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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНТ 
 
√ Васил Велев: Нашите усилия са насочени към намаляване на цената, по която се доставя природният газ в България 
Индустрията отчете добро първо полугодие, което стана възможно благодарение на макар и закъснелите компенсации 
за свръхвисоките цени на електроенергията. Второто полугодие започна с още по-високи цени на природния газ, които 
изправят пред сериозни затруднения компаниите, потребяващи по-големи количества природен газ, особено тези, които 
го ползват за суровина, а и за технологични нужди, това заяви в "Още от деня" Васил Велев от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
Той обясни, че за разлика от електроенергията, печалбите от свръхвисоките цени на природния газ отиват в чужбина. 
Съответно тези печалби и свръхпечалби не се трупат у нас, за да могат да бъдат преразпределени и да бъдат 
компенсирани потребителите. 
"Затова нашите усилия са насочени към намаляване на цената, по която се доставя природният газ в България и ние 
смятаме, че това е възможно", подчерта Велев. 
Пускането на интерконектора от 1 октомври и възобновяване на доставките по съществуващия договор с "Газпром 
Експорт" - това са двете възможности за намаляване на цената на природния газ, който потребяваме. Непускането на 
тази връзка би увеличило разходите на потребителите в страната ни при 250 евро на мегаватчас на международните 
пазари с 235 млн. за един месец, отбеляза Васил Велев. 
Близо 250 млн. евро на месец при моментната цена на международните пазари са на практика пари, които или не са 
платени като увеличение на заплати или са платени от българските граждани като увеличени цени в магазина. 
"Затова инфлацията у нас и заради цената на електроенергията, е 17,3%, но това е по цени на дребно. По цени на 
производител за месец юли на годишна база тя е 42,5%, като на вътрешния пазар е 56%", подчерта още той. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Намаляване на цената на природния газ е възможно 
Индустрията отчете добро първо полугодие, което стана възможно благодарение на макар и закъснелите компенсации 
за свръхвисоките цени на електроенергията. Второто полугодие започна с още по-високи цени на природния газ, които 
изправят пред сериозни затруднения компаниите, потребяващи по-големи количества природен газ, особено тези, които 
го ползват за суровина, а и за технологични нужди - това заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България в студиото на "Още от деня" по БНТ. 
Той обясни, че за разлика от електроенергията, печалбите от свръхвисоките цени на природния газ отиват в чужбина. 
Съответно тези печалби и свръхпечалби не се трупат у нас, за да могат да бъдат преразпределени и да бъдат 
компенсирани потребителите. 
"Затова нашите усилия са насочени към намаляване на цената, по която се доставя природният газ в България и ние 
смятаме, че това е възможно", подчерта Велев. 
Пускането на интерконектора от 1 октомври и възобновяване на доставките по съществуващия договор с "Газпром 
експорт" - това са двете възможности за намаляване на цената на природния газ, който потребяваме. Непускането на 
тази връзка би увеличило разходите на потребителите в страната ни при 250 евро на мегаватчас на международните 
пазари с 235 млн. за един месец, отбеляза Васил Велев. 
Близо 250 млн. евро на месец при моментната цена на международните пазари са на практика пари, които или не са 
платени като увеличение на заплати или са платени от българските граждани като увеличени цени в магазина. 
"Затова инфлацията у нас и заради цената на електроенергията, е 17,3%, но това е по цени на дребно. По цени на 
производител за месец юли на годишна база тя е 42,5%, като на вътрешния пазар е 56%", подчерта още Васил Велев. 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: Подновяването на преговорите с "Газпром" е безалтернативно 
Има две възможности за намаляване на цената на природния газ за потребителите, които не се изключват 
взаимно – пускане на интерконектора от 1 октомври и възобновяване на доставките от "Газпром експорт"  

https://bnt.bg/news/vasil-velev-nashite-usiliya-sa-nasocheni-kam-namalyavane-na-cenata-po-koyato-se-dostavya-prirodniyat-gaz-v-balgariya-v326592-309409news.html
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Индустрията отчете добро първо полугодие. Това стана благодарение и на компенсациите за цените на тока, макар и 
закъснели. Второто полугодие започна с още по-високи цени на природния газ, което постави в затруднено положение 
компаниите, които го използват. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ председателят на Управителния съвет на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
За разлика от електроенергията, резултатът от тези свръхвисоки цени на природния газ отива в чужбина. Печалбите не се 
трупат в български компании и не могат да бъдат преразпределени, заяви той. 
Настояваме да се преговаря за по-ниски цени на природния газ и смятаме, че това е възможно. Има две възможности за 
намаляване на цената на природния газ за потребителите, които не се изключват взаимно – пускане на интерконектора 
от 1 октомври и възобновяване на доставките от "Газпром експорт". От тези две възможности ръстът на цените може да 
се ограничи, като това може да спести 500 млн. лева месечно, посочи Велев. 
Много е важно от 1 октомври да имаме намаляване на цената на природния газ. Много приказки се изприказваха, че 
"Газпром" не е сигурен доставчик и може да врътне кранчето. Този риск може да бъде избегнат с надвземане на 
количества газ, които да бъдат използвани, ако доставките бъдат спрени, коментира Васил Велев. 
По думите му подновяването на преговорите с "Газпром" като "безалтернативно, защото се измерва със стотици 
милиони месечно". 
 
Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев: Подновяването на преговорите с "Газпром" е безалтернативно 
За разлика от електроенергията, резултатът от тези свръхвисоки цени на природния газ отива в чужбина. 
Печалбите не се трупат в български компании и не могат да бъдат преразпределени, заяви той 
Индустрията отчете добро първо полугодие. Това стана благодарение и на компенсациите за цените на тока, макар и 
закъснели. Второто полугодие започна с още по-високи цени на природния газ, което постави в затруднено положение 
компаниите, които го използват. 
Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Васил Велев. 
За разлика от електроенергията, резултатът от тези свръхвисоки цени на природния газ отива в чужбина. Печалбите не се 
трупат в български компании и не могат да бъдат преразпределени, заяви той. 
Настояваме да се преговаря за по-ниски цени на природния газ и смятаме, че това е възможно. Има две възможности за 
намаляване на цената на природния газ за потребителите, които не се изключват взаимно – пускане на интерконектора 
от 1 октомври и възобновяване на доставките от "Газпром експорт". От тези две възможности ръстът на цените може да 
се ограничи, като това може да спести 500 млн. лева месечно, посочи Велев. 
Много е важно от 1 октомври да имаме намаляване на цената на придония газ. Много приказки се изприказваха, че 
"Газпром" не е сигурен доставчик и може да врътне кранчето. Този риск може да бъде избегнат с надвземане на 
количества газ, които да бъдат използвани, ако доставките бъдат спрени, коментира Васил Велев. 
По думите му подновяването на преговорите с "Газпром" като "безалтернативно, защото се измерва със стотици 
милиони месечно". 
 
БТА 
 
√ Служители губят стотици хиляди левове от заплата в плик  
НАП, институции и браншови организации се обединиха в справянето с риска от укриване на доходите 
Работници с по-ниско образование най-често се съгласяват на пари в плик, а работодателите, които плащат заплатите на 
своите служители „под масата“ са микро, малки и по-рядко средни и големи предприятия.  Това стана ясно по време 
на кръгла маса на тема „Заплата в плик“ , организирана от Национална агенция за приходите. 
Във форума взеха участие Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, НОИ, Главна 
инспекция по труда (ГИТ), изследователите по поведенческа икономика - д-р Ян Шмитц от университет Радбуд, 
Нидерландия и д-р Филип Дьоренберг, Център за Европейски икономически изследвания, Германия, Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ), представители на работодателски и синдикални организации, счетоводители и 
експерти.   
Всички присъстващи в кръглата маса се обединиха около мнението, че най-ефективният подход за справянето с риска от 
укриване на доходите е  информирането на обществото за това какви са загубите и негативите от недекларирания труд за 
всички заинтересовани страни, както и ползите от спазването на закона.  
Изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов изброи повече от 50 мерки за ограничаване и превенция на 
недекларираната заетост. Сред тях са законодателни промени, регулярни междуведомствени срещи за обмяна на добри 
практики, обучения на инспектори от НАП и ГИТ и др.  
Заместник-министърът на финансите Александър Свраков изрази очакването си, че ако всеки от представителите на 
бизнеса, администрацията, синдикатите споделят своето мнение и дадат предложения, това ще доведе до успешното 
справяне с проблема.  
Инспектори от Национална агенция за приходите и ГИТ са проверили общо 516 дружества за наличието на трудови 
договори на служителите и спазване на данъчно-осигурителното законодателство, стана ясно още по време на кръглата 
маса. Работодателите, посетени от проверяващите, са определени като рискови, след подадени сигнали срещу тях и 
наблюдения на контролните органи заради съмнения, че в тях са наети работници без договор. Често в такива 

https://www.youtube.com/watch?v=Kn8tQANrOns
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предприятия служителите са сключили 4-часов трудово договор, а работят 8 ч. или са осигурени върху минимална 
работна заплата, а в действителност получават двойно повече. 
По думите на Екатерина Асенова, изпълнителен директор на ГИТ, заплатата в плик затваря бъдещето не само на 
отделния човек, а и на много важни сфери и социални системи и съответно на цялото ни общество.    
„Работник, който получава 1500 лв., но работодателят му го осигурява на минималната работна заплата, в дългогодишен 
аспект ще изгуби близо 109 000 лв.“, каза Антония Иванова, директор на дирекция „Комуникации“ в НАП, като 
демонстрира пред участниците в кръглата маса възможностите на калкулатора на загубите в сайта: www.zaplatavplik.bg.  
„Въпреки че най-големи загуби от заплатите в плик търпят служителите, това явление нанася сериозни щети и на 
работодателите. Те могат да получат сериозни глоби, наказателни лихви, лишаване от право да участват в обществени 
поръчки, дори и да носят наказателна отговорност, като в същото време рискуват имиджа си сред партньори, клиенти, 
доставчици“, коментира Калин Атанасов, държавен експерт в дирекция „Управление на риска“.   
Целият запис на кръглата маса „Заплата в плик“ може да видите в YouTube канала на НАП. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Премиерът Донев ще се срещне с Димитър Ковачевски в понеделник 
Служебният министър-председател Гълъб Донев ще се срещне с премиера на Република Северна Македония Димитър 
Ковачевски, съобщиха от правителствената информационна служба. 
Ковачевски ще бъде на еднодневно посещение в София в понеделник, 5 септември. 
Премиерът Донев и неговият колега от Република Северна Македония ще проведат среща на четири очи, след което ще 
се състои разширена среща на двете делегации. 
Във фокуса на разговорите в Министерския съвет ще бъдат въпроси от енергийната сфера. 
 
