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√ Кои българи работят най-често за пари в брой, без осигуровки 
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 
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“.   
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ България ще изнася електроенергия за Република Северна Македония 
След апел за помощ - България ще изнася електроенергия за Република Северна Македония, която ще може да използва 
и част от газохранилището в Чирен за съхранение на втечнен природен газ. За това разговоряха премиерите на двете 
страни Гълъб Донев и Димитър Ковачевски в София. Президентът Румен Радев заяви, че България отново ще бъде 
солидарна с братска Македония. 
След като Скопие официално поиска помощ от София, беше договорено: ще изнасяме околo 200 мегаватчаса 
електроенергия към югозападните ни съседи в идните шест месеца. 

http://www.zaplatavplik.bg/
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"Ние много бързо откликнахме на апела за помощ от страна на Република Северна Македония за решаване на 
основните предизвикателства, които стоят пред тях в сектора на енергетиката. България традиционна е била и 
все още е енергиен лидер в региона, който да гарантира сигурността в сектора", заяви Гълъб Донев. 
Югозападните ни съседи, които са в енергийна криза, имат интерес към тока от атомната ни електроцентрала и към 
газохранилището в Чирен. 
Работна група от сряда ще проучва възможността на каква цена и как точно технически ще стане износът на ток. 
"Ще бъдат постигнати договореностии за резервиране на определени обеми за складиране на природен газ в 
газовото хранилище в Чирен, така че РСМ да може да се възползва по-пълноценно от участието си в 
интерконектора и терминала за втечнен газ в Александруполис, Гърция", каза Гълъб Донев, министър-председател 
на Република България. 
Президентът Румен Радев заяви пред Ковачевски, че България отново ще бъде солидарна с братска Македония. Както е 
била от признаването на независимостта на страната до подкрепата за евроинтеграцията ѝ. 
"Въпреки бурните политически страсти, на които станахме свидетели през последните месеци, отношенията 
между нашите две братски страни лежат върху здрав фундамент. В името на хората от двете страни на 
границата, в името на бъдещите поколения, в името на нашето общоевропейско бъдеще ние сме длъжни да 
развиваме и укрепваме този фундамент. И политическите договорености, които са свързани с началото на 
преговорите за членство в ЕС са част от този процес и важна стъпка напред. И искам да ви уверя, че България ще 
бъде отново солидарна с братска Македония", каза Румен Радев. 
Правителствата на двете страни са обсъдили и сътрудничеството в рамките на Договора за добросъседство на фона на 
опитите на управляващите в Скопие да съберат мнозинство за вписване на българите в Конституцията си. 
 
√ Румен Радев: Съединението е важен етап, но истинският ключ към успеха винаги е бил и ще бъде в единението 
През септември 1885 г. само на седмата година от свободата си народът ни зачеркна несправедливите граници, 
натрапени от великите сили и обяви Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Този дързък, но 
премислен акт на нашите предци е пример за историческа отговорност и творчество. Това заяви президентът Румен 
Радев в словото си по повод 137-ата годишнина от Съединението на България. Държавният глава участва в тържествената 
заря-проверка в Пловдив и прие почетния строй. 
"Защото дейците на Съединението творяха безкръвна история, сбъдвайки въжделенията на милиони българи. Те 
отвориха вратата пред Родината за епоха на невиждан материален и духовен възход, който за съжаление трае 
кратко, но доказа потенциала ни като народ и превърна България във фактор на Балканите. Съединението е важен 
етап, но истинският ключ към успеха винаги е бил и ще бъде в единението. Саможертвата и смиреното служение на 
отечеството родиха, съградиха и отстояха България. Политическите бесове и егоизми - лични, класови, партийни, 
ерозират устоите на нацията, защото етиката е в основата на успеха и провала на всяко общество", отбеляза 
Румен Радев - президент на Република България. 
Той добави, че днес в Европа отново бушува война, надигат се старите демони на шовинизма и ксенофобията. 
"Скъпите ресурси, миграцията, климатичните промени са другите стихии, които вече изпитваме на гърба си. Само 
на километри от тук бедствах хиляди наши сънародници, загубили домовете и поминъка си в наводненията.  В 
изпитанията ще оцелеят онези държави и народи, които осъзнаят общата си съдба и надмогнат лутанията и 
заблудите на егоизма. Навръх Съединението само единни сме оцелявали и единни сме побеждавали. Силата ни като 
народ зависи от всеки от нас. Но и всеки българин трябва да усеща зад гърба си силата на държавата и подкрепата 
на всички останали", каза още Румен Радев. 
 
√ Министър Шишков: Държавата ще помогне със средства и с интелектуален капацитет на наводнените села 
Днес кметът на Карлово и областният управител на Пловдив ще бъдат да заседанието на МС, за да се установи начин, по 
който ще бъдат давани пари на засегнатите от наводненията села и как ще бъдат възстановени. Държавата, както е 
помагала, ще помогне със средства и с капацитет като интелектуален потенциал. 
Това заяви в "Денят започва" служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. 
По думите му в момента всички институции, които могат да помогнат при разчистване на наводненията, помагат. 
Включила се е държавната фирма "Автомагистрали" и служители от тол системата. 
Шишков каза обаче, че в момента никой не може да направи сметката какви са щетите. 
"Това, което видях в петък, не съм си представял, че мога да видя. Реката беше излязла в огромни количества от коритото 
си. На живо мога да уверя, че гледката беше още по-потресаваща. Важното е, че няма жертви", каза той. 
Предстои голяма експертна работа и като възстановяване, и като строителство, проектиране и пълен анализ на 
ситуацията. На практика селата буквално се нуждаят от чисто нова инфраструктура в основната си част, каза той. 
Сега максимално бързо трябва да се разчисти земната маса и дървеният материал по улиците и дворовете на хората. 
Следва много важен момент за възстановяване на инфраструктурата на тези села - 4 или 5 моста са паднали, улиците са в 
изключително тежко състояние. Няма вода. Една от причините за това е, че няма ток и когато се възстанови 
захранването, ще тръгнат и помпите. Но със сигурност ще има щети по водопроводната мрежа и ще трябва изключително 
внимателно да пускат водоподаването, защото ще има и течове, и трябва да се внимава да не се залеят отново селата, 
каза министърът. 
Трябва да се направи оценка на щетите и проекти за възстановяване. По думите на министъра, когато има бедствие, 
може директно да се възлагат проекти за възстановяване. Да се строи и без строителни книжа в рамките на бедствието и 
след това в процеса на строителството да се създават и книжата. Законът го позволява точно заради такива случаи 
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Много важно е да се направи анализ за пропуските, но можем да го направим съвсем безпристрастно поради това, че 
служебният кабинет е от един месец.Най-важното е не да си прехвърлят институциите вината една на друга, а да се 
помогне на хората, каза той. 
"Необходимо е да се направи анализ къде са пропуските, със сигурност има пропуски, но аз считам, че основната 
причина е природното бедствие", смята министърът. 
За интерконектора с Гърция министър Шишков заяви, че при проверката в петък е имало огромна разлика от предишната 
проверка. Има пълна мобилизация за строителството, останах изключително доволен, каза той. 
До края на седмицата са останали две неща - асфалтирането на пътя и довършване на противопожарната защита. 
Има напредък за Акт 16, допълни Шишков. 
 
√ Посланичката на Италия специално пред БНТ: Поставяме таван на цените, за да спре спекулацията 
Решението на Русия да намали и спре количествата на газ създават големи проблеми и спекулация с цените в Италия. 
Вследствие в страната се опитват да намерят мерки за бизнеса и семействата, които да доведат до намаляване на 
цените. Най-важното решение, което е взето от премиера, е да се постави таван на цените и да се прекъсне тази 
спекулация. Това каза в специално интервю на БНТ н.пр. Джузепина Дзара – посланик на Италия в България. 
По думите ѝ почти е готово предложението, което ще се гласува на събранието на министрите на енергетиката. 
По отношение на участието на Италия в българската бойна група н.пр. Джузепина Дзара уточни, че Италия изпраща 
контингент като рамкова нация, която ще бъде използвана за възпиране на действията, които се случват на Източния 
фланг. Решението е взето през март след започването на военните действия на Русия срещу Украйна. Италия се 
придържа към всички взети мерки, каза тя. 
"Това е отбранителна мярка, която следва решението за съставяне на други бойни групи в Унгария, Словакия, 
България и следва решението от 2014 г., според което трябва да се създадат 4 бойни групи в Полша и Балтийските 
страни", каза посланик Дзара. 
 
√ Унгария ще създаде независим орган за борба с корупцията  
Унгария предвижда да създаде независим орган за борба с корупцията с надеждата да успокои опасенията на Брюксел и 
да бъдат деблокирани европейски средства за нея. Това се казва в постановление, публикувано вчера вечерта. 
Новият орган, който трябва да бъде учреден до 21 ноември, ще бъде натоварен със задачата да предотвратява, открива и 
намира решение на нередностите, свързани с управлението на европейските средства, се казва в документа, публикуван 
в Държавен вестник. 
Паралелно с това ще бъде създадена и работна група, която ще бъде натоварена със задачата за борба с корупцията, 
съставена основно от членове на правителството и на неправителствени делегати, се казва още в постановлението. 
ЕС е обезпокоена във връзка с използването на средства от бюджета на съюза от правителството на националиста Виктор 
Орбан, който е на власт без прекъсване от 2010 г. Тя изтъква като мотив за тези свои притеснения условията за възлагане 
на обществени поръчки, както и липсата на контрол и прозрачност. 
Сега Будапеща посочва, че предприема реформи в отговор на процедурата, подета през април от ЕС, която може да 
доведе до суспендиране или намаляване на някои европейски средства за Унгария за периода 2021-2021 г. 
Според Йозеф Петер Мартин, представител на организацията "Трансперънси интернешънъл" в Унгария човек може да се 
съмнява, че една институция може да бъде независима при настоящия режим, за да се бори с корупцията. 
Будапеща би трябвало да получи от ЕС 5,8 милиарда евро средства за възстановяване на икономиката от последствията 
от пандемията, но унгарският план за усвояване на тези средства все още не е одобрен от Брюксел заради проблеми с 
корупцията и опасения във връзка с правовата държава. 
 
