочи: "В миналото имаше много скептичен дебат дали 
наистина има смисъл да се променя дизайна на пазара на енергия. Този скептицизъм обаче изчезна и всички се 
присъединиха. Натискът е толкова голям, че съм наистина уверен, че може да се случи бързо". 
 
√ Понижение на безработицата в ЕС през юли до 6%, слабо повишение в България до 4,6%  
Безработицата в еврозоната се понижи през юли до рекордно дъно от 6,6% спрямо 6,7% през юни и е далеч под ниво на 
безработица от 7,7% година по-рано (през юли 2021 г.). Това е най-ниското ниво на безработица в еврозоната от 1998 г. 
насам - точно преди да стартира еврото през януари 1999 г., показва данните на европейската официална статистика 
Евростат. 
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В рамките на ЕС безработицата се понижи през юли до 6% от 6,1% през юни и спрямо 6,9% през юли 2021 г/ 
За България данните на Евростат пък показват, че безработицата през юли се повиши слабо до 4,6% от 4,5% през юни, но 
остава далеч под нивото от 5,1% точно преди година (през юли 2021 г.). 
Според европейската статистика общо 12,959 млн. европейци, от които 10,983 милиона от еврозоната, са били без работа 
през юли, като спрямо юни е отчетено понижение на безработните в ЕС със 113 000 и с цели 1,854 милиона спрямо юли 
2021 г. 
Според данните на Евростат през юли 2022 г. в България безработните са били 150 хиляди - повишение спрямо 147 хиляди 
през юни, но отбелязвайки намаление с 15 хиляди от 165 хиляди безработни през юли 2021 г. 
 

Графика на нивата на безработица в ЕС и еврозоната 

 
 
√ Експерти на МААЕ направиха първата си инспекция на Запорожката АЕЦ 
Експертите от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) направиха първата си инспекция на Запорожката АЕЦ и 
ще останат там докато е необходимо, заяви ръководителят им. Според Киев мисията ще е успешна, ако доведе до 
демилитаризация на ключовото съоръжение. 
Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси заяви, че експертите му ще останат в 
АЕЦ "Запорожие" неограничено време - за да анализират безпристрастно опасността от ядрена криза. 
"Очевидно е, че са нанесени физически поражения на територията на централата, и то няколко пъти. Случайно или 
нарочно? Не разполагаме с всичко необходимо, за да преценим. Но това са фактите! И не може да продължава така!" 
Петима от 14-те експерти, с които Гроси беше вчера в АЕЦ "Запорожие", са останали там, съобщиха украинските власти. 
Украинският президент Володимир Зеленски изрази съжаление, че мисията на Агенцията е в централата без журналисти, 
защото така светът няма да научи какво се случва там. 
В традиционното си видеообръщение Зеленски подчерта, че централата ще може да се върне към безопасната си работа, 
когато руските войници се изтеглят от нейната територия, вземат със себе си своите оръжия и боеприпаси и прекратят 
атаките и провокациите си. 
"Главното, което трябва да стане - това е демилитаризацията на територията на централата. Именно това е целта на 
украинските и международните усилия. И е лошо, че все още не сме чули съответните призиви от страна на 
Международната агенция за атомна енергия. Въпреки че говорихме за това с господин Гроси по време на срещата ни в 
Киев. Това беше ключовата точка в нашето споразумение за сигурността. Беше ясно заявено - демилитарилизация - и пълен 
контрол от стана на украинските ядрени специалисти." 
През последното денонощие петима цивилни са убити, а 12 ранени в района на Донецк, съобщи областният управител. 
Украинското командване в южната част на страната обяви, че армията е разрушила понтонен мост в Херсонска област, 
използван от руските военни. 
 
√ Групата Г-7 е готова да разкрие в петък плана си за ценови таван на руския петрол 
Енергийните пазари в петък могат да очакват решение относно плана на Г-7 за ограничаване на цената на руския петрол, 
въпреки че финансовите министри на групата на най-развитите и богати икономики остават несигурни как ще работи 
подобна схема за фиксиране на цените. Според неназовани източници на "Уолстрийт джърнъл", запознати с въпроса, 
финансовите министри на Г-7 ще разкрият плана за т.нар. "таван на цените" на руския петрол и ще се ангажират с 
прилагането му по време на тяхна среща в петък. 
Планът вероятно ще включва забрана за финансиране и застраховане от страните от Г-7 за доставките на руски петрол, 
който не се продават в границите на таван на цените, съобщава финансово издание. 
Въпреки че планът за таван на цените има за цел да намали способността на Кремъл да събере повече приходи от петрол 
за своята военна офанзива срещу Украйна, този план не мина без сериозна критика. 
В сряда министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън каза, че е "оптимистично настроена", че Г-7 ще постигне 
споразумение за ограничаване на цените. Йелън се срещна и с министъра на финансите на Обединеното кралство Надхим 
Захауи, който предложи британската подкрепа за плана, но също така отбеляза, че за да бъде по-ефективен, планът ще 



5 

 

изисква повече държави да се включат. Първоначалната идея за подобен ценови тавана беше лансирана през юни със 
срок за реализация до декември. Представител на Г-7 отбеляза, че горната граница на цените на руския петрол ще бъде 
определена на ниво над производствените разходи, според агенция Франс прес. Това има за цел да гарантира, че Москва 
няма да се изкуши да отхвърли продажбите на руски петрол. Заместник-министърът на финансите на САЩ Уоли Адейемо 
посочи в интервю за "Уолстрийт джърнъл", целта е "да се създаде разрешителна структура, която позволява на руския 
петрол да тече, но да бъдат намалени руските приходи“. Докато руският суров петрол сега се продава с отстъпка от около 
20 долара за барел спрямо петрола тип Брент, това не успя да намали петролните приходи на Москва, както се надяваше 
Западът. 
 

Графика на петрол Брент и на петрол Урал (в долари за барел) 

 
 
Investor.bg 
 
√ ИАНМСП ще организира националното участие на World EXPO 2025 в Осака 
Амбицирани сме да организираме най-доброто участие на страната ни, категоричен е изпълнителният директор на 
Агенцията за насърчаване на МСП Бойко Таков 
Като традиционен и водещ организатор на участието на родни фирми на най-големите световни търговски изложения, с 
решение на Министерски съвет на Р България Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) към Министерство на иновациите и растежа ще организира българското участие на World ЕХРО 2025, което ще 
се проведе в Осака, Япония. 
Събитието, което ще се проведе между 13 април и 13 октомври 2025 г., е един от най-важните световни форуми, а основна 
тема ще бъде „Проектиране на бъдещо общество за нашия живот“.  Специални панели в рамките му ще засегнат важните 
теми за ваксинациите, начина на живот, неговото съхранение, както и дълголетието. 
В тази връзка изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков се срещна с Н. Пр. Хироши Нарахира, извънреден и 
пълномощен посланик на Япония в България, с когото проведоха ползотворен разговор относно бизнес климата, 
състоянието на малкия и среден бизнес у нас, приоритетните сектори за търговско коопериране между предприятия от 
България и Япония, както и акцентите на предстоящия през 2025 г. форум. 
Г-н Таков увери Н. Пр. Нарахира, че действията по организацията на участието на страната ни вървят по план, като в 
момента се работи по сформирането на междуведомствена група с представители на ИАНМСП, Министерство на 
иновациите и растежа, Министерство на туризма, Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на 
културата, както и на Българската агенция за инвестиции. 
„Наред с публичния сектор, сме поканили и бизнеса да се включи в организацията на националното ни представяне в 
Осака – искаме именно неговите представители на вземат активно участие, за да покажем най-доброто от България и 
българската икономика - чрез една напълно прозрачна подготовка“, коментира г-н Таков. 
Той информира, че ИАНМСП ще организира българския павилион в Осака в резултат на решение на Министерски съвет, а 
Агенцията си поставя високата цел да организира най-доброто национално участие до сега. 
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„Опитът на Агенцията в организацията на национални участия в световни търговски изложения е наистина голям. 
Традиционно работим по щандовете на страната в най-големите форуми по цялото земно кълбо – за всички сектори на 
икономиката, като през годините сме помогнали на стотици производители да развият своя бизнес и да увеличат износа 
на страната. Този опит и всички знания, натрупани през годините, както и експертния потенциал, с който разполагаме, ни 
дават увереността, че ще направим едно наистина успешно и запомнящо се участие на България в World EXPO 2025“, 
допълни Таков. 
 