√ Атанас Пеканов за наводненията: Хората, които са пострадали, ще бъдат подпомогнати 
Ситуацията е тежка - колегите министри от няколко дни са в района, институциите реагираха бързо. Хората, които са 
пострадали, ще бъдат подпомогнати. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по повод наводненията в села в 
Карловско. 
"Нека първо да се успокоят нещата, ситуацията е под контрол. Държавата има достатъчно механизми, с които да 
подпомогне хората", каза Пеканов. 
Той отчете, че страната е във фазата на изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, изпратено е първото 
искане за първо плащане. Очакваме парите да дойдат през есента, каза Пеканов. Става въпрос за около 1,3 млрд. евро. 
По думите му през есента ще започнат и първите проекти - санирането по програмата за енергийна ефективност, като 
МРРБ в момента изготвя насоките за кандидатстване. Това е една от програмите, по които има изключителен интерес от 
общините. 
Министерството на иновациите пък приема заявки от бизнеса за финансиране за дигитализация. 
 
√ Илин Димитров: Наваксваме спада в туризма 
Наваксваме спада в туризма - това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" министърът на туризма Илин Димитров. 
Той цитира данни, според които през 2019 г. броят на туристите в България до края на август е бил 6 100 000, а за тази 
година той е 5 150 000. 
Целта ще е да бъде направена по-агресивна кампания, за да може летният туристически сезон да бъде удължен и през 
септември. 
Летищата в Бургас и Варна надхвърлят със 70% предварителните прогнози за натовареност. 
Българският турист представлява 60% от заетостта по българското Черноморие, каза още Димитров. 
По думите му възстановяването на германския пазар е бавно, в Чехия стоим много добре, в Полша. Над 60 000 са 
посетителите от Русия, каза още министърът на туризма. Над 70% от тях са собственици на ваканционни имоти по 
морето. 
По думите на министъра към момента около 20 000 бежанци са настанени в хотели, като ще се направи опит програмата 
да бъде удължена до края на октомври. 
 
√ Германия отпуска 65 млрд. евро помощ за овладяване на инфлацията и енергийната криза 
Германия ще помага на потребителите в енергийната криза с нов пакет от мерки на стойност 65 милиарда евро. За най-
уязвимите социални групи са предвидени финансови помощи. Пакетът включва също - евтин обществен транспорт и 
пренасочване на печалбите на енергийните компании за намаляване на крайните цени на горивата. 
За Германия това е третият пакет от помощи от началото на войната, което превръща програмата на Берлин за борба с 
инфлацията от най-големите и най-успешните сред развитите държави. 

http://www.zaplatavplik.bg/
https://www.youtube.com/watch?v=Kn8tQANrOns
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Германските власти обявиха новите мерки два дни след като "Газпром" съобщи, че няма да възобнови доставките на газ 
по "Северен поток 1" заради технически проблем. 
"Ще преживеем тази зима!", заяви германският канцлер Олаф Шолц 
Според новия пакет от помощи, пенсионерите ще получат еднократно по 300 евро, а студентите - по 200 евро. Около 2 
милиарда евро са предназначени за данъчни облекчения за около 9000 компании. Приходите от данъците върху 
свръхпечалбите на енергийните компаниите пък ще бъдат използвани за намаляване на цените на газа, петрола и 
въглищата. 
"Виждаме, че има спекулации, особено на пазара за електроенергия, където има неочаквани печалби за 
производители, които се възползват от ситуацията. Напълно сме решени да променим пазарния ред, така че повече 
да няма неочаквани печалби", каза канцлерът Шолц. 
1,5 милиарда евро се отпускат на обществения транспорт, за да продължи схемата с билетите от 9 евро за мрежата в 
цялата страна. Те бяха въведени преди 3 месеца при втория пакет от помощи и се оказаха изключително успешни. 
"Милиони хора са си купили билет за 9 евро. Половината от германското население е пътувало с такъв билет", 
коментира Ларс Вагнер от федерацията на транспортните компании в страната. 
Освен това задръстванията са намалели значително. Понижили са се и нивата на вредни емисии в атмосферата. Все още 
не е ясно дали цената от 9 евро ще се запази, но със сигурност билетите ще са евтини, уверяват управляващите в Берлин. 
 
БНР 
 
√ Енергийният министър: България преговаря с "Газпром", но не мога да кажа кой точно преговаря 
България води преговори с "Газпром" за подновяване на доставките на природен газ, потвърди пред БТВ министърът на 
икономиката Никола Стоянов: 
"Мога да кажа, че се преговаря с "Газпром", както и с всички останали опции. Не мога да ви кажа кой точно преговаря, не 
съм запознат кой докъде и това беше всъщност това, което изискахме от щаба" 
В създадения от служебното правителство кризисен щаб по енергетиката са определили като грешка това, че са били 
поръчани танкери с втечнен газ, преди да са ангажирани слотове за тяхното разтоварване.   
 "Тези слотове, които са в момента за октомври и ноември, те са се разигравали април и май. В момента опира до това 
кой си е закупил слот, тук-таме до политическа воля от съседите ни, да ни го отстъпят по някакъв начин. Реално 
възможностите са изпуснати. Реално - това, че колегата успя да осигури поне един слот, е страхотно". 
Стоянов каза още, че все още няма конкретен резултат от преговорите с "Лукойл" за намаляване на цената на горивата. 
 
√ Конференция на НАТО започва в Скопие 
Днес в Скопие започва най-голямата конференция за комуникатори на НАТО, съобщи за БТА агенция МИА. 
Тази конференция, както съобщи министърът на отбраната Славянка Петровска, ще събере на едно място над 300 
участници от страни-членки и партньори на НАТО, които ще разговарят по теми, свързани със стратегическите 
комуникации, връзките с обществеността, информационните и психологически операции. 
"Ще бъдат открити интелектуални, политически и стратегически дебати, от които трябва да произтекат идеи и 
практически решения на отворените въпроси в областта на стратегическите комуникации като инструмент на лидерите в 
подкрепа на усилията на Алианса за отбрана и за справяне с всички предизвикателства за сигурността в страните-членки 
на НАТО", каза Петровска в неделя след брифинг в министерството на отбраната. 
През следващите дни участниците ще обсъдят информационните дейности във времето на руската инвазия в Украйна, 
сътрудничеството с партньорите в тази област, новата стратегическа концепция на Алианса и цифровите комуникации. На 
различни места в Скопие ще се обсъждат различни теми, ще се предлагат решения и ще се кръстосват мнения. 
На тази конференция, както добави министърът, ще се водят важни разговори, които ще диктуват нашето бъдеще и 
бъдещето на Алианса и на които ще бъде демонстрирана воля за укрепване на взаимния диалог на най-високо равнище, 
ще бъде потвърдено намерението за укрепване на взаимното доверие за реализацията на общите цели за стабилно, 
проспериращо, сигурно евроатлантическо пространство. 
 
√ Алея на книгата в София с участието на рекорден брой издателства 
Рекорден брой издателства - 122, участват в откриващата се днес в София Алея на книгата. Шатрите са разположени на 
пешеходната зона на булевард "Витоша" и парка пред Националния дворец на културата. 
Общо 52 са шатрите, в които са разположени издателствата, представящи нови и редки книги, специализирана и детска 
литература. Мащабното литературно събитие се организира от асоциация "Българска книга" в рамките на 
#КаузаГРАМОТНОСТ, която стартира в началото на годината. Целта на асоциация „Българска книга“ е честите срещи на 
читателите с литературата да повишат интереса към четенето и функционалната грамотност. 
Събитието се провежда под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова, която официално ще го открие. 
Литературният кът на Алеята ще бъде сцена на културната програма със свободен достъп, включваща премиери на книги, 
срещи с автори, издатели и преводачи, събития за деца и забавни ателиета. 
Работното време на изложението ще бъде всеки ден от 10 сутринта до 8 вечерта. Алеята на книгата ще продължи до 
неделя - 11 септември.  
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√ Икономическата криза от 2020-2021 г. не е повлияла върху ръста на чуждестранните инвестиции 
Икономическата криза от последните две години не е повлияла върху ръста на чуждестранните инвестиции у нас, според 
предварителните данни на националната статистика. 
Според анализ на Института за пазарна икономика, запазената инвестиционна активност обяснява бързото 
възстановяване на българската икономика. 
Икономическият шок, предизвикан от пандемията, ограничителните мерки и прекъснатите вериги на доставка се оказва 
краткотраен, а предприятията се връщат към разширяване на дейността си, показват предварителните данни на 
статистиката за инвестиционната активност. 
По време на кризата фирмите добавят нови инвестиции, като ръстът им достига 28 милиарда евро за миналата година в 
сравнение с 25 милиарда през 2018 г. Така, според авторите на анализа, от гледна точка на инвестициите криза на 
практика няма. 
През 2020 година се наблюдава значителен ръст на международните капитали в строителството - до 645 милиона евро 
при 557 милиона евро година по-рано. 
В същото време основните сектори, където са съсредоточени чуждите инвестиции, бележат постоянен ръст - до 12,2 
милиарда евро в индустрията, 6,2 милиарда евро в търговията, туризма и транспорта, и 3,3 милиарда евро в 
професионалните и административни дейности. 
В резултат на инвестиционната активност икономиката бързо се възстановява, смятат икономистите, до относително 
добрите й позиции преди началото на военния конфликт в Европа. 
 
√ Енергийният режим в Европа изглежда почти неизбежен след спирането на руския газ по "Северен поток" 
Енергийният режим в Европа изглежда почти неизбежен след спирането на руския газ, съобщава в свой анализ агенция 
Блумбърг. 
В събота германски официални лица настояха, че сигурността на газовите доставки е гарантирана, поне засега, след като 
руският гигант "Газпром" взе решение в последния момент да не пусне отново в действие ключовия тръбопровод 
"Северен поток 1" след извънредната тридневна поддръжка. Според тях газохранилищата се запълват (на 85% към 2-ри 
септември, според последните данни на Gas Infrastructure Europe, GIE) и се осигуряват нови източници на газ. 
Но Клаус Мюлер, президент на енергийния регулатор на Федералната мрежова агенция на Германия, предупреди през 
миналия месец, че дори при 95% запълнени газохранилища, ще има достатъчно синьо гориво само за два и половина 
месеца, ако Русия спре напълно газовите си доставки. 
"ЕС вече е в червената зона, тъй като трябва да се извърши по-нататъшно ограничаване на търсенето на природен газ", 
посочи пред Блумбърг Тиери Брос, професор по международна енергетика в Sciences Po в Париж. Той смята, че 
потреблението на газ трябва да бъде намалено допълнително с 3 на сто. 
 