√ Протести по време на речта на новия британски премиер Лиз Тръс  
Новият британски премиер Лиз Тръс произнесе първата си реч, след като беше назначена по-рано днес на поста. Тя 
обеща много на британците, но докато говореше пред "Даунинг стрийт 10", по околните улици демонстранти скандираха 
протестни лозунги и пускаха силна музика, в това число и песента "Mad World", предаде ДПА. Всичко това можеше да се 
чуе и докато Тръс говореше. 
В края на речта си Тръс се усмихна и помаха на журналистите и на парламентаристите от нейната партия, дошли да 
изслушат словото ѝ и бе бурно аплодирана от депутатите. 
Същевременно говорителката на Белия дом Карин Жан-Пиер заяви, че по-късно американският президент Джо Байдън 
ще се обади по телефона на Тръс, предаде Фран прес. 
"С нетърпение очаквам да задълбочим специалната връзка между нашите две страни и да работим в тясно 
сътрудничество по световните предизвикателства", написа пък Байдън в Туитър. 
Говорителката на Белия дом каза, че има един въпрос, който внася смут в тази специална връзка. Байдън винаги е бил 
ясен относно постоянния си интерес към Северна Ирландия. "Нашият приоритет си остава да съхраним постигнатото от 
споразумението за Разпети петък и да запазим мира, стабилността и просперитета на Северна Ирландия", подчерта тя, 
визирайки договора от 1998 г., сложил край на конфликта в Северна Ирландия. 
Тръс иска обаче да пренапише протокола за Северна Ирландия, допълващ договора за Брекзит между Лондон и 
Брюксел. САЩ винаги са поставяли като условие за търговско споразумение с Обединеното кралство спазването на този 
текст, който предвижда отворена градина с Република Ирландия, отбелязва Франс прес. 
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√ ЕК предложи: Без визови облекчения за руски граждани в ЕС  
Европейската комисия предложи да бъде напълно спряно прилагането на споразумението на ЕС за визови облекчения с 
Русия. Съюзът все пак остава отворен за журналисти, дисиденти и членове на семействата на европейски граждани. 
Решението означава, че руските граждани повече няма да се ползват с привилегирован достъп до ЕС. Процесът за 
кандидатстване за виза за тях ще стане по-продължителен, по-скъпоструващ и по-труден. Визовата такса ще се увеличи 
от 35 на 80 евро. 
Кандидатите повече няма да имат лесен достъп до визи, валидни за многократни влизания в Шенгенското пространство. 
ЕС е сключил споразумения за визови облекчения само с ограничен брой държави. Тези споразумения се основават на 
взаимно доверие и зачитане на общи ценности между ЕС и дадената държава. Според Еврокомисията руското нашествие 
в Украйна е несъвместимо с отношенията на доверие и е в разрез с духа на партньорство, на който се основават 
споразуменията за визови облекчения. То оправдава мерките за защита на основните интереси на ЕС и неговите държави 
членки в областта на сигурността. 
Днес Комисията предлага също общ подход на ЕС за непризнаването на руски паспорти, издадени в окупираните 
региони на други страни, тъй като понастоящем Русия разширява практиката на издаване на обикновени руски паспорти, 
така че да обхване още зони в Украйна, които не са под контрола на правителството, и по-специално регионите Херсон и 
Запорожие. Държавите членки не следва да признават руските паспорти, издадени в окупирани райони на Украйна, за 
валидни документи за целите на издаването на визи и преминаването на външните граници на ЕС. С това законодателно 
предложение ще се гарантира обвързващ подход, приложим във всички държави членки, който ще замени 
доброволните действия, предприети от държавите членки след незаконното анексиране на Крим. То е поредна стъпка в 
общия отговор на ЕС на руската военна агресия срещу Украйна и руската практика за издаване на паспорти в окупирани 
чуждестранни региони. 
Сега Съветът трябва да разгледа и приеме предложението за спиране на прилагането на споразумението за визови 
облекчения. След като то бъде прието, спирането на прилагането ще влезе в сила на втория ден след публикуването му в 
Официален вестник на ЕС. Русия ще бъде уведомена за решението за спиране на прилагането не по-късно от 48 часа 
преди влизането му в сила. 
Европейският парламент и Съветът трябва да вземат решение относно предложението за непризнаване на руските 
документи за пътуване, издадени в окупирани чуждестранни региони. След като то бъде прието, спирането на 
прилагането ще влезе в сила на втория ден след публикуването му в Официален вестник на ЕС. 
Скоро Комисията ще представи допълнителни насоки в подкрепа на консулствата на държавите членки, що се отнася до 
общи визови въпроси с Русия, включително с цел да се приложи спирането на действието на споразумението за визови 
облекчения. 
Облекчаването на визовия режим между ЕС и Русия влезе в сила през юни 2007 г. То улеснява издаването на визи на 
граждани на Съюза и на Руската федерация за планиран престой от не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен 
период. 
Към 1 септември 2022 г., около 963 000 руснаци са притежавали валидни визи за Шенгенското пространство. 
На неформалната си среща на 31 август министрите на външните работи постигнаха съгласие относно общи и 
координирани бъдещи действия във връзка с издаването на визи за руски граждани, включително пълното спиране на 
прилагането на споразумението за визови облекчения с Русия. Министрите също така се договориха, че паспортите, 
издавани от руските власти в окупираните райони на Украйна, няма да бъдат признавани. Заявленията за издаване на 
виза ще продължат да се обработват индивидуално, въз основа на оценка на всеки отделен случай. 
ЕС вече частично спря прилагането на споразумението за визови облекчения с Русия на 25 февруари 2022 г. по 
отношение на руски длъжностни лица и представители на бизнеса. С днешното предложение прилагането на 
споразумението ще бъде спряно изцяло, като бъдат преустановени всички облекчения за всички руски кандидати за 
виза. Предложението за непризнаване на паспорти идва след издаването от Комисията на поредица от насоки за 
държавите членки през 2014, 2016 и 2019 г. относно това как да се третират заявления за визи от жители на Крим, 
Донецк и Луганск, както и относно непризнаването на някои руски паспорти. 
ЕС изтъква отново неотклонната си подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в 
рамките на нейните международно признати граници. 
 
БНР 
 
√ Правителството обсъжда Национална здравна стратегия 2030 
Проект на Национална здравна стратегия 2030 ще обсъди на днешното си заседание правителството. 
В документа са заложени три приоритета: инвестиции в превенция на здравето, трансформиране на здравната система с 
цел повишаване качеството на услугите, стратегии по специфични проблеми на общественото здраве като детско 
здраве,борба с рака,психиатрична грижа. 
Министрите ще обсъдят и протокола от последното заседание на съвместната комисия между България и Република 
Северна Македония. 
 
√ България може да получи допълнителни доставки на азерски газ най-рано през 2025-а  
България може да получи допълнителни доставки на азерски газ най-рано през 2025 година. Това става ясно от 
изказване на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов при среща в Баку с ресорния министър на 
Азербайджан Парвиз Шахбазов, цитирано от пресцентъра на министерството. 
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Според Стоянов обаче още от сега трябва да се положат основите за "истинска диверсификация". Той е поканил 
Шахбазов да посети София още следващия месец. 
Никола Стоянов е начело на делегация, включващи български компании, за участие в международно изложение на 
отбранителната индустрия в Азербайджан.  
 
√ Цветелина Пенкова: България трябва да развива ядрената енергетика 
България в дългосрочен план трябва да развива като опция ядрената енергетика. Това каза евродепутатът Цветелина 
Пенкова. Тя е и член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на Европейския парламент. 
"В дългосрочен план ядрената енергетика като базова енергийна мощност е безпрецедентен елемент от енергийния 
микс на Европа. И на второ място, разбира се, няма как да пренебрегнем необходимостта от повече инвестиции във 
възобновяеми източници на енергия. Пак казвам, че в България ситуацията не изглежда толкова лошо, колкото понякога 
ние си позволяваме да я представяме, защото 40% от енергийния ни микс средногодишно е ядрена енергетика, 20% е 
възобновяеми източници. Т.е. ние в рамките на цялостната картинка в Европа стоим сравнително добре", каза 
евродепутатът. 
Пенкова посочи още, че на среща на министрите на енергетиката от ЕС в края на седмицата ще се обсъжда таван на 
цената на електроенергията заради високите цени. Другото предложение е цената на тока да не зависи от цената на газа. 
 
√ Кристалина Георгиева: Тази година е трудна, следващата ще е още по-трудна  
Централните банкери трябва да продължат да затягат паричната политика, а политиците да се противопоставят на 
натиска да харчат публични средства по начин, който може да подхрани инфлацията, заяви управляващият директор на 
Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от БГНЕС. 
"Борбата с инфлацията е първостепенен приоритет навсякъде", каза тя на събитие на брюкселския мозъчен тръст 
"Брюгел" и добави, че "фискалната политика трябва да осигури възглавници за най-уязвимите хора... ще има натиск да се 
прави повече за всички и на този натиск трябва да се устои". 
МВФ неколкократно е понижавал прогнозите си за растежа през тази и следващата година. Световната икономика се е 
свила с 2% през второто тримесечие в сравнение с предходното, каза Георгиева и добави: "Тази година е много трудна, а 
следващата вероятно ще бъде още по-трудна." 
Забележките на Георгиева идват в момент, когато страните от ЕС се подготвят за предстояща трудна зима, тъй като 
цените на енергията и газа са рекордно високи, подхранвани от решението на Русия да прекрати доставките на газ за 
Европа за неопределено време. 
В Чешката република, Полша и на други места започнаха протести с искания за намаляване на цените, а правителствата 
на ЕС отпускат помощи и данъчни облекчения, за да ограничат общественото недоволство, като в много случаи 
изразходват около 2 % от своя БВП. 
Според Георгиева обаче това няма да помогне: "Ако се насочим към много щедър вид подкрепа, за която населението в 
много страни настоява и оказва натиск върху политиците, тогава фискалната политика се превръща във враг на паричната 
политика, тя всъщност прави борбата с инфлацията много по-трудна", каза тя. 
 
