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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ ФОРУМ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ТЕМА: „МСП, ПРЕДПРИЯТИЯ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА, ЗАНАЯТИ, СВОБОДНИ 
ПРОФЕСИИ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД“ - 26.09.2022 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  
По време на нашето съвместно сътрудничество през годините имахме възможността да обсъдим значението на двойната 
революция на прехода и възможностите и предизвикателствата, които неутралността на климата и свързаните с това 
нови технологии носят за бизнеса и обществото като цяло. 
Обща приоритетна цел на Секцията за единен пазар, производство и потребление (INT) на Европейския икономически и 
социален комитет и на АИКБ е подготовката на бизнеса за успешна трансформация към неутралност на климата. В свят на 
непрекъснато нарастваща нестабилност на пазара, по-кратък жизнен цикъл и по-голяма комплексност на продуктите, 
както и на прекъснати глобални вериги за доставки, компаниите трябва да бъдат подкрепяни, за да станат по-гъвкави и 
да реагират на новите бизнес тенденции. Необходими са мерки за подобряване на ефективността и ускоряване на 
иновациите, включително и разработване на нов модел за споделяне, като например споделяне на оборудване или 
продажба на мощности. Настоящият свят се характеризира с голяма доза несигурност и бързи промени, които е 
изключително трудно да се предвидят и управляват качествено. По тези причини секция INT и АИКБ организират 
съвместно събитие на високо равнище в София на 26 септември 2022 г., където да бъде представено и обсъдено 
последното становище на INT-секцията на ЕИСК на тема: „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, 
свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход“, както и актуални документи по темата, като 
се вземат предвид предизвикателствата, пред които са изправени МСП, предприятията от социалната икономика, 
занаятите и свободните професии в световен, европейски и български контекст, както и възможностите, които им се 
предлагат, ако успешно се адаптират към климатично неутралния свят. 
Ние високо ценим високо нашето партньорство и за нас ще бъде чест да вземете участие в събитието.  
Бихме искали също да Ви благодарим за успешното ни сътрудничество през годините. Вярваме, че ще успеем да 
затвърдим нашето партньорство чрез провеждането на този важен форум. 
Надяваме се да участвате в събитието на 26 септември! 
Приложения:  

1. Проект на програма за събитието. 
2. Становище на INT-секцията на ЕИСК на тема: „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти и 

свободни професии/Готовност за постигане на целите 55“. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Започват проверки на сечта и дейностите в горите в района на бедствието в Карловско 
По покана на министър-председателя Гълъб Донев в заседанието на Министерския съвет днес участваха областният 
управител на област Пловдив Ангел Стоев, кметът на Карлово Емил Кабаиванов, кметът на с. Калояново Виктория 
Михайлова и кметът на община Марица Димитър Иванов. Те запознаха правителството с обобщена информация за 
нанесените от бедствието щети и представиха нуждите на региона от подкрепа от страна на държавата. 
"Правителството реши, че кметовете на засегнатите от наводненията общини ще бъдат освободени от 
отчисления за заплащане на тон отпадък, който към момента е 95 лв. на тон. Кметовете са уведомени и още днес 
заповедта ще бъде придвижена до тях", каза Росица Карамфилова - министър на околната среда и водите. 
"Една от най-големите щети, които са нанесени след наводненията, е на инфраструктурата. Тя е общинска 
собственост, но това не означава, че държавата няма да помогне за възстановяване на щетите. В момента ВиК 
дружеството работи на терен, за да бъде възстановено водоподаването в селата, които са без вода. Чака се да 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/09/Pril.1_Draft-programme-Sofia-26.09.2022-final-ot-EESC-BG.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/09/Pril.2_EESC-2022-01049-00-00-AS-TRA-BG.docx
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/09/Pril.2_EESC-2022-01049-00-00-AS-TRA-BG.docx
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бъде пуснато и електричеството в засегнатите села. След това ще бъдат описани и щетите по самата 
водопроводна мрежа", обясни Иван Шишков - министър на регионалното развитие и благоустройството. 
Кметът на Карлово трябва да направи списък, по който да се работи за възстановяването на отнесените от стихията 
мостове. Държавата ще помогне не само финансово, но и с интелектуален потенциал, с кадри, за да може по-най-бързия 
начин да бъдат възстановена инфраструктурата, допълни Шишков. 
"Министерството на земеделието предвижда целеви приеми по Програмата за развитие на селските райони по 
отношение на засегнатите места. Няма проблеми със заделените целеви средства за община Марица и община 
Калояново. Ще поискаме от ЕК разрешение да върнем селата от Карловско в обхвата на Програмата", увери Явор 
Гечев - министър на земеделието. 
Гечев обясни още, че всичката дървесина, която се събира в населените места, е само и единствено за хората, които са 
там, и е на прякото подчинение на кметовете. Никой няма да бъде санкциониран, който прибира дървесина в своите 
дворове. "Земеделските производители могат да подават заявления за минаване на комисии, за да може максимално 
бързо да бъдат обработени документите за онези, които са загубили земи и посеви", допълни земеделският министър. 
"По искане на кмета на Карлово Министерският съвет прие решение да се освободи минерална вода и консервирани 
храни за бедстващото население на територията на община Карлово. Тези помощи ще бъдат доставени на 
нуждаещите се още днес. На 15 септември от 14.00 часа предстои заседание на Комисията по бедствия и аварии, за 
да се разгледат исканията на тези три общини, които ще постъпят до този момент и да може да се отговори на 
тях и да започнат необходимите работи. И да започне финансирането им чрез средствата в комисията", заяви 
Иван Демерджиев - министър на вътрешните работи. 
Той съобщи още, че в четвъртък и петък министрите на вътрешните работи и на земеделието, както и представители на 
прокуратурата и на местното население ще направят на място проверка на извършената сеч и на дейностите в горите в 
този район, за да се установи дали има допуснати нарушения и дали тези дейности имат връзка към бедствието. 
"Към момента в община Карлово има 5 села, които са без водоподаване, както и 3 села с частично 
електрозахранване. Докрая на деня едното от селата ще има вода, а в другите ще бъдат сложени временни 
водопроводи и поетапно ще се пристъпи към нормалното водоподаване. С тези временни водопроводи ще се работи 
10 - 15 дни, докато се реши окончателно проблемът. Електрозахранването е по-увредено по основните улици, 
където има срутени стълбове и в момента се работи по изграждането на нови. След това и трите села ще имат 
пълно електроснабдяване", каза Ангел Стоев - областен управител на Пловдив. 
Според него по-голям е проблемът сега за хората, които трябва да бъдат настанени във временни жилища, тъй като има 
7 къщи напълно разрушени. Около 60 са необитаеми, 84 са частично увредени и на практика са негодни за живеене. 
Министерството на отбраната е уверило, че ще предостави контейнери, които стават за живеене дори и в есенно-зимния 
сезон, съобщи още Стоев. 
"Обнадеждени сме, че ще получим тази необходима за хората и общините помощ, за да възстановим пътната 
инфраструктура, за да получим финансиране от междуведомствената комисия, за да получим средства за 
строителни материали, с които хората да започнат да възстановяват своите домове. Има сериозно разрушена 
общинска пътна мрежа, улици, сериозно повредени детски градини и училища", подчерта Емил Кабаиванов - кмет на 
Карлово. 
Кабаиванов каза още, че предстои да бъде уточнено до другата седмица дали семействата, останали без домове, да 
бъдат настанени във временни къщи или в хотели. Необходима е и експертна помощ от регионалното министерство, 
защото става дума за мостови съоръжения, които изискват сериозна експертиза, добави той 
 
√ Фандъкова: Ремонтите в София може да спрат заради високите цени в строителството 
Столичният булевард "Първа българска армия" е един от големите ремонти в столицата в момента. През това лято има 
дейности в участъка между река Суходолска и бул. "Илиянци". Реконструкцията включва разширение на пътното платно, 
подмяна на ВиК-мрежите и отводняването. Положени са първите слоеве асфалт почти на целия участък. Миналата 
година беше извършена реконструкция на 1,2 км от бул. "Първа българска армия" между ул. "Мара Бунева" и р. 
Суходолска. В момента тече вторият етап. 
"По асфалтираните участъци движението ще бъде пуснато с временна организация за 15 септември. До края на 
месеца очакваме да бъде приключена работата, за да може да се асфалтира през октомври износващия слой и 
изцяло пътят. До края на октомври очакваме целия обект да бъде приключен, най-късно до средата на ноември. Ще 
бъде положена маркировка, ще има осветление, нови тротоари, озеленяване", заяви Фандъкова. 
Предстоят и нови ремонти. Първият от тях е ул. "Кукуш" в район "Илинден". Проблемът на всички ремонти в столицата 
обаче е, че все още няма приета методика за индексация на цените. 
"Много от фирмите не желаят да започват да работят без тази индексация. Това важи и за трамвайния релсов път по бул. 
"Цар Борис III". За втория етап в момента имаме сериозни разговори с изпълнителите. Те се колебаят дали да продължат. 
Изчакваме. Проектът се финансира по ОП "Региони в растеж". Там имаме ангажимент и от страна на МРРБ, че и 
средствата ще бъдат осигурени по оперативната програма, отбеляза столичният кмет. 
Според нея, ако не се стигне до приемане на тази методика за индексация, ремонтът може и да спре. 
"Това, което успяхме да постигнем, е да довършим първия етап при липса на индексация", подчерта Фандъкова. 
Заместник-кметът по строителство инж. Ангел Джоргов заяви, че от днес вече са започнали тестовете с движението на 
трамваи по маршрута. 
"Ние стъпваме на подписания договор, но там офертата на изпълнителя е повече от 2 години и цените са доста 
ниски спрямо сегашната обстановка. На места има изпълнители, които са си направили калкулацията, че дори да им 
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бъдат наложени финансови санкции и неустойки спрямо договорите им е финансово по-изгодно да ги глобим, 
отколкото да работим по тези цени", подчерта Джоргов. 
 