√ Печалбата на банките в България е нараснала с почти 50% към края на юли 
Кредиторите са намалили заделените провизии, расте и нетният лихвен доход и доходите от такси и комисиони  
На фона на редица предизвикателства, свързани с войната в Украйна, ускоряващата се инфлация и опасенията за рецесия 
в редица икономики бизнесът на българските банки продължава да се развива отлично. Печалбата на банковата система 
към края на юли възлиза на 1,2 млрд. лв., като е с 49,7 на сто над отчетената за седемте месеца на 2021 г., показва 
обобщената статистика за представянето на банковата система, която БНБ публикува на месечна база.  
Редица причини обуславят положителния тренд. Така например банките са свили заделените провизии, а разходите за 
обезценка на финансови активи намаляват с 27,9% спрямо начислените преди година. В края на юли те възлизат на 244 
млн. лв. Впрочем тенденцията е в унисон с общоевропейската – докато през 2020 г. кредиторите провизираха силно заради 
очакваните заради пандемията бъдещи загуби, през 2021 г. и през тази година се отчита по-голяма умереност.  
Нетният лихвен доход се увеличава с почти 150 млн. лв. на годишна база до 1,58 млрд. лв., което е ръст от 9,52% - предимно 
заради бума при кредитирането. Нарастват кредитите за нефинансови предприятия (с 612 млн. лв., 1,4%), за домакинства 
(с 420 млн. лв., 1,3%), за други финансови предприятия (с 235 млн. лв., 4,2%), както и тези за сектор държавно управление 
(с 27 млн. лв., 3,1%). Нетният доход от такси и комисиони също отчита силен ръст - към юли с над 21% на годишна база до 
830 млн. лв. 
Активите на банките през юли се покачват с 3 млрд. лв., или 2,1% на месечна база, до 145 млрд. лв. Спрямо година по-рано 
увеличението е с 11,1% (14,5 млрд. лв.). Спрямо края на юни депозитите в банковата система нарастват с 2,9 млрд. лв. 
(2,4%) до 124,7 млрд. лв.  
Регулаторният капитал на банковата система е 15,4 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 73,2 
млрд. лв. Съотношението на обща капиталова адекватност на банковата система е 21,09%, на капитала от първи ред – 
20,68%, а на базовия собствен капитал от първи ред – 20,16%, като така нивата остават значително над регулаторните 
изисквания и изискванията за капиталови буфери. 
 
√ ЕК маркира първи идеи за намеса на пазара на електроенергия 
Операторите на вятърни, слънчеви, въглищни и ядрени електроцентрали ще трябва да прехвърлят на държавата 
парите, спечелени над дадена пределна цена 
Служителите на ЕК са изготвили първоначални идеи как да се реагира на високите цени на електроенергията чрез намеса 
на пазара. В неофициален проект (Non-Paper), с който Handelsblatt разполага, те описват ефекта от ограничаването на 
цените на електроенергията, която не се произвежда с газ. 
Операторите на вятърни, слънчеви, въглищни и ядрени електроцентрали ще трябва да прехвърлят на държавата парите, 
спечелени над дадена пределна цена. Този принцип няма да бъде данък върху свръхпечалбата, но ще има подобен ефект.  
„Мярката ще генерира приходи за държавния бюджет", се казва в документа. „Тя може и трябва да бъде разработена по 
такъв начин, че държавите членки да бъдат задължени да прехвърлят произтичащите от нея ползи изцяло върху 
потребителите на енергия“.  
Според служители на Европейската комисия би било възможно този модел да се прилага едновременно във всички 
държави членки или само в някои от тях.  
По този начин държавата ще облекчи гражданите, без да намалява цената на електроенергията. Предложението все още 
не е съгласувано в ЕК. Официалното предложение се очаква в средата на месеца. 
Подобна намеса на пазара би довела до сравнително малко промени в ценообразуването в сравнение с други обсъждани 
модели, като например твърд ценови таван. 
Пазарното поведение обаче ще се промени. Производителите все по-често биха могли да продават евтината 
електроенергия от вятърни и слънчеви електроцентрали директно на големите потребители и по този начин да заобикалят 
ценовите ограничения на борсата за електроенергия. Това би довело до ново покачване на цените, което би отслабило 
ефекта от мярката. 
В документа не се посочва възможна ценова граница. Това обаче може да се окаже решаващо, тъй като в противен случай 
производителите биха могли да задържат количества електроенергия и да инвестират по-малко в електроцентрали. Това 
също ще доведе до повишаване на цената. Възможно е държавата отново да насърчи в по-голяма степен разширяването 
на използването на възобновяеми енергийни източници.  
Ограниченията на цените могат да бъдат съпътствани от допълнителни мерки за намаляване на търсенето. Вече 
съществуват общоевропейски разпоредби за газа, но все още не и за електроенергията. 
Официалните лица изрично отхвърлят испанския модел за ограничаване на цените на газа. Там закупуването на газ се 
субсидира, ако той се използва за производство на електроенергия. Това намалява цената на електроенергията за 
крайните клиенти.  Вятърни турбини на сушата по здрач в английската провинция. Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg 
Вятърни турбини на сушата по здрач в английската провинция. Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg 



7 

 

Това ще увеличи търсенето и електроцентралите в ЕС ще произвеждат с 25 тераватчаса повече електроенергия, отколкото 
без тази мярка. След това газовите електроцентрали ще преобразуват в електроенергия още 45 милиарда кубически метра 
газ. 
Причината за това е фактът, че ще се търси повече електроенергия на по-ниски цени. Субсидираната електроенергия ще 
потече и в чужбина - например във Великобритания и Швейцария, ако се въведе ценови таван в целия ЕС. 
Това се наблюдава в Испания: Оттам се доставя евтина електроенергия за Франция. 
Други мерки, които пряко засягат цената, биха имали същия ефект. Поради това всички те са отхвърлени в неофициалния 
документ. 
 
√ Министерството на финансите предлага промени в Закона за банковата несъстоятелност 
Промяната е свързана с делото в Европейския съд по правата на човека за фалита на Международната банка за 
търговия и развитие 
Министерството на финансите е публикувало проект за промени в Закона за банковата несъстоятелност, които са 
мотивирани с решението на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) по делото за фалита на Международната банка 
за търговия и развитие, чийто лиценз беше отнет през 2005 г. 
Делото е аналогично с това за КТБ в базираната в Страсбург институция. В публикуваното само преди дни решение по 
него страната ни беше критикувана, че не е дала правна възможност за защита на акционерите на банката - по време на 
делото по несъстоятелност КТБ е била представлявана от синдиците, назначени от БНБ. 
Затова сега изрично се добавя възможността при подобни дела институциите да могат да бъдат представлявани от 
акционерите и лицата, които са представлявали банката към датата на решението на БНБ за отнемане на лиценза ѝ за 
извършване на банкова дейност или преди назначаването на квестори. 
В мотивите на това решение е посочено, че още през 2018 г. Комитетът на министрите към Съвета на Европа е дал 
препоръки България да приведе законодателството в съзвучие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните 
свободи. Още през август 2021 г. е имало приета от Министерския съвет пътна карта за изпълнение на осъдителните 
решения, постановени срещу България от ЕСПЧ. 
Предложените промени премахват и някои "неприсъщи и необезпечени правомощия" на министъра на финансите при 
производство по несъстоятелност на банка, като например да предлага освобождаване на синдика на банката. 
Това беше предвидено с промяна в закона през 2015 г., но същевременно няма механизъм, по който финансовият 
министър да следи дейността на синдика и съответно да прецени дали дейността му е в защита на кредиторите или не. 
След промените правомощията за промяна на синдиците има само Фондът за гарантиране на влоговете в България, като 
по този начин се гарантира и независимостта на тази институция. 
 
√ ЕС има какво да научи от Испания за енергийната криза 
През август цената на електроенергията в Испания е с 67% по-ниска от тази в Германия 
През август средната цена на електроенергията в Испания достигна ниво от 154,89 евро за мегаватчас - рекордно, но 
значително по-ниско ниво от това на останалите европейски пазари, пише Bloomberg. Например цената на германския 
пазар е с 67% по-висока, а на френския - с 69%. 
Причината за тази голяма разлика е административна - още преди месеци испанското правителство предприе мерки за 
ограничаване на цената на природния газ и реформа на енергийните пазари. Посочената средна цена за август е без 
разходите и премиите, свързани с тавана на цената, но и дори и да се добавят те, електроенергията в страната е съществено 
по-евтина, отколкото в почти цяла Европа, допълва още Bloomberg. 
Разликата между тавана на цената на газа в Испания и реалната цена на суровината се покрива от специален фонд, в който 
влизат допълнителни такси във фактурите за електроенергия на всички испански потребители, включително и за зелена 
енергия. 
Случващото се на испанския енергиен пазар привлича вниманието на всички, след като от Европейската комисия (ЕК) 
анонсираха, че ще предложат намеса на пазарите само часове, след като доставките за началото на 2023 г. в Германия за 
кратко достигнаха цена от 1000 евро за мегаватчас. 
Дори и скептици относно пазарните промени, като например австрийския канцлер Карл Нехамер, вече признават, че 
пазарите са толкова напрегнати, че не могат да се регулират сами и е нужда намеса. 
Една от мерките, която се дискутира, е именно таван на цената на газа на общоевропейско ниво. Тя ще бъде част от 
дискусията, която ще имат енергийните министри от общността на 9 септември в Прага. Испанският енергиен регулатор 
потвърди преди дни, че Мадрид смята да предложи системата си за ценообразуване за целия ЕС по време на Енергийния 
съвет. 
Ниските цени на електроенергията обаче не са спасение за индустрията в Испания и медии съобщават за съкращаване на 
енергийноинтензивното производство - на стомана или порцелан. Част от проблема е, че схемата не се прилага за заводи 
с когенерации (които произвеждат електроенергия като съпътстващо основната им дейност производство). 
В средата на юни Испания и Португалия въведоха таван на цената на газа в размер на 40 евро за мегаватчас за първите 
шест месеца от схемата, а след това ограничението плавно ще се вдига и в края на действието на програмата в края на май 
2023 г. ще достигне 70 евро за мегаватчас. Средно това означава таван от 48,80 евро за мегаватчас за целия период на 
мярката. 
Европейската комисия (ЕК) одобри схемата, чиято обща стойност е 8,4 млрд. евро (6,3 млрд. евро за Испания и 2,1 млрд. 
евро за Португалия), отчитайки, че тя не нарушава правилата за държавна помощ в общността. Високите цени на 
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електроенергията пък могат да навредят сериозно на икономиките на двете държави, отчетоха от Брюксел. В момента на 
въвеждане на схемата цената на газа на TTF в Нидерландия беше под 90 евро за мегаватчас. 
Заради неяснотата около газовите доставки от Русия в момента природният газ в Европа се търгува за 229 евро за 
мегаватчас, но в края на миналата седмица търговията се извършваше при рекордните 340 евро за мегаватчас, след като 
стана ясно, че "Газпром" за втори път през това лято спира изцяло доставките по "Северен поток 1" за ремонт. В Германия 
се породиха съмнения, че този път работата на газопровода въобще няма да бъде подновена. Ремонтът трябва да 
приключи на 2 септември. 
 