Запълняемост на газовите хранилища в ЕС към 2-ри септември, според GIE 
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Европейската комисия вече определи доброволна цел за намаляване на търсенето на газ в рамките на ЕС с 15%, с 
възможност да направи тази цел задължителна, ако е необходимо. Докато министрите на енергетиката се подготвят да 
се срещнат за извънредна среща на 9-и септември, сега вероятно ще бъдат обмислени стъпки, които изглеждаха 
немислими преди, според дипломати от ЕС, цитирани от Блумбърг. 
Германия има свой собствен план за извънредни ситуации. Последният етап, който предстои да бъде въведен, включва и 
въвеждането на газово нормиране (режим при предоставянето на синьото гориво). 
Европейските политици се подготвят от седмици за перспективата за намаляване на руските доставки и се борят да 
намерят начини да намалят търсенето. Промишлеността вече спира, а еврото поевтиня към и под нивото на паритет 
спрямо щатския долар поради икономическите щети, нанесени от енергийната война на Москва. С наближаването на 
зимата решимостта на Европа да продължи да подкрепя Украйна срещу Русия може да бъде подложена на изпитание, се 
посочва в анализа на Блумбърг. 
Въпреки че намаляването на търсенето на газ с 15%, за което ЕК настоява, може да позволи на блока да избегне 
енергийното нормиране, досега европейските правителства действаха бавно, за да намалят потреблението. 
През юли Европейската комисия предупреди, че необичайно студена зима или по-нисък внос на газ от алтернативни 
източници ще повиши риска от "по-нататъшни драстични газови съкращения". 
През отминалата седмица цените на природния газа отбелязаха солиден спад, тъй като търговците все повече очакваха 
"Газпром" да рестартира отново доставките на газ по "Сверен поток 1" след тридневната т.нар. "непредвидена 
поддръжка" В последния момент обаче, само часове след като Групата на седемте най-развити икономики (Г-7) се 
съгласи да изпълнят намерението си за въвеждане на таван на цените на руския петрол, "Газпром" обяви, че ключовият 
тръбопровод ще остане затворен, тъй като по време на "поддръжката" е откри проблем. 
Въпреки поевтиняването на синьото гориво на европейските газови борси през отминалата работна седмица към 212 
евро за мегаватчас, цената остава четири пъти по-високи от нивата преди година, като се очаква цените отново да 
тръгнат нагоре в понеделник, което да доведе до по-голям натиск върху индустриите и домакинствата, както и върху 
европейските политиците да действат. 
 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
Пълното спиране на газоподаването през "Северен поток 1", който минава под Балтийско море до Германия, оставя само 
два основни маршрута за доставка на газ за Европейския съюз: един през Украйна и един през "Турски поток" през Черно 
море, посочва Блумбърг. Газовите потоци през Украйна обаче също са силно ограничени, като работи само едното от 
двете разклонения на тръбопровода. 
Загубата на ключовия тръбопровод "Северен поток 1" за неопределено време също така засилва натиска върху Германия 
да остави атомните електроцентрали, които планира да затвори до края на година, отворени за по-дълго време - 
решение, което обаче би било противоречиво. немското правителство посочи преди време, че все още чака резултатите 
от стрес тестовете, преди да вземе решение, но този ход изглежда все по-вероятен, отбелязва Блумбърг. 
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Газови трасета от Русия към към Европа (агенция Блумбърг) 

 
 
Удължаване на работата на две ядрени централи би спестило 2,3% от търсенето на газ, което прави 5,4 милиона 
кубически метра на ден, изчисляват анализатори на финансовата агенция. 
"Удължаване на работата на ядрените централи е очевидното решение за Германия и определено ще има значение“, 
каза Кесавартиний Саваримутху, анализатор в Блумбърг (BloombergNEF). "Всеки спестен кубически метър природен газ е 
от решаващо значение за сигурността на доставките и за продължаване на намаляването на търсенето на газ в 
енергийния сектор". 
След като "Северен поток1" е затворен, а газовите потоците през Украйна са ограничени, сега много зависи от това, какво 
ще бъде времето. 
Месец октомври, който по принцип дава началото на зимния отоплителен сезон, засега изглежда, че ще бъде мек с 
температури над нормалните, очаквани в северната и западната част на Европа, според Maxar Technologies LLC. 
Колко скоро времето ще стане студено ще определи и колко бързо Европа ще изгори запасите си от газ, натрупани в 
хранилищата. 
Междувременно Азия и Европа се конкурират за втечнен природен газ и ако зимата е особено студена и в двата региона, 
съществува риск газът в европейските хранилища да свърши към края на зимния сезон. Изглежда, че управляващите ще 
се надяват пролетта да дойде по-рано. 
"Ще бъде предизвикателство за Германия да премине през зимата. Това несъмнено ще доведе до ограничаване на 
потреблението на газ", посочи Пени Лийк, анализатор в консултантската компания Wood Mackenzie Ltd. 
 
√ Швеция и Финландия подкрепят компаниии заради спрените руски доставки на газ 
Правителствата на Швеция и Финландия обявиха спасителни планове за енергийните компании, заплашени с 
неплатежоспособност, след като Русия спря подаването на природен газ за Европа през Балтийско море за неопределено 
време. 
Шведското правителство ще гарантира кредити за 250 милиарда крони (или 23 милиарда евро) за периода до март 
догодина. Финансовият министър Микаел Дамберг обясни, че без ликвидни гаранции от държавата производителите на 
електричество могат да се окажат в "технически банкрут" още в понеделник. 
Властите в Хелзинки предлагат 10 милиарда евро за компаниите, които нямат други начини да компенсират загубите си 
по фючърсните контракти  
Финландският премиер Санна Марин заяви, че са необходими мерки на равнище Европейски съюз за стабилизиране 
както на пазара на деривати, така и на енергийния пазар като цяло. 
 
√ Посланикът на САЩ напуска Русия 
Посланикът на САЩ в Москва Джон Съливан напусна Русия днес след приключване на дипломатическия му мандат. Това 
се казва в изявление на посолството на САЩ в Русия, цитирано от АФП. 
62-годишният Съливан беше назначен за посланик в Москва през декември 2019 г. 
„След заминаването си той ще се песнионира от държавна служба, продължила четири десетилетия и по време на пет 
президенти на САЩ“, се казва в прессъобщение на посолството. 
„Елизабет Руд ще поеме задълженията си като шарже д'афер в посолството на САЩ в Москва до пристигането на 
приемника на посланик Съливан.“ 
От посолството не дават повече подробности. 
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Съливан беше помощник-държавен секретар по време на президентството на Доналд Тръмп и заемаше няколко висши 
длъжности в министерствата на правосъдието, отбраната и търговията през цялата си кариера. 
Неговото напускане идва в момент, когато отношенията между САЩ и Русия са в най-студената си точка от Студената 
война насам, коментира АФ. 
 
Investor.bg 
 
√ Николай Милков: Присъединяването на България към Шенген е „стар и болезнен проблем" 
Служебният кабинет ще изпълни една историческа задача – да направи България средиземноморска страна, изтъква 
служебният външен министър 
Присъединяването на България към Шенгенското пространство е „стар и болезнен проблем“ в българската политика, 
заяви пред БНР служебният външен министър Николай Милков. 
В служебния кабинет се работи по темата на административно ниво, добави той. 
По отношение на натрупалите се кризи, с които се сблъсква Европейският съюз (ЕС) , в това число и пандемията от 
коронавирус, прекъсването  на веригите на оставки, недостига на основни стоки, липсата и повишаването на енергийните 
суровини, Минков заяви, че те разкриват нови слабости, които „ние трябва да преодолеем, за да постигнем една по-
конкурентна хомогенна и единна Европа“. 
Според него тези кризи изискват спешно пренастройване на съществуващите инструменти и политики в областта на 
отбраната, енергетиката, икономиката. 
По отношение на морските пътища и тяхното компрометиране от други страни, Милков заяви, че се полагат усилия с 
гръцките партньори за развиване на проекти като този в Александруполис. 
"Ще изпълним една историческа задача – България да бъде средиземноморска държава“, изтъкна министърът, 
добавяйки: "Имаме всички основания да мислим, че от 1 октомври интерконекторната връзка ще заработи". 
Относно посещението в ОАЕ, където Милков беше част от делегацията на президента Румен Радев, външният министър 
каза, че интересът към контактите между бизнесите от двете страни е бил много голям. 
"Беше проявен много сериозен интерес към сътрудничеството с България. Ние не отидохме да молим за инвестиции“, 
изтъкна Милков, добавяйки: „Есента у нас ще бъде открит офис на държавния инвестиционен фонд на ОАЕ“. 
По думите му е бил проявен интерес към пристанище Варна и към разкриване на голям капацитет за складиране на 
петрол до Бургас. 
За предсрочните парламентарни избори на 2 октомври в чужбина ще бъдат разкрити 750 секции за гласуване, като към 
момента са разкрити 734 от т.нар. автоматични секции, сподели Милков. 
На 6 септември изтича срокът за подаване на заявленията за гласуване зад граница. В зависимост от тези заявления е 
възможно да бъдат разкрити още секции. Подадените заявления към момента са около 30 000, като 17 000 от тях са в 
Турция. 
По данни на външното министерство се очаква да бъдат разкрити 750 секции в над 60 държави. Ситуацията е такава, че 
секциите в чужбина се разкриват служебно, на база на данни от предишни избори, каза още Милков. 
Броят на секциите министърът определи като "близо до поставените рекорди". 
По въпроса за разкриването на секции за гласуване на територията на Украйна Милков обясни, че тази седмица предстои 
заминаването на работна група, която да установи ситуацията и условията за възобновяването на работата на 
посолството ни в Киев. 
"Ние се надяваме, че до края на септември посолството в Киев ще възстанови своята дейност“, изтъква Милков. 
 