√ Александър Николов: На 1 октомври цената на газа може да падне с 11% заради доставките от Азербайджан 
Технологичното изпълнение и строителната част на интерконектора с Гърция са довършени и са сертифицирани от 
гръцкия регулатор. Това коментира в "Денят започва" бившият министър на енергетиката Александър Николов. 
"Когато мине документалната част, на 1 октомври цялото количество азерски газ трябва да бъде на договорената 
цена. Добрата новина е, че ако не се направи някоя огромна глупост, на 1 октомври цените за българския 
потребител трябва да паднат значително. Ако вземем текущи пазарни условия - с около 11%", заяви той. 
На въпрос колко газ има в страната бившият министър отговори, че тази информация трябва да се предоставя от 
текущите дружества под държавен контрол и от настоящия кабинет. Николов заяви, че е имало възможност за доставки 
на 80-85% от необходимите количества газ до края на зимния период - с доставките от Азербайджан и карго корабите. 
"Газ имаше. И сега сигурно има, но на каква цена - този отговор доколкото разбрах, е много странен. Аз не разбрах 
някой говори ли с "Газпром", не говори ли, вдигат ли им телефона, не им ли вдигат", коментира той. 
Николов заяви, че никой от екипа на предишното правителство или от назначеното от тях ръководство на "Булгаргаз" не 
си е позволил да коментира евентуалното арбитражно дело срещу "Газпром". 
"Как един човек ще си позволи а коментира потенциално дело, без да е запознат с договора. как ще си позволи да се 
изказва във вреда на собствената си държава", попита Николов. 
По думите му трансформацията на "Топлофикация" София тече от 2003 г. насам и докато дружеството не започне да си 
плаща на "Булгаргаз", доставчикът няма да има достатъчно средства да покрива собствените си задължения. 
 
√ Пътуването между Сърбия и Турция ще се извършва само с лична карта 
Президентът на Турция Реджеп Ердоган и сръбският му колега подписаха протокол за безвизово пътуване между 
държавите. 
“Надявам се този протокол ще издигне до нови висоти взаимоотношенията между двете държави“, написа в Туитър 
Ердоган. 
На срещата бяха подписахме споразумения в областта на пътуванията с лична карта, взаимното насърчаване и защита на 
инвестициите, модерните технологии, борбата с горските пожари, медиите и комуникациите. 
Ердоган се надява, че отличните отношения между Турция и Сърбия ще се развиват с всеки изминал ден. Той допълни, че 
има напредък в икономическите и търговските отношения между страните. 
„Обемът на търговията ни, който през 2021 г. достигна ниво от 2 млрд. долара, продължава да се увеличава стабилно 
въпреки епидемията. Целта е да се достигне до 5 млрд. долара“, написа той. 
 
√ Лиз Тръс ще представи плановете на британското правителство за справяне с кризата 
Във Великобритания новият премиер Лиз Тръс ще представи пред Камарата на общините плановете на правителството 
за справяне с икономическата криза и енергийните проблеми. 
Тръс поема управлението в момент, когато Великобритания преживява най-тежката си криза от десетилетия. В първата 
си реч новият премиер увери, че нейни приоритети ще бъдат икономиката, енергийната криза и общественото 
здравеопазване. 
Лиз Тръс заяви, че има смел план за икономически растеж чрез реформи и намаляване на данъците. Тя увери, че ще 
положи всички възможни усилия, за да не се налага хората да плащат енергийни сметки, които не могат да си позволят. 
 
БНР 
 
√ Регионалният министър се среща с участници в строежа на газовата връзка с Гърция 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще се срещне с всички участници в 
строителството на междусистемната газова връзка Гърция - България. 
Тя трябва да бъде завършена до края на месеца. Очаква се през следващата седмица да бъде издаден Акт 15 за строежа. 
Проектът беше разделен на два етапа. Беше направен и график за приключване под контрола на регионалните структури 
на Дирекцията "Национален строителен контрол". 
 
√ Над 50 800 подадени заявления на българи в чужбина за гласуване на 2 октомври 
Малко над 50 800 са подадените заявления на българи в чужбина за гласуване на изборите на 2 октомври. 
Най-много са заявленията от Турция - малко над 26 хиляди, Великобритания - близо 4 900, Германия - над 4400 и САЩ - 
близо 2300. 
Пред Българското национално радио говорителят на Комисията Цветозар Томов прогнозира, че секциите зад граница ще 
са колкото на предишните избори: 
"Машини ще има навсякъде, където на предишни избори са гласували 300 или повече избиратели плюс ноември 
миналата година. Общият брой на машините също ще се уточни. Вероятно това ще бъдат малко по-малко от 300 секции. 
В някои от тях, даже в повечето от тях, ще има по две машини, така че броят на машините ще е над 500 извън страната". 
На последните избори през ноември миналата година секциите зад граница бяха 750 в 68 държави. 
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√ Ръст на БВП с 0,8 на сто през второто тримесечие на годината 
Българската икономика е отбелязала ръст от 0,8 на сто през второто тримесечие на годината спрямо първите три месеца. 
Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт. 
На годишна основа растежът е 4%. 
През същия период брутната добавена стойност (БДС) се повишава с 4,5 на сто на годишна база и с 0,7 на сто на 
тримесечна база (данните са предварителни и сезонно изгладени). 
Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности: промишленост - с 11,9 на сто, 
създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 5,6 на сто, професионални 
дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - с 5,2 на сто, търговия, ремонт на 
автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 4,7 на сто, финансови и 
застрахователни дейности - с 3,9 на сто, докато в строителството е регистриран спад от 16,4 на сто на годишна база. 
През второто тримесечие на 2022 г. произведеният БВП възлиза на 38 962 млн. лв. по текущи цени, според 
предварителните данни. На човек от населението се падат 5708 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за 
тримесечието валутен курс от 1,836621 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 21 214 млн. долара и съответно на 3108 
долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 19 921 млн. евро, като на човек от населението се падат 2918 
евро. 
 
√ Правителството отпуска 15 млн. лева за ремонт на училищни спортни площадки 
69 000 ученици в 132 училища в страната ще спортуват на нови спортни площадки, като за целта правителството отпуска 
15 млн. лева по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища. 
С предвиденото финансиране в 72 учебни заведения ще бъдат изградени нови спортни площадки със специализирана 
настилка, а в останалите 60 училища съществуващите игрища ще бъдат ремонтирани основно, съобщават от 
Министерството на образованието и науката. 
 
√ Успех за българските ученици на Балканиадата по информатика 
Отново успех за български ученици на международно състезание - два златни, сребърен и бронзов медал бяха спечелени 
от наши състезатели на Младежката Балканиада по информатика в румънския град Дорохой. 
С това страната ни зае второ място в състезанието. Първи станаха домакините. 
Отличените български ученици са от София, Габрово и Шумен. 
В състезанието участваха деца от 11 държави.  
 
√ ЕЦБ повишава водещите си лихви 
Очаква се Европейската централна банка да повиши водещите си лихви заради растящата инфлация. След като през юли 
Франкфурт взе решение за ръст от 50 базисни пункта, натискът от високата инфлация най-вероятно ще накара 
централните банкери от страните от еврозоната да бъдат още по-решителни в действията си, прогнозират повечето 
анализатори. 
50 или 75 базисни пункта ще бъде покачването на лихвените проценти от страна на Европейската централна банка. Това 
е единственият въпрос, който стои пред анализаторите, анкетирани от водещи международни медии. 
През юли Франкфурт пристъпи към първото повишение на лихвите от 11 години насам и представи нов инструмент 
(Инструментът за защита на трансмисионния механизъм), с който да се бори с фрагментацията в еврозоната. По-високите 
лихви са класически инструмент за борба с високата инфлация, която през август достигна до 9,1 на сто на годишна 
основа, но и са сигурен път към по-скъп дълг, което поставя редица държави, начело с Италия, в изключително трудна 
ситуация. 
Заседанието на Управителния съвет на Европейската централна банка идва в ключов момент на несигурни енергийни 
доставки, рязък спад на еврото под 99 цента и все по-нарастващи опасения за предстояща рецесия.  
 
√ Намалява производството на мляко на Балканите 
Намалява производството на мляко на Балканите, отчитат организациите на производители и търговци 
В Гърция фермерите от различни райони на страната вече алармираха , че заради растящите цени на фуражите ,в скоро 
време на пазара ще има недостиг на прясно месо и мляко, а следователно и на всички млечни продукти. 
Оборотът на търговията с млечни продукти е спаднал поне с 15 процента за различните компании. 
Недостиг на мляко има в Черна гора и в Босна и Херцеговина. Правителството в Белград замрази цената на литър мляко и 
забрани износа му до 30 септември заради дефицит. 
В Босна и Херцеговина производството е спаднало рязко - тази година са произведени 12 милиона и половина литра по-
малко в сравнение със същия период миналата година. 
Причината е ръстът в цените на фуражите на фона на сушата и недостатъчно количество изкуствени торове. 
Средната цена на млякото в региона е 40 евроцента, а реалната му стойност трябва да е почти евро и половина, 
предупреждават производителите. 
 
√ Албания прекрати дипломатическите отношения с Иран  
Албания прекрати дипломатическите отношения с Иран, обяви премиерът Еди Рама и обвини Техеран в мащабна 
кибератака срещу албански институции на 15 юли. 
По думите на Рама щетите са минимални в сравнение с целта на агресора. 
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Иранските дипломати и обслужващ персонал имат 24 часа да напуснат страната, съобщава Франс прес. 
Отношенията между Албания и Иран са обтегнати от години - причината е, че в Тирана се намира иранската опозиционна 
групировка "Муджахидините на иранския народ". 
През 2003 година Албания се съгласи да даде подслон на около 3 000 души от опозиционната група по молба на САЩ и 
ООН. 
 
News.bg 
 
√ БЕХ внася във Фонд Сигурност на електроенергийната система 970 млн. лв.  
Министрите на Гълъб Донев одобриха целева вноска от страна на БЕХ във Фонд "Сигурност на електроенергийната 
система" (ФСЕС) в индикативен размер 970 млн. лева. Това съобщиха от МС. 
Индикативният размер на вноската, средства за която следва да се осигурят на БЕХ ЕАД от дъщерните му дружества  - 
производители на електрическа енергия, е изчислен на база отчетни данни за месец август и прогнозни за месец 
септември 2022 г.  
Предвижда се парите да покрият разходите за изпълнение на Програмата за компенсиране на разходите на небитови 
крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи 
за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода от 1 юли 2022 г. до 
30 септември 2022 г. 
Съгласно приетите промени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., ФСЕС следва да 
компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100 на сто от разликата между реалната 
средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента "Ден напред" на "Българска независима енергийна борса" ЕАД, 
за съответния месец и базовата цена от 250 лв./MWh за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г. 
За да се извършат предвидените компенсации в Закона е предвидено публичните предприятия от сектор енергетика със 
100% държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във ФСЕС за покриване на разходи по чл. 366, ал. 1, т. 4 от 
Закона за енергетиката. 
Размерът на вноските се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката при отчитане 
на пълната себестойност на произведената електрическа енергия, необходимите средства за изпълнение на инвестиции 
и ремонти без ДДС, гарантиращи дългосрочната експлоатация на производствените мощности и осигуряващи 
икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала. 
 