√ Кои са основните проблеми в ЕС пита "Евробарометър": Една трета от анкетираните посочват инфлацията 
86% "за" ЕС да намали зависимостта си от руски енергоизточници 
Огромно мнозинство от гражданите на ЕС подкрепят действията за намаляване на зависимостта на ЕС от руските 
енергийни източници, показва проучването "Стандартен Евробарометър" от лятото на 2022 г. Продължава силната 
подкрепа за отговора на ЕС на руската агресия срещу Украйна, показва изследването. 
86% от участниците в допитването подкрепят Европейския съюз да намали зависимостта си от руските източници на 
енергия, а 87% подкрепят инвестициите на Евросъюза във възобновяеми енергийни източници. 
Европейците продължават силната си подкрепа за отговора на Европейския съюз на руската агресия срещу Украйна, те 
обаче са все по-загрижени за икономическото положение в Евросъюза и собствената им страна. На въпроса: Кои са най-
значителните проблеми, с които се сблъсква Евросъюзът в момента, над една трета от анкетираните споменават 
инфлацията, което е увеличение с 10 процентни пункта в сравнение с предходното проучване от месец февруари. 
Енергийните доставки са поставени на второ място заедно с международната ситуация. 
Повишаването на цените едно от основните опасения и на национално равнище за повече от половината запитани, 
следвано от енергийните доставки и икономическото положение. 
62% заявяват, че войната в Украйна е имала сериозни последици за личните им финанси. 
Проучването е проведено в периода от 17 юни до 17 юли след близо 26500 граждани на Евросъюза от 27-те държави 
членки. 
 
√ Ройтерс: Европа върви към рецесия 
Еврозоната почти сигурно навлиза в рецесия, тъй като проучванията показват задълбочаване на кризата с разходите за 
живот и мрачни перспективи, които карат потребителите да не правят разходи, пише агенция Ройтерс, цитирана от 
БГНЕС. 
Макар че според проучванията се наблюдава известно отслабване на ценовия натиск, той остава висок и Европейската 
централна банка е под натиск, тъй като инфлацията е над четири пъти по-висока от целевата ѝ стойност от 2%, достигайки 
рекордните 9,1% през миналия месец. 
Тя е изправена пред перспективата да повиши агресивно лихвените проценти, точно когато икономиката навлиза в спад. 
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Повишаването на разходите по заемите би увеличило още повече неволите на задлъжнелите потребители, но въпреки 
това в анкета на Ройтерс от миналата седмица почти половината от анкетираните икономисти заявиха, че очакват 
безпрецедентно повишение на лихвените проценти от страна на ЕЦБ със 75 базисни пункта тази седмица, а почти 
толкова прогнозират повишение с 50 базисни пункта. 
Въпреки тези очаквания еврото спадна под 99 щатски цента за първи път от 20 години насам, след като Русия заяви, че 
доставките на газ по основния ѝ газопровод за Европа ще останат затворени за неопределено време. 
Цените на природния газ на континента се повишиха с 30%, което породи опасения за недостиг и засили очакванията за 
рецесия и тежка зима, тъй като предприятията и домакинствата са засегнати от високите цени на енергията. 
Окончателният съставен индекс на мениджърите по поръчките (PMI) на S&P Global, който се разглежда като показател за 
състоянието на икономиката, спадна до 18-месечно дъно от 48,9 пункта през август спрямо 49,9 пункта през юли, което е 
под предварителната оценка от 49,2 пункта. Всичко под 50 означава свиване. 
"Проучванията на PMI сигнализират, че еврозоната навлиза в рецесия по-рано, отколкото смятахме досега, начело с най-
голямата си икономика Германия, и сега виждаме, че еврозоната се "радва" на по-дълга, тримесечна рецесия", заяви 
Питър Шафрик от Royal Bank of Canada. 
"Преразглеждането се дължи главно на развитието на цените на енергията, които дори след отстъплението си през 
последните дни остават високи и което означава, че въздействието върху разходите на домакинствата ще бъде по-
голямо, отколкото очаквахме досега." 
 
√ "Синьото злато" и Европа - въпроси и очаквания преди настъпващия студен сезон 
На борсата в Нидерландия днес природният газ поевтиня, въпреки че основният газопровод от Русия към Европа остава 
спрян вече близо седмица. Москва обвини за кризата Съединените щати и европейските политици, а в Германия и 
Италия взеха нови предохранителни мерки в случай на пълно спиране на руските доставки. 
Подаването по "Северен поток 1" бе спряно миналата сряда за 3-дневна профилактика. В петък вечерта се оказа, че в 
турбина на компресорната станция в Портовая край Санкт Петербург има теч на машинно масло и планираното повторно 
включване на газопровода бе отложено за неопределено време. 
Днес заместник-изпълнителният директор на "Газпром" Виталий Маркелов заяви пред Ройтерс, че Северен поток ще 
остане спрян, докато обслужващата го германска компания "Сименс Енерджи" отстрани проблема. 
От "Сименс" определиха позицията на "Газпром" като "неразбираема": първо, течът не предполага спиране на турбината 
и второ - от руската страна не са оторизирали германските техници за уж искания ремонт. 
На фона на тези пререкания природният газ в Европа за октомври поевтиня осезаемо - на моменти с 8 процента. От 
Ройтерс обясняват това с отчитането на сравнително високите запаси в газохранилищата - 82 процента за ЕС като цяло и 
86 % в най-големия потребител на руски газ - Германия. 
Все пак, 224 евро на мегаватчас остава далеч над цената отпреди година. Затова енергийните министри от Евросъюза ще 
обсъдят тази седмица варианти за озаптяване на инфлацията. 
Чешкият министър на индустрията Йозеф Сикела, чиято страна координира дискусиите в качеството си на ротационен 
председател на ЕС, посочи, че една от идеите с повече поддръжници е таван на цените на производителите, които 
добиват електричество от източници, по-евтини от газа - ВЕИ, атомни и въглищни централи. 
Докато европейците формулират общ отговор на енергийната криза, в отделните държави вече действат. 
И макар че Русия все още доставя газ за Европа през Украйна и Турция, в Германия се готвят за пълното им спиране: 
федералните антикартелни власти разрешиха на четирите водещи производителя на захар да си сътрудничат при такава 
ситуация. 
В Италия правителството нареди през идната зима отоплението на жилищните блокове и публичните сгради да бъде с 1 
градус по-слабо и да работи час по-малко. 
 
Investor.bg 
 
√ Чехия очаква България, Румъния и Хърватия на разговор за членството в Шенген 
Представители на трите държави ще дискутират с чешкото председателство ситуацията на среща в Прага  
За ускоряване на процедурата за приемане на България, Румъния и Хърватия в Шенгенското пространство, съобщава 
румънският евродепутат Рареш Богдан в пост в своя Facebook. Според информацията ротационният председател на ЕС 
Чехия очаква  външните министри на трите балкански държави на среща на 13 септември в Прага, на която да бъде 
обсъдена ситуацията. 
Чешките власти вече коментираха, че сред приоритетите им е членството на България, Румъния и България. От 2011 
година България и Румъния изпълняват техническите изисквания за членство в Шенгенското пространство, но заради 
опасенията на някои членове в общността относно борбата с корупцията, пръстъпността и относно върховенството на 
закона те още не са станали част от него. 
Румънският евродепутат споделя още в своя профил, че темата е дискутирана по време на заседание в комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) с чешкия вицепремиер Вит Ракушан. Германският 
канцлер Олаф Шолц също изрази своята подкрепа за членството на трите страни в Шенген, допълва още Богдан. 
Само пет страни от ЕС все още не са част от Шенген - България и Румъния, които по политически причини са още извън 
пространството за свободно пътуване, последно присъединилата се към ЕС Хърватия, за която миналата година беше 
отбелязано, че вече изпълнява всички критерии за членство, Кипър, заради разделението на острова и Ирландия, която 
частично прилага някои от разпоредбите от началото на 2021 година. 
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√ Жозеп Борел: Шансовете за подновяване на ядрената сделка с Иран намаляват 
От повече от година тече преговорен процес между Техеран, САЩ, ЕС и други сили 
Главният дипломат на Европейския съюз заяви, че шансовете за споразумение между Техеран и световните сили са 
избледнели и той не очаква бързо съживяване на иранската ядрена сделка, пише Bloomberg. 
„Днес съм по-малко уверен в сближаването при преговорния процес, отколкото бях преди 28 часа“, коментира Жозеп 
Борел пред репортери в Брюксел. „Ако процесът не доведе до обединение, той е в опасност. Ако целта е бързо 
приключване на сделката, това няма да се случи“. 
САЩ, Европейският съюз и други сили преговарят с Иран от повече от година за възобновяване на споразумението от 
2015 г., което облекчи санкциите срещу Техеран в зямана на ограничаването на ядрените дейности на страната. Сделка, 
срещу която Израел и много членове на Конгреса на САЩ категорично се противопоставят, може да натежи върху цените 
на петрола, тъй като ще позволи на Иран да увеличи производството. 
Коментарите на Борел повтарят казаното от Държавния департамент на САЩ, който миналата седмица заяви, че 
отговорът на Иран към скорошните предложения на Европейския съюз не е конструктивен.  
 