√ ЕК иска да може да се намесва в производството в кризисни ситуации 
Комисията иска да получи правото да се намесва преференциално в производството на стоки, свързани с кризи  
В случай на кризи като пандемията от коронавируса или руската война срещу Украйна Европейската комисия възнамерява 
да може да налага на предприятията изисквания за производство. Конкретно това означава преференциално третиране 
на определени поръчки за производство на „стоки, свързани с кризата", става ясно от проектозакон, получен от Deutsche 
Presse-Agentur. 
Първоначално компаниите трябва да правят това на доброволна основа. Въпреки това, ако не приемат препоръките, ЕК 
може „при извънредни обстоятелства" да задължи фирмите да дадат приоритет на определени поръчки, съобщи и 
Frankfurter Allgemeine Zeitung.  
Освен това в екстремни случаи на държавите от ЕС може да бъде наредено да създадат резерви от важни стоки. И в този 
случай първоначално не е ясно за кои точно стоки става въпрос. В проекта се посочва само, че стоки и услуги от 
стратегическо значение са тези, които са „недиверсифицируеми и незаменяеми и са необходими за функционирането на 
вътрешния пазар в стратегически важни области на икономиката“. 
 
В. Дума 
 
√ КАТ с нова акция за нарушения при шофьорите 
Нова акция по пътищата, информира Нова тв. Екипи на КАТ и Агенция „Автомобилна администрация” и АПИ ще следят за 
нарушения водачите на тежкотоварни автомобили. Акцията започна тази сутрин и ще продължи до утре вечер. 
Шофьорите на камиони ще се отбиват за пълна проверка. Ще се следи дали са изрядни документите им, дали тировете са 
претоварени, както и за употреба на алкохол и наркотици. Продължават и проверките по линейния метод, при който 
патрулки на полицията следят за нарушения, докато са в трафика. 
„От началото на годината са установени над 19 000 нарушения, предизвикани от водачи на товарни автомобили. Повечето 
от тях са предизвикали и пътно-транспортни произшествия”, обяви комисар Калоян Драганов, който е началник на „Пътна 
полиция”. 
„Надяваме се да променим организацията на работа, особено на контролната дейност, за да може да бъде по-ефективна, 
да може да покрива по-голяма част от денонощието. Всички ни упрекват, че работим само по светло. Имаме налични сили, 
с които към момента можем да покриваме единствено работното време от 6 до 22 часа”, призна Бойко Рановски, който е 
изп. директор ИА "Автомобилна администрация". 
 
√ ЕК очаква енергията да започне да поевтинява чак през 2024-2025 г. 
Очакваме цените на енергията да останат високи тази зима и да започнат да спадат през 2024-2025 година, заяви 
говорителят на Европейската комисия Тим Макфий. Той поясни, че на този етап единственото, което комисията може да 
направи, е да помогне на хората и на страните-членки за омекотяване на тежестта им. Той отговори по този начин на 
въпроса дали може да се очаква спад на цените, след като се разбра, че газохранилищата на ЕС са запълнени до 80 на сто 
по-рано от предвидения срок през ноември. Запитан за позицията си спрямо България и Унгария по повод контактите им 
с "Газпром", Макфий припомни, че страните-членки са поели колективен ангажимент към плана Repower EU за намаляване 
на газовата зависимост от Русия, както и регламента, предвиждащ намаляване на енергийната консумация с 15 на сто за 
зимата. 
 
√ Цените на горивата ще се запазят и през септември 
"Имаше лек шоков скок в цената на дизеловото гориво от около 30 ст., но това не се отрази на колонката. В момента цената 
тръгна плавно надолу, предполагам, че цените, които виждаме в момента, ще се запазят и през септември", прогнозира 
пред БНТ Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на 
горива. Според данните, които той изнесе, от началото на годината спрямо предходната единствено се запазва 
потреблението при пропан бутан. Светлите горива са 30% надолу, метанът - над 60% надолу. 
Наблюдава се, че много от големите производства минават на пропан бутан като алтернатива, не само при автомобилите. 
Реалната цена на метана е 60-70-100 лв., всичко останало е трупане на печалби от страна на Руската федерация, каза 
Хаджииванов. По думите му, ако тенденциите се запазят, може да се очаква запазване на цената на дизеловото гориво, а 
цената на бензина - 10 ст. надолу в следващите 15-20 дни. 
 
√ ООН: Сериозно нарушаване на правата в Китай 
Върховният комисариат на ООН по човешките права публикува доклад за спазването на правата на човека в китайския 
Синцзян-Уйгурски автономен район, предадоха агенциите. Според текста "много е вероятно да са били извършвани 
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престъпления срещу човечеството." Представители на уйгурската общност и на други групи, преобладаващо 
мюсюлмански, са били произволно и дискриминационно задържани. 
ООН призовава международната общност да предприеме спешно действия във връзка с твърденията, че в Синцзян са били 
извършвани мъчения и дори сексуално насилие. 
Властите в Пекин изразиха недоволство от оценката. Говорителят на постоянното представителство на Китай в Женева Лю 
Юин посочи, че в доклада е използвана невярна информация и че става дума за фарс, планиран от САЩ. 
 
Икономически живот 
 
√ Над 80% от предприятията у нас - в услугите и търговията  
412 119 са нефинансовите предприятия в България, подали годишен отчет за дейността си през 2021 г. в Националния 
статистически институт, което е само с 0.1% повече в сравнение с 2020 година, съобщават от НСИ. Заетите лица в тях, 
преизчислени в еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ), са 2 129 746, или с 1.8% повече спрямо предходната година (данните 
са предварителни). 
С най-голям дял през 2021 г. са икономически активните нефинансови предприятия в сектора на услугите и на търговията 
(81.6%), които формират 62.4% от всички заети лица. Делът на нефинансовите предприятия в сектори „Промишленост“, 
„Строителство“ и „Селско, горско и рибно стопанство“ е 18.4% от всички активни предприятия през 2021 г., а заетите лица 
в тях са 37.6% от всички заети лица в нефинансовия сектор, преизчислени в еквивалент на пълна заетост. 
 

 
 
През 2021 г. стойността на продукцията по текущи цени е 214 408 млн. лв., като с най-голям дял е сектор „Промишленост“ 
– 41.1%. 
По данни на НСИ в промишлеността е и най-големият дял на направените преки чуждестранни инвестиции – 12 210 млн. 
евро от общо 28 137 млн. евро по текущи цени за 2021 година. 
За дейността си през 2021 г. годишен отчет в НСИ са представили 34 498 промишлени предприятия, или 8.4% от общия 
брой на отчетените нефинансови предприятия, като с най-голям дял е сектор „Преработваща промишленост“ – 87.9%. 
Стойността на продукцията в промишлените сектори по текущи цени е 88 057 млн. лв. и формира 41.1% от общия обем на 
продукцията на нефинансовите предприятия. В промишлеността през 2021 г. заетите са 575 361, или 27.0% от общия брой 
на заетите лица в нефинансовите предприятия. 
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Годишен отчет са представили и 18 624 предприятия от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, или 4.5% от общия 
брой на отчетените нефинансови предприятия.  В този сектор има 81 038 заети лица, които са произвели продукция на 
стойност 9 352 млн. лв. по текущи цени. 
Отчет за дейността си през 2021 г. са представили и 22 693 строителни предприятия, или 5.5% от общия брой на отчетените 
нефинансови предприятия в НСИ. Най-голям е делът на предприятията от строителния сектор, извършващи 
специализирани строителни дейности – 51.7%. По предварителни данни заетите в строителните предприятия са 145 509, 
които формират 6.8% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия. 
Според отчетите до НСИ предприятията от сектора на услугита са 198 739, или 48.2% от общия брой на отчетените 
нефинансови предприятия. По предварителни данни в този сектор са заети 841 095 лица, или 39.5% от общия брой на 
заетите в нефинансовите предприятия. 
 