√ Дават нови 5 млн. лв. за настаняване на бежанци от Украйна 
Министерството на туризма ще изплати нови 5 159 762,70 лева помощ по "Програма за хуманитарно подпомагане на 
разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България". 
Разплащането ще бъде извършено до дни, след като служебният кабинет прие решение за отпускане на помощта и 
постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МТ за 2022 г. за авансово финансиране на 
разходи. 
Помощта се предоставя на хотелиери и лица, упражняващи дейност в обекти държавна и общинска собственост, 
настанили и изхранвали или само настанили лица от Украйна, получили временна закрила, съобщиха от Министерството 
на туризма. 
Плащането ще е за подалите заявления в периода от 1 до 31 август 2022 г. По второто поред плащане по програмата за 
посочения период са потвърдени 435 323 нощувки на стойност 4 756 200,00 лева без ДДС, (5 159 762,70 лева с ДДС). Ще 
бъде изплатена помощ по 264 заявления. 
 
√ Бавно нараства производителността на труда  
През второто тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 2.6% в 
сравнение с второто тримесечие на 2021 г. по предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). 
 

 
Източник: НСИ 

 
Заетите лица в икономиката са 3 559 300, а общият брой отработени часове е 1 424 400 000. Структурата на заетостта по 
икономически сектори показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял 
в аграрния и индустриалния сектор през второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на 2021 г. 
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През второто тримесечие на 2022 г. брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает се увеличава реално с 3.2% в 
сравнение с второто тримесечие на 2021 г., а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 2.9%. 
 

 
Източник: НСИ 

 
През второто тримесечие на 2022 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 12 554.6 
лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 30.9 лв. за един отработен човекочас (по предварителни данни). В 
сектора на услугите всеки зает произвежда средно 9 178.3 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 
22.9 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 449.4 лв. БДС на 
един зает и 6.3 лв. за един отработен човекочас. 
 
√ Швейцария се сближава с НАТО и ЕС, но остава неутрална  
Швейцария ще търси по-тесни връзки в областта на отбраната и сигурността с Европейския съюз и НАТО, като 
същевременно запази традиционния си неутралитет след нахлуването на Русия в Украйна. Това обяви правителството на 
страната, цитирано от "Ройтерс". 
В документ, одобрен от кабинета, се призовава и за изграждане на собствените военни сили на Швейцария. 
Войната в Украйна показа нарастващата заплаха от хибриден конфликт, кампании за дезинформация, кибератаки, 
секретни операции и дори въоръжен конфликт, отбелязват управляващите. 
В изявлението се подчертава, че е в интерес на Швейцария да ориентира своята политика за сигурност и отбрана по-
последователно от преди към международно сътрудничество, като се посочват шансовете за разширяване на 
политическото сътрудничество в Европа, по-специално с НАТО и ЕС. 
Те трябва да се използват за укрепване на отбранителната способност на страната, като се зачита 
неутралитетът, поясняват от правтелството. 
Това може да включва повече участие в съвместни учения, разширяване на военното сътрудничество, засилване на 
съществуващите връзки на инициативата "Партньорство за мир" с НАТО или присъединяване към екипите на ЕС за бързо 
разгръщане за спасителни и евакуационни операции. 
Прекомерното сближаване до военния алианс би означавало отклонение от внимателно поддържаната традиция да не 
се заема страна, което според поддръжниците на тази политика е помогнало на Швейцария да просперира мирно и да 
запази специална роля на посредник, включително по време на противопоставянето на Запада със Съветския съюз. 
Швеция и Финландия - страни, които също спазваха неутралитет - сега се присъединяват към НАТО. Швейцария обаче все 
още остава далеч от тази стъпка. 
 
В. Сега 
 
√ Цените на хляба "изядоха" нулевия ДДС 
Етикетите на "поевтинелия" насъщен се поправят нагоре 
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Широко рекламираният нулев ДДС за хляба и брашното не доведе до поевтиняване на насъщния. Липсващият косвен 
данък бе сдъвкан от цените на дребно на най-купувания у нас хранителен продукт. Хлябът по магазините си остава 
твърдо над 2 лв. за килограм и на доста места цената му много надвишава тази граница. Брашното също не падна с 20%, 
каквито бяха очакванията, показва проверка на "Сега". 
При това нерядко етикетите в търговските обекти продължават да се сменят с по-високи стойности. На места дори нямат 
време да слагат нови и на тях личи и старата цена. В неголям магазин в центъра на София от 14 вида предлаган хляб в 
средата на седмицата само три не бяха с поправена нагоре цена, като корекцията варираше от 10 до 30 стотинки за брой. 
Стойността на килограм в случая варира от 2,80 за "Добруджански" типов (500 грама) до 10,58 лв. за мини франзелите, 
продавани в опаковка от по 170 грама за 1,80. 
Според производители на хляб на най-ниски цени на дребно могат да продават големите вериги. Причината е, че те 
успяват да договорят с пекарите отстъпки, надвишаващи 30%. В един такъв супермаркет самун бял хляб, нарязан, в 
опаковка от 830 грама се предлага за 1,96 лв., като на кило цената излиза 2,34 лв. Разфасовката от 600 грама 
пълнозърнест хляб се продава за 1,79 или 2,98 лв/кг. Друг подобен хляб, но от 400 грама, е с цена от 2,45 лв., което за 
кило излиза 6,12 лв. 
"Заради искането за високи отстъпки от страна на големите вериги там трудно се влиза", каза за "Сега" Димитър Людиев 
от асоциацията на хлебопроизводителите в Бургас. "Само най-мощните фирми с по-ефективно и автоматизирано 
производство могат да си ги позволят", смята той. 
По думите му пекарите били свалили цените, но от известно време отново ги качват и причината е в поскъпването на 
природния газ и на тока. Според него бизнесът не плаща само до 250 лв. за мегаватчас електроенергията, която 
изразходва. "Използват някаква формула, свързана с цената борсата за ден напред. Реално цената излиза 533 лв. за 
мегаватчас. Така пише в последната ми фактура", твърди Людиев. Той смята, че малките производители на хляб трудно 
могат да държат ниски цени на хляба, който правят, а спасението им е да го предлагат на дребни търговци и в по-голям 
асортимент. 
Основната суровина за производство на хляба - брашното, от 1 юли до началото на септември не отчете кой знае какво 
голямо поевтиняване, а минималните цени дори са се повишили. Средните цени на едро за периода се понижиха само с 
8,22% от 1,46 лв. до 1,34 лв. за килограм, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата 
(ДКСБТ). При максималните има по-голям спад - от 1,90 до 1,60, или с почти 16%. При минималните цени обаче има ръст 
от 5 ст. от 0,95 до 1,00 лв. на едро. 
Да не забравяме, че у нас на практика няма ефективно наблюдение на пазара на храни. Следи се през пръсти за картели 
и в крайна сметка всичко се свежда само до констатации. Единствено, от време на време, в медиите се вдига шум как 
държавата се грижи за интересите на потребителите. 
Цифрите ясно показват провала на широко рекламираната кампания, целяща да внуши на хората, че зануляването на 
ДДС автоматично ще доведе до бързо и чувствително поевтиняване на брашното и хляба. От цялата дандания загуби 
единствено хазната, която трябва да покрива много социални разходи, а освен това и да дава компенсации на бизнеса за 
скъпия ток.  
КОНТРА 
Относно липсата на поевтиняване на хляба при нулев ДДС, Мариана Кукушева, председател на Националния браншови 
съюз на хлебарите и сладкарите, изрази пред "Сега" противоположно мнение. 
"Цената на хляба падна с 20%", категорична бе тя. По думите ѝ обратното може да твърдят само онези хора, които не 
ядат хляб. 
На въпрос каква е според нея средната цена в момента, тя каза, че като браншова организация нямат право да събират 
такива данни, защото има Национален статистически институт. "За хляба няма нищо ново. Все още нямаме промяна на 
цената му", каза още Кукушева и добави, че за влиянието на скъпия газ върху цената му тя ще направи изявление на 15 
септември. 
 