√ Какво предвижда планът от пет точки на Фон дер Лайен за газовата криза 
Предложенията ще бъдат обсъдени с държавите членки за първи път в сряда 
Европейската комисия възнамерява да се бори с енергийната криза с план от пет точки, включващ специална такса за 
петролните и газовите компании. Опитът на руския президент Владимир Путин да разпали опасения за доставките в 
Европа, като намали износа на газ, „е тест за нашето единство и солидарност", заяви ръководителят на Европейската 
комисия Урсула фон дер Лайен пред Handelsblatt и някои други европейски медии. „Путин манипулира енергийните ни 
пазари и използва доставките на газ като оръжие“.  
Комисията предлага конкретни мерки за ограничаване и смекчаване на бързото покачване на цените на  
енергоизточниците, което предизвиква масово недоволство сред европейските граждани. Предложенията ще бъдат 
обсъдени с държавите членки за първи път в сряда. След това правните текстове ще бъдат представени следващата 
седмица. 
Handelsblatt научи предварително какво се планира. 
Първата точка е свързана с целите за спестяване на електроенергия в пиковите часове. „Ще се съсредоточим върху 
намаляването на пиковото потребление", каза Фон дер Лайен. „Заедно с държавите членки искаме да пренасочим 
възможно най-голяма част от потреблението на електроенергия към моменти на слабо търсене“. Например 
автоматизираните промишлени процеси могат да бъдат изместени към почивните дни или нощите. 
В тези моменти в мрежата има по-малко електроенергия, тъй като слънчевите електроцентрали не доставят ток. През 
нощта обаче търсенето на електроенергия спада още повече. Поради това газовите електроцентрали обикновено не 
трябва да се пускат в действие през това време, дори ако търсенето на електроенергия се увеличи през нощта. 
Най-големите промишлени потребители на електроенергия, поне в Германия, вече имат тарифи за електроенергия, 
които предлагат стимули за намаляване на потреблението през периодите на върхово натоварване. Учените виждат 
допълнителен потенциал, например в хладилните камери на супермаркетите или други по-малки потребители. 
Ограничение на цените на пазара на електроенергия 
Втората точка е ограничение на печалбата на доставчиците на възобновяеми енергийни източници на пазара на 
електроенергия. С това Комисията иска да се противопостави на проблема, че докато ниските производствени разходи за 
зелена електроенергия осигуряват на операторите на слънчеви и вятърни паркове висока възвръщаемост, потребителите 
на електроенергия не се възползват от тях, тъй като цената на електроенергията често се основава на високата цена на 
газа. 
Според Фон дер Лайен ЕК иска да пренасочи неочакваните печалби, „за които енергийните компании дори не са 
мечтали", към обременените домакинства и предприятия за определен период от време. 
В Германия коалиционната комисия вече взе решение за такава мярка. През уикенда партиите от групата на 
управляващата коалиция се споразумяха да въведат ценови ограничения на пазара на електроенергия за всички 
енергийни източници с изключение на газа. Печалбите над тази граница се прехвърлят на държавата, която иска да ги 
върне на потребителите на електроенергия. Някои подробности, особено размерът на лимита, все още не са ясни. 
Служителите на ЕК представиха такъв инструмент в документ за обсъждане през миналата седмица. Те изтъкнаха 
проблем с прилагането: страните, които въведат ценови ограничения, вече няма да могат да налагат данък върху 
свръхпечалбата. Този данък обаче вече съществува в няколко държави от ЕС. 
Повече компании трябва да плащат 
Третата точка е специалният данък за петролните и газовите компании, които в момента реализират високи печалби, 
като например Shell, Total и Eni. ЕК говори за „солидарна вноска". Брюксел иска да избегне впечатлението, че само ЕС се 
възползва от зелените енергии. 
Четвъртата точка е помощ за ликвидност за комуналните услуги. Държавната помощ за германския доставчик на 
електроенергия Uniper се счита за пример в Брюксел. Комисията иска да промени закона за държавните помощи по 
такъв начин, че за държавите членки да стане по-лесно да защитават закъсали комунални концерни. „Енергийните ни 
компании са незаменими, за да поддържат осветлението, топлината в домовете и икономиката ни", поясни Фон дер 
Лайен. 
На пето място ЕК настоява за ценови таван на руския газ. Комисията иска да се възползва от факта, че Русия не може да 
пренасочи износа си на газ към други пазари в краткосрочен и средносрочен план - за тази цел все още няма 



8 

 

газопроводи към Азия. Във вътрешен документ, получен от Handelsblatt, обаче органът признава, че ограничението на 
цените крие риск Русия да отвърне с „пълно прекъсване на доставките".  
За пореден път Брюксел издига идеята за съвместно организиране на покупките на газ - точно както ЕК пое снабдяването 
с ваксини по време на пандемията. Това би улеснило налагането на ценови таван. 
Доставките от Русия вече почти не са важни 
Ограничаването на цените на руския газ се обсъжда от дълго време в Брюксел, особено от италианския министър-
председател Марио Драги. Досега обаче не е постигнато мнозинство сред държавите членки на ЕС. Особено германското 
правителство изрази неохота с аргумента, че ЕС не бива да дава на Кремъл повод да намали износа на газ. Този аргумент 
обаче вече не е актуален.  
Русия спря доставките по газопровода "Северен поток 1" през Балтийско море. Германското правителство не очаква 
тръбопроводът да бъде пуснат отново в експлоатация. Единствено през украинската тръбопроводна мрежа все още 
постъпва известно количество руски газ в Германия. 
ЕК използва тази ситуация за своето предложение. „Като намалява обемите и влияе върху цените (също и като създава 
несигурност), Русия упражнява монополно положение при доставките на природен газ за Европа", обосновава ЕК 
намесата на пазара в своя документ. 
Възниква обаче въпросът дали съображенията за ограничаване на цените не са закъснели. Вносът на газ от Русия вече 
беше драстично намален, а в края на годината ЕС иска да се откаже до голяма степен и от руския петрол. Това означава, 
че Европа не разполага с необходимата покупателна способност на пазара, за да диктува цените на доставчика.  
Според Фон дер Лайен доставките на руски тръбопроводен газ за Европа вече са намалели от 41% от общия внос през 
миналата година до 9% през тази. Въпреки това ръководителят на комисията е сигурен, че мярката е ефективна. „За 
Русия е почти невъзможно да намери нови клиенти за тръбопроводен газ в краткосрочен план“. Ограничаването на 
цените на руския газ е необходимо, „за да се ограничат приходите на Путин за финансиране на престъпната му война 
срещу Украйна". 
Комисията очаква, че именно по този въпрос ще трябва да се водят преговори с държавите членки. От правна гледна 
точка тя иска да формулира тавана на цената на газа по такъв начин, че да не се изисква единодушие между 
националните правителства. 
Зелените в Европейския парламент изразяват одобрение, особено за планираната специална такса за петролните и 
газовите компании. „Време е да намалим непропорционално високите корпоративни печалби", заяви Расмус Андресен, 
говорител на германските Зелени.  
 
√ Криптовалутите си разчистват пътя към имотния пазар 
Расте интересът към покупка на имоти с дигитални активи 
Първата продажба на имот в Португалия с криптовалута сякаш остана незабелязана. Зад осъществяването ѝ обаче стои 
близо година усърдна работа, пише Bloomberg TV Bulgaria, цитирайки текст на Financial Times. 
На 4 май в Брага Жоао Маркес продава апартамент в града на стойност 110 хиляди евро за малко под три биткойна към 
онзи момент. Президентът на Нотариалната камара на Португалия Хорхе Силва наблюдава сделката, както и Карлос 
Сантос, главен технологичен директор в португалската компания за недвижими имоти Zome, която посредничи при 
продажбата. 
Целият процес отнема само няколко минути, но той е кулминацията на многожество дискусии, провеждани в рамките на 
месеци, между португалските данъчни и финансови власти, както и нотариуси, за да бъде договорено как биха могли да 
се извършват трансакциите за имоти изцяло в криптовалути. 
Португалия, която няма данъци върху капиталовите печалби за криптовалути, е рай за криптоинвеститорите. В средата на 
април офисът на Силва издава насоки за това как нотариусите трябва да подхождат към криптотрансакциите, без да е 
необходимо да ги конвертират в евро преди узаконяването им. Силва твърди, че този ход отразява ясното желание от 
страна на купувачите. „Криптовалутите са реалност,“ посочва той. „Сега можете да правите (продажби с криптовалути) по 
законен начин с прозрачност, като спазвате всички изисквания“, добавя експертът. 
Примерът на Португалия е необичаен. В повечето страни липсата на ресурси за оценка на свързаните данъчни последици 
и рискове, както и опасността от пране на пари, означават, че конвертирането във фиатна валута все още е необходимо в 
даден момент от процеса. 
Междувременно броят на потенциалните купувачи нараства. Вече има десетки хиляди участници в биткойн мрежата, 
които държат повече от един милион долара в своите дигитални портфейли. 
 
В. Сега 
 
√ Малки фирми ще вземат до 20 000 лв. безвъзмездно за ИКТ проекти 
Програмата е само за компании, регистрирани преди 2020 г. и не изисква съфинансиране 
Микро, малки и средни предприятия ще могат да получат безвъзмездно финансиране за ИКТ проекти (информационни и 
комуникационни технологии) и повишаване на киберсигурността. Проектите, които ще се финансират, ще са с 
минимална стойност 3000 лв. и максимална стойност 20 000 лв., като по тях не се изисква съфинансиране. Програмата за 
подкрепа на фирмите е по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, като предстои скоро да бъде 
отворена за кандидатстване. 
За новата схема съобщи тези дни министърът на иновациите Александър Пулев. Проверка на "Сега" показа, че насоките 
за кандидатстване вече са публикувани за обсъждане в информационната система за плана - ИСУН.  
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Според детайлните правила за участие право да кандидатства за парите ще имат микро, малки и средни фирми, 
регистрирани не по-късно от 30 декември 2019 г. Изисква се и те да са минали конкретни прагове за оборота за 2021 г. За 
микропредприятията се изисква минимален оборот от 41 000 лв., прагът за годишния оборот при малките предприятия е 
82 000 лв., за средните предприятия се изискват минимум 123 000 лв. годишен оборот за 2021 г. Допустими за 
финансиране са повечето икономически дейности, но има и сектори, които няма да могат да кандидатстват по 
програмата. Сред тях са "селско стопанство", "добивна промишленост", "образование", "строителство", част от фирмите в 
сектор "Хуманно здравеопазване и социална работа". Не се допускат и фирми в областта на "дейности в областта на 
информационните технологии" и "информационни услуги". Има и други ограничения заради съществуващи паралелни 
схеми за подкрепа по други европейски програми. 
Фирмите ще могат да кандидатстват за финансиране на три вида разходи – за решения за дигитален маркетинг, 
уебсайтове и мобилни приложения; за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси и за 
осигуряване на киберсигуррност в предприятията. Срокът за изпълнение на инвестициите е една година. Общото 
финансиране по схемата е 30,6 млн. лв. Пълна информация може да се получи от проекта на насоките за кандидатстване, 
публикувани на ИСУН. 
 