√ Време е държавата да се заеме с вятърната енергия в морските пространства  
България е единствената държава от ЕС с излаз на море, която все още не е започнала да развива сектора на вятърната 
енергия.Това констатира организираната от Центъра за изследване на демокрацията международна конференция на тема 
„Създаване на регулаторна рамка за използване на нисковъглеродната енергия в Черноморския регион“. 
Изтъква се, че руската инвазия в Украйна е ясен сигнал, че Европа трябва да поеме по нов енергиен път, насочен към 
постигане на независимост от вноса на изкопаеми горива. Разгръщането на пълния потенциал на вятърната енергия в 
европейските морета би изиграло ключова роля за постигането на целите на Европейския съюз за енергийна и климатична 
сигурност до 2050 г. 
Констатира се и фактът, че изоставането на България е напът да се промени, тъй като през март 2022 г. членовете на 
Комисията по енергетика в Народното събрание от всички политически партии се обединиха в подкрепата си за създаване 
на законодателна рамка за оползотворяване на най-високия възможен дял от техническия потенциал за вятърна енергия 
в морските пространства на страната, възлизащ на 116 ГВт. 
Приемането на специален Закон за енергията от възобновяеми енергийни източници в морските пространства е най-
удачният подход за избягване на потенциални конфликти с други съществуващи законодателни актове и подзаконовата 
нормативна уредба. Законът ще засили пазарната конкуренция и ще привлече опитни компании от най-развитите 
европейски пазари. Той ще спомогне развитието на районите с най-добри природни дадености за добив на вятърна 
енергия в българския участък на Черно море да се осъществи при най-ниски разходи за обществото и по най-устойчив 
начин. 
Като първа стъпка българското правителство следва да гарантира, че вятърната енергия в морските пространства е част от 
дългосрочната визия за енергийната политика на страната, като включи икономическия потенциал на България в 
съществуващите национални стратегически документи за енергийно планиране. 
Включването на минимални цели за присъединяване на нови мощности е ключов елемент от регулаторната рамка. Въз 
основа на технико-икономическата оценка на вятърния ресурс, държавата следва да планира първи търгове за най-
обещаващите зони с общ капацитет от минимум 1 ГВт до 2027 г. и за още 2 ГВт до 2030 г. Тези стойности съответстват до 
голяма степен на нуждите за декарбонизация на българската електроенергийна система до края на десетилетието, като 
същевременно осигуряват пазарен мащаб и стабилен растеж на този нов ВЕИ сегмент в България. 
Тъй като зоните в българския участък на Черно море, които се отличават с най-благоприятни параметри са ограничени по 
размер, най-обещаващите зони следва да бъдат отдадени на търг. По този начин българското правителство ще насърчи 
подаването на конкурентни инвестиционни предложения, а избраните компании ще оползотворят ресурсния потенциал в 



11 

 

зоните въз основа на концесионно споразумение при възможно най-ниски разходи за производство на електроенергия от 
новите централи. 
За да се постигнат в най-голяма степен обществените и икономическите ползи, законодателната рамка за развитие на 
офшорната вятърна енергия обединява два подхода за разработване на проекти, стъпващи върху европейската практика 
и опит. 
Прилагането на централизирания модел дава възможност на повече предприемачи да се конкурират за най-атрактивните 
зони в българската акватория на Черно море. 
Конкурентните търгове ще гарантират развитието на офшорната вятърна енергия при най-ниските възможни разходи за 
производство на електроенергия. Успоредно с централизирания модел, е необходимо провеждането на открита 
процедура или воден от инвеститора процес, при който разработчиците на офшорни вятърни електроцентрали извършват 
сами всички предварителни проучвания за зони без приоритетен статут. След доказване на целесъобразността на 
проектите, те получават изключителни права за разработване и експлоатация на предложените вятърни електроцентрали 
Инвестиционна подкрепа 
При централизирания модел, договорите за разлика са основният механизъм за подкрепа на офшорните вятърни 
централи, което би стабилизирало техните приходи на предварително договорено равнище за целия срок на договора. 
Тези договори се прилагат като основен механизъм за подпомагане на производството на електроенергия от вятърни 
централи в морските пространства, като подобни споразумения стабилизират приходите на оператора на 
електроцентралата на предварително договорено ниво за срока на договора. 
Освен от ефективна и прозрачна тръжна процедура, развитието на сектора ще зависи и от своевременното разширяване 
на капацитета на наземната електропреносна мрежа и изграждането на такава в морските пространства посредством 
справедливо разпределение на разходите между ЕСО и операторите на централите. 
България трябва да действа сега и да използва поне част от своя технически потенциал за производство на вятърна енергия 
в Черно море. Развитието на офшорната вятърна индустрия би имало значителен принос за повишаване стандарта на 
живот в крайбрежните общности чрез създаването на висококвалифицирани работни места, формирането на нови 
технологични клъстери и засилването на местните вериги за доставка на оборудване, констатира още дебатът по време на 
конференцията. 
 
3e-news.net 
 
√ Новата система за предупреждение за опасни явления вече е по-детайлна и за всички общини в България  
Новата система за ранно предупреждение за опасни явления вече е по-детайлна и за всички общини в България, не само 
по области, съобщи служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова при представяне на 
надградената система за хидрометеорологична информация „Метеоаларм“. Така вместо по области, виждаме по детайлно 
какво ще е времето във всяка община от областта, тъй като в някои от общините може да няма рискове от опасно време 
например валежи над 30 л/м2, коментира Анастасия Стойчева, метеоролог на НИМХ. Информацията е публикувана 
директно на страницата на НИМХ в секцията Опасни явления вдясно, където вече ще намерите налична информация за 
всички 265 общини в България, а не само в 28-те области на страната. 
На няколко пъти служебният министър подчерта, че благодарение на 330 000 лева, отпуснати от служебното правителство 
България е платила членския си внос за получаване на спътникова информация, което е позволило системата да заработи 
реално. През 2021 г. всъщност по време на предишния редовен кабинет са алокирани около 30 млн. лева по оперативна 
програма "Околна среда" за изграждането на системата. 
„Метеоаларм“ е унифицирана европейска система за ранно предупреждение за опасни явления от хидрометеорологичен 
характер. Услугата е насочена към институциите, хората и бизнесите. Покрива набор от метеорологични елементи, като 
силен вятър, екстремно високи и ниски температури, бури, обилни валежи, сняг и поледици, мъгла, както и условия, които 
биха могли да доведат до повишен риск, като високи вълни, горски пожари и лавини. Поддържа се от 31 национални 
метеорологични служби в Европа, които ежедневно подготвят и изпращат информация към сървърите на системата. 
Системата се поддържа от организацията EUMETNET (Network of European Meteorological Services), основана през 1999 г., 
със седалище в Брюксел, Белгия. Осигурява рамка за организиране на програми за сътрудничество между членовете в 
областта на метеорологията, обработката на данни и прогнозата на времето. България, чрез НИМХ, е член от 2010 година. 
 
√ Липсата на ценови таван на руския петрол ще навреди на световната икономика, според Джанет Йелън 
Министърът на финансите Джанет Йелън предупреди за щети на световната икономика без таван на цените на руския 
петрол. 
„Без таван на цените сме изправени пред заплахата от глобално увеличаване на цената на енергоносителите, ако основна 
част от руския нефт бъде недостъпен“, е заявила тя на среща с британският си колега Надим Захауи. 
През месец март САЩ забраниха вноса на петрол от Русия, а в началото на юни Европейският съюз утвърди шести пакет от 
санкции, който предвижда забрана за вноса на петрола и някои от нефтопродуктите от Русия. Що се отнася за Европа 
отказът от руския петрол ще отнеме период от около половин година, а от нефтопродукти – до осем месеца, изчисляват 
експерти. 
По-рано през юни страните от G7 се договориха за въвеждане в бъдеще на таван на цените на петрола, внасян от Русия. 
Без определяне на таван на цените, те най-вероятно ще скочат предвид забраната, пише Associated Press. 
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Йелън е отбелязала постигането на „значителен напредък“ по отношение на осъществяване на инициативата. От своя 
страна Захауи е заявил, че Великобритания смята „да повлияе върху ключовите държави“, така че да се присъединят към 
подетата инициатива. 
Ограничението на цените ще намали приходите на Русия от петрол, твърди служител от американското финансово 
министерство. Междувременно световните лидери се опасяват, че в отговор Русия може да ограничи доставката на 
енергоносители, което ще провокира скок на ценовите нива. 
Според Йелън, таванът на цените ще ограничи влиянието върху увеличението на инфлацията в страните, потребителки на 
петрол.   
 