√ ЕК отказа да даде пари за газопровода MidCat 
Проектът все пак има шанс, ако пренася и природен газ, и водород 
Европейската комисия отказва да финансира довършаването на газопровода MidCat, който би свързал Испания и 
Франция, съобщи БНР. Аргументът на Брюксел е , че "проектът не е от общ интерес". 
Говорителят на ЕК Тим Макфий уточни, че според новото законодателство относно енергийната инфраструктура 
проектите, основани на изкопаеми горива като газ, не могат да бъдат финансирани с европейски средства. В 
съответствие със „Зеления пакт“ на ЕС вече ще се финансират с европейски средства проекти за пренос или съхранение 
на водород, но не и само на природен газ. 
Според Макфий обаче всяка нова инвестиция, свързваща терминалите за втечнен природен газ на Иберийския 
полуостров с европейската газова мрежа чрез инфраструктури, "подготвени за водород", би могла да "допринесе за по-
нататъшно разнообразяване на предлагането на газ на вътрешния пазар". 
Испанският министър на екологичния преход Тереза Рибера предложи продължение на дебатите по темата, тъй като 
MidCat би могъл да пренася и газ, и водород, стига да се преодолее съпротивата на Париж.  
Франция няма да участва в довършването на газопровода, тъй като съществуващите два, които свързват двете държави, 
не работят с пълен капацитет, а се използват едва на 53 %, заяви президентът Еманюел Макрон. 
Разговорите по темата ще продължат в петък, когато по инициатива на чешкото председателство енергийните министри 
от общността се събират на извънредна среща в Брюксел. 
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√ Си Дзинпин и Путин ще се срещнат в Узбекистан 
Си Дзинпин и Владимир Путин ще се срещнат следващата седмица по време на регионална среща на върха в Узбекистан, 
съобщи руският посланик в Китай. Китайският лидер прави първото си пътуване в чужбина след началото на пандемията, 
съобщи Франспрес. Преди Узбекистан той ще посети и Казахстан.  
"След по-малко от 10 дни нашите лидери ще се срещнат на срещата на върха на Шанхайската организация за 
сътрудничество (ШОС)" в Самарканд", заяви руският посланик в Китай Андрей Денисов. 
"Планираме сериозна, пълноценна среща между нашите двама лидери и работим по подробен дневен ред с нашите 
китайски партньори", каза Денисов, като добави, че лидерите "имат много да говорят както по двустранни въпроси, така 
и по международни проблеми". 
Шанхайската организация за сътрудничество се състои от Китай, Русия, четири централноазиатски държави (Казахстан, 
Киргизстан, Узбекистан и Таджикистан), Индия и Пакистан. 
Следващата среща на върха на организацията ще се проведе на 15 и 16 септември в узбекския град Самарканд, древна 
спирка по Пътя на коприната. 
Засегната от безпрецедентни западни санкции, откакто започна военна офанзива в Украйна, Русия се стреми да укрепи 
връзките си с азиатските страни, особено с Китай. Пекин не осъди интервенциите на Москва в Украйна и осигури 
дипломатическо прикритие, като разкритикува западните санкции и продажбата на оръжие на Киев, засилвайки 
напрежението между Китай и Запада. 
За последен път Путин и Си се срещнаха в началото на февруари в Пекин преди Зимните олимпийски игри, дни преди 
Путин да изпрати войски в Украйна.  
 
Investor.bg 
 
√ Експерт: Ръстът на доходите у нас изпреварва с много малко темпа на инфлация 
Доходите на пенсионерите нарастват с 30%, докато тези на работещите - само със 7%, посочи Десислава Николова 
Темпът на ръст на доходите изпреварва с много малко темпа на инфлация, но ако се направи разбивка, става ясно, че 
основното увеличение се намира при пенсионерите. Доходите на пенсионерите нарастват с 30%, докато тези на 
работещите - само със 7%, което означава загуба на покупателна способност на работещите. Това сравнение направи 
в Bulgaria ON AIR финансовият анализатор Десислава Николова. 
"Инфлацията засяга основно бедните групи от обществото. Хората с ниски доходи са най-уязвимите групи в обществото, 
инфлацията изяжда техните спестявания. По данни на БНБ 64,8 млрд. лева са спестяванията в банковата система на 
домакинствата, а депозитите от 1000 до 20 хиляди лева намаляват, това е процент, който се забелязва от Covid-19 
насам", потвърди Николова в коментар, че докато богатите пестят, бедните харчат все повече и живеят назаем. 
Тя отбеляза, че последните данни на централната банка от юли показват забавяне на темпа на ръст на потребителските 
кредити. „В началото на войната имаше много сериозен ръст на отпуснатите потребителски кредити, докато сега 
последните данни показват, че той се забавя. Хората, когато са притеснени финансово, прибягват до бързи кредити“, 
разкри друга тенденция Десислава Николова. 
Финансовият анализатор смята, че е добре 50% от дохода, който човек получава, да се заделя за фиксирани разходи, 30% 
– за забавление и останалата част за инвестиции. 
Според нея при финансова криза или намаление на доходите „трябва да орежем една част от разходите за забавление и 
да ги прибавим към фиксираните разходи“. 
По думите ѝ инфлацията изисква преструктуриране на личните финанси. 
"Европейската централна банка взе решение за увеличаване на основната лихва с 0,5 процентни пункта. През 
следващите месеци ще видим промените по отношение на лихвите и кредитирането“, посочи анализаторът. 
Николова отчете, че към момента не се забелязва покачване на лихвите за краткото време след увеличението, но 
напомни, че през септември предстои ЕЦБ отново да вдигне лихвата, вероятно с 0,75 пункта.  
„Това няма как да не се отрази върху лихвите у нас. Със сигурност ще се отрази, но аз не очаквам да бъде с реципрочен 
размер", заяви тя по отношение на ръста на кредитите. 
 
√ Светът е изправен пред трудни икономически времена 
Централните банки играят на догонване, но не могат да атакуват енергийния шок директно, пише Мартин Уулф за 
Financial Times  
Централните банки са решени да върнат инфлацията под контрол. Това беше посланието на Джером Пауъл, председател 
на Федералния резерв на САЩ, и Изабел Шнабел, влиятелен член на борда на Европейската централна банка (ЕЦБ), на 
симпозиума в Джаксън Хоул, Уайоминг наскоро. И така, защо централните банки бяха толкова настоятелни с това 
съобщение? Прави ли са? Преди всичко, какво може да означава това за бъдещите политики и икономика, се пита 
главният икономически коментатор на Financial Times Мартин Уулф. 
„Намаляването на инфлацията вероятно ще изисква продължителен период на растеж под тренда… Въпреки че по-
високите лихвени проценти, по-бавният растеж и по-меките условия на пазара на труда ще намалят инфлацията, те също 
ще причинят известна болка на домакинствата и бизнеса. Това е неприятната цена за понижаването на инфлацията. Но 
неуспехът да се възстанови ценовата стабилност би означавал много по-голяма болка", предупреди в Джаксън Хол 
Пауъл. 
Шнабел твърди, че централните банки трябва да действат решително, тъй като инфлационните очакванията рискуват да 
излязат извън контрол, цените са устойчиво високи и разходите за поставянето им под контрол ще нарастват, колкото по-
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дълго действието се отлага. Има рискове да се направи твърде много или да се направи твърде малко. И все пак 
„решимостта“ за действие е по-добър избор от „предпазливостта“. 
Не е трудно да се разбере защо централните банкери казват това, което казват. Те имат ясен мандат да контролират 
инфлацията, който не успяха да изпълнят. Не само общата инфлация, но и основната - изключваща волатилните цени на 
енергията и храните - е над целевото равнище за продължителен период от време. Разбира се, този нерадостен резултат 
има много общо с поредица от неочаквани шокове в предлагането, в контекста на следпандемичното изместване в 
посока потреблението на стоки, ограниченията на енергийните доставки и сега войната в Украйна. Но ножицата има две 
остриета: търсене и предлагане. Централните банки, по-специално Фед, упорстваха с ултраразхлабените пандемични 
политики твърде дълго, въпреки че фискалната политика на САЩ също беше твърде експанзивна. 
В свой анализ Рикардо Рейс от Лондонското училище по икономика посочва четири причини, поради които това се е 
случило. 
Първо, централните банки многократно тълкуваха шоковете в предлагането като временни прекъсвания, а не като 
квазипостоянни удари върху потенциалния брутен вътрешен продукт (БВП). Второ, те разчетоха погрешно 
краткосрочните очаквания, като се фокусираха твърде много върху средната стойност, вместо върху преминаването към 
по-високи очаквания в горните краища на разпределението. Трето, те бяха склонни да гледат на доверието в себе си като 
на безкрайно дълбок кладенец, вместо като на плитък, който трябва да бъде пълнен своевременно. Така те пропуснаха 
да забележат, че разпределението на дългосрочните инфлационни очаквания също се измества срещу тях. И накрая, 
тяхната вяра в ниския неутрален лихвен процент ги накара да се тревожат твърде много за дефлацията и твърде малко за 
завръщането на инфлацията. Централен момент е, че това бяха интелектуални грешки. Такава според мен бе и липсата 
на внимание към монетарните данни. 
По същество централните банки играят на догонване, защото се страхуват, че рискуват да загубят доверие. Но ако 
наистина го загубят, разходите за възстановяването му биха били много по-високи, отколкото ако действат сега. Този 
страх се подсилва от рисковете за инфлация при заплатите поради комбинацията от висока инфлация на цените и силни 
пазари на труда. Фактът, че по-скъпата енергия повишава цените на почти всичко, прави този риск по-голям. Това от своя 
страна може да стартира втори кръг на спирала заплати - цени. 
Те са прави да разсъждават по този начин. Преминаването към ера на висока и нестабилна инфлация в стил 70-те години 
би било бедствие. И все пак наистина съществува риск затрудненията в икономиките, причинени от комбинацията от  
намаляващи реални доходи и затягащи се финансови условия, да доведат до ненужно дълбоко икономическо забавяне. 
Една част от проблема е, че калибрирането на паричното затягане е особено трудно днес, тъй като включва повишаване 
на краткосрочните лихви и същевременно свиване на балансите. По-голям проблем е, че паричните власти не са се 
сблъсквали с нещо подобно от четири десетилетия. 
В САЩ има особено оптимистичен възглед спрямо „безупречната дезинфлация“, прокламиран от Фед. Този дебат се 
фокусира върху това дали е възможно да се намали натискът върху пазара на труда чрез намаляване на свободните 
работни места без да се повишава безработицата. Важно изследване на Оливие Бланшар, Алекс Домаш и Лорънс Самърс 
твърди, че това би било безпрецедентно. Федералният резерв отговори, като каза, че всичко сега е безпрецедентно, така 
че защо не и това? В отговор авторите настояват, че няма основателна причина да се смята, че нещата са чак толкова 
безпрецедентни. Помислете за това: как може да се очаква общо парично затягане да удари само фирмите със свободни 
работни места? Със сигурност ще удари и фирмите, които ще трябва да съкратят работници. 
Ако планираното затягане на паричната политика има вероятност да генерира рецесия в САЩ, какво може да се случи в 
Европа? Отговорът е, че рецесията там вероятно ще бъде дълбока, като се има предвид големия шок от цените на 
енергията. И тук балансът между въздействието върху търсенето и предлагането е неясен. Ако въздействието на по-
високите цени на енергията върху предлагането е по-голям, търсенето също ще трябва да бъде ограничено. 
Паричната политика ще играе роля върху това, което ще се случва в Европа. Но сърцевината на настоящата криза е 
енергийният шок. Централните банки не могат да направят нищо директно срещу такива реални икономически 
смущения. Те трябва да се придържат към своя мандат за ценова стабилност. Но трябва да се положат и огромни усилия, 
за да се предпазят най-уязвимите от кризата. Освен това най-уязвимите включват не само хора, но и държави. В 
еврозоната ще е необходимо високо ниво на фискално сътрудничество. Предварително условие за него е политическото 
разбиране на необходимостта от солидарност в рамките на държавите и между тях. 
Буря се задава към Европа от изток. Тя трябва да бъде смекчена. Как най-добре да стане това ще бъде предмет на 
бъдещи мои статии. 
 