√ Възстановяването на наводнените карловски села ще отнеме поне 1 г. 
В последните 4 дни в разчистването на щетите са се включили над 600 военнослужещи и повече от 100 доброволци  
Ситуацията в карловските села, 4 дни след опустошителния порой по поречието на река Стряма, продължава да бъде 
тежка - десетки къщи са под вода, мазета и приземни етажи са в кал и тиня, на места няма ток. Поне два месеца ще 
отнеме разчистването на щетите от погрома, а за пълното възстановяване на селата ще е нужна поне 1 г., прогнозираха 
екипите, работещи на място. Днес продължи поредният етап от действията по справяне с последиците от наводнението в 
област Пловдив, където е обявено частично бедствено положение. По данни на служебния кабинет с разчистването са се 
включили 70 специализирани машини и близо 850 служителите на редица държавни институции, вкл. пожарна, армия, 
пътна агенция, горски стопанства и доброволци. 
Преди минути служебният министър на отбраната Димитър Стоянов коментира от Слатина, че в последните 4 дни в 
разчистването са се включили повече от 600 военнослужещи, като днес там са работили 110 военни. По думите му в 
дейностите са участвали общо 67 броя специализирана техника - резачки, транспортна техника, багери и двата 
хеликоптера от Авиобаза Крумово. Стоянов уточни, че първо трябва да се изчистят коритата, после и основните 
комуникационни линии - улиците, "за да се стигне до всеки дом и да започне разчистване". 
"Трябва да се предприемат превантивни мерки, надявам се средства да бъдат намерени от МС и да бъдат отпуснати 
целеви средства. 196 литра на кв. метър е прекалено количество като валеж", каза още Стоянов. По думите му в 
пострадалите села през утрешния ден се очакват над 600 доброволци. Сборните пунктове ще са пред кметствата на 
Слатина, Богдан и Каравелово. Утре на място в с. Каравелово се очаква да пристигне и премиерът Гълъб Донев. 
От вчера на терен работи техника на горското стопанство в Смолян, а рано тази сутрин към най-пострадалите села в 
района на Карлово бяха изпратени машини от "Автомагистрали" ЕАД. Багери, самосвали, камиони, товарачни машини и 
резачки се използват от екипите, които разчистват пътища, речни корита, обществени сгради, къщи и дворове. "Всички 
хора с пострадали домове са подслонени. Всеки ден се подготвят необходимите порции с храна и 30 000 бутилки с вода. 
Работят комисиите, които описват щетите по частните имоти и по общинската и държавна инфраструктура. Виждате, 
когато държавата с всичките ѝ институции - армията, хората и местната власт сме заедно, нещата се случват", посочи 
Емил Кабаиванов - кмет на Карлово. 
Невиждана от 500 години вълна е отнесла селата в Карловско, коментира в ефира на БНТ главен комисар Николай 
Николов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. По думите му щетите от 
погрома ще се разчистват близо два месеца, но пълното възстановяване на засегнатите карловски села ще отнеме поне 
една година. "Ако до това време на следващата година успеем да възстановим инфраструктурата, това ще е много 
добре", заяви той. Николов припомни, че почти всички пострадали домакинства от бедствието не са имали имуществени 
застраховки, като причината е високата цена на застрахователната премия. "Някак си разчитаме някой друг да ни 
помогне, вместо ние самите да си помогнем", каза той. 
6 са пострадалите селища в района - 5 в община Карлово и с. Трилистник в пловдивската община Марица. Според 
Николов е истинско чудо, че този път няма жертви, но щетите са огромни. По думите му промените в климата трябва да 
доведат да допълнително планиране на урбанизираните територии и те да бъдат далеч от заливаемите зони. "Хубавото 
е, че строителството в България не е толкова лошо, колкото се твърдеше. При един такъв потоп би трябвало всички къщи 
да са изличени. Такова бедствие не се случва всяка година. Дигите са изчислявани на 100-годишна вълна. Тук говорим за 
200- или 500-годишна вълна", каза той и припомни идеята да има отделна държавна агенция за борба с бедствията. 
В ефира на Нова ТВ кметът на Сопот Деян Дойнов каза, че градът от 72-часа е без вода и поиска проблемът бързо да се 
реши. Според него водоноските в общината са прекалено малко и не могат да осигурят необходимите количества вода за 
хората. Той призова за спешни мерки, за да се предотврати хуманитарната криза. "Хората са готови на гражданско 
неподчинение", предупреди кметът. По-късно стана ясно, че вода в града ще има до 19 ч. на 8 септември. 
"Държавата ще осигури временни жилища на загубилите домовете си след наводненията. Би трябвало всеки да 
застрахова имуществото си, ние просто нямаме такава култура в България", заяви пред Нова телевизия служебният 
военен министър Димитър Стоянов. 
Според земеделския министър Явор Гечев няма незаконна или прекомерна сеч в района, но ще има проверки за това за 
10 години назад. За провеждането им щяло да се взема информация от местното население. Той смята, че коритата на 
реките не са били достатъчно почистени. "Може би ни липсва организация и култура да живеем с подобни бедствия", 
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смята той. В Трилистник обаче имало хора, които не искали да напускат домовете си. Гечев припомни, че първоначално в 
Плана за възстановяване е имало предвидени 1,1 млрд. лв. за напояване и отводняване, но след това тези средства са 
отпаднали. "Екипи вече изнасят умрелите животни. Много територии с зеленчуци са поразени", информира още той в 
ефира на БНТ. 
 
√ Китай блокира 100 млрд. долара на Русия 
Руската централна банка спешно търси къде да инвестира част от резервите си 
Русия се оказа в китайски капан. Преди войната в Украйна тя вложи 17% от златните си резерви в юани, за да се защити 
от евентуални санкции. Сега обаче се оказа, че е невъзможно да си ги вземе, защото за продажбата им трябва специално 
разрешение от Китай, което е трудно да бъде получено, пише Bloomberg(link is external). Според отчета на ЦБ в китайски 
юани са вложени 105 млрд. долара. 
Това става ясно от презентация на Централната банка на Русия, подготвена за съвещание с членовете на правителството 
за по-нататъшната съдба на резервите и плановете те да бъдат попълнени с валута на "приятелски държави", проведено 
на 30 август. 
Според документа руските власти обсъждат възможността да купят юани и други "меки" валути за 70 млрд. долара. "В 
новата ситуация натрупването на ликвидни резерви в чужда валута за бъдещи кризи е изключително трудно и бавно. 
Замразените 300 млрд. долара не само, че не помагат на Русия, но и са слабост, символ на пропуснатите възможности", 
се казва в презентацията в рядко признание за истинското въздействие на санкциите. 
ЦБ признава, че заради санкциите и забраната за операции с долари и евро това не е проста задача. Изборът трябва да 
падне върху малкото "приятелски държави". Но турската лира се срива - за 10 години е загубила 90% от стойността си. 
Дирхамите на ОАЕ са "политически риск", тъй като са зачестили визитите на американски чиновници в Дубай, които 
настояват градът да се не превръща в хъб за заобикаляне на санкциите. Остава юанът, но там също има проблем - лесно 
може да се вложат пари, но е почти невъзможно да се изтеглят. "Изключително трудно е да се получи разрешение за 
продажбата на китайските юани от китайските власти във времена на криза", пише ЦБ. 
В китайски "капан" са се оказали последните незамразени резерви на Русия. Около половината от 640 млрд. долара, с 
които ЦБ разполага преди началото на войната в Украйна, попаднаха под първата вълна западни санкции - това са 
инвестициите в долари, евро, японски йени, британски лири, австралийски и канадски долари. 
ЦБ започва да купува юани през 2018 г., когато САЩ въведоха санкции срещу "Русал" и започнаха да обсъждат мерки 
срещу руския държавен дълг. Най-крупната инвестиция от 44 млрд. беше направена през пролетта на 2018 г., когато 
курсът на китайската валута беше 6.2-6.4 юана за долар. През 2021 г. руското министерство на финансите прехвърли в 
юани доларовата част от Фонда за национално благосъстояние 17 млрд. долара при курс 6.4 юана за долар. Сега 
китайската валута се търгува на около 6,9 юана за долар. 
Златото на ЦБ - 2.3 хиляди тона, което е петият по размер резерв в света, попадна под отделни американски санкции 
през април. И макар че златните слитъци се намират в Русия и не могат да бъдат арестувани, те не могат да бъдат и 
продадени тайно зад граница - руското злато има характерни примеси, които веднага ще покажат произхода на метала. 
 
Икономически живот 
 
√ България сред страните от ЕС с най-висок процент зависещи от износа работни места 
Глобализацията доведе до ситуацията, че много работни места зависят от международната търговия. През 2020 г. 
заетостта на 29,9 милиона души в ЕС е била подкрепена от износ за страни, които не са членки, което леко увеличение 
спрямо 29,6 милиона през 2019 г. 
В относително изражение заетостта, поддържана от износ, представлява 14% от общата заетост (206 милиона), което се 
равнява на малко над един на всеки седем заети в ЕС. Въпреки че заетостта се увеличи, стойността на свързаната 
търговия леко намаля от 2 606 милиарда евро през 2019 г. до 2 438 милиарда евро през 2020 г., сочат данните на 
Евростат. България е на трето място по отношение на тази зависимост, като 727 хиляди работни места (21,1% от всички 
заети) зависят от износа. Пред нас са само Ирландия (23%) и Люксембург (24%). Най-слабо зависими са Хърватия (9%) и 
Гърция (10%). 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-01/russia-mulls-buying-70-billion-in-yuan-friendly-currencies
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Германия е с най-високо абсолютно ниво на заетост, поддържана от износа на ЕС. През 2020 г. работните места на 7,4 
милиона души в Германия са подкрепени от износ от ЕС, включително износ от самата Германия. Нивото на експортно 
поддържана заетост в Германия надвишава комбинираното ниво на износно поддържана заетост във Франция (3,5 
милиона) и Италия (3,4 милиона), които са на второ и трето най-високо ниво. Заедно тези три държави-членки 
представляват почти половината (48%) от заетостта в ЕС, поддържана от износа към страни извън ЕС. 
 