√ До 22 септември е прозорецът за кандидатстване за финансиране на нови космически технологии 
Проектите се подават на страницата на Европейската космическа агенция; за последните години са одобрени 39 
български проекта за над 13 млн. лв. 
От 70 000 лв. до 800 000 лв. могат да получат българските микро, малки и средни предприятия, включително и стартъпи, 
както и научноизследователските организации, за създаване на нови космически технологии, приложения и учебни 
програми за космическо инженерство, съобщават от Министерството на иновациите и растежа. 
За средствата компаниите и академичните организации могат да кандидатстват по Осмата тръжна процедура на 
Европейската космическа агенция (ЕКА) за България,  с общ бюджет от 2,2 млн. лв. 
Процедурата е отворена от 18 юли до 22 септември 2022 г., а проектните предложения се подават на страницата на ЕКА 
след предварителна регистрация. 
Процедурата дава възможност на българските фирми и научни организации да реализират своите проекти с космическо 
приложение. Най-добрите български разработки, базирани на космически технологии ще намерят приложение в 
дейността на ЕКА. Ще бъдат финансирани проекти свързани с летателния сегмент, космически приложения, оборудване 
или подходящи за мисиите на ЕКА продукти, демонстрации на технологии, пазарни проучвания, научноизследователска 
и развойна дейност, образователни дейности и др. Ще се насърчава партньорството между науката и бизнеса, 
включително с организиране на стажове в реална изследователска или работна среда. 
Министерството на иновациите и растежа напомня, че през последните години са проведени седем тръжни процедури 
за България, като са постъпили 127 проектни предложения, от които са одобрени за изпълнение 39 български проекта. 
Средната стойност на изпълняваните проекти е 284 000 лв., като общият използван бюджет дотук за реализиране на 
българските проекти е над 13 млн. лева. 



9 

 

Сред тях са прибор, който участва на международен спътник за измерване на радиацията в орбита около МАРС, 
космическа оранжерия, която ще пресъздава специфичните условия на околната среда за отглеждане на растения в 
космически условия, модели за разработване микробното разграждане на отпадъци, модули за космическа храна за 
екипажи, наблюдение на селскостопански и горски площи, проектиране на система за наблюдения на големи 
хидроенергийни резервоари и язовири, захранващи системи от наносателити, наземни наблюдения на селскостопански 
и горски площи и редица други. 
 
√ Енергийната криза ускорява зеления преход 
Намираме се в неочаквана повратна точка през дългата кампания за принуждаване на замърсителите да плащат 
Докато светът се подготвя за енергиен шок, дори по-голям от този през 1974 г., поразително е, че войната на Владимир 
Путин в Украйна ни наложи нещо, приличащо повече като глобален въглероден данък, отколкото всичко, постигано от 
срещите на високо равнище на ООН за климата. Въпреки това зеленото движение е странно тихо, пише за Financial Times 
Къмила Кавъндиш, старши сътрудник в Harvard Kennedy School и бивш ръководител за политиките в правителството на 
Дейвид Камерън. 
Би било безсърдечно да приветстваме повишаването на цените, което може да разсипе не толкова заможните семейства 
и да фалира бизнеси. Мащабът на цената за хората ще бъде огромна и най-нуждаещите се трябва да имат защита. Но 
помощта трябва да дойде по начини, които не дерайлират основния стимул за адаптиране към по-високите сметки за 
енергия - особено за тези, които са достатъчно богати, за да окажат огромно въздействие върху планетата. Това би 
трябвало да кажат еколозите. 
Когато изучавах икономика на околната среда преди две десетилетия, учените по климата вече настояваха 
замърсителите да плащат истинската цена на емисиите от парникови газове. Присвояването на цена на въглеродните 
емисии, смятаха те, щеше да даде стимули за намаляване на потреблението на енергия по най-ефективен начин. Повече 
от 30 юрисдикции по света вече имат някаква форма на ценообразуване на въглерода или схема за търговия с емисии. 
Но миналата година повечето от тях оценяваха въглеродния диоксид на 40 долара за тон или по-малко - което е твърде 
евтино. Международната агенция по енергетика (МАЕ) казва, че средната цена на въглерода трябва да достигне 200-250 
долара за тон, за да може светът да постигне нетни нулеви емисии до 2050 г. 
Как днешните астрономически цени променят уравнението? Адеър Търнър, председател на Комисията за енергийни 
преходи, смята, че увеличението на газа е еквивалентно на „мащабен“ въглероден данък от около 600-950 долара на тон. 
Ако цените се задържат на подобно ниво, казва той, технологии като зеления водород ще бъдат възприети много по-
рано от очакваното. Времето за изплащане на инсталираните възобновяеми източници на енергия и изолацията на 
домовете също ще се съкрати драматично. 
Удължаването на времето за внедряване на термопомпи и слънчеви панели в Обединеното кралство и Холандия 
предполага, че по-богатите потребители вече реагират. В САЩ Законът за намаляване на инфлацията на президента Джо 
Байдън удвоява усилията чрез субсидии и данъчни кредити за възобновяеми енергийни източници и улавяне на 
въглерод. Но в Обединеното кралство фаворитът за следващ министър-председател (Лиз Тръс – бел. прев.) нарече 
слънчевите панели „периферни“. 
Който и да спечели битката за премиерския пост, ще трябва да подкрепи домакинствата и бизнеса, като същевременно 
стартира радикална програма, която да помогне на всички ни да се адаптираме, чрез възобновяеми субсидии и 
изолация. Един доклад удивително сочи, че недобре изолираните британските домове ще „взривят“ целия бюджет за 
въглеродни емисии, освен ако няма драматично увеличаване на подобренията. 
Все още не е ясно колко дълго сметките за енергия ще останат високи. Но докато стоя в градината си и гледам кафява 
трева, издържаща на странни бури и се чудя защо определени птици вече не мигрират, си спомням с прокрадващ се ужас 
предупреждението, че един ден ще достигнем повратна точка, която ще доведе до необратимо глобално затопляне. 
Неочаквано, ние сме в различен вид повратна точка сега: такава, която може да ускори адаптациите, които трябва да 
извършим. 
Много правителства в момента ограничават сметките, които иначе биха били опустошителни. Това е разбираемо, 
предвид експоненциалните ръстове. Но ограниченията на цените не допринасят много за намаляване на потреблението 
на енергия или за подпомагане на адаптирането на икономиките. В Обединеното кралство решението на British Gas да 
предостави 10 процента от печалбата си на своите най-уязвими клиенти със сигурност беше по-добре насочено от 
погрешното решение на правителството през май да включи собствениците на втори дом в отстъпката за енергия. Никой 
не иска бедните да бъдат изправени пред избор между отопление и храна. Но правителствата не трябва да защитават 
богатите. В 86 страни най-богатата десета от хората консумират около 20 пъти повече енергия от най-долната десета, 
според едно скорошно проучване. 
При конвенционалния въглероден данък правителствата получават приходите, за да компенсират тези, които губят от по-
високите цени. Но този „данък“ е наложен от Путин. Всяка единица газ, който изгаряме, е от полза за неговия режим. 
Изненадващо е, че повече лидери не възприеха призива на президента Еманюел Макрон към френските граждани да 
използват по-малко енергия като част от националните усилия за подкрепа на Украйна. Както той каза, „свободата идва с 
цена“ - както и енергийната сигурност. 
Хората може да се окажат по-склонни на жертви, отколкото политиците си представят. По време на бизнес пътуване до 
Токио след ядрената авария във Фукушима, заварих корпоративни шефове да спазват правителствените инструкции за 
ограничаване на климатиците, като бяха свалили саката си. Беше разгара на лятото и всички се потяхме, но това нямаше 
значение. По-наскоро, испанското правителство поиска от фирмите да поддържат климатиците не по-ниско от 27C, а 
магазините да изключват осветлението през нощта. Германия спира топлата вода в обществените сгради. 
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Ще е необходимо много повече. Но в този странен, глобален експеримент, ние сме на път да научим кои промени 
индустрията и хората намират за най-лесни за извършване и кои изискват огромен скок в убеждението. 
 