√ АЦБ: Енергийният пакет може да охлади инфлацията в краткосрочен план 
Поскъпването на газа представлява 10 пр.п. от прогнозирания ръст на инфлационните нива до над 13%, изтъква 
главният икономист на АЦБ  
Дългосрочното въздействие върху инфлацията на правителствената енергийна помощ на стойност милиарди паунда във 
Великобритания ще бъде от ключово значение за определяне на движението на лихвените проценти, заяви главният 
икономист на Английската централна банка (АЦБ) Хю Пил, цитиран от Bloomberg. 
В изявление пред парламента Пил посочи, че замразяването на сметките за енергия на настоящите нива за 
потребителите може да окаже низходящ ефект върху инфлацията в по-краткосрочен план спрямо актуалните прогнози. 
Все пак главният икономист подчерта, че „краткосрочното въздействие може да не е най-важното нещо сега от гледна 
точка на паричната политика“. 
„Някои от последиците от подкрепата за доходите на домакинствата ще стимулират търсенето в икономиката и – при 
равни други условия – вероятно ще доведат до малко по-ускорена инфлация“, изтъква Пил. 
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Коментарите му подчертават трудностите, с които АЦБ ще се сблъска при оценката на мерките, за които министър-
председателят Лиз Тръс сигнализира, че правителството ще предприеме в първите дни на нейното управление. Тръс 
обеща както пакет от мерки за ограничаване на разходите за енергия, така и значително намаляване на данъците, като 
това трябва да стимулира икономиката в момент, когато централната банка се опитва да овладее най-нажежената 
инфлация от четири десетилетия насам. 
„Важният въпрос, от гледна точка на паричната политика, е какви ще са последиците от тези промени върху инфлацията в 
релевантния хоризонт на паричната политика?“, изтъкна Пил. 
 

 
Покачващи се цени във Великобритания. Източник: Британска статистическа служба 

 
Тръс, която пое поста от Борис Джонсън във вторник, е под натиск да предприеме бързи действия, за да предпази 
британските домакинства и предприятия от нарастващите разходи за енергия. Управителят на АЦБ Андрю Бейли обвини 
руския президент Владимир Путин за инфлацията, от която страда Обединеното кралство, и каза, че Русия, а не АЦБ, 
вероятно ще тласне Великобритания към рецесия. 
Очаква се тази седмица Тръс да разкрие своя план за субсидиране на енергийните разходи на домакинствата и бизнеса, 
който може да струва до 200 млрд. паунда за 18 месеца, според правителствени документи, видени от Bloomberg. 
Икономисти предполагат, че пакетът може да означава, че инфлацията вече е достигнала своя връх и може да се забави 
до 5% до следващия април, според изчисления на Barclays. Това е в рязък контраст с настоящата прогноза на АЦБ, според 
която инфлацията ще се ускори до 13% до края на годината. Goldman Sachs очаква, че инфлацията може да надхвърли 
22%, ако цените на газа останат високи. 
 

 
Кои фактори ускоряват допълнително инфлацията във Великобритания? Източник: Британска статистическа 

служба 
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Пил, бивш икономист на Goldman, заяви, че прогнозите на инвестиционната банка са един „правдоподобен“ резултат за 
инфлацията, въпреки че има много променливи, които биха могли да изместят крайния пик по един или друг начин. 
Инвеститорите са почти сигурни, че АЦБ ще пристъпи към ново увеличение на лихвения процент с 50 базисни пункта 
следващата седмица, като залозите са разделени поравно между увеличение с половин процентен пункт и движение 
нагоре със 75 базисни пункта. Пазарите сигнализират, че основната лихва на АЦБ, която сега е 1,75%, ще достигне 4,5% в 
средата на следващата година. 
Пил също изчислява, че скокът в цените на газа, както чрез преки, така и чрез косвени канали, представлява 10 
процентни пункта от скорошния прогнозиран ръст АЦБ на инфлационните нива от 10,1% до малко над 13%. 
Бейли каза от своя страна, че очаква изясняване на плана на правителството за енергийната криза, като подробностите за 
пакета се очаква да бъдат обявени тази седмица и че планът на Тръс ще помогне за стабилизиране на стойността на 
паунда и държавните облигации. 
 

 
Британската икономика се свива през второто тримесечие. Източник: ONS 

 
В същото време той подчерта, че рецесията остава „най-вероятният изход“ от ситуацията. 
Бейли отбеляза още, че пазарите на природен газ са били „подложени на стрес“. 
Управителят на АЦБ заяви, че мандатът на централната банка ще бъде преразгледан при новия премиер. Той подкрепи 
идеята да се извършват прегледи „от време на време“. 
„Но това не означава, че режимът се проваля. Изобщо не е така. Можем да научим много от опита”, добавя Бейли. 
Както Тръс, така и новият министър на финансите Куаси Куартенг разкритикуваха АЦБ, че е позволила инфлацията да се 
повиши петкратно над целта от 2%. 
Тръс намекна, че може да иска някаква форма на цел за парично предлагане като част от прегледа на мандата. Бейли 
отвърна, заявявайки: „Не мисля, че можете да използвате паричното предлагане в този смисъл“. 
 
√ Последните икономически патрони на Путин 
Опциите на руския президент в икономическата война се изчерпват 
Посланието на руския президент беше войнствено, но тонът, с който го отправи, беше безпристрастен. Няма да е 
възможно да изолират Русия, заяви Владимир Путин на икономически форум във Владивосток в сряда. Той говори 
за „санкционната треска" на Запада и за „агресивните опити да се наложи модел на поведение на други страни, да им се 
отнеме суверенитетът". 
Ще се случи точно обратното, увери Путин аудиторията си - държавни гости от Китай, Монголия, Мианмар и други 
страни. „Укрепването на нашия суверенитет" е „неизбежен резултат от това, което се случва сега". Путин заяви, че 
страната му не е загубила и няма да загуби нищо от войната. Но безчувственият му изказ изглеждаше така, сякаш го 
измъчват съмнения, коментира Мориц Кох от Handelsblatt.  
Путин е подложен на натиск. Украйна отчита успехи в отбранителната си битка срещу руската армия, а руснаците 
изчерпват възможностите си в икономическата война с Европа. 
Решението да не се рестартира газопроводът „Северен поток 1" в Балтийско море след предполагаемата профилактика и 
да се преустановят всички преки доставки на газ за Германия за неопределен период от време само за кратко разбуни 
енергийните пазари. След значителното си повишение в началото на седмицата цената на европейския природен газ 
отново спадна, след което отново леко се повиши.   
През последните месеци европейците успяха значително да намалят енергийната си зависимост от Русия. „В началото на 
войната руският тръбопроводен газ все още представляваше 40% от общия внос на газ. Днес той представлява само 9 % 
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от вноса на газ в ЕС", съобщава председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Спестените количества 
позволиха също така да се напълнят съоръженията за съхранение на газ. Средното ниво на съхранение в ЕС сега е 82%, а 
в Германия - дори 86,5%. 
Това очевидно допринася за намаляване на нервността на пазарите. Норвегия и САЩ се включват като доставчици. Сега 
Норвегия изпраща повече газ за Европа, отколкото Русия. А според еврокомисаря по енергетиката Кадри Симсон вносът 
на втечнен природен газ (LNG) от САЩ е нараснал до 40 млрд. куб. м между януари и август - почти два пъти повече, 
отколкото през цялата 2021 г. 
Европа се надява на облекчение на енергийния пазар 
Европейците се надяват, че ситуацията на енергийния пазар ще се облекчи още повече, когато приключат ремонтните 
дейности на френските ядрени реактори и сушата приключи. През последните седмици сушата доведе до недостиг на 
вода за охлаждане, а транспортът на въглища по реките също трябваше да бъде ограничен поради ниското ниво на 
водата. 
За ЕК е ясно, че в тази икономическа война става дума за това коя страна може да се направи по-бързо независима от 
другата. Тук европейците смятат, че имат предимство. „За Русия е почти невъзможно да намери нови клиенти за 
тръбопроводен газ в краткосрочен план", казва Фон дер Лайен. 
Знаем, че различните технологични санкции, които вече са в сила след нахлуването в Крим, значително отслабиха 
военния потенциал на Русия. Гунтрам Волф - директор на Германския съвет за външни отношения 
Във Владивосток Путин наблегна на нарастващото икономическо значение на Азия. По-тясното сътрудничество с 
държавите от Азиатско-тихоокеанския регион предлага „огромни нови възможности". Но експертите се съмняват, че 
Русия ще успее бързо да пренасочи газовите си потоци на изток. Това ще изисква изграждането на нови тръбопроводи и 
ще отнеме няколко години дори в най-добрия случай. 
В същото време западното технологично ембарго възпрепятства усилията на Русия да се снабди с военно оборудване, за 
да компенсира загубите в Украйна. „Знаем, че различните технологични санкции, които вече са в сила след нахлуването в 
Крим, значително отслабиха военния потенциал на Русия", обяснява Гунтрам Волф, директор на Германския съвет за 
външни отношения. „Например, някои оръжейни системи вече не се продават на Русия, а някои стоки като чипове вече 
липсват и за руското оръжейно производство“.  
Това съвпада с новината от САЩ, че американските разузнавателни служби имат данни, че Русия иска да внася 
боеприпаси от Северна Корея. Русия може би е напът да закупи „милиони патрони, артилерийски снаряди и ракети" от 
Северна Корея, потвърди във вторник говорител на Белия дом. Според него това е доказателство за „отчаянието" на 
руснаците в условията на нарастващ недостиг на доставки. 
Икономиката на Русия се свива значително 
Те не се ограничават само до отбранителния сектор. Фабриките в Русия са в застой, производството на автомобили се е 
свило. „Икономиката на Русия силно страда от санкциите", казва Янис Клуге, експерт в базираната в Берлин фондация 
Stiftung für Wissenschaft und Politik. 
„Русия се превърна в токсична за всички международни компании, макар и не всички да се оттеглиха. С много малки 
изключения никой вече няма да иска да инвестира в страната". Технологичното ниво не би могло да се поддържа в 
дългосрочен план, ако страната действа самостоятелно, казва той.  
Официалните статистически данни, според които руската икономика се свива с четири процента през тази година, не 
отразяват мащабите на кризата. Клуге заговори и за петролното ембарго на ЕС: „То ще влезе в сила едва през декември 
или февруари“.  
От друга страна, със спирането на доставките по "Северен поток 1" Путин до голяма степен е изчерпал възможностите си 
да окаже икономически натиск върху Европа. Русия все още доставя известно количество газ за Европа - най-вече по 
украинската тръбопроводна мрежа. Но останалите количества едва ли ще бъдат подходящи за икономическо оръжие. 
Русия се превърна в токсична за всички международни компании, макар и не всички да се оттеглиха. С много малки 
изключения никой вече няма да иска да инвестира в страната. Янис Клуге - експерт в Stiftung für Wissenschaft und 
Politik 
Руският президент предполага, че Западът губи нервите си. Всъщност страхът от рецесия в Европа нараства, леви и десни 
групи се мобилизират срещу политиката на санкции, заплашвайки с „гореща есен" и "люта зима". Засега обаче натискът 
от улицата е ограничен, а европейските правителства показват решимостта си да продължат да подкрепят Украйна. 
Канцлерът Олаф Шолц подчерта по време на общия дебат в Бундестага, че Германия ще продължи да подкрепя Украйна, 
„докато е необходимо". Берлин е доставил на Украйна самоходни гаубици, ракетни установки Mars и противовъздушни 
танкове Gepard, а също така е обещал управляеми ракети Iris-Т. 
По време на посещението си в Берлин през миналия уикенд украинският министър-председател Денис Шмихал също 
така поиска от германското правителство доставката на тежки бойни танкове Leopard 2. В Бундестага обаче Шолц отново 
подчерта, че няма да има самостоятелен подход на Германия към доставката на бойни танкове западно производство. В 
четвъртък министрите на отбраната на държавите, подкрепящи Украйна, ще обсъдят по-нататъшната помощ във 
военновъздушната база на САЩ в Рамщайн. 
 