√ Rystad Energy: Енергийната криза вдига нивото на инвестициите в LNG до 42 млрд. долара през 2024 г. 
Докато глобалната енергийна криза се задълбочава и страните се борят да осигурят надеждни енергийни източници, 
инвестициите в нова инфраструктура за втечнен природен газ (LNG) се очаква да нараснат, достигайки 42 милиарда долара 
годишно през 2024 г., показва проучване на Rystad Energy. 
Посочените инвестиции на зелено са 20 пъти повече от сумата през 2020 г., когато заради пандемията бяха инвестирани 
само 2 млрд. долара в LNG . В същото време прогнозите са, че одобренията на проекти след 2024 г. ще са на косъм, тъй 
като правителствата се отказват от изкопаемите горива и ускоряват инвестициите в нисковъглеродна енергийна 
инфраструктура. 
Новите проекти за втечнен природен газ се движат главно от краткосрочно нарастване на търсенето на природен газ в 
Европа и Азия поради войната на Русия в Украйна и последващите санкции и ограничения върху износа на руски газ. 
Разходите за проекти за втечнен природен газ на зелено през тази и следващата година ще останат относително 
непроменени, с 28 милиарда долара, одобрени през 2021 г. и 27 милиарда долара през 2022 г. , посочват от Rystad. 
Според анализаторите, инвестициите, одобрени през 2023 г., ще са увеличени, но „скромно“ - до близо до 32 милиарда 
долара, преди да достигнат връх от 42 милиарда долара през 2024 г. 
След това се очаква инвестициите да намалеят и ще се понижат близо до нивата от 2020 г., за да достигнат 2,3 милиарда 
долара през 2029 г. Въпреки очаквания скок през 2030 г., когато се прогнозира, че обявленията за проекти ще достигнат 
близо 20 милиарда долара, инвестициите в LNG на зелено е малко вероятно някога да се върнат до нивата от 2024 г., смятат 
още експертите. Те обясняват това с амбицията на страните за увеличаване на инвестициите в нисковъглеродни 
технологии. 
Природният газ е основен компонент в системите за производство на електроенергия в много страни и, въпреки че има 
решимост да се намали зависимостта от изкопаеми горива и да се премине към нисковъглероден енергиен микс, 
търсенето на LNG ще нарасне в краткосрочен план. 
Глобалното търсене на газ се очаква да нарасне  с 12,5%  до 2030 г., с от около 4 трилиона кубични метра (Tcm) до около 
4,5 Tcm. Търсенето на газ в Северна и Южна Америка ще остане относително стабилно до 2030 г. 
За разлика от това, на фона на силния икономически растеж и про-газовите политики от страна на правителствата, 
регионалното търсене в Азия и Тихия океан ще скочи, увеличавайки се с 30% от около 900 милиарда кубични метра (Bcm) 
до около 1,16 Tcm до 2030 г. Америка – предимно САЩ ще са в основата на 30% от кумулативното търсене на газ до 2030 
г., а Азиатско-тихоокеанският регион - 25%. 
Според анализаторите от Rystad, новата инфраструктура ще подпомогне предлагането на LNG, така че се очаква почти да 
се удвои през следващите години, нараствайки от около 380 милиона тона годишно (Mtpa) през 2021 г. до около 636 Mtpa 
през 2030 г., като няколко големи проекта за LNG вече са в ход или са в процес на подготовка . 
Производството на LNG се очаква да достигне своя пик от 705 Mtpa през 2034 г. 
Скокът на цените на газа на пазарите на природен газ в световен мащаб донякъде ограничиха търсенето на газ и доведе 
до  възобновяване на производството на електроенергия от въглища в много страни. Въпреки това правителствата остават 
оптимистични за газа като достъпно, преходно гориво през следващите години, което личи и от бързия ръст на 
инвестициите в инфраструктура за втечнен природен газ, коментира Palzor Shenga, вицепрезидент на Rystad. 
Откъде ще дойдат тези количества LNG? 
САЩ са готови да затвърдят мястото си на водещ износител на LNG, тъй като увеличеното вътрешно предлагане и по-
високите цени в Европа и Азия насърчават операторите да продават газ в чужбина. Проектът Golden Pass LNG на стойност 
10 милиарда долара в Тексас, съвместно предприятие между QatarEnergy (70%) и ExxonMobil (30%), се очаква да започне 
производство до 2024 г., добавяйки нови възможности за износ към LNG терминала Sabine Pass на обща стойност около 18 
Mtpa. 
Plaquemines LNG на Venture Global в Луизиана – разработка на стойност 13,2 милиарда долара, се очаква да произвежда 
около 24 Mtpa и да стартира през 2025 г. 
Cheniere Energy подписа сделка с китайската държава гигантът PetroChina за доставка на  около 1,8 Mtpa LNG от своето 
съоръжение за LNG в Корпус Кристи с доставки от 2026 до 2050 г. 
Катар, Мозамбик и Русия са в играта, но наваксват, смятат от Rystad. 
Катар, който вече е основен производител, има за цел да увеличи капацитета за износ на LNG до 126 Mtpa до 2027 г. от 
сегашните 77 Mtpa. Международните гиганти в индустрията ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Eni и ConocoPhillips бяха 
избрани да се присъединят към държавната QatarEnergy в проекта за разширяване на North Field East, който трябва да 
увеличи капацитета до 110 Mtpa. 
Руските обеми зависят основно от успешното завършване на проектd Arctic LNG 2, оператор, на който е руската компания 
„Новатек“ и, който  е потенциално застрашен, тъй като санкциите срещу Русия заради конфликта в Украйна доведоха до 
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забавяне на пускането в експлоатация на двете линии за втечняване. Партньорите по проекта TotalEnergies и JOGMEC 
спряха цялото финансиране, а последва и оттеглянето на химическия гигант Linde като изпълнител. 
В Африка, Мозамбик ще произведе първият си втечнен природен газ до края на 2022 г. чрез проекта, управляван от Eni, 
Area 4 (Coral South). Проектът трябва да осигурява около 150 милиона кубични фута на ден (MMcfd) газ за вътрешния пазар. 
Проектите, които са одобрени или се разработват в момента са за около 300 Tcf LNG, начело със САЩ с приблизително 97 
Tcf, следвани от Катар с около 52 Tcf и Русия с 50 Tcf. 
Това са трите водещи страни, които държат около 70% от общо одобрения, но все още непроизведен глобален ресурс от 
LNG. 
 
Мениджър 
 
√ Държавна помощ за 426 млн. лв. е отворена за производители на плодове и зеленчуци  
Схемата за държавна помощ от 426 млн. лв. е отворена за производителите на плодове и зеленчуци, съобщиха от 
пресцентъра на Министерството на земеделието и храните. „Бързият прием на документите и своевременното 
разплащане по нея са от ключово значение за земеделските производители”, отбеляза мистър Явор Гечев по време на 
Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство. На нея бе представена информация за подпомагането по 
схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо 
въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2022 г. 
Министър Гечев допълни, че средствата вече са преведени по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“. За плодове и 
зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове, салати и марули, бамя, тиквички и тютюн е предвиден 
бюджет от 222 млн. лв. Те са в съответствие с Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи на ЕК и да 
одобрени с ПМС от 17 август 2022 г. 
Земеделските производители посочиха, че очакват подпомагането да стигне до тях навреме и да изпревари повишението 
на производствените разходи. Министър Гечев ги увери, че ставките са съобразени с увеличените разходи за 
производството на единица продукция, като са ползвани актуални статистически данни за 2022 г. 
 