√ Спирането на „Северен поток 1“ приближава Европа към енергиен режим през зимата 
Загубата на газовия маршрут засилва натиска върху Германия да остави активни атомните си електроцентрали  
Енергийният режим в Европа тази зима изглежда почти неизбежен на фона на прекъснатите доставки на руски газ, пишат 
в коментар за Bloomberg Ванеса Дезем, Рейчъл Морисън и Ева Круковска. 
В събота представители на германските власти настояха, че сигурността на газовите доставки е гарантирана, поне засега, 
след като руската държавна енергийна компания "Газпром" взе решение в последния момент да не пусне отново в 
експлоатация важния газопровод "Северен поток 1" след спиране заради проверка на съоръжението. 
Но Клаус Мюлер, президент на Федералната мрежова агенция на Германия, предупреди миналия месец, че дори при 
95% запълнени газохранилища, страната ще има достатъчно „синьо гориво“ само за два месеца и половина, ако Русия 
спре напълно доставките. 
"Европейският съюз (ЕС) вече е в червената зона, тъй като трябва да се извърши по-нататъшно ограничаване на търсенето 
на природен газ", изтъква Тиери Брос, професор по международна енергетика в базираната в Париж Sciences Po. Той 
смята, че потреблението на газ трябва да бъде намалено допълнително с 3 процента. 
Европейската комисия (ЕК) вече определи доброволна цел за намаляване на търсенето на газ в рамките на ЕС с 15% с 
възможност да направи тази цел задължителна, ако е необходимо. Докато енергийните министри на страните от блока 
се подготвят да се срещнат за извънредна среща на 9 септември, се очаква да бъдат обмислени мерки, които изглеждаха 
немислими преди, според европейски дипломати. 
Германия има свой собствен план за извънредни ситуации. Последният етап, който предстои да бъде въведен, включва и 
въвеждането на режим на доставките на газ. 
Европейските политици се подготвят от седмици за перспективата за намаляване на руските доставки и търсят начини да 
намалят потреблението. Индустрията вече се задъхва, а еврото поевтиня към и под нивото на паритет спрямо щатския 
долар поради икономическите щети, нанесени от енергийната война на Москва. С наближаването на зимата решимостта 
на Европа да продължи да подкрепя Украйна срещу Русия може да бъде подложена на изпитание. 
Въпреки че намаляването на търсенето на газ с 15%, за което ЕК настоява, може да позволи на блока да избегне режим 
при газа, досега европейските правителства действаха бавно, за да намалят потреблението. 
През юли ЕК предупреди, че една необичайно студена зима или по-нисък внос на газ от алтернативни източници ще 
повиши риска от "по-нататъшни драстични газови съкращения". 
През седмицата цените на природния газа отбелязаха солиден спад, тъй като търговците очакваха "Газпром" да 
рестартира отново доставките на газ по "Сверен поток 1" след "непредвидената поддръжка" В последния момент обаче, 
само часове след като страните от Г-7 се съгласиха да изпълнят намерението си за въвеждане на таван на цените на 
руския петрол, "Газпром" обяви, че газопроводът ще остане затворен, тъй като по време на "поддръжката" е откри 
проблем. 
Цената на газа остава четири пъти по-висока от нивата преди година, като се очаква тя отново да тръгне нагоре в 
понеделник, което ще доведе до по-голям натиск върху индустриите и домакинствата, както и върху европейските 
политиците да действат. 
Пълното спиране на газоподаването през "Северен поток 1", който минава под Балтийско море до Германия, оставя само 
два основни маршрута за доставка на газ за ЕС: един през Украйна и един по "Турски поток" през Черно море. Газовите 
потоци през Украйна обаче също са силно ограничени, като при транзитната мрежа работи само едното от двете 
разклонения. 
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Загубата на "Северен поток 1" за неопределено време също така засилва натиска върху Германия да остави активни 
атомните електроцентрали, които планира да затвори до края на година - решение, което обаче би било противоречиво. 
Германското правителство заяви по-рано, че все още чака резултатите от стрес тестовете, преди да вземе решение, но 
този ход изглежда все по-вероятен. 
Удължаване на работата на две ядрени централи би спестило 2,3% от търсенето на газ, което прави 5,4 милиона 
кубически метра на ден, изчисляват анализатори на BloombergNEF. 
"Удължаването на работата на ядрените централи е очевидното решение за Германия и определено ще има значение“, 
каза Кесавартиний Саваримутху, анализатор в BNEF. "Всеки спестен кубически метър природен газ е от решаващо 
значение за сигурността на доставките и за продължаване на намаляването на търсенето на газ в енергийния сектор", 
добавя той. 
И докато "Северен поток1" остава затворен, а газовите потоците през Украйна - ограничени, погледите на всички в 
региона са насочени към метеорологичните условия. 
Октомври, с който по принцип се дава началото на зимния отоплителен сезон, засега изглежда, че ще бъде по-топъл от 
очакваното за северната и западната част на Европа, според  изчисления на Maxar Technologies LLC. 
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Темпът на застудяване ще определи и темпа на изчерпване на запасите от газ за Европа, които регионът е натрупал в 
газохранилищата си. 
Междувременно Азия и Европа продължават да се конкурират за втечнен природен газ (LNG) и ако зимата се окаже 
особено студена и в двата региона, съществува риск газът в европейските хранилища да свърши към края на зимния 
сезон. Изглежда, че управляващите ще се надяват пролетта да дойде по-рано. 
"Ще бъде предизвикателство за Германия да премине през зимата“, изтъква Пени Лийк, анализатор в консултантската 
компания Wood Mackenzie Ltd. „Това несъмнено ще доведе до ограничаване на потреблението на газ", добавя тя. 
 
В. Сега 
 
√ 63 са дефицитните лекарства у нас 
Сред тях са медикаменти за диабет, рак и астма 
За 63 лекарствени продукта у нас е установен недостиг. Това съобщиха от министерството на здравеопазването във 
връзка със сигнали на фармацевти за липсващи лекарства, заради които хората си набавят медикаменти от Турция, 
Италия и др. Както допуснаха собственици на аптеки, някои лекарства са налице, но стоят по складовете и не се дават на 
аптеките, за да стигнат количества, свободни за износ в чужбина.  
По този повод от МЗ припомниха, че Списъкът на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, за 
които е установен недостиг у нас, подлежи на автоматично генериране на база на предоставената информация от 
съответните задължени лица - производители, търговци на едро и дребно, лечебни заведения, която се съдържа в 
специализираната електронна система за проследяване и анализ (СЕСПА). Списъкът се актуализира автоматично 
ежеседмично и при промяна на обстоятелствата, свързани с внос и/или износ на лекарствени продукти, включени в 
Позитивния лекарствен списък. 
"Съгласно наличната в Изпълнителната агенция по лекарствата информация и генерирания седмичен Списък на 
лекарствените продукти, за които е установен недостиг у нас, 63 лекарствени продукта са с установен недостиг към 2 
септември 2022 г.", посочват от здравното ведомство. Всички те са забранени за износ от територията на страната до 
8 септември, когато Списъкът ще бъде актуализиран. 
Дадено лекарство се появява в Списъка или излиза от него, когато при анализ от системата се установи, че наличните на 
територията на България количества от съответния продукт са по-малко от 65% от нужните количества за 1 месец, 
изчислени на базата на средномесечното потребление на съответния продукт за предходните 6 месеца. Ако 
докладваните в системата налични количества  този процент, той не попада в Списъка и съответно не подлежи на 
забрана за реекспорт. 
 
√ За година прокуратурата е осъдена за 2 млн. лв. за вреди 
233-ма души са спечелили дела срещу държавното обвинение през 2021 г. 
За година прокуратурата е осъдена да плати 2 004 234 лв. обезщетение по дела по Закона за отговорността на държавата 
за вреди (ЗОДОВ). Това признава държавното обвинение в доклада си за м.г., след като години наред криеше данните за 
осъжданията си и обясняваше, че не ги събира.  
Докладът за м.г. сочи, че в сила са влезли 231 осъдителни решения срещу прокуратурата по ЗОДОВ. Предишните две 
години има съответно 263 и 331. През 2021 г. 233-ма души са осъдили държавното обвинение, огромният процент от 
случаите са за незаконно обвинение. Предишните години броят им е малко по-голям - 267 и 339. Сумата за 2020 г. е 2,6 
млн. лв., а за 2019 - 3,4 млн. лв. 
През м.г. са заведени 507 нови дела по ЗОДОВ срещу държавното обвинение (457 и 559 за предходните 2 години). 
Постъпили са и над 600 искания за изпълнение на влезли в сила решения. 
Наскоро например, докато все още беше здравен министър, Асена Сербезова заведе дело срещу прокуратурата за 70 000 
лв. Тя настоява да получи обезщетение заради воденото срещу нея наказателно дело за всяване на паника, по което 
беше оправдана на две инстанции. 
Моника Добринова, която е бивша съпруга на Евелин Банев-Брендо, осъди прокуратурата за обезщетение в размер на 
близо 120 000 лева. Това реши Софийският градски съд (СГС), където Добринова е завела 
Прокуратурата настоява, че ЗОДОВ трябва да се преосмисли. И отговорността й да бъде ангажирана само при доказани 
груби нарушения на правозащитните органи, довели до незаконност на наказателната репресия. Сега в много случаи се 
стига до осъждане по ЗОДОВ, при положение че обвинителите са действали в изпълнение на законово регламентираните 
си задължения, настоява прокуратурата. 
"При публично предоставяне на информация за неприключени наказателни производства трябва да се поддържа 
необходимият баланс между правото на обществото да получи своевременна и достоверна информация, интересите на 
разследването, презумпцията за невиновност и правата на лицето, срещу което се води наказателното производство", се 
казва в доклада. Обвинителите обаче спазват това правило твърде избирателно. В едни случаи доказателства, 
включително и СРС-тата, се публикуват на сайта на прокуратурата, в други информация изтича контролирано в 
определени медии, а има и казуси, по които мъглата е пълна. 
"Необходимо е повишаване на квалификацията на прокурорите в наказателното производство предвид значителния дял 
на осъдителните решения по ЗОДОВ на основание незаконно обвинение, като се анализират случаите, довели до тези 
резултати", пише още в доклада.  
 
 

https://segabg.com/hot/category-zdrave/bolni-hora-stoyat-bez-lekarstva-zaradi-paralelen-iznos
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√ Ниви, градини и пасища покриват над половин България 
Градове и села заемат едва 4% от територията, показва първо по рода си проучване на НСИ 
Невероятно, но факт, България е преобладаващо "зелена" -  над 90% е покрита с гори, ниви и пасища, овощни градини и 
лозя, реки и езера. В същото време само 1.39% от територията на страната е заета от различни видове резервати, в които 
природата е под специална защита. Това разкрива първо по рода си проучване на Националния статистически 
институт.  Данните, които са актуални към 31 декември 2021 г., показват, че урбанизираните площи са под 5%, а 
инфраструктурата - магистрали, шосета, тръбопроводи - заема по-малко от 3% от държавната територия. 
Изследването на НСИ е много интересно, защото е в противовес на общото усещане, че "всичко се застроява" и че си 
"съсипахме природата". Но е показателно, че защитените зони са символичен процент, а е известно, че дори и 
тях държавата трудно опазва - за справка Седемте рилски езера, които са застрашени от изчезване заради пълчищата 
туристи. 
И така, ако съдим по разпределението на територията по начин на използване, страната ни определено е аграрна - 
площите за селско стопанство заемат близо 55% (тук влизат ниви, трайни насаждения, ливади, пасища и мери). 
На второ място са горите, които се простират върху една трета (33.13%) от площта на родината ни (ако сте забравили 
урока по география, НСИ припомня, че тя е 111 хил. кв километра). 
Оказва се, че само 4.62% от България е "урбанизирана" , т.е. усвоена и превърната в населени места. В проучването се 
уточнява, че "урбанизирана територия" са всички поземлени имоти, на които има къщи и блокове, обществени сгради и 
комплекси, паркове, градинки, стадиони и спортни площадки, хотели, СПА центрове, производствени обекти и складови 
бази, както и терените със специално предназначение и ползване. 
2.68% от земята ни е "територия на транспорта" - това са трасетата, през които преминават пътищата, електро-, водо- и 
газопроводите  и прилежащите им съоръжения. 
Целта на статистическото изследване е да осигури актуална информация за структурата на ползването на земята на 
национално и регионално ниво, а в дългосрочен план да даде възможност за проследяване на измененията в 
разпределението на основните видове територии, обсянват от НСИ. Източник на данните са актуалната цифрова 
кадастрална карта и кадастралните регистри.   
Определения 
Територия на транспорта - включва площите на поземлените имоти за движение и транспортни обекти и поземлени 
имоти за съоръжения на проводи. „ 
Земеделска територия“ -  ниви, трайни насаждения, ливади, пасища и мери. 
Горска територия -  дървопроизводителни гори и недървопроизводителни горски площи. 
Територия, заета от води и водни обекти - включва поземлени имоти за водни течения, водни площи и съоръжения. 
Защитена територия - включва поземлени имоти за защитена природна среда и поземлени имоти за обекти на културно-
историческото наследство. В тази категория попадат предимно поземлени имоти, които са държавна собственост. 
Нарушена територия - включва поземлени имоти за добив на полезни изкопаеми и поземлени имоти, заети от 
индустриални и битови отпадъци, деградирали земи. 
Непоказано - в тази категорията са включени всички площи, непокрити от цифрова кадастрална карта, както и отделни 
поземлени имоти от кадастралната карта, за които липсва стойност за начина на трайно ползване и за вида на 
територията, в която попадат. 
 