3е-news.net 
 
√ Революцията на депозитната система в Европа и как Латвия с 40 млн. лева инвестиция се превръща в отличник? 
Целта е до края на годината 70% от пластмасовите бутилки, кен и стъклените бутилки, които се събират, да 
отиват за рециклиране  
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В Европа 12 държави са въвели и още 13 планират да въведат депозитната система за връщане на бутилки срещу 
депозит. Методът, който в много страни е използван преди десетилетия, но това е бил методът производителите да 
гарантират връщането на бутилките за многократна употреба, така е било и България. Но зариването ни с пластмаса и 
опаковки за еднократна употреба създава нуждата да използваме депозита като стимул да събираме този отпадък. 
Повечето от нас си спомнят или родителите са им разказвали как сме връщали стъклените бутилки срещу малка сума 
пари. Днес всяка от европейските страни отново започва да въвежда този подход.  
На живо как работи системата и какви са предизвикателствата пред балтийската страна 
Латвия е с близо 2 млн. души население и 64 кв. км площ и прави няколко стъпки напред в изпълнението на 
изискванията. Тя събира на едно място опаковките за многократна употреба, но и опаковките за еднократна употреба. 
Латвия събира пластмасови бутилки до 3 литра, алуминиеви кен опаковки и стъклени бутилки до 3 литра, съдържащи 
вода и безалкохолни напитки, бира и други слабо алкохолни напитки. Реално Латвия и Словакия, които въведоха 
системата само преди шест месеца се превърнаха в първите страни, които въведоха директивата за пластамасата за 
еднократна употреба преди тя да е влязла в сила. Това коментира Анна Ларсън, директор, кръгова икономика в 
европейската платформа Reloop Europe на пресконференцията по време на опознавателно пътуване “Ненужни отпадъци 
или ценни ресурси” в латвийската столица Рига. 
Следващата година ще отидат още по-далеч и ще събират бутилките от алкохол като ще бъдат втората страна след 
Финландия. Това съобщи Лаура Антейна, заместник-генерален директор на Държавната служба по околна среда, която 
контролира процеса по изпълнение на целите. В страната в момента работи само един оператор, който организира 
целия процес по събиране, сортиране и пакетиране на отпадъците от опаковки. Той е избран за срок от седем години 
след конкурс в конкуренция с още един изпълнител Depozita Iepakojuma Operators Ltd – DIO. 
Изцяло частна инвестиция с план да се възвърне за седем години 
Инвестицията в системата е изцяло на производителите и компании, които пускат на пазара опаковки, латвийската 
система е финансирана с 40 млн. евро от четирите най-големи производители на напитки в страната и планът е 
инвестицията да се възвърне в рамките на седем години. Това коментира на пресконференцията Микс Стуритис, главен 
изпълнителен директор, DIO. Приходите идват от продажбата на материал за рециклиране, от такси от производителите 
за събраните опаковки, както и от невзети депозити, коментира той. Например таксите за производителите са 440 евро 
на тон за стъкло, 1200 евро на тон за пластмасови бутилки  и 240 евро на тон за кен, съобщи Стуритис. Таксите за 
производителите и размера на депозита се одобрява от Комисията за регулиране на цените, която регулира цените на 
електроенергията и водата.  
По закон събирането на бутилките за многократна употреба е безплатно, защото една бутилка може да се използва 
повече от 60 пъти в някои случаи. 
Събирането на опаковките е урегулирано със закон като в градовете се включват всички магазини над 300 кв.м, а в 
останалите административни области с 60 кв. м площ. В страната има над 1400 места за връщане като това са машини в 
магазини, самостоятелни машини, машини в заведения и хотели. Операторът е сключил договори с 400 търговци и с 250 
пакетиращи компании като обхваща почти целия пазар. Всяка бутилка има свой собствен баркод и над 5000 продукта 
вече регистрирани. В натоварения август, в който се пият най-много напитки са събрани над 121 млн. опаковки, от които 
46% са пластмасовите бутилки, 26% са металните опаковки, 22% са стъклените бутилки за многократно пълнене и 6% са 
тези, които не са за многократна употреба. 
Предизвикателството е да се включат всички търговски обекти, в Латвия под 10 все още не са 
В момента 65% от пуснатите на пазара опаковки се събират. А 48% от пуснатите на пазара опаковки отиват за 
рециклиране, а целта е до края на годината да станат 70%, коментира Антейна от Държавната служба по околна среда. 
Но основното предизвикателство си остават търговците и магазините, допълни тя. Разговаряме със всеки един поотделно 
колко е важно да се включи в системата и са останали само седем. Глобата е 10 000 евро на месец за търговец, който не 
участва в системата, но целта е не да налагаме глоби, а да ги убедим в смисъла на системата, обясни Антейна. 
Депозитната система не е допълнително задължение, напротив тя е конкурентно предимство, защото всеки би искал да 
пазарува в магазин, в който може да си върне депозита, това показва грижа за събирането на пластмасата и опазването 
на околната среда, допълни и изпълнителният директор на DIO. 
Ако трябва да кажа в момента работата по въвеждането на системата отнема около година и половина, ние приехме 
преходен период от шест месеца за подмяна на етикетите и организиране на търговците, но смятам това може да се 
случи и по-рано, подчерта Стуритис. От 1 август на рафтовете по магазините трябва да има само опаковки с новия знак за 
връщане на депозит. 
Депозитната система гарантира кръговата икономика 
Никой не знаеше какво е количеството на отпадъците преди въвеждането на депозитната система, сега всяка бутилка 
има свой код и може да се проследи, коментира Анна Ларсон. Депозитната система е единствената, която гарантира 
кръговата икономика, обясни още тя. Постижимо е 90% събиране на всички опаковки, което оказва сериозно влияние 
върху замърсяването на околната среда. Депозитната системата намалява въглеродния отпечатък, защото един камион 
събира всички видове опаковки, но и хората ги връщат в най-близките за тях магазини, сподели още Ларсон. 
Целта е депозитната система да се разширява все повече, за да се постигат все по-видими резултати. 
До 2025 г. 50% от пластмасата трябва да се събира и все още нито една страна не е постигнала тази цел, защото тук се 
включват и всички опаковки от храни, които все още не се обхващат от системата за депозит. 
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БТА 
 
√ Министерският съвет одобри протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия, 
създадена по договора за приятелство между България и Република Северна Македония  
Служебното правителство одобри протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия, 
създадена по чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Република Северна 
Македония, съобщиха от пресслужбата на кабинета. 
Второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия се проведе на 17 юли 2022 г. в София. В рамките на 
заседанието бе извършен преглед на ефективното прилагане на Договора за приятелство, добросъседство и 
сътрудничество, бяха набелязани и приети мерки за подобряване на двустранното сътрудничество и бяха обсъдени 
въпроси, възникнали по време на изпълнението на Договора. 
Комисията е правният механизъм за мониторинг на разпоредбите на международния договор и създава формат, в 
рамките на който се отчита прилагането на Договора и се обсъждат актуални въпроси по неговото изпълнение. 
Текстът на протокола от второто заседание на Комисията е публикуван на официалната страницата на Министерството на  
външните работи. 
 