√ Не бързайте да стреляте по инфлацията 
От Димитър Събев 
Ускорилата се през последната година инфлация подкопава спестяванията и доходите на населението в България, но 
съвпада по време с внушителен ръст на производството и с исторически висока заетост[i]. Това не е парадокс. 
Макроикономическата теория отдавна познава връзката между равнището на цените и нивото на безработицата, най-
често обозначавайки я като „Крива на Филипс“. 
Теоретичната крива на Филипс има U-образна форма: когато инфлацията е много ниска, безработицата е висока; с 
покачването на инфлацията безработицата намалява. След определен момент (понякога тълкуван като „естествено 
равнище на безработица“) повишаването на цените може да навреди, вместо да помогне на заетостта. 
От тази опростена перспектива съвпадението на двуцифрена инфлация и висока икономическа активност в България 
всъщност е напълно закономерно. Динамиката на двата ключови макроикономически показателя – хармонизиран 
индекс на потребителските цени и коефициент на безработица – е представена на първата графика по-долу. Струва си да 
я разгледаме внимателно, защото тя добре описва стопанските процеси в страната през последните две десетилетия. 
В началото на века българската икономика се намира в незавидно положение с висока безработица и растящи цени. 
Европейската интеграция води до рязко понижаване на безработицата – и цените първо се укротяват, а после отново 
поемат нагоре, движени от икономическата експанзия. След пик през 2008 г. инфлацията рязко спада в годините на 
световната финансова криза, докато безработицата пълзи нагоре. Периодът 2014-2016 г. – стопанска фаза, която 
бъдещите макроикономисти може би ще нарекат „депресия“ – се характеризира с дефлация; безработицата остава 
висока. След 2017 г. цените се покачват, а безработицата е на историческо дъно и остава ниска дори по време на 
пандемията. 
 

 
Графика 1. Връзка между инфлация и безработица в България 2000-2021 и статистически тенденции до 2024 г. 

Евростат, собствени изчисления 
 
На графиката са показани също и статистическите тенденции при инфлацията и безработицата до 2024 г. (Това не са 
точно „прогнози“, а статистически очаквания на базата на полиномни функции.) Виждаме, че има значителна вероятност 
безработицата да се покачи до двуцифрени стойности, в трети цикъл от началото на века. По-несигурен е трендът при 
цените, но и той е към повишение. Впрочем данните за инфлацията за 2022 г. ще потвърдят статистическите очаквания, 
изчислени върху времевия ред 2000-2021 г. 
Тогава, към стагфлация (фаза с високи цени и висока безработица) ли се е запътила българската икономика? Подобни 
предвиждания се правят отдавна, включително от автора на този текст. Но една от прелестите на икономиката се състои 
в това, че умни политически решения биха могли отчасти да предотвратят „неизбежното зло.“ С колко ли щеше да се 
повиши безработицата, ако Федералният резерв в САЩ през 2008 г. беше оставил банките да фалират, а Европейската 
централна банка след 2010 г. бе изоставила периферните страни на еврозоната на произвола на капиталовия пазар? 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/ne-barzayte-da-strelyate-po-inflatsiata/#_edn1


12 

 

„Умни политически решения“ е може би свръхизискване за българското макроикономическо управление: трябва да се 
радваме дори на решения, които не вредят твърде много в дългосрочен и краткосрочен план. Но кривата на Филипс – 
дотам вулгаризирана от политиците, че нейният кръстник, новозеландският икономист Бил Филипс, казва: „Ако знаех 
какво щяха да направят с тази графика, никога нямаше да я чертая“[ii] – намеква за наистина опасни избори. 
Например, някой партиен популист може да се застъпи за политики на „лесни пари“, за да понижи изкуствено 
безработицата и така да спечели гласове на избори – посявайки семената на дългова криза. Или да се обяви за политики, 
водещи до ръст на безработицата, за да се спре покачването на цените и така да се запазят натрупаните капитали. 
България е по-уязвима за втората опасност. В началото на 2022 г. родни икономисти вкупом призоваваха за рестриктивен 
бюджет на правителството, за да се попречи на покачването на цените. Какво от това, че сто или двеста хиляди души ще 
останат на улицата, щом по-високата безработица (следствие от мерките за бюджетни икономии, свиващи капиталовите 
разходи на правителството) ще ограничи леко ръста на цените? В интерес на истината, далеч не сме ваксинирани и срещу 
леви популисти. 
Но наистина ли връзката между инфлация и безработица е толкова изразена? И ако да – как да си я обясним? Начин да 
си отговорим на първия въпрос е да изчислим ковариацията (съвместната променливост) между двата фактора. С 
помощта на програмата Stata 15 приложих ARDL Bound test (авторегресивен разпределителен модел с лагове във 
времето) и установих, че за периода 2000-2021 г. съществува статистически значима ковариация между инфлация и 
заетост. 
С други думи, налице е статистическо доказателство, че инфлацията и заетостта се движат в някакъв синхрон. При това, 
връзката между двете променливи е както краткосрочна, така и дългосрочна. Това е важен изследователски резултат, 
тъй като теоретичната опозиция на „Кривата на Филипс“ стои в основата на голяма част от модерната 
макроикономическа теория. Изплашени от възможността леви политици да се борят с безработицата, като толерират по-
висока инфлация, някои десни икономисти напълно отхвърлят логическата връзка между двете променливи. Но връзка 
доказано има. 
 

 
Графика 2. Съпоставка между движението на общото ценово равнище в икономиката (лява скала) и индексът на 

промишленото производство (дясна скала) 
 

Нещата, разбира се, са значително по-сложни по ред причини. Първо, ковариацията може да е и с отрицателен знак, т.е. 
едната променлива да се покачва, а другата да спада. Твърде високата инфлация може да води до спад на заетостта, 
вместо до спад на безработицата. 
Второ, между двата разглеждани фактора съществува лаг във времето, тоест ефектът се проявява след 
години. Икономическият модел на връзката между заетост и инфлация в България след 2000 г. показва, че лагът е 3 
години. Тоест, високата инфлация през 2008 г. се е отразила на заетостта чак през 2011 г., и така нататък. В икономиката 
три години са много време; междувременно се наслагват безчет други фактори и заключенията, базирани на кривата на 
Филипс действително се изкривяват. 
Трето, кривата на Филипс има различни „сегменти“: а) ляво рамо, когато ръстът на цените помага за спад на 
безработицата; б) „плоска част“, или „дъно“, когато промяната на цените не оказва влияние на (краткосрочната) заетост; 
в) дясно рамо, където е възможно безработицата да спадне до нула при много висока инфлация – но по-вероятно е г) 
безработицата да се покачи заедно с излезлите от контрол цени в икономиката. 
Тези важни детайли, както и отговорът на втория въпрос – как да си обясним макроикономическата зависимост, известна 
като крива на Филипс – ще разгледаме в следващ текст. На този етап нека обобщим: 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/ne-barzayte-da-strelyate-po-inflatsiata/#_edn2
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• Сегашният период на двуцифрена инфлация в България съвпада с висока промишлена активност и висока 
заетост (и двете отбелязват рекорд през 2022 г.); 

• Между инфлация и заетост (икономическа активност) съществува и теоретична, и реална, статистически значима 
връзка; 

• Мерките за борба с инфлацията, които са по сърцето на много родни икономисти и политици, могат да костват 
работните места на няколкостотин хиляди българи; 

• Ако българското макроикономическо управление следва принципите от последните 22 години, сме се запътили 
към стагфлация: цените ще са високи и много хора ще останат без работа. За да избегнем тази подводна скала, 
се нуждаем от ново мислене. 

 
[i] През първите седем месеца на 2022 г. индексът на потребителските цени в България скочи с 11.3%, а на годишна база 
повишението на цените през юли е със 17.3%. В същото време индексът на промишленото производство през първото 
полугодие се повиши с 8.5%, а на годишна база през юни – с 17.5% (сезонно изгладени данни). Тези процеси се развиват 
на фона на коефициент на заетост от 75% през второто тримесечие – най-висок в новата стопанска история на България 
(дял на работещите от цялото население на възраст 20-64 г. Коефициентът е изчислен от НСИ и предстои да бъде 
потвърден от Евростат). 
[ii] Quiggin, J. (2010). Zombie Economics. How dead ideas still walk among us. Princeton University Press, p. 91.  
 
БТА 
 
√ ЕИБ ще осигури до 10 млрд. евро в подкрепа на най-засегнатите региони вследствие на отказа от изкопаеми горива 
Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписаха споразумението относно Механизма за 
отпускане на заеми за публичния сектор, който представлява третият стълб на Механизма за справедлив преход, 
съобщава ЕИБ. 
Механизмът ще финансира публични инвестиции в регионите, които са най-засегнати от прехода на Европа към 
неутрална по отношение на климата икономика. Той ще съчетае до 10 млрд. евро под формата на заеми от ЕИБ с 1,5 
млрд. евро безвъзмездни средства, отпуснати от бюджета на ЕС. 
Механизмът предлага комбинация от заеми от ЕИБ и безвъзмездни средства от ЕС. За да отговарят на условията за 
допустимост, проектите трябва да се изпълняват в територии, посочени от ЕК като най-затруднени поради отказа от 
изкопаеми горива и въглеродно интензивни промишлени дейности. В по-слабо развитите региони (с БВП на глава от 
населението под 75 на сто от средния за ЕС) компонентът на безвъзмездните средства от ЕС може да достигне до 25 на 
сто от размера на заема от ЕИБ, отпуснат за всеки проект. 
За повече информация относно възможностите за възползване от предвидените безвъзмездни средства на ЕС и от заема 
на ЕИБ, организациите от публичния сектор могат да вземат участие във виртуалния информационен ден в сряда, 14 
септември 2022 г., организиран от Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда 
(CINEA), в който ще участват отделът за регионална и градска политика на Европейската комисия (ГД "Регионална 
политика") и ЕИБ. 
 
√ Директорът на БАИ е в Токио за участие в инвестиционен форум 
Богдан Богданов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ), ще участва днес в Токио в 17-ия 
годишен японски инвестиционен форум, съобщава БАИ.  
Форумът е частно събитие на най-влиятелните пенсионни фондове, застрахователни компании, доверителни банки и 
инвестиционни консултанти в Япония. На него ще бъдат представени теми, свързани с икономически и регулаторни 
перспективи за България и Източна Европа, както и индустрии и сектори, определени за дългосрочен растеж. Специален 
акцент ще бъде поставен върху възможностите за инвестиции в автомобилостроенето и машиностроенето и развитието 
на ИТ и услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. 
Участието на БАИ във форума има за цел да представи условията и възможностите за инвестиране, стартиране и развитие 
на бизнес в България и е във връзка с изпълнението на проект "Утвърждаване на България като успешна инвестиционна 
дестинация" по ОП "Иновации и конкурентоспособност". 
 