√ Ново начало за изоставените гари в София 
Инициативата „Зеленият преход на гарите“* потегли в началото на 2022 г. Целта ѝ е да сглоби концепция за бъдещото 
развитие и предназначение на неизползваната железопътна инфраструктура и големите, централно разположени терени 
с държавна собственост от Сточна гара до гара Подуяне – разпределителна, в София. 
Проектът се координира от колектива за градско преобразуване ГРАДОСКОП и започва по идея на главния архитект на 
Столична община Здравко Здравков в диалог с Министерството на транспорта и съобщенията, Националната компания 
Железопътна инфраструктура (НКЖИ) и Български държавни железници (БДЖ) и с подкрепата на „Аргус 01“. 
„Дългосрочната стратегия за развитие на Столична община е София да се развива като компактен град, за да можем да 
подобрим придвижването и качеството на средата в града“, обяснява арх. Здравков за идеята на проекта. 
Според него можем да черпим опит и вдъхновение от многото столици, които успешно са интегрирали и усвоили своите 
бивши индустриални терени. По думите му жп транспортът е най-екологичният начин за придвижване и ще играе все по-
голяма роля в бъдеще. Но отбелязва и това, че терените около него трябва да бъдат интегрирани по-добре в градската 
среда. 
„Този терен от Сточна гара до гара Подуяне е една изключителна възможност да развием нови мултифункционални 
пространства в центъра на града. Това ще ни помогне да работим и за преодоляването на сегрегацията между по-бедната 
и по-благоустроената част на града, които в София са разделени отчетливо от жп линиите и канала на Владайска река“, 
коментира той. 
Проектът стартира тази година като експертно предпроектно проучване, извършено от ГРАДОСКОП с урбанистите Павел 
Янчев и Теодора Стефанова и продължи с академична колаборация между ETH Zürich, Universita degli studi di Napoli, 
Politecnico di Milano и Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). В рамките на международната 
работилница студенти по архитектура и урбанизъм от четирите университета разглеждаха паралелно проекти, свързани с 
адаптивната инфраструктура, като всеки университет се фокусира върху местния си контекст. Инициативата стана повод 
студентите от пет катедри на УАСГ в София за първи път да проведат съвместно студио по повод 80-годишнината на 
университета, за да развият иновативни концепции за преизползване на терените около железопътната инфраструктура 
от Сточна гара до гара Подуяне. 
Нови креативни или производствени хъбове 
Вече от десетилетия в много западноевропейски държави този тип бивши индустриални пространства се развиват като 
нови креативни или производствени хъбове. В София обаче терените около двете централно разположени гари крият 
неразвит потенциал. Те могат да бъдат не само интегрирани в мрежата на устойчивия градски транспорт, но и да запълнят 
липсващата социална и екологична инфраструктура на околните квартали. А и имат потенциал да осигурят нови работни 
места за бизнеси, институции и производствена дейност. 
Нормативната рамка за строителния сектор в Европа се движи към все по-строги изисквания за устойчивост. Това се случва 
в контекста на борбата с климатичните промени и нуждата от конкретни действия, които да реализират заложеното в 
Зелената сделка. Европейската комисия обяви София като един от 100-те града от ЕС, които ще участват в мисията на 
европейската общност за 100 климатично неутрални и интелигентни града на бъдещето до 2030 г. Именно сега е добър 
момент София да оползотвори тези широкоплощни територии като двигател за постигане на ресурсна и климатична 
ефективност. 
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Неразвит потенциал 
От предварителния пространствен анализ, изготвен по-рано през годината, са извлечени някои изводи. Те очертават 
рамката на дискусиите за бъдещото развитие на терените. Във „Визия за София 2050“ е заложена амбицията на града 
отново да играе ролята на кръстопът между европейски транспортни коридори. Това би означавало някои пустеещи 
железопътни терени да се премахнат, а други да се активират, за да могат отново да обслужват градския и междуградския 
транспорт. Друго ценно предимство на терените около Сточна гара и гара Подуяне – разпределителна, е, че те са добре 
пригодени да предоставят качествена жилищна среда. Те имат потенциала да образуват следващата мултифункционална 
зона на София, събираща в общо споделено пространство иновативните и зелени бизнеси на бъдещето. 
Специално създаденото студиото на УАСГ по темата за Зеления преход на гарите е озаглавено „Адаптивна 
инфраструктура“. Тук се насочва вниманието към важен аспект от планирането на градовете и пространството – социалната 
и екологичната динамика на градовете. Проектът има за цел да обучи студентите от пет катедри на Архитектурния факултет 
как да реагират на несигурността на дългосрочните проекти, като използват динамиката на колаборативния проектен 
процес за преосмисляне на възможностите за намеса и развитие на територията. 
Студентите предлагат различни идеи за бъдещето на терените около Сточна гара и гара Подуяне – разпределителна, от 
преизползване на съществуващите сгради за производство, покрити пазари, споделени офиси и културни функции до ново 
строителство, което да отговори на социалните нужди на жителите на съседните квартали чрез изграждането на достъпни 
жилища с допълнителни обслужващи функции. Още една възможна посока е включването на терените в градската тъкан 
чрез развитието на интермодални транспортни хъбове с многофункционален характер. Проектите търсят решения за 
свързване на северните и южните квартали чрез изграждане на пешеходни и веломостове и серии от публични 
пространства. 
„Цялата инициатива започна разговор на много нива и постави българското архитектурно образование в съвсем различен 
международен, междукатедрен, експериментален, но и реален практически контекст, което е изключително полезно“, 
споделя д-р арх. Анета Василева от УАСГ. 
Станция София 
Основната сграда на Сточна гара е избрана за събитието „Станция София“, тъй като към момента не се използва, но е добре 
запазена. Гарата постепенно спира да работи активно след 1990 г. Много от сградите там в момента се използват от 
различни наематели с нужди от логистични пространства. В общия случай това са складове и магазини за продажба на 
строителни материали, но също така и център на куриерски услуги и склад за продажба на семена. Централното място на 
Сточна гара и наличието на големи комуникативни булеварди е ключово за тези дейности. На терена ѝ се намира и център 
за обучение на работници в железниците. 
По време на събитието „Станция София“ вратите на Сточна гара отвориха отново за посетители и сградата се изпълни с 
живот. Дори и само за седмица, в която посетители имаха възможност да видят изложените проекти на студентите от УАСГ 
под формата на интерактивни инсталации и визуализации. Четирима гост-лектори изнесоха презентации от собствения си 
опит с подобни градоустройствени проекти. Те бяха Ана Немет от Денкщат Швейцария, Фреек Персин от 51N4E, Мартен 
Гиелен от Ротор ДС и Берт Хелинг от 1010 Архитектура и урбанизъм. Концепциите им обживяват индустриални 
пространства и експериментират със стандартните процеси на планиране чрез иновативно включване на местните жители 
и задвижване на местната кръгова икономика. 
„Терените от Сточна гара до гара Подуяне са големи и централно разположени. Те дават изключителна възможност да 
развием нови мултифункционални пространства, съобразени със стратегията за развитие на града“, сподели арх. Здравко 
Здравков по време на събитието. Според него това ще помогне да се работи и за преодоляването на сегрегацията между 
по-бедната и по-благоустроената част на града, които в София са разделени отчетливо от жп линиите и канала на Владайска 
река. 
Програмата на събитието включваше дискусии с над 40 местни експерти на теми „Екология и околна среда“, „Нови 
икономики“ и „Достъпност, публично пространство и мобилност“. В тях взеха участие и представители от Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), Български държавни железници (БДЖ), урбанисти, архитекти, 
консултанти, студенти и преподаватели от УАСГ. 
На Кръглата маса с тема „Екология и околна среда“ се търсеха решения, които да отговарят едновременно на разнообразни 
настоящи въпроси – социални, екологични, икономически. Терените могат да служат като поле за експериментиране с 
екологичните ресурси на града с цел постигане на кръгов градски метаболизъм. Това може да е възможност за 
приобщаване на уязвимите социални групи от северните квартали под формата на градско земеделие, обществени 
пространства за спорт и пилотни проекти с нови екотехнологии. 
Основното заключение от Кръглата маса на тема „Нови икономики“, около което се обединиха всички участници, беше 
предимството на терените на Сточна гара в лицето на един собственик – НКЖИ. Това би улеснило процеса за бъдещото им 
развитие и намиране на широко възприет сценарий за управление на сградния фонд на НКЖИ. 
На Кръглата маса с тема „Достъпност, публично пространство и мобилност“ пък бяха обсъдени тенденциите гарите за 
железопътен транспорт да се превръщат в свързващо звено в градската среда. Да се интегрират в публични пространства, 
наситени с много други функции освен транспортната, като например зони за отдих и спорт. 
Следващите стъпки 
Тези многопластови решения биха могли да се реализират единствено при методично включване на различните 
заинтересовани страни и жителите на кварталите около терените. За да могат да се разглеждат реалистични сценарии и 
се намерят подходящите партньори за реализиране на идеите. Всички резултати от дискусиите, анализа и академичните 
проекти се обобщават и в доклад, който ще се публикува на сайтовете на Направление „Архитектура и градоустройство“ и 
ГРАДОСКОП и ще включва възможни сценарии за следващи стъпки и предложения за развитие на проекта. 
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 „Зеленият преход на гарите“ стана и първият проект от България, спечелил финансиране от Европейския институт по 
иновации и технология – European Institute of Innovation and Technology (EIT). Той се реализира съвместно с инициативата 
„Нов европейски „Баухаус“ на Европейската комисия за продължаване на дейността по активиране на терените около 
гарите. Следващата стъпка е ангажирането на местните жители на кварталите и дефиниране на пилотни проекти с широко 
съгласие. 
 
√ Спад на борсите в Европа на фона на свиването на промишлената активност в еврозоната 
Основните европейски борсови индекси се понижиха до най-ниските си нива от седем седмици в ранната търговия в 
четвъртък, поставяйки лошо начало на септември на фона на  задълбочаващите се притеснения относно агресивните 
повишения на лихвените проценти и рекордно високата инфлация в еврозоната, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 5,95 пункта, или 1,43%, до 409,17 пункта. Бенчмаркът върви към 
завършването на пета поредна сесия на червено, като всички негови сектори регистрираха загуби. 
Немският показател DAX се понижи със 146,36 пункта, или 1,14%, до 12 688,6 пункта, въпреки че продажбите на дребно в 
Германия неочаквано нараснаха с 1,9% на месечна база през юли. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 104,33 пункта от стойността си, или 1,43%, достигайки ниво от 7 
179,82 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 90,43 пункта, или 1,48%, до 6 034,67  пункта. 
Негативно на пазара се отразиха и данните за свиване на промишлената активност в еврозоната за втори пореден месец 
през август. Според проучването на S&P Global промишленият PMI индекс в еврозоната се е понижил до 26-месечно дъно 
от 49,6 пункта спрямо 49,8 пункта през юли. Границата от 50 пункта разделя свиването от растежа. Според проучването 
този резултат се дължи на слабото търсене, като фабриките са произвеждали повече, отколкото са продавали. 
Тези данни идват след публикувания в сряда доклад на Евростат, от който стана ясно, че инфлацията в еврозоната е 
нараснала до 9,1% на годишна база през август. Резултатите може да окажат влияние върху решението на  Европейската 
централна банка за лихвите на предстоящото й заседание през следващата седмица. 
„Икономическата ситуация в еврозоната продължава да се влошава преди срещата, с ясни признаци, че растежът се забавя 
поради скока в цените на енергията в резултат на конфликта в Украйна“, пишат в бележка стратезите на Morgan Stanley. 
Паричните пазари оцениха на приблизително 80% вероятността ЕЦБ да повиши лихвения процент със 75 базисни пункта 
по време на срещата си. 
За негативните настроения на пазара допринесе и новината, че Китай въвежда локдаун в мегаполиса Чънду. В града 
стартиране на четиридневно тестване за COVID-19. 
Зависимите от Китай сектори регистрираха загуби, като индексът SXPP на минно-добивните и на индустриалните компании 
се понижи с 3,52%. В червено се оцветиха и акциите на фирмите от сектора за луксозни стоки, като цените на книжата на 
LVMH, Kering и Hermes се понижиха съответно с 2,73%, 2,90% и 2,73% 
Акциите на Lufthansa поевтиняха с 2,97%, след като синдиката на самолетния пилотен персонал Vereinigung Cockpit обяви 
стачка, която трябва да започне в петък, тъй като двете страни не успяха да постигнат споразумение за заплатите. 
Спад на Уолстрийт 
Основните борсови индекси на Уолстрийт регистрираха понижения в сряда, поставяйки под въпрос лятното 
възстановяване на пазара, докато инвеститорите оценяват последствията от подхода на Федералния резерв в борбата с 
инфлацията, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 280,44 пункта, или 0,88%, до 31 510,43 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 31,16 пункта, или 0,78%, до 3 955 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 66,93 пункта от стойността си, или 0,56%, достигайки ниво от 11 816,2 пункта. 
След сравнително доброто начало на месеца, трите водещи индекса завършиха август на червено. Dow регистрира 
месечен спад от 4,1%, S&P и Nasdaq загубиха съответно 4,2% и 4,6% от стойността си. 
След тези движения Dow и S&P са съответно 6,3% и 8,7% над дъната, достигнати през юни, а Nasdaq вече е с 11,8% нагоре. 
Пикът на лятното рали дойде преди две седмици на 16 август, цели два месеца след дъното в средата на 
юни.Инвеститорите от седмици обсъждат дали икономиката на САЩ е в рецесия или се насочва към така, като мнозина са 
на мнение, че спадът на брутния вътрешен продукт ще даде причина на Фед да смекчи плана си за повишаване на 
лихвените проценти. В речта си по време на икономическия симпозиум в Джаксън Хол в петък председателят на Фед 
Джеръм Пауъл обаче отново подчерта ангажимента на централната банка за сваляне на инфлацията и заяви, че тя е готова 
да повишава лихвите дори в рецесионна среда. 
„Пазарите разчитаха на ограничени увеличения на лихвите и бързи намаления в бъдеще“, каза Брад Макмилън, главен 
инвестиционен директор на Commonwealth Financial Network. „Речта на Поуъл обаче ясно показа, че увеличенията ще 
бъдат по-големи, а съкращенията ще дойдат по-бавно, отколкото се очакваше“, добави той. 
Коментарите на Пауъл предизвикаха разпродажба на акции. Освен това ,президентът на Федералния резерв на 
коментарите на управителят на регионалната банка на Фед в Кливлънд Лорета Местър каза в сряда, че очаква лихвените 
проценти да се покачат до над 4% до началото на следващата година. Във вторник президентът на Федералния резерв на 
Ню Йорк Джон Уилямс призова за „донякъде рестриктивна политика за забавяне на търсенето“. 
На пазара се отразиха и данните на ADP, че новооткритите работни места от частния сектор са нараснали само със 132 хил. 
през август, след като през юли бе отчетено увеличение с 270 хил. Прогнозите на анкетираните от Dow Jones икономисти 
бяха за ръст с 300 хил. 
Загуби в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха понижения в четвъртък, 
докато инвеститорите анализираха данните за заводската активност в Китай, пише Си Ен Би Си. 
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Според частното проучване на Caixin/Markit производственият PMI индекс на страната се е понижил до 49,5 пункта, 
падайки под границата от 50 пункта, която разделя свиването от растежа. 
На този фон континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи със 17,16 пункта, или 0,54%, до 3 184,98 
пункта, докато индексът Shenzhen Composite изтри 15,46 пункта от стойността си, или 0,74%, завършвайки сесията при ниво 
от 2 080,60 пункта. Хонконгският показател Hang Seng регистрира спад от 357,08 пункта, или 1,79%, до 19 597,31 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 430,06 пункта, или 1,53%, до 27 661,47 пункта. 
Южнокорейския бенчмарк Kospi се понижи с 56,44 пункта, или 2,28%, до 2 415,61 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 записа спад от 141,2 пункта, или 2,28%, до 6 845,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст 4,74 пункта, или 0,77%, до 617,08 пункта. BGBX40 се повиши с 0,83 пункта, или 0,59%, до 142,05 пункта. 
BGTR30 напредна с 1,64 пункта, или 0,22%, до 737 пункта. BGREIT се понижи с 0,07 пункта, или 0,04%, до 183,51 пункта. 
 