√ Лиз Тръс подготвя бързи и тежки антикризисни мерки 
Следващият премиер на Великобритания ще бъде обявен в понеделник 
Британската външна министърка в оставка Елизабет Тръс съобщи в материал, публикуван във в. "Дейли телеграф", че ако 
утре спечели изборите за лидер на Консервативната партия и премиер на Великобритания, тя ще представи план за 
незабавни действия за изход от енергийната криза още през първата седмица от встъпването си в длъжност.  
"Трябва да вземем трудни решения, с които да гарантираме, че няма да изпадаме в подобно положение всяка есен и 
всяка зима", заявява Тръс и допълва, че предприемането на отделни мерки за временно спасяване на икономическата 
ситуация не е приемлив за нея вариант.   
Тръс смята да назначи съвет от икономически съветници, "икономисти на световно ниво", които да помагат на 
правителството да изгради ясна представа за това накъде върви световната икономика. В коментар по темата "Дейли 
телеграф" отбелязва, че съставянето на подобен екип би се възприело като ранен сигнал за многократно обявяваните от 
нея намерения, че ще се бори с "ортодоксалния подход" на министерството на финансите, който, по думите ѝ, е довел до 
увеличаването на данъците и до прекалено голямо парично предлагане. 
В края на август британският държавен регулатор на пазара на газ и електроенергия "Офджем" съобщи, цитиран от 
Ройтерс, че от октомври цената на енергията за потребителите във Великобритания ще се повиши с 80,06 процента. При 
подобно повишение средната годишна сметка на домакинствата за енергия ще скочи от 1971 бр. лири до 3549 бр. лири 
(4205,54 евро), като това ще засегне 24 милиона домакинства в Англия, Шотландия и Уелс, отбеляза тогава агенцията.   
Тръс се бори с бившия финансов министър Риши Сунак за лидерския пост в партията, което автоматично означава - и за 
премиерския пост във Великобритания. В петък приключи гласуването на по пощата на членовете на Консервативната 
партия. Утре 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. 
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Икономически живот 
 
√ България с втория най-голям ръст на заводските цени в ЕС 
През юли 2022 г. производствените цени на промишлеността са се повишили с 4,0% в еврозоната и с 3,7% в ЕС спрямо 
юни 2022 г., сочат данни на Евростат. Предходният месечен ръст на цените е бил само 1,3% в еврозоната и 1,5% в ЕС. 
През юли 2022 г. в сравнение с юли 2021 г. цените на производител на промишлена промишленост са се увеличили с 
37,9% в еврозоната и с 37,8% в ЕС. 
Най-висок месечен ръст на цените на производител в промишлеността е регистриран в Ирландия (+26,1%), Унгария 
(+9,4%) и България (+8,0%), докато най-голям спад се наблюдава в Португалия (-1,5%), Швеция (-1,2%). %) и Люксембург (-
0,9%). 
България (+55,9%) е и сред страните с най-висок годишен ръст на заводските цени, като Евростат отбелязва, че всички 
членки на ЕС отбелязват ръст на годишна база. Другите две държави, които правят компания на страната ни в тройката са 
Румъния (+67,4%) и Дания (+55,1%). 
 

 
 
В ЕС промишлените цени на производител са се увеличили с 8,2% в енергийния сектор, с 1,1% при нетрайните 
потребителски стоки, с 0,9% при дълготрайните потребителски стоки, с 0,8% при капиталовите стоки и с 0,1% при 
междинните стоки. Цените общо за промишлеността без енергетиката се повишават с 0,6%. 
На годишна база заводските цени са се увеличили с 96,2% в енергийния сектор, с 21,7% при междинните стоки, с 14,8% 
при нетрайните потребителски стоки, с 10,3% при дълготрайните потребителски стоки и с 8,1% при капиталовите стоки. 
Цените в цялата промишленост без енергетиката са се увеличили с 15,7%. 
 
√ Италия обяви за стратегическа инфраструктурата за азерски газ 
Днес инфраструктурата за доставка на азербайджански газ за Италия е от стратегическо значение. 
Това коментира пред Trend.az Пиер Паоло Раймонди, сътрудник в Програмата за енергия, климат и ресурси на 
италианския аналитичен център за международни отношения Istituto Affari Internazionali. 
По думите му днес доставките от Азербайджан са ценен алтернативен източник на енергия за Италия. 
„Това показва колко е важно да се инвестира в инфраструктура. Трансадриатическият газопровод (TAP) беше най-
новата инфраструктура за внос, построена в Италия през 2020 г. Днес тази инфраструктура е от стратегическо 
значение“, казва той. 
Според Раймонди сегашното геополитическо развитие създава възможност за разширяване на енергийното 
партньорство. 
„Азербайджан се вписва добре в стратегията за диверсификация, така че двете страни могат да разширят 
енергийното си сътрудничество. По-тясното енергийно сътрудничество (т.е. разширяване на капацитета на TAP) 
обаче трябва да вземе предвид както търсенето, така и предлагането. Търсенето в Европа ще бъде друга ключова 
съставка за успешното разширяване на TAP“, изтъква още Раймонди. 
Той отбелязва, че TAP със сигурност допринася за възможността Италия да се превърне в енергиен център. 
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√ Министър Пулев: Скоро отваряме втора програма по Плана за възстановяване - за 30,6 млн. лв. 
Расте интересът към програмата за Технологична модернизация, кандидатстването е до 21.09. 
Намираме се в условията на служебен кабинет, но искам да ви уверя, че държавата работи. Работим на пълни обороти да 
отворим и втората процедура по Плана за възстановяване в рамките още на следващия месец. Това обяви министърът на 
иновациите и растежа Александър Пулев в Пазарджик по време на мобилна приемна с областния управител Трендафил 
Величков. 
„Около 1400 фирми очакваме да бъдат подкрепени по втората процедура от Националния План за възстановяване и 
устойчивост (НПВУ).  Тя е за ИКТ решения и киберсигурност и е качена вече за обществено обсъждане, като предложения 
и коментари могат да се правят до 30 септември. Грантовата програма е за 30,6 млн. лв. и средствата са предназначени 
за 15 вида дейности по информационни и комуникационни решения и киберсигурност“, посочи Пулев. По думите на 
министъра българските компании могат да получат по нея грантове от 3000 лв. до 20 000 лв., като няма да се налага 
съфинансиране. 
Министърът на иновациите и растежа подчерта още, че в момента е отворена за кандидатстване първата за България 
процедура по Плана – за технологична модернизация на българския бизнес. „180 компании вече са в процес на 
кандидатстване по нея, а до 21 септември е крайният срок, в който компаниите да подадат проектните си предложения, 
напомни той. 
„Основният ни приоритет е да дадем глътка въздух на най-уязвимия сегмент от българската икономиката, а именно 
микро-, малките и средните предприятия и парите по Плана и по европрограмите да достигнат до тях“, допълни Пулев. 
Той изтъкна , че до края на годината само по линия на Министерството на иновациите и растежа за фирмите са 
предвидени 735 млн. лв., като 600 млн. лв. от тях са по Плана. 
По време на брифинга в Пазарджик стана ясно още, че предстои отваряне на още две процедури по НПВУ до края на 
годината. За ВЕИ за собствено производство на енергия, която е за 200 млн. лв. и програма, по която ще се финансират 
развойни дейности и интелектуална собственост с общ бюджет от близо 120 млн. лв. 
Илияна Илиева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ /ГД ЕФК/ към 
Министерството на иновациите и растежа, допълни, че вече е изпратена за одобрение в Брюксел новата Програма за 
конкурентоспособност и иновации в предприятията с бюджет близо 3 млрд. лв. Тя е продължение на приключващата 
оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност“. Основните приоритети на Програмата са два – „Иновации и 
растеж“ и „Кръгова икономика“. По думите й по нея са предвидени  средства за разработване и внедряване на иновации 
във фирмите, увеличаване на експортния им потенциал, създаване на нови или развитие на съществуващи компании с 
фокус върху високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, индустриална собственост и др.“, 
уточни още Илиева. Освен това, ще се стимулира дигитализацията, повишаването на киберсигурността. Ще бъде 
подкрепена модернизацията на семейните предприятия и тези от творческите индустрии и занаятите, заяви тя. 
В област Пазарджик броят предприятия е 11 033, от които над 10 255 са микро с до 9 заети лица, а малките са над 600. 
„Именно заради този икономически профил апелираме микро-, малките и средни фирми да кандидатстват за пари по 
Плана за възстановяване и устойчивост“, призова министър Пулев бизнеса в Пазарджик. 
 
√ Мексико удължи с 30 години живота на единствената си АЕЦ 
Националната комисия по ядрена безопасност на Мексико издаде лиценз да удължаване на експлоатацията на втори 
енергоблок на АЕЦ „Лагуна Верде“ с 30 години - до 2055 година. „Лагуна Верде“ е единствената атомна централа в 
Мексико и има два енергоблока. Те са с реактори на кипяща вода с електрическа мощност от по 775 мегавата, 
разработени от General Electric. Първи енергоблок на централата започва работа през 1989 г., а втори – година по-късно. 
Електроенергията от централата е само 3-4% от енергийния микс на Мексико, като най-големият енергиен източник в 
страната остава природният газ, който заема дял от 63%. В страната отдавна се дискутира темата за увеличаване на 
атомната енергия, но без да се поемат политически ангажименти. През 2019 г. бе предложено изграждане на два големи 
реактора в Лагуна Верде и още два на площадка на Тихоокеанското крайбрежие на страната. Неотдавна министерството 
на енергетиката посочи в свой доклад, че такава перспектива е възможна, но без да посочва конкретни стъпки за 
реализация. 
 