√ САЩ обмислят ежегодни ваксини срещу КОВИД-19, заявиха здравни служители 
Съединените щати вероятно ще започнат да препоръчват поставянето на ежегодни ваксини срещу КОВИД-19, предаде 
Ройтерс, като се позова на здравните власти. 
Съобщението беше направено, след като в страната беше одобрено поставянето на нови бустерни дози, предназначени 
за борба с разпространяващите се в момента варианти на коронавируса. 
До края на седмицата 90 процента от американците ще живеят на 8 километра от места, където могат да получат 
осъвременени ваксини, каза министърът на здравеопазването и хуманитарните въпроси Хавиер Бесера. 
Здравни служители заявиха, че хората могат да получат новите бустерни дози тази есен или зима, наред с редовните си 
ваксини срещу грип. По думите им това вероятно ще стане ежегоден ритуал. 
“При значително мнозинство от американците ние се приближаваме към точка, при която една годишна доза срещу 
ковид би трябвало да осигури висока степен на защита от сериозно разболяване през цялата година”, каза пред 
репортери координаторът на Белия дом за борба с КОВИД-19 Ашиш Джа. 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/ne-barzayte-da-strelyate-po-inflatsiata/#_ednref1
https://ikj.bg/glasove-mneniya/ne-barzayte-da-strelyate-po-inflatsiata/#_ednref2
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Главният американски експерт по заразни болести Антъни Фаучи заяви, че ако не се появи значително по-различен 
вариант на вируса, годишните ваксини би трябвало да предлагат достатъчна защита за повечето хора. Според него обаче 
някои уязвими групи хора може да имат нужда от по-чести ваксинации. 
 
Мениджър 
 
√ Повечето българи не са доволни от отговора на войната в Украйна  
Общо 57 на сто в ЕС и 47 на сто от хората в България са доволни от европейския отговор на войната в Украйна, сочат 
данни от проучване, представено днес от Европейската комисия. 
Мнозинството от българите (59 на сто) не одобрява действията на правителството в София в тази посока, показва 
проучването, извършено между 18 юни и 11 юли. Мнозинството от участниците са изразили опасения, че войната ще 
доведе до лоши икономически последици, пише БТА. 
Състоянието на националната икономика се определя като лошо от 64 на сто от участниците в ЕС и 84 на сто от 
българите. Икономическото състояние на семейството се оценява като лошо от 28 на сто в ЕС и 47 на сто у нас. 
Следващата година ще бъде по-лоша, според 53 на сто в ЕС (повишение с 22 на сто) и 44 на сто в България (повишение с 
осем процента). 
Според българите най-важните задачи пред ЕС са свързани с международната обстановка (34 на сто), високите цени (31 
на сто) и доставките на енергия (26 на сто). В останалата част от ЕС най-голяма тревога будят високите цени (34 на сто), 
енергийните доставки и международната обстановка (по 28 на сто).  
В България и в останалата част от ЕС доверието в общностните институции е 49 на сто, докато неодобрението у нас е 36 
на сто, а в останалите страни - 43 на сто. В националните правителства в ЕС доверието е 34 на сто, а у нас - 19 процента. 
При оценките за ЕС в България се отчита положително отношение от 51 на сто от участниците, докато в останалите страни 
подкрепата е 47 на сто. Противниците на ЕС у нас са 19 на сто, а в останалата част от Общността - 16 на сто. 
Българите са по-малко склонни от останалите европейци за общи политики в областите на отбраната, енергетиката и 
международните отношения. Общия подход по тези въпроси у нас намира подкрепа съответно от 64, 55 и 56 на сто, 
докато сред останалите в ЕС тя е съответно 77, 75 и 70 на сто, показва проучването. 
 
√ Може ли юанът да замени долара като водещата световна резервна валута?  
Икономиката на Китай е изключително успешна според повечето показатели. С брутен вътрешен продукт от 17,7 трлн. 
долара, азиатския гигант е на второ място в света по икономическа мощ след САЩ. През годините Китай стана известен 
като „Фабриката на света“, тъй като там се произвеждат огромна част от продуктите, които използва всеки един от нас в 
ежедневието си. 
Въпреки това китайската валута отговаря само 3% от световната търговия. Сравнете това с пазарния дял от 87% на 
щатския долар. Въпреки икономическата и политическата си мощ, Китай не доминира глобалния поток от фиатна валута. 
Пекин обаче се стреми да промени това, пише Вишеш Райсинхани за YahooFinance. 
Ето многотрилионния, многодесетилетен план на Китай да замени щатския долар като водеща световна резервна валута. 
Какво представляват резервните валути и как получават този статут? 
Постигането на статут на резервна валута не е формален процес, а нещо, което прилича повече на конкурс за 
популярност. 
Най-популярната валута за световната и трансграничната търговия се очертава като де факто резервна валута. 
„Популярността“ на една валута се базира на възприятието за надеждността и устойчивостта на  емитиращата държава. 
Това е активът или валутата, която повечето централни банки по света предпочитат да държат в резерв, поради което 
доминиращият актив печели етикета на „резервна валута“. 
От 1450 г. насам е имало шест основни периода, доминирани от различни резервни валути. Португалия доминира в 
световните резерви до 1530 г., когато Испания придобива водеща роля. Валутите, емитирани от Холандия и Франция, са 
доминирали световната търговия през по-голямата част от 17-ти и 18-ти век. Експанзията на Британската империя прави 
паундът водеща резервна валута до края на Първата световна война. 
Щатският долар измести паунда, след като Америка спечели икономическо превъзходство над Великобритания. От 2008 
г. насам повече от 75% от глобалните транзакции са извършени в щатски долари. Процентът на дълга в чуждестранна 
валута, деноминиран в щатски долари е около 60%. Делът на зелените пари в резервите на световните централни банки 
е 59%. 
Въпреки че хватката на долара върху всички тези пазари и инструменти постепенно намалява през последните години, 
никоя друга валута не се доближава до тези нива. Китайският юан със сигурност не представлява реална алтернатива в 
настоящи момент, но геополитическите и макроикономически тенденции подкрепят издигането му до господство. 
Планът на Китай 
Тази година китайските лидери дадоха да се разбере, че искат да подобрят статута на юана като резервна валута. 
Икономиката и търговските потоци на Китай са достатъчно големи, за да подкрепят подобен ход. Сега обаче страната 
трябва да убеди чуждестранните централни банкери да започнат да държат юани в резерв. 
През месец юли Народната банка на Китай обяви сътрудничество с пет нации и Банката за международни разплащания, 
за да постигне тази си цел. Китай, заедно с Индонезия, Малайзия, Хонконг, Сингапур и Чили ще допринесат с по 15 
милиарда юана (около 2,2 милиарда долара), към т.нар „Споразумението за ликвидност на ренминби“ 
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Междувременно китайският юан вече се е превърнал де факто в резервна валута в Русия. Руските лидери се обърнаха 
към Китай на фона на западните санкции след началото на инвазията в Украйна. Сега 17% от чуждестранните резерви на 
Русия са деноминирани в юани. Юанът е и третата най-търсена валута на Московската борса. 
Тъй като тези партньорства стават по-силни, статутът на юана като резервна валута може да бъде допълнително укрепен. 
Глобалното въздействие 
Икономисти, включително Бари Айхенгрийн от Калифорнийския университет Бъркли и Камил Макер от Френската 
централна банка, публикуваха доклад, анализиращ потенциала на юана като резервна валута. Изследователите твърдят, 
че замяната на долара няма да бъде лесна или бърза. Те обаче са намерли доказателства, че резервите в юани постоянно 
се увеличават в страни, които имат по-тесни търговски отношения с Китай. 
Това нарастващо влияние може да превърне юана в алтернатива на щатския долар в един „многополюсен“ свят. С други 
думи, Китай може да намали влиянието на долара с течение на времето. Авторите на изследването казват, че текущата 
позиция на юана е подобна на щатския долар през 50-те години на миналия век. Въз основа на този анализ, може да се 
очаква, че юанът ще постигне паритет с долара след няколко десетилетия. 
Ако прогнозите са правилни, дългосрочните инвеститори би било добре да помислят за засилване на позициите си при 
активи, деноминирани в юани, и китайски акции със значителни печалби в юани. 
 
√ Източното Средиземноморие и Близкият изток се затоплят два пъти по-бързо от останалия свят 
Източното Средиземноморие и Близкият изток се затоплят два пъти по-бързо от останалия свят. Очаква се температурата 
в района да се покачи с 5 градуса по Целзий (9 градуса по Фаренхайт) до края на века, ако не бъдат предприети действия. 
Това се казва в доклад на международна група учени под ръководството на Центъра за изследване на климата и 
атмосферата на Кипърския институт и Института по химия Макс Планк. Обобщените данни за въздействието на 
изменението на климата в региона се публикуват преди срещата на върха на ООН за климата в Египет този ноември, 
пише Kathimerini. 
Регионът ще изпита „безпрецедентни“ горещи вълни, по-тежки и по-продължителни суши, прашни бури и недостиг на 
валежи, които ще „компрометират сигурността на водата и храните“ за 400-те милиона души в региона, според резюме 
на доклада, публикуван в списание Reviews of Geophysics. 
Източното Средиземноморие и Близкият изток са по-податливи на затоплянето поради техните уникални природни 
характеристики, като големи пустинни пространства и по-ниски нива на водата, се казва в проучването. 
„Това би означавало сериозни предизвикателства за крайбрежната инфраструктура и селското стопанство и може да 
доведе до засоляване на крайбрежните водоносни хоризонти“, предупреди Зитис, цитиран от Daily Sabah. По-солената 
вода от покачващите се морски нива и ниските валежи може сериозно да навреди на културите и рибарството. 
 „Това би означавало сериозни предизвикателства за крайбрежната инфраструктура и селското стопанство и може да 
доведе до засоляване на крайбрежните водоносни хоризонти“, предупреди Зитис. По-солената вода от покачващите се 
морски нива и ниските валежи може сериозно да навреди на културите и рибарството. 
Най-уязвимите групи в региона, включително възрастни хора, деца и бременни, ще бъдат изправени пред големи 
здравни предизвикателства, твърди директорът на Института Макс Планк Джос Лелиевелд. Много европейски нации 
вече имат инициативи за подпомагане на уязвими хора при екстремно време. 
Регионът бързо изпреварва Европейския съюз като източник на парникови газове и се превръща в основен в световен 
мащаб, e записано в документа. Китай, САЩ, Индия и ЕС сега са най-големите емитенти в света. 
 