√ Изложение в Нидерландия ще покаже иновации за зеленчукопроизводителите  
Култури, технологии и нововъзникващи възможности за производителите на зеленчуци ще бъдат представени на 
изложението Fields of Innovation, което ще се проведе в периода 27-29 септември 2022 г. в Гротебрук, Нидерландия. 
За пръв път тази година посетителите ще могат да открият най-съвременния Технологичен център за 
научноизследователска и развойна дейност на "Синджента", биологични тръбопроводи и нови начини за подобряване 
на здравето на почвата, съобщават от компанията. Регистрацията е безплатна и вече е отворена, като всеки, за когото 
представлява интерес, може да се запише. 
Производителите ще могат да изпитат сортове от първа ръка и да научат повече за това как да отглеждат агрономически 
успешни култури. 
От компанията съобщават, че на изложението ще бъде показан още новоразработеният сензор за почвени насекоми 
EDAPHLOG, както и сензорът за биоразнообразие, за да демонстрира здравето на почвата и цялостното разнообразие на 
екосистемите. С иновативната технология земеделците ще разполагат с широк спектър от информация, която да им 
помогне за запазването на почвеното здраве. Освен това ще се разгледат и начините за постигане на генетичен напредък 
чрез развъждане. Всяка година развъдчиците на компанията изследват милиони различни варианти на сортове, за да 
намерят само най-добрите качества, които да представят. След като тези критични черти бъдат открити, те се интегрират 
в днешните модерни сортове. 
Сред предложенията ще бъдат устойчиво на топлина и стрес заострено зеле; първото заострено савойско зеле; лук, 
устойчив на плесен; карфиол с много дълъг цикъл; превъзходни сортове тиква; бейби салата с удължен срок на годност; 
подобрения на зеления фасул; нови вкусни, цветни хибриди на сладка царевица; стемфилиум с устойчиви на Peronospora 
сортове спанак; надграден iStem карфиол. 
За онези, които нямат възможност да присъстват физически, събитието ще се предлага и във виртуален вариант, 
достъпен за всеки. За повече информация може да посетите www.SyngentaVegetables.com 
 
√ Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски разговаря с посланика на Турция у нас Айлин Секизкьок 
Сътрудничеството между български и турски учени обсъдиха на среща председателят на Българската академия на 
науките (БАН) акад. Юлиан Ревалски и посланикът на Република Турция в България Айлин Секизкьок, съобщи 
пресцентърът на БАН. 
Българската академия на науките работи в рамките на двустранни спогодби с две турски научни организации: ТЮБИТАК - 
Турски национален съвет за научни изследвания, и ТЮБА - Турска академия на науките. Учени и докторанти от БАН и от 
висши училища в Турция реализират мобилност по близо 30 договора, финансирани от програмата "Еразъм+". 
По време на срещата беше обсъдена и възможността БАН със своята експертиза в областта на историческите науки да се 
включи в отбелязването на 100-годишнината от създаването на Република Турция чрез организирането на съвместни 
научни форуми. 
В разговорите участваха също така първият секретар на посолството Ахмед Зейрек, проф. Ергюл Таир - научен секретар в 
направлението "Човек и общество", и Томина Галибова - референт за сътрудничеството с Турция. 
 
√ Австрия задейства "спирачка на цената на електроенергията" 
Правителството на Австрия е взело бързо, ефективно и лесно приложимо решение да задейства "спирачка на цената на 
електроенергията", обяви днес канцлерът Карл Нехамер след заседанието на кабинета. 
От 1 декември 2022 г. до 30 юни 2024 г. всички домакинства ще заплащат 10 евроцента за киловатчас, което се 
доближава до цената на киловатчас преди енергийната криза. Облекчението ще бъде в сила за потребление до 2900 
киловатчаса - средния годишен разход на тричленно семейство. Потреблението над тази граница ще се заплаща по 
актуалните цени. Лимитът на субсидираното потребление е независим от броя на членовете на домакинството, но е 
възможно, ако те са повече от трима, да се подаде заявка за увеличение на лимита. За хората, които получават социални 
помощи, е предвидено допълнително подпомагане от по 200 евро. 
През октомври австрийският парламент ще гласува правителственото решение. По данни на министерството на 
финансите мярката ще струва на правителството около 4 милиарда евро.  

http://www.syngentavegetables.com/
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Облекчението ще се усети при сметките, които потребителите ще получат през декември със задействането на новата 
схема.  
Правителството си е поставило задачата да осигури основните потребности от енергия на всички, подчерта 
вицеканцлерът Вернер Коглер. 
 
√ Япония с по-силен от обявения първоначално растеж през второто тримесечие 
Икономиката на Япония е нараснала по-силно от първоначално обявеното през второто тримесечие на годината, след 
като отмяната на ковид ограниченията в страната е стимулирала потреблението на домакинствата и разходите на 
бизнеса, предаде Ройтерс.  
Това означава, че японската икономика е нараснала за трето поредно тримесечие в периода април-юни, макар че 
перспективите могат да бъдат помрачени от тревоги за развитието на ситуацията предвид забавянето на световната 
икономика и високите цени на енергията.  
Брутният вътрешен продукт на третата по големина световна икономика е нараснал с 3,5 процента на годишна основа 
спрямо първоначалните оценки за темп от 2,2 на сто, сочат публикувани днес официални данни.  
Корекцията се дължи на уточняването на показателя за вътрешното лично потребление, което формира над половината 
от брутния вътрешен продукт на Япония. Той е нараснал с 1,2 на сто спрямо предишното тримесечие благодарение на 
отмяната на ограниченията, свързани с пандемията от ковид. В резултат силно са се повишили приходите на ресторанти, 
увеселителни заведения, магазини. Значително са се увеличили и продажбите на автомобили, допълва ТАСС.  
При корпоративната статистика се отчита растеж на инвестициите в обновяване на програмното обезпечение в частния 
сектор. Същевременно експерти се опасяват, че тенденцията към растеж може да се забави през третото тримесечие 
заради рязкото поскъпване на енергията на световните пазари.  
 
Мениджър 
 
√ Служебното правителство предлага Национална здравна стратегия до 2030 г. 
Министерският съвет взе решение за предложение до Народното събрание за приемане на „Национална здравна 
стратегия 2030“. 
„Националната здравна стратегия 2030“ е водещият стратегически документ за сектор „Здравеопазване“, който 
представя дългосрочната визия за развитието му, стратегическите цели и приоритети, както и конкретни политики за 
тяхното изпълнение. Целта е да се гарантира устойчивост на българската здравна система и да се създадат условия за 
постигане на икономически растеж и социално благополучие чрез оптимални инвестиции за по-добро здраве. 
Националната стратегия е разработена въз основа на анализите на здравно-демографските показатели и на състоянието 
на системата на здравеопазване в ежегодните доклади за здравето на гражданите, които показват, че през последните 
десетилетия българската здравна система изостава спрямо здравните системи на страните от ЕС по отношение 
ключовите фактори за устойчиво развитие. 
В Стратегията са формулирани следните стратегически цели -  Устойчиво подобряване на здравето и среда, подкрепяща 
здравето; Ефективно управление на ресурсите с фокус върху здравните резултати и Гарантиране на здравната сигурност и 
намаляване на неравенствата. Реализирането им включва изпълнение на целенасочени политики в три приоритета - 
Инвестиции в превенция и насърчаване на здравословно поведение и среда, подкрепяща здравето на всички през целия 
живот;  Инвестиции в трансформиране на здравната система, за да е ориентирана към потребностите на хората; 
Използване на фокусирани стратегии за въздействие върху специфични проблеми на общественото здраве. 
Мониторинг на изпълнението на Националната здравна стратегия 2030 ще се извършва ежегодно с Годишния доклад за 
здравето на гражданите и изпълнението на националната здравна стратегия. 
 
√ Прокуратурата обсъжда с експерти тежките пътни произшествия  
След тежките катастрофи от последните месеци експерти по пътна безопасност и главният прокурор, ще обсъждат 
мерки, с които да се сложи край на войната по пътищата. 
„Това, че сме водещи в Европа се дължи на голяма степен на липсата на институциите. Проблемите тук се дължат на 
безхаберие - темата не представлява интерес. Когато възникне тежко произшествие, темата представлява интерес от 
гледна точка на това, че добрата новина е лоша новина. Всяка институция трябва да си върши задълженията по 
законовите правомощия, разбира се“, заяви главният прокурор Иван Гешев по време на среща с Института по пътна 
безопасност.  На срещата, организирана от Института за пътна безопасност, се очаква да бъдат представени резултатите 
от действията на институциите до момента и какво следва оттук нататък. Гешев каза, че взаимодействието между 
институциите е ключово, както и това между властите. “За прокуратурата е изключително важно да има диалог между 
институциите. Този проблем с пътната безопасност, в голямата си част според мен може да бъде овладян в средните 
европейски показатели и стандарти”, посочи той. Гешев заяви, че като човек, който работи в наказателната сфера “никоя 
институция не е силна сама. Пътната безопасност зависи от институциите, една институция не може да постигне сама 
резултат”, заяви главният прокурор. 
 
√ Европа чака слаба реколта от слънчоглед заради жегата и сушата  
Поради липсата на валежи и екстремално високите температури добивите от слънчогледово семе в Евросъюза могат да 
се окажат доста по-ниски дори и от ревизираните в средата на август прогнозни данни. Водещата независима европейска 
агенция Strategie Grains показа, че тези опасения съвсем не са напразни. 
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В месечния си доклад експертите на агенцията сведоха оценката си за размера на новата европейска слънчогледова 
реколта до 9,17 млн.т, което е с 1,2 млн.т по-малко от предишната им прогноза и резултата от предходния сeзон и то при 
положение, че площите заделени за отглеждане на маслодайната култура в ЕС бяха увеличени рязко спрямо 
миналогодишното равнище – с 13,4% до 4,99 млн. хектара. 
Пазарните участници отбелязват и факта, че коригираната прогноза на Strategie Grains е дори с 530 хил. тона по-малка от 
ревизираната надолу оценка на Министерството на земеделието на САЩ оповестена на 12 август.   
Европейските анализатори отбелязват, че общите оценки за размера на реколтите от пролетниците в Евросъюза 
продължават да намаляват, тъй като „силната суша и горещите вълни удариха преди всичко страните основни 
производителки на тези култури в Общността”. 
При рапицата положението е коренно различно. „Маслодайната рапица се радва на добри условия за отглеждане през 
този сезон в повечето европейски производствени зони и резултатите от реколтата са дори по-добри от очакваното“, 
коментира Strategie Grains. Прогнозната летва за размера на новата реколта от маслодайната култура е вдигната с 680 
хил. тона в сравнение с показателите от август, от 18,47 млн.т до 19,15 млн.т, а това е с 12,7 на сто (2,15 млн.т) ръст 
спрямо миналата година. 
Европейските анализатори правят заключение, че балансът на рапичното семе в ЕС през 2022/23 г. ще бъде добър, но 
пазарът за слънчогледово семе ще се характеризира с напрегнат баланс. 
 