√ Макрон иска да направи френската армия "най-добрата" в Европа  
Френският президент Еманюел Макрон заяви амбициозна цел френската армия да стане №1 в Европа по оборудване, 
предава ТАСС. 
„Приехме оръжейна програма до 2024 г., която ще ни позволи да възстановим способностите си, и адаптирахме 
стратегията към настоящата ситуация. Това ще ни позволи да направим френската армия първа в Европа“, каза френският 
лидер в реч по време на среща с посланици. 
Държавният глава подчерта още, че Франция трябва да укрепи и силите си за ядрено възпиране. 
През последните години Макрон многократно е говорил за необходимостта от подобряване и модернизиране на 
френската армия. През 2019 г. той предложи създаването на единна европейска армия, тъй като смяташе, че Европа не 
трябва да зависи от отбраната на САЩ. 
През юни тази година Макрон инструктира френския министър на въоръжените сили Себастиен Лекорн да преразгледа 
програмата за модернизация на въоръженията за периода от 2019 до 2025 г. на фона на конфликта в Украйна. 
Освен това политикът призова френските индустриални и оръжейни компании да увеличат производството на оръжия за 
френската армия. 
 
√ Германия удължава мярката за ползване на обществения транспорт срещу 9 евро на месец  
Германското правителство ще въведе „модерен билет за обществения транспорт“ във всички провинции. Това съобщи 
министърът на транспорта Фолкер Висинг пред обществената телевизия Deutschlandfunk, ден след като изтече срокът на 
билета от 9 евро, като част от мерките за справяне с високите цени на горивата.   
Популярната схема, която позволи на германците да ползват местен и регионален обществен транспорт за 9 евро на месец, 
приключи на 31 август. 
„Ще поставим на масата за обсъждане модерен билет за обществения транспорт, с който можем да кажем, че това 
правителство е прогресивно и също така напредва в действията за климата и намалява емисиите на CO2 в транспорта“, 
обяви Фолкер Висинг без да даде повече подробности, пише Clean Energy Wire. 
Неговият колега - финансовият министър Кристиан Линднер добави, че „след като финансирането бъде изяснено, цената 
може да бъде определена в 16-те германски провинции“. 
Правителството предостави билета от 9 евро между юни и август в опит да компенсира нарастващите разходи за гориво . 
От началото на продажбите през май са продадени около 52 милиона билета. Продажбите показаха, че германците са 
готови да слязат от личните си превозни средства и да ползват обществения транспорт, ако мярката бъде удължена. Това 
ще доведе до значително намаляване на емисиите на CO2 от транспорта. 
Мярката струваше на Федералното правителство 2,5 млрд. евро. По изчисления на Финансовото министерство, ако бъде 
продължена, тя ще струва 14 млрд. евро годишно на бюджета. 
 „Министърът на транспорта ме убеди, че си струва мярката да бъде удължена“,  призна Линднер след заседание на 
кабинета. Според него, бъдещият дигитален билет може да бъде разработен на „част от цената“, но 16-те региона в 
страната трябва да предложат план. „Когато въпросът за финансирането е ясен, цената на билета може да бъде 
фиксирана“, посочи Линднер. Така той прехвърли отговорността на регионалните столици да измислят унифицирана 
тарифна система, коментира изданието. „Не може да се очаква федералното правителство просто да сложи пари на масата, 
ако провинциите нямат идеи как трябва да изглежда новият билет“, подкрепи го колегата му Висинг. 
 
Cross.bg 
 
√ Министърът на отбраната Димитър Стоянов: Над 500 военнослужещи усилват охраната на границата  
Охраната на българо-турската граница е подсилена с военнослужещи, като до седмица техният брой ще достигне над 500 
души. Освен от Сухопътните войски, в ход е изпращането на служители и от "Военна полиция". Това съобщи министърът 
на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти тази сутрин в Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Елхово. Заедно 
с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев двамата инспектират днес участъци от българо-турската граница, за 
да бъдат предприети допълнителни мерки срещу мигрантския натиск. 
Военнослужещите извършват наблюдателни и охранителни действия в патрули съвместно със служители на ГД "Гранична 
полиция". Задържането на нарушители на границата се извършва от граничните полицаи. След 7 септември служители на 
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"Военна полиция" ще могат да извършват самостоятелни патрули и те ще имат правомощия и за задържане на нарушители, 
поясни министър Стоянов. 
Друго специализирано формирование военнослужещи ще извърши оглед и възстановяване на инженерното съоръжение 
от възпрепятстващ тип на границата, ако е необходимо. 
Сред първостепенните задачи е подобряването на пътната инфраструктура в региона преди зимния сезон. Лошите пътища 
причиняват щети върху техниката. Военнослужещите на границата разполагат с над 60 единици специализирана техника, 
поясни министърът на отбраната. 
По време на работното посещение министрите на вътрешните работи и на отбраната извършват оглед на участък от 
предпазното съоръжение на българо-турската граница. При огледа на границата министър Димитър Стоянов разговаря и с 
част от патрулиращите военнослужещи и гранични полицаи. 
 
√ Разлив на гориво край Гибралтар след сблъсъка на два товарни кораба 
Морските служби на Гибралтар започнаха голяма операция за спиране на разлив на гориво след сблъсъка на товарен кораб 
с друг плавателен съд, превозващ втечнен газ в началото на седмицата, съобщиха властите в британската отвъдморска 
територия, цитирани от Франс прес. 
Корабът "ОС-35" бедства край бреговете на територията, разположена в най-южната част на Иберийския полуостров, след 
като в понеделник вечерта се сблъска с друг плавателен съд, превозващ втечнен природен газ. Целият екипаж от 24 моряци 
беше евакуиран. Според гибралтарските власти корпусът на товарния кораб се е пропукал, но самият кораб не се е 
разцепил на две към момента. 
Пристанищната администрация на Гибралтар потвърждава, че незначителна част от разлелия се мазут се е изплъзнала от 
плаващата дига, инсталирана за ограничаване на изтичането, съобщи местното правителство. 
Морските служби на Гибралтар започнаха голяма операция за спиране на разлив на гориво след сблъсъка на товарен кораб 
с друг плавателен съд, превозващ втечнен газ в началото на седмицата, съобщиха властите в британската отвъдморска 
територия, цитирани от Франс прес. 
Корабът "ОС-35" бедства край бреговете на територията, разположена в най-южната част на Иберийския полуостров, след 
като в понеделник вечерта се сблъска с друг плавателен съд, превозващ втечнен природен газ. Целият екипаж от 24 моряци 
беше евакуиран. Според гибралтарските власти корпусът на товарния кораб се е пропукал, но самият кораб не се е 
разцепил на две към момента. 
Пристанищната администрация на Гибралтар потвърждава, че незначителна част от разлелия се мазут се е изплъзнала от 
плаващата дига, инсталирана за ограничаване на изтичането, съобщи местното правителство. 
 