√ Оптимизъм на борсите в Европа 
Европейските акции регистрираха повишения в ранната търговия във вторник след мрачното начало на седмицата, 
предизвикано опасенията относно задаващата се енергийна криза и рецесия, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,06 пункта, или 0,05%, до 415,45 пункта. Бенчмаркът записа загуба 
от 0,6% предходната сесия, след като в петък руският държавен енергиен гигант „Газпром“ обяви, че пускането на 
доставките по газопровода „Северен поток-1“ се отлага за неопределено време 
Немският показател DAX се повиши с 83,02 пункта, или 0,65% до 12 843,8 пункта, следвайки спад от 2% в понеделник на 
фона на страховете, че най-голямата икономика в Европа се е запътила към рецесия. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 13,84 пункта, или 0,19%, до 7 301,27 пункта. Френският 
измерител CAC 40 записа ръст от 15,02 пункта, или 0,25%, до 6 108,24 пункта 
Инвеститорите следят внимателно развитието на сагата около „Северен поток-1“, която предизвика страхове от нов ръст 
на цените и недостиг на газ в региона през зимния сезон. 
„Доставките на руски природен газ през ключовия тръбопровод няма да бъдат възобновени, докато Siemens Energy не 
ремонтира повреденото оборудване“, каза пред Ройтерс заместник изпълнителния директор на „Газпром“ Виталий 
Маркелов. 
Множество проучвания в понеделник показаха, че еврозоната почти сигурно навлиза в рецесия, тъй като 
задълбочаващата се криза с разходите за живот и мрачната икономическа перспектива карат потребителите да бъдат 
предпазливи с разходите. 
Отделно данните показват, че германските промишлени поръчки са намалели с 1,1% през юли, което е спад за шести 
пореден месец. 
Междувременно Европейската централна банка се очаква да приеме увеличение на лихвите със 75 базисни пункта на 
заседанието си в четвъртък, за да укроти скока на цените. 
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„Очаква се централната банка (ЕЦБ) да стреля с паричната базука под формата на увеличение на лихвения процент със 75 
базисни пункта. Наистина, предвид инфлацията, достигнала рекордно високо ниво през август, централната банка трябва 
да използва всички инструменти, за да укроти необуздания ръст на цените“, коментира Лукман Отунуга, старши 
изследователски анализатор в FXTM. 
Цената на книжата на Volkswagen се повиши с 2,05%, след като компанията реши да направи първично публично 
предлагане на марката за спортни автомобили Porsche, като главният изпълнителен директор на VW Оливър Блум заяви, 
че листването на фирмата може да „разбие ледовете, обхванали капиталовите пазари“. 
Акциите на Siemens energy поскъпнаха с 1,87%, след като стана ясно, че компанията ще се завърне във водещия 
германски индекс DAX на мястото на фирмата за доставка на храна HelloFresh. 
В понеделник пазарите в САЩ останаха затворени заради отбелязването на Деня на труда. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати във вторник, 
следвайки ходовете на централните банки на Китай и Австралия, предаде Си Ен Би Си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 43,53 пункта, или 1,36%, до 3 243,45 пункта, след 
като китайските власти сигнализираха за повече икономическа подкрепа. Индексът Shenzhen Composite напредна с 25,19 
пункта, или 1,21%, до 2 113,27 пункта. Хонконгският показател Hang Seng се понижи с 22,97 пункта, или 0,12%, до 19 
202,73 пункта. 
В понеделник Народната банка на Китай съобщи, че ще намали съотношението на чуждестранните валутни резерви на 
финансовите институции, като от 15 септември то става 6% спрямо досегашните 8%. 
„Това намаление трябва да помогне за увеличаване на валутната ликвидност и по този начин да намали 
амортизационния натиск за юана. Въпреки че действителното въздействие върху валутната ликвидност е малко... това 
намаление служи като силен политически сигнал, че централната банка се чувства неудобно от бързото обезценяване на 
валутата“, пишат в бележка анализатори от Goldman Sachs Economics Research . 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира ръст от 6,9 пункта, или 0,02%, до 27 626,51 пункта. 
Южнокорейския бенчмарк Kospi се повиши с 6,34 пункта, или 0,26%, до 2 410,02 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 записа спад от 25,7 пункта, или 0,38%, до 6 826,5 пункта, след като централната банка 
на страната повиши основната си лихва с половин процентен пункт до 2,35%, отговаряйки на очакванията на пазара. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 1,49 пункта, или 0,24%, до 609,60 пункта. BGBX40 се понижи с 0,07 пункта, или 0,05%, до 141,62 пункта. 
BGTR30 изтри 0,12 пункта от стойността си, или 0,02%, достигайки до ниво от 737,59 пункта. BGREIT се понижи с 0,57 
пункта, или 0,31%, до 182,76 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- На живо от наводнените села в Карловско и Пловдивско: как тече разчистването и има ли опасност за здравето 
на хората 

- Можеше ли да се предотврати бедствието и как държавата ще помогне за възстановяване на щетите в 
засегнатите селища/ Гост: служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков 

- Италиански военни се присъединяват към бойната група на НАТО в България. За сътрудничеството в областта на 
отбраната, за войната в Украйна, газовата криза и санкциите. Гост:  посланика на Италия в България Джузепина 
Дзара 

- Могат ли изборите да решават кризи? Гости: Иво Танев и Иван Стамболов – Сула 
- Как да разпознаем фалшивата известност в социалните мрежи? Гледайте в рубриката на Флора 

 БТВ, ”Тази сутрин”   
- От мястото на бедствието в Карловско 
- За наводненията. Гост: Явор Гечев, министър на ЗГ 
- Как ще се издават електорнни рецепти 

 Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Изборът на България: Въпрос на парламент. Предизборни дебати с кандидатите за вота. Какво предлагат 

партиите срещу инфлацията и кой е виновен за обедняването? В битка за вашите гласове застават от ГЕРБ-СДС и 
„Продължаваме Промяната” 

- Стихията отмина, но тинята и разрухата остават. На живо от Богдан и Каравелово – за вълната от съпричастност 
към пострадалите и помощта на държавата 

- За борбата с корупцията и битката за правосъдие. Гост: служебният правосъден министър Крум Зарков 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Хартиена рецепта спасява лекарствата за много болни и възрастни пациенти 
в. Телеграф - Харчим 85 млн. за последно море 
в. Труд  - Ученикът вече по-скъп е 50 процента 
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Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Тухли, цимент и пари обеща кабинетът на наводнените в Средна гора 
в. 24 часа  - МВР, ДАНС и прокуратурата търсят доказателства за 10 граничари, помагали на каналджии за трафик на 
мигранти 
в. 24 часа - Отпушват строителството от октомври - няма таван за индексациите 
в. 24 часа  - Влаковете София - Пловдив намаляват с два, от столицата до Кулата с един повече 
в. Телеграф - Петков обеща по-добри пътища, Борисов - евтино гориво 
в. Телеграф  - Туроператор взе 124 бона от държавата и фалира 
в. Телеграф - Предложение: спираме договора, ако газпром откаже преговори 
в. Труд -  Бойко Борисов: Ще върнем старата цена на тока  
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Проф. Пламен Павлов, историк: Крайно време е магистрала "Тракия" да се казва "Съединение", а "Хемус" - 
"Пътят на Крум" 
в. Телеграф – Kрасимир Димитров, директор на "Аварийна помощ и превенция" в Столична община: Спасихме бебе, 
гладувало цяло денонощие 
в. Труд  - Ивилина Алексиева-Робинсън, пред "Труд": Недоверието в машините отказва хората да гласуват  
Водещи анализи 
в. 24 часа - България пред дългова пропаст и заемите ще растат по-бързо от икономиката 
в. Телеграф - Съединение в гумени ботуши 
в. Труд - Иво Кусев - сливенският майстор на фалшиви новини 
 
√ Предстоящи събития в страната на 7 септември 
София. 

- От 11.00 часа служебното правителство ще проведе редовното си заседание. 
- От 11.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери строителните дейности на бул. "Първа 

българска армия“ /при кръстовището с бул. "Илиянци“/. 
- От 18.00 часа в музей "Борис Христов“ ще се порвде НОЩ НА ЛИТЕРАТУРАТА 2022 "ABSOLVO TE“ на Георги 

Бърдаров 
- От 19.00 часа в Casa Libri на ул. "Цар Асен" 64 в столицата, известният румънски писател и преводач Клаудиу 

Флориан гостува в България по повод българското издание на романа му "Игра за всяка възраст" (превод: 
Румяна Л. Станчева), който е сред акцентите в тазгодишната НОЩ НА ЛИТЕРАТУРАТА! 

*** 
Варна 

- От 09.30 часа в зала 1 на Икономически университет – Варна, ще бъде открит Втори международен 
образователен форум на тема: "Качеството на образованието в условията на дигитална трансформация и 
спецификата на поколенията“. Форумът е организиран от Община Варна в партньорство с Министерството на 
образованието и науката и Националното сдружение на Общините в Република България. 

- От 16.00 часа в зала "Пленарна“ на Община Варна, е насрочено публично обсъждане на годишния отчет за 
изпълнението на бюджета и на сметките за средства от ЕС на община Варна за 2021 г. 

*** 
Добричка. 

- От 9.30 часа Община Добричка ще отбележ 106-ата годишнина от Добричката епопея със заупокойна молитва в 
памет на героите, отдали живота си за Добруджа. На Мемориала в памет на загиналите от VI пехотна Бдинска 
дивизия край село Козлодуйци ще присъстват кметове и кметски наместници, общински съветници. 

*** 
Казанлък. 

- От 18:00 часа в Исторически музей "Искра" ще се проведе концерт класическа китара на Методий Николов и 
Кристиано Амато. 

*** 
Пловдив. 

- От 13.30 часа в Дома на културата "Борис Христов“, в голямата конферентна зала, на адрес: ул. "Гладстон“ 15, 
Министерството на иновациите и растежа (МИР) организира регионални обществени обсъждания на 
Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС). 

*** 
Хасково. 

- От 10.00 часа пред кино "Химик“, ще се проведе традиционният лекоатлетически крос Димитровград-Хасково, 
който носи името на славния треньор по лека атлетика Ванко Дяков. 

- От 11.00 часа на откритата сцена в Градската градина ще се проведе спектакъл "Медени приказки“ по стихове на 
Леда Милева и Батко Златко, сценарий Таня Евтимова. 

 

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