Мениджър 
 
√ Ще ремонтират пътищата по границата с Турция, оправят и оградата 
От следващата седмица ще започне оправянето на фронталните и рокадни пътища по границата с Турция. Това заяви в 
ефира на БНТ директорът на "Гранична полиция" Росица Димитрова. 
По отношение на възпрепятстващото съоръжение - тази седмица с отпуснатите от МС 1,5 млн. лева ще започне 
възстановяването на компрометираните участъци и да се изрязват храстите. 
За първите осем месеца се предотвратени малко над 84 000 опита за преминаване на границата ни с южната ни съседка. 
На този фон последните данни за миграционния натиск показват, че той се е увеличил в целия ЕС с близо 86% спрямо 
миналата година. 
"Без жива сила на границата не можем. Това, което предприемаме като стъпки, е увеличаване на щата на "Гранична 
полиция" именно там, така че да бъдат обучени и назначени гранични служители. 1000 са гранични полицаи по щат на 
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регионална дирекция "Елхово". Ние командироваме още около 800 от различните структури и още около 500 от нашите 
структури", каза Росица Димитрова. 
По думите ѝ, българската граница не е разграден двор. "Ние полагаме усилия. Фактите и цифрите говорят, че ние 
изпълняваме в няколко посоки своите задължения", каза тя. 
 
√ ЦИК реши "Сиела Норма" да поеме дейностите по машинното гласуване 
Централната избирателна комисия (ЦИК) взе решение, с което определи "Сиела Норма" за изпълнител на обществената 
поръчка за различни дейности, свързани с машинното гласуване на предстоящите избори, предаде БНР. 
ЦИК упълномощи председателя на комисията Камелия Нейкова да сключи договор с избрания изпълнител. 
Другата фирма, която ЦИК покани за участие в процедурата - "Смартматик интернешънъл холдинг", не е изпратило 
оферта. 
След заседанието на ЦИК стана ясно, че със "Сиела Норма" е било договорено намаляване на цената на първоначалното 
предложение на дружеството с 95 000 лева. 
От "Сиела Норма" бяха изпратили две ценови предложения – едното за пълния обем дейности, а другото – за отпадане 
на част от тях. 
Прогнозната стойност на обществената поръчка беше 6,8 млн. лева без включен ДДС. Според портала за обществените 
поръчки първоначалната оферта на дружеството беше за малко над 7,9 млн. лв. 
Първата дейност, включена за изпълнение в обществената поръчка, е програмиране на до 500 машини за провеждане на 
демонстрационно гласуване по общини. 
 
√ Александър Вучич и Борут Пахор обсъдиха европейската перспектива на Западните Балкани 
Западните Балкани, независимо от цялото недоверие и двустранни проблеми, имат достатъчно политическа воля за 
запазване на мира и на европейската перспектива. До това заключение достигнаха президентите на Сърбия и на 
Словения Александър Вучич и Борут Пахор по време на срещата си в Белград в събота. 
Според Пахор има възможност всички лидери от региона да постигнат съгласие по три въпроса: Сърбия, Черна гора, 
Северна Македония и Албания да ускорят преговорите за присъединяване към ЕС, Босна и Херцеговина да получи статут 
на страна-кандидатка до края на годината, а ЕС да изпълни ангажимента си за визова либерализация. 
Словенският президент изрази подкрепа за инициативата „Отворени Балкани“ и каза, че ако към нея се присъединят 
Косово, Черна гора и Босна и Херцеговина, то проблеми, които сега изглеждат непреодолими, ще станат по-лесни за 
разрешаване в духа на сътрудничеството. 
От своя страна Вучич, цитиран от телевизия Б92, каза, че през тази година търговският стокообмен между Сърбия и 
Словения ще надхвърли 2 млрд. евро. Той съобщи, че с Пахор са обсъдили готовността на двете страни за предстоящата 
зима в контекста на енергийната криза, с какво Сърбия и Словения могат да си помогнат и връзката между енергийната 
ситуация и проблемите, които могат да възникнат в региона.  
Посещението на Пахор в Белград беше част от подготовката за срещата на инициативата за регионално сътрудничество 
Бърдо-Бриони, която ще се състои в замъка Бърдо на 12 септември. 
 
√ Цените на петрола се повишиха преди срещата на ОПЕК+ 
Цените на петрола се повишиха с около 2% в ранната търговия в понеделник, докато инвеститорите оценяваха 
потенциалните действия от страна на производителите от ОПЕК+ по време на срещата им по-късно днес, пиеш Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 2,01 долара, или 2,16%, до 93,75 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,68 долара, или 1,93%, до 88,55 долара за барел. В петък двата 
петролни еталона напреднаха с 0,7% и 0,3% 
Американските пазари останаха затворени днес заради официален празник. 
На срещата си по-късно през деня Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, начело 
с Русия, известни като формата ОПЕК+, се очаква да решат да запазят настоящите нива на добив или дори да намалят 
производството, за да укрепят цените, въпреки че доставките остават ограничени. 
„ОПЕК+ най-вероятно ще поддържа добива достатъчно стегнат, за да задържи цената на петрола на фона на прекъсвания 
в търсенето, предизвикани от подновените локдауни в някои части на Китай“, каза Тина Тенг, анализатор в CMC Markets. 
Русия, вторият по големина производител на петрол в света и ключов член на ОПЕК+, не подкрепя съкращаване на 
производството в момента и е вероятно групата да запази добива си стабилен, когато се срещне в понеделник, съобщи 
„Уолстрийт джърнъл“ в неделя, позовавайки се на запознати източници. 
Въпреки възможността за съкращения на производството, Тенг от CMC коментира, че рисковете от спад също остават, 
като посочи потенциалния износ от Иран на фона на продължаващите преговори за ядрена сделка и страховете от 
рецесия като два такива риска. 
Цените на петрола паднаха през последните три месеца, след като докоснаха многогодишни върхове през март, поради 
опасения, че повишенията на лихвените проценти и ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19 в 
части от Китай, който е най-големият вносител на суров петрол в света, може да забавят глобалния икономически растеж 
и да охладят търсенето на петрол . 
В момента 33 града в Китай са под частично или пълно блокиране, което засяга повече от 65 милиона жители, според 
оценка на местни медии, тъй като втората по големина икономика в света се придържа към строгата си политика за 
нулев ковид. 
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Преговорите за съживяване на ядрената сделка на Запада с Иран от 2015 г. се проточиха, въпреки че споразумението 
може да позволи на Техеран да увеличи износа и да подобри глобалните доставки. 
 
√ Еврото достигна най-ниското си ниво спрямо долара от две десетилетия 
Еврото се понижи до най-ниското си ниво от две десетилетия, след като Русия ескалира енергийната криза на 
континента, спирайки доставките по ключови газопроводи, което вещае за дълга студена зима за бизнеса и 
домакинствата, пише Блумбърг. 
През уикенда редица европейски страни, сред които и Германия, обявиха мерки за справяне с кризата с разходите за 
живот и спираловидния растеж на цените на енергията, след като в петък руският държавен енергиен гигант „Газпром“ 
спря доставките по „Северен поток-1“ за неопределено време 
Къ 9:20 часа българско време цената на единната валута се понижи с 0,58%, като едно евро се разменя за 0,9896 долара, 
което е най-ниското ниво на еврото спрямо зелените пари от 2002 г. насам. 
„Еврото е изправено пред повече предизвикателства, като се има предвид, че пълното въздействие от безсрочното 
намаляване на доставките на газ от Русия за Европа тепърва предстои“, каза Родриго Катрил, валутен стратег в National 
Australia Bank Ltd. „Липсата на газ означава липса на растеж и агресивна ЕЦБ“, добави той. 
Енергийната криза се задълбочава, след като инвазията на Русия в Украйна тласна цените на суровините рязко нагоре и 
наруши отношенията между Кремъл и Европа. Това беше важен фактор, тласнал еврото към паритет с долара миналия 
месец за първи път от две десетилетия. Новите проблеми с енергийните доставки преди зимата заплашват да натоварят 
допълнително регионалната икономика в момент, когато растящите потребителски цени оказват натиск върху ЕЦБ да 
затегне паричната политика. 
Предизвикателството пред Лагард 
На пазара растат очакванията, че ЕЦБ ще повиши лихвените проценти със 75 базисни пункта на заседанието си в 
четвъртък. Подобен ход обаче носи рискове, тъй като председателят на централната банка Кристин Лагард и нейните 
колеги трябва да се справят с двойното предизвикателство, което носят високата инфлация и очакваната рецесия. 
„В един момент пазарите може да започнат да питат каква инфлация са готови да толерират централните банки, ако 
икономиките изпаднат в рецесия, особено ако тази инфлация се дължи на предлагането“, коментира Су-Лин Онг от Royal 
Bank of Canada. „В крайна сметка по-слабият растеж или рецесията и по-слаб пазар на труда са цената, която трябва да се 
плати, но продължително по-високи цени на енергията биха могли да смекчат степента, с която ЕЦБ ще промени лихвите 
както тази седмица, така и през целия цикъл“, добави той. 
В знак за сериозността на проблема Германия представи в неделя план за помощи в подкрепа на увеличаване на 
покупателната способност на германците и за компаниите стойност около 65 млрд. евро. Финландия заяви, че ще 
стабилизира енергийния пазар с програма на стойност 10 млр.д долара. 
Анализаторите на Goldman Sachs Group Inc, намалиха прогнозите си за еврото до 97 цента през следващите три месец, 
след като по-рано очакваха едно евро да се разменя за 0,99 долара. Те също така вярват, че еврото ще остане под 
паритета спрямо долара за период от шест месеца. Преди това те прогнозираха възстановяване до 1,02 долара. 
„Въпреки че еврозоната постигна добър напредък в запълването на газови хранилища за зимата, това стана с цената на 
значително унищожаване на търсенето чрез съкращения на производството, като в същото време не елиминира напълно 
риска от по-сериозно прекъсване през зимата“, посочват анализаторите в бележка. 
 