√ Стоян Панчев: Вървим към рецесия през 2023 година  
Рецесия през 2023г. и невъзможност България да влезе в еврозоната през 2024г. прогнозира икономистът Стоян Панчев в 
предаването “Денят на живо” по NOVA NEWS. 
“Не трябва  да сменяме еврото на 1-ви януари 2024г. Това бързане да влезем в еврозоната е като бързането на Германия 
да изключи последните си ядрени централи при най-високата цена на електричеството в последните 40 години”, каза 
Панчев. 
Според него в момента еврозоната е в много тежка ситуация. “Това е рекордна инфлация от последните 40 години. В 
Германия толкова високи цени не е имало от 50-те години на 20ти век. Цялата зона е в тежка криза”, смята икономистът. 
По думите му 1-ви януари 2024г. “не е правилната дата” за България да влезе в еврозоната, защото “не е подходящо в 
тежка криза да сменяме паричната си система”. Той определи това като “неразумно”. 
Рисковете са повече от плюсовете на този етап, смята още Панчев. 
“Не е моментът, когато се случва някаква голяма промяна, ние да премахнем 25 години работещ валутен борд и да 
взимаме нова парична система”, обясни той. По думите му промяната няма да има голям ефект върху заплатите на 
гражданите. Като евентуални проблеми той изтъкна превалутирането и преминаването от валутен борд в евро. За пример 
Панчев даде двете страни с най-висока инфлация към момента в Европа - Естония и Литва. “И двете страни са имали 
валутен борд и са влезли в евро. Доказано е и от академична гледна точка, че направиш ли този преход от борд в евро, се 
получава допълнителен натиск нагоре в цените”, поясни Панчев. 
Има два подхода, които могат да помогнат за справянето с инфлацията у нас, смята икономистът. “Единият е българските 
политици и институции да направят нещо. Това е възможно по линия на намаляване на дефицита в бюджета. Проблемът 
при свиването на бюджета, обаче е, че могат да пострадат капиталовите разходи на държавата и социалните програми”, 
обясни той. “За да спре ръста на инфлацията обаче трябва да се премине през някаква икономическа болка”, допълни 
Панчев. 
Вторият подход е външен и вече се наблюдава извън България. “Големите централни банки започнаха да повишават 
лихвите. Това също ще има болезнен ефект”, каза още икономистът. Той обясни, че повишаването на лихвите ще затрудни 
изплащането на кредитите на фирми и частни лица. 
Неговата прогноза за следващата година е, че ще има рецесия, каза още Панчев. 
“Това, което могат да направят хора е да премислят своите разходи, да се подготвят добре за зимата и да проведат 
разговор със своя работодател, за да се направи индексация на тяхното заплащане”, съветва той. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 
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- Официален старт на предизборната кампания - електоралните нагласи на българите и възможните изненади на 
изборите. Анализ на социолозите от "Галъп" и "Алфа Рисърч" 

- На живо от Елхово: Вътрешният и военният министър инспектират оградата по българо-турската граница 
- За мисията на МААЕ в АЕЦ "Запорожие". Гост: проф. Георги Касчиев – експерт по ядрена безопасност 
- Нова акция на пътя - на прицел са камионите и автобусите. Гост: Бойко Рановски – директор на ИА „Автомобилна 

администрация“ 
- Времето през септември.  Гост: Анастасия Кирилова - синоптик 

Нова телевизия, „Здравей България” 
- Изборът на България! Въпрос на парламент! На старта на кампанията за вота - на какво ще заложат “Продължаваме 

Промяната” и ГЕРБ в битката за избиратели и какви са основните им послания: Гост: Бойко Рашков – 
„Продължаваме промяната“, Гост: Десислава Атанасова – ГЕРБ 

- Пожар изпепели покрива на училище в Пловдив. Две седмици преди началото на учебната година - къде ще 
посрещнат 15 септември близо 1000 ученици от града 

- Дръжте крадеца! Здрав мъж се престори на болен, за да задигне инвалидна количка. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Лекарства чезнат заради нови цени 
в. 24 часа - Как големите се свиха с по 500-600 хил. гласа, а ИТН и ПП изригваха с толкова 
в. 24 часа КЕВР реши: 18,5% поскъпване на газа през септември 
в. Телеграф - Бойкот взривява цената на дървата 
в. Труд - Хаос, омраза, повтаряме преживяното 
 Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа -  ГЕРБ няма да води преговори "против", иска антикризисен кабинет за зимата 
в. 24 часа - Служебният кабинет скромен в разходите, излишъкът нарасна с още 90 млн. лева 
в. Телеграф -  Спираме да се молим на чиновниците 
в. Труд - Евродепутатът Андрей Новаков с петиция в ЕП: 100 000 подписа слагат край на опашките по границите 
 Водещи интервюта 
в. 24 часа - л. ас. д-р Лъчезар Томов, математик: Не управляваме COVID - повтаряме надвишената смъртност от 2021 г, 
в. Телеграф - Ексбаретата от СОБТ Иван Янкулов: Аз бих стрелял по гумите на рейса с бежанци 
в. Труд - Финансистът Никола Филипов пред "Труд": България влиза в опасна дългова спирала 
 Водещи анализи 
в. 24 час - 15 млрд. дълг годишно? Не, благодаря. Как да се възпре шоковият сценарий 
в. Телеграф - Фирма жали поръчки за отмъщение 
в. Труд - Симеон Колев: Нямаме нужда от повече партии. Имаме нужда от по-добри партии 
в. Труд -  Широкоформатно правителство е успешната формула 
в. Сега -  Кампания 2022: Васко Жабата ще пее само за вас 
в. Сега - Партийните върхушки решават изборите 
в. Сега - Интригата на изборите е ще изпусне ли Радев за малко властта 
 
√ Предстоящи събития в страната на 2 септември 
София. 

- От 11.00 часа в галерия "Средец“ на Министерството на културата, министърът на културата проф. Велислав 
Минеков ще даде пресконференция. 

- От 18.00 часа в  СБХ – Шипка 6, зала 1C ще се състои откриване на изложбата на Иван Стойчев "Топология IV“. В 
предстоящата изложба столичната публика ще види "плетени“ картини – авторска техника на Иван Стойчев, 
отличителна за неговото творчество, която той пази в тайна. В едно свое интервю художникът е категоричен, че за 
него "картината трябва да има някакви трептения – задържайки погледа си, да усетиш повърхността ѝ не като 
неподвижна, а като илюзия за трептене“. 

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в зала "22 септември“, кметът на Благоевград Илко Стоянов ще даде пресконференция по актуални 
теми, свързани с развитието на Благоевград. 

*** 
Бургас. 

- От 11.30 в зала "Петя Дубарова" в КЦ "Морско казино“, Министерството на иновациите и растежа /МИР/ стартира 
регионални обществени обсъждания на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. 
(ИСИС). 

- От 16.00 часа пред Културен център  "Морско казино“ и открита сцена "Охлюва“ в Морската градина, Бургас, ще 
бъде показана фотоизложба, представяща традиционна корейска архитектура. Посетителите ще могат да видят 
как традицията съжителства с модерността, и да се убедят във важността на природата като елемент от средата. 

***  
Варна. 
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- От 19.00 часа във Фестивален и конгресен център  ще се проведе официалното закриване на кинофестивала 
"Любовта е лудост“. 

*** 
Видин. 

- От 09.00 часа на пресконференция в Националния пресклуб на БТА във Видин. Пресконференция ще дадет 
представителите на коалиция ГЕРБ-СДС. Коалицията ще представи кандидат-депутатската си листа в 5-ти МИР-
Видин за предстоящите парламентарни избори на 2 октомври.  

*** 
Пловдив. 

- От 18.00 часа в  Залите за временни експозиции (ул. "Княз Александър I“ №15), ще се състои откриване на 
изложбата на известният художник Ангел Гешев. С нея той прави творческа равносметка по повод 60-та си 
годишнина. 

***  
Разград. 

- От 19.00 часа в Градския парк на сцена "Ронда“ ще се състои концерт  "Fake&False.net“ с участието на Крисия, 
Гъмзата, Торино и Пашата. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.30 часа, Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и началникът на ДНСК 
Деляна Панайотова ще проверят хода на строителните дейности на интерконектора Гърция – България. След това 
те ще посетят Диспечерския център до с. Стамболийски, Хасковска област, около 13.30 – 14.00 часа 

***  
Шумен. 

- От 16.00 часа в двора на "Зеленото училище“ на Шуменското плато, ще се състои официалното откриване на XIII-
то издание на Националния пленер по живопис "Шуменско плато“. 

- От 17.00 часа в НЧ "Напредък-1869“ ще бъде открита изложба живопис на Росица Стоименова "Шумен в моите 
акварели“. 

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