√ Световните продоволствени цени спадат за пети пореден месец  
Световните цени на храните са се понижили за пети пореден месец през август, продължавайки отдалечаването си от 
най-високите стойности, достигнати по-рано тази година, предаде Ройтерс. 
Индексът на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО), който измерва месечните промени на цените на 
кошница с най-търгуваните в световен мащаб хранителни стоки, се е понижил до 138 пункта през миналия месец. 
Ревизираните данни за юли бяха за 140,7 пункта. 
Индексът достиган рекорден връх от 159,7 пункта през месец март след началото на руската инвазия в Украйна. 
Макар и значителен спад спрямо пиковите стойности, августовското ниво на индекса е със 7,9% по-високо от това през 
същия месец на миналата година. 
Индексът на FAO за цените на зърнените култури се е понижил с 1,4% на месечна база през август, като това се дължи до 
голяма степен на възобновяването на износа от пристанищата на Черно море в Украйна и по-добрите перспективи за 
производството в Северна Америка и в Русия, 
Индексите за растителните масла, захарта, млечните продукти и месото също се понижиха, отразявайки подобрените 
доставки. 
В отделен доклад ФАО понижи прогнозата си за глобалното производство на зърнени култури през 2022 г. до 2,774 млрд. 
тона, след като в началото на юни очакваше продукция от 2,792 млрд. тона. 
 
√ Световната банка е одобрила заеми за 14,4 млрд. долара и 2,1 млрд. евро за Украйна 
Световната банка е одобрила 70 заема за Украйна през последните 30 години. „Сред международните кредитни и 
финансови организации Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) е вторият кредитор на Украйна 
след Международния валутен фонд (МВФ). За 30 години ползотворно сътрудничество Световната банка е одобрила 70 
заема за Украйна на обща стойност над 14,4 млрд. долара и 2,1 млн. евро, от които 11,8 млрд. долара и 1,2 млн. евро 
вече са получени“, се посочва в доклад на Министерството на финансите, цитиран от Ukrinform.. 
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Още в първите дни на войната Световната банка предостави безпрецедентна помощ на Украйна – пакет от 500 млн. евро 
бе одобрен през март и насочен към държавния бюджет за покриване на неотложните социални и хуманитарни разходи. 
По време на военното положение в Украйна финансовата институция гласува три заема на обща стойност 1,85 млрд. евро 
и 91,16 млн. долара. 
В подкрепа на Украйна, Световната банка създаде нов ефективен финансов механизъм: Доверителния фонд на донори, 
който помогна за набирането на 1,088 млрд. евро и 7,5 млрд. щатски долара безвъзмездни средства от САЩ, 
Обединеното кралство, Дания, Холандия, Австрия, Норвегия, Литва, Латвия и Исландия. 
Отпуснатите средства се използват за финансова и техническа подкрепа на държавния бюджет на Украйна и помагат на 
страната да осъществи институционални и структурни реформи, както и дългосрочни инвестиционни проекти в 
приоритетните сектори на икономическото развитие. 
 
√ Финансовите министри от Г-7 постигнаха съгласие за въвеждането на ценови таван за руския петрол 
Финансовите министри на страните от Г-7 постигнаха договореност за определяне на ценови таван на руския петрол, 
предаде Sky News. 
„Финансовите министри на Г-7 се съгласиха да определят таван на цените на руския петрол по време на 
днешната  видеоконференция“, съобщава кореспондентът на британския тв канал. 
Според ТАСС министрите са се съгласили да призоват за създаване на международна коалиция за поддържане на тавана 
на цените на руския газ. Подробности за какви нива на ценовите ограничения става въпрос все още не са огласени. 
По-рано Financial Times съобщи, че страните от Г-7 планират да подкрепят въвеждането на максимален ценови лимит за 
руския петрол от 5 декември, докато ограниченията за руските петролни продукти могат да започнат да действат от 5 
февруари 2023 г. Същата информация огласи и The Wall Street Journal. Източници на изданието отбелязаха, че планът, 
наред с други неща, включва въвеждането на таван на цените на петролните продукти, произведени в Руската 
федерация. 
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече възможното въвеждане на ограничения върху цените на петрола от 
Руската федерация „абсурдно решение“. 
 
Cross.bg 
 
√ Гл. комисар Николов: Има достъп до засегнатите от наводненията села, но все още няма питейна вода 
6 са най-засегнатите населени места от наводненията. 5 са в община Карлово и Трилистник. До всяко село има достъп, 
питейна вода още няма, токът вече е възстановен навсякъде. Това каза пред БНТ главен комисар Николай Николов - 
директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението". 
Прогнозира обаче, че ще отнеме 1-2 месеца за разчистването на щетите, а чак догодина по това време да бъде 
възстановена инфраструктурата. 
Главен комисар Николов заяви, че областният управител на Пловдив от вчера е обявил бедствено положение за 
Пловдив-област, за да може държавата да се включи по-активно и да подпомогне усилията на кмета. 
"Кметът на Карлово направи чудеса. Чудо е, че няма жертви. Такова страхотно бедствие не е имало скоро в България. Но 
има много щети", каза той. 
По думите му точно такова бедствие не може да бъде предотвратено. Но, усещайки промените на климата, трябва да се 
приспособяваме. Трябва да има предварително планиране на урбанизираните територии, да има стабилност на 
сградите. Хубавото е, че строителството у нас, не е толкова лошо, колкото се твърдеше. При един такъв потоп е можело 
всички къщи да бъдат заличени. Трябва да се работи активно със застрахователите, допълни още главен комисар 
Николов. 
За съжаление хората не са застраховани. Причините е, защото в села, в близост до реки, застрахователната премия е 
много голяма и хората нямат такива средства, каза още той. 
Заяви, че националното следствие ще даде отговор за причините и дали има виновни хора, които трябва да понесат 
своята отговорност. Такова бедствие не се случва всяка година. Нашите диги са изчислявани на стогодишна вълна, а тук 
говорим за 200-500 - годишна вълна, допълни гл. комисар Николов. 
136 в момента са доброволците, които помагат на хората. Те са от София, Казанлък, Смолян и т.н. Желаещите да помагат 
са много, каза той, но някой трябва да ги ръководи, за да казва какво да правят. 
В момента 29 багери, булдозери и самосвали са на място и помагат в разчистването. Днес ще се включат и 
"Автомагистрали" с нова, съвременна техника. 
"Нашите усилия се усилват и ще се справим", каза той. 
Най-важното сега е да се предостави храна на населението и на болните хора, които имат нужда от помощ и лекарства. 
 
√ В Хърватия вече изписват цените и в евро 
Oт днес всички цени в Хърватия трябва да бъдат изписвани в две валути - в местните куни и в евро. Това е подготвителен 
период, от Нова година националната валута няма да се използва. През месеците до края на годината хърватите да 
свикнат с влизането в еврозоната и доколкото е възможно да се избегнат измами и злоупотреби с цените, пoяснява 
правителството. 
Данни от доклад Евробарометър от юни показаха, че одобрението на хърватите за въвеждане на еврото е намаляло до 
55%, което е със 7 процентни пункта по-малко спрямо миналата година. Над 80% от анкетираните се опасяват, че с 
промяната ще поскъпне и животът. 
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Бедствието в Карловско 
- Какво помощ ще получат пострадалите земеделци? Гост: Явор Гечев – служебен министър на земеделието 
- Как ще се възстановяват засегнатите от наводненията райони? Гост: Главен комисар Николай Николов – 

директор на ГДПБЗН 
- Мигрантският поток – за резултатите, контрола и организацията. Гост: Росица Димитрова – директор на 

„Гранична полиция“ 
бТВ, „Тази сутрин“ 

- Предизборни дебати. Гости: Теменужка Петкова - ГЕРБ-СДС; Венко Сабрутев - „Продължаваме промяната“ 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. Труд - Изгоряха 20 на сто от парите за втора пенсия 
в. Телеграф  - 1000 чиновници на хранилка  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – След жегите морето става наполовина по-евтино 
в. 24 часа - Народна певица и двама борци сред над 6530-те кандидати за депутати 
в. Труд  - Кметове след потопа в Карловско пред "Труд": Ужас и кал души наводнените села 
в. Труд  - Кметове: Пуснете тунел "Железница"! 
в. Телеграф  - Деветима искат в парламента от три места 
в. Телеграф - АПИ събра четвърт милион от глоби 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Росица Велкова служебен министър на финансите: С проекта за бюджет ще предложим различни сценарии, 
редовният кабинет да реши 
в. Труд  - Акад. Лъчезар Трайков, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България, пред "Труд": 
Закриването на университети е по-страшно от закриването на училища 
в. Телеграф  - Писателката и общественик Леа Коен: Хитлер лично е поканил инж. Иван Иванов на юбилея си  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Кои разходи може да бъдат орязани и кои не, за да свием дефицита 
в. Труд - Твърде вероятно е увеличаване на данъците 
в. Телеграф  - Мисия невъзможна 
 
√ Предстоящи събития в страната на 5 септември 
София. 

- Министър-председателят Гълъб Донев ще се срещне с премиера на Република Северна Македония Димитър 
Ковачевски, който ще бъде на еднодневно посещение в София. 

- От 10.00 ч. в Съюза на военноинвалидите председателят на Организацията на обединените българи Живко 
Бъчваров ще открие  "Българиада 2022", в която участват учени и творци от всички български общности по света. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: "Стартира гражданска мисия за 
преодоляване на тютюневия гнет над българите". 

*** 
Враца. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция за представяне на седмото издание на 
Фестивала на древните култури "Слънцето на Тодорка". 

***  
Пловдив. 

- От 13.00 часа в Гранд Хотел Пловдив  (бивш Новотел Пловдив), Политическа партия "Български възход“ 
организира Конференция с международно участие, на която ще се обсъждат актуални политически теми и 
икономически решения за справяне с кризата. 

*** 
Сопот. 

- От 17.00 часа в Къща музей "Иван Вазов“ историкът д-р Стефан Шивачев ще представи новата си книга "Хаджи 
Гьока Павлов“. Книгата е част от поредицата "Библиотека. Бележити дейци от Сопот“. Хаджи Гьока Павлов е 
търговец, дарител, будител, той е и най-видният деец и ръководител на Сопотската община. Събитието е част от 
мероприятията, посветени на 19-тата годишнина от възстановяването на община Сопот. 

*** 
Стара Загора. 

- От 9.00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора. 
*** 
Хасково. 

- От 10.00 часа на Арката на парк "Кенана“ ще се проведе Приложно колоездене. 
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- От 18.30 часа в ОНЧ "Заря – 1858“ ще се състои премиера на творчески спектакъл "Ние сме грамотни“ на СК 
"Рона“ с подкрепата на НФК. 

- От 20.00 часа на Фонтаните пред ОНЧ "Заря - 1858“, ще се проведе пиано бар под звездите с Vessy & Nick в 
компанията на DJ Djoto MC. 

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