√ Германското производство отбеляза 0,3% спад през юли 
Индустриалното производство в Германия е спаднало с 0,3% на месечна база през юли 2022 г., след ревизирано нагоре 
увеличение от 0,8% през юни и в сравнение с прогнозите за спад от 0,5 на сто. Това сочат данните на Федералната 
статистическа служба, цитирани от Trading Economics. 
Производството пада при потребителските стоки с 2,4%. При краткотрайните, предимно от хранително-вкусовата 
промишленост  – с 3%; капиталовите (-0,8%) и междинните стоки (-0,6%). 
Извън промишлеността производството се е увеличило при енергетиката (2,8%) и строителството (1,4%). На годишна база 
промишленото производство е намаляло с 1,1%. 
Промишленото производство в Германия все още е засегнато от изключителен недостиг на междинни продукти, докато 
веригите за доставки са прекъснати поради войната в Украйна и продължават изкривяванията, причинени от кризата с 
Covid-19, заключава изданието. 
 

 
 
√ Спад на борсите в Европа на фона на икономическите данни от Китай 

Основните индекси на водещите европейски фондови борси регистрираха понижения в ранната търговия в сряда, след 
като инвеститорите бяха разтревожени от перспективите за глобалното търсене на метали след слаби търговски данни от 
Китай, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 спад от 2,37 пункта, или 0,57%, до 412,01. Немският показател DAX се понижи с 
64,68 пункта, или 0,5%, до 12 806,76 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 50,37 пункта от 
стойността си, или 0,69%, достигайки до ниво от 7 250,07 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 19,72 пункта, 
или 0,32%, до 6 084,89 пункта. 
Индексът SXPP на минно-добивните и на индустриалните компании и индекс SXEP, обхващащ фирмите от петролната и 
газова индустрия, се понижиха с 2,07% и 1,21%, тъй като и двата са силно зависими от случващото се в Китай. 
Данните от Китай показват, че износът и вносът са се забавили през август, като растежът до голяма степен не отговаря на 
прогнозите, тъй като изключително високата инфлация в чужбина попречи на търсенето, а новите ограничителни мерки 
срещу разпространението на COVID-19 и горещините нарушиха производството. 
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„Цялата история на растежа не е около САЩ или Европа, а Китай, така че сега инвеститорите трябва да понижат 
очакванията си за бъдещите приходи, идващи от китайските потребители“, каза Сумит Кендуркар от Optiver в Амстердам. 
Акциите на компаниите от сектора на луксозните стоки, които също са силно зависими от търсенето в Китай, отчетоха 
загуби. Цените на книжата на LVMH и Hermes се понижиха съответно с 0,30% и 0,67% 
Акциите на Ubisoft се сринаха с 14,64% до дъното на STOXX 600, след като разработчика на видео обяви сделка, която ще 
накара китайския гигант Tencent Holdings да повиши дела си в компанията, ход, разглеждан като сигнал, че пълната 
продажба на френския производител на игри вече много малко вероятна. 
Акциите на Uniper SE поевтиняха със 5,66%, след като стана ясно, че споразумението за финансиране на неговата 
финландска компания-майка Fortum от финландската държавна инвестиционна компания Solidium с 2,35 млрд. евро не 
позволява тези средства да се ипозлват в подкрепа на германското звено. 
Европейските пазари започнаха месеца слабо, засегнати от притесненията за енергийна криза на фона на растящите цени 
и спирането на доставките на газ по „Северен поток-1“. 
Това накара много правителства в ЕС да приемат пакети за подкрепа на стойност милиарди евро, за да предотвратят 
проблемите с комуналните услуги при дефицит на ликвидност и да защитят домакинствата от рязко нарастващи сметки 
за енергия. „Докато политиците се мъчат да закрепят ситуацията, предвид изгледите за по-дългосрочна енергийна криза, 
перспективите за световната икономика отново се помрачиха, предизвиквайки ново безпокойство на финансовите 
пазари“, коментира Сюзан Стрийтър, старши инвестиционен и пазарен анализ в Hargreaves Lansdown, 
На радара на инвеститорите е и заседанието на Европейската централна банка в четвъртък, по време на което се очаква 
финансовата институция да повиши лихвените проценти със 75 базисни пункта в опит да се пребори с високата инфлация 
в блока. 
Загуби на Уолстрийт 
Водещите американски борсови индекси регистрираха понижения във вторник по време на поредната волатилна сесия, 
докато инвеститорите оценяваха въздействието на силните икономически данни върху кампанията на Федералния 
резерв на САЩ за затягане на паричната политика, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията със спад от 173,14 пункта, или 0,55%, до 31 145,3 пункта, 
възстановявайки се частично от още по-голямо понижение благодарение на поскъпването на акциите на Johnson & 
Johnson и Coca-Cola. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 отчете спад от 16,07 пункта, или 0,41%, до 
3 908,19 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 85,95 пункта от стойността си, или 0,74%, 
завършвайки сесията при ниво от 11 544,91 пункта. Така технологичният индекс завърши седма поредна сесия на 
червено – най-дългата губеща серия от 2016 г. насам. В същото време доходността по американските държавни ценни 
книжа се повиши, допринасяйки за загубите при акциите. Доходността по 10-годошните американски облигации нарасна 
до 3,353% в един момент от деня. 
До тези резултати се стигна, след като индексът ISM, измерващ активността в сектора на услугите в САЩ, достигна 56,9 
пункта през август, надминавайки очакванията за 55,5 пункта. Границата от 50 пункта разделя свиването от растежа. Този 
доклад идва след данните за новите работни места през август, който също надмина очакванията на Уолстрийт. Това се 
приема за знак, че състоянието на американската икономика е по-добро от очакваното. 
И двата доклада идват преди септемврийското заседание на Федералния резерв, на което се очаква ново увеличение на 
лихвите. По-добрите икономически данни може да накарат централната банка да продължи с агресивното повишение. 
В петък основните индекси записаха трети пореден седмичен спад. Nasdaq Composite записа първата си шестдневна 
серия от загуби от 2019 г., завършвайки сесията със спад от 1,3%, докато Dow загуби ръст от 370 пункта, за да завърши 
търговията на червено с 1,1%. S&P загуби 1,1% от стойността си, достигайки до най-ниското си ниво от юли. 
Смесени резултати в Азия 
Фондовите пазари в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в сряда, докато инвеститорите чакат 
федералния резерв т.нар. "Бежова книга" (Beige Book) на Фед, която да обобщи настоящите икономически условия в 
САЩ, пише Си Ен Би Си. На борсите се отразиха и данните, че износът на Китай е нараснал със 7,1% на годишна база през 
август, което е под прогнозите на Ройтерс за ръст от 12,8%. През юли бе регистрирано повишение от 18% на годишна 
база. 
На този фон в Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 2,85 пункта, или 0,09%, до 3 246,29 пункта, докато 
Shenzhen Composite напредна с 9,92 пункта, или 0,47%, до 2 123,20 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng се понижи със 158,43 пункта, или 0,83%, до 19 044,3 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира спад от 196,21 пункта, или 0,71%, до 27 430,3 пункта. 
Южнокорейския бенчмарк Kospi се понижи с 33,56 пункта, или 1,39%, до 2 376,46 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 изтри 97,2 пункта от стойността си, или 1,42%, достигайки до ниво от 6 729,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 1,48 пункта, или 0,24%, до 608,12 пункта. BGBX40 се понижи с 0,49 пункта, или 0,70%, до 140,92 пункта. 
BGTR30 изтри 2,59 пункта от стойността си, или 0,35%, достигайки до ниво от 735 пункта. BGREIT се понижи с 0,44 пункта, 
или 0,24%, до 182,32 пункта. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на опасенията за предлагането 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, след като енергийното противопоставяне между 
европейските страни и Русия насочи мислите на инвеститорите към това колко ограничени могат да станат доставките на 
гориво в бъдеще, пише Ройтерс. 
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Към 8:55 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,76 долара, или 0,86%, до 88,76  за барел, след като приключи 
предходната сесия на най-ниското си ниво от началото на февруари насам. Цената на американския лек суров петрол WTI 
се повиши с 0,81 долара, или 0,99%, до 82,75 долара за барел. 
Цените получиха подкрепа от заплахата на руския президент Владимир Путин да спре износа на петрол и газ от страната, 
ако европейските купувачи наложат тавани на цените. 
Европейският съюз предложи да ограничи цените на руския газ няколко часове по-късно, повишавайки риска от 
въвеждане на енергийни режими в някои най-богатите страни в света тази зима, ако Москва изпълни заплахата си. 
Руският енергиен гигант „Газпром“ вече спря доставките по газопровода „Северен поток-1“, прекъсвайки значителна част 
от потоците на газ за Европа. 
Тенденцията при цените на петрола се формира от „различни външни сили като енергийната битка между западните 
страни и Русия“, посочват анализатори от Haitong Futures в бележка. 
Потенциалното въздействие на всяка сделка или възстановяване на споразумение между Запада и Иран за ядрената 
програма на Техеран също би било значително, отбелязват те. Това споразумение ще доведе до премахване на 
санкциите върху износа на ирански петрол. 
Междувременно се очаква редица централни банки наоколо да започнат нов кръг от повишения на лихвените проценти 
в своята борба с инфлацията. 
Очаква се Европейската централна банка да повиши рязко лихвените проценти на срещата си по-късно днес. Следващата 
среща на Федералния резерв на САЩ е на 21 септември. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Вълна от съпричастност с пострадалите от наводнението в карловско. От каква помощ имат нужда хората в 
потопените села? – показваме на живо 

- Защо, въпреки мерките, жертвите и пострадалите при катастрофи стават повече? Гости: Диана Русинова от 
Европейския център за транспортни политики и инж. Емил Панчев от СБА 

- За цените на газа, алтернативните доставки и възможните решения на кризата. Гост: бившият министър на 
енергетиката Александър Николов 

- Има ли опасност училищата и детските градини в страната да останат на тъмно и студено през зимата? Дискусия 
в студиото 

БТВ, ”Тази сутрин”   
- Как протичат проверките за причината за бедствието в Карловско? 
- Какви са предвижданията за резултатите в предстоящите избори? Гост: Добромир Живков, социолог Маркет 

ЛИНКС 
- Кое щи ни излезе по-евтино - домашна зимнина – домашна или от магазина 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Почерпен, сватбарят Александър се уби и рани тежко 5-има тийнейджъри при катастрофа до София 
в. 24 часа  - Газовата връзка с Гърция готова до седмица 
в. Телеграф - Украинци надуват цените на имотите по морето 
в. Труд - Шофьор сватбар загина, рани тежко девет души 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. Телеграф - Изпращаме 216 машини в Турция, в Русия и Сърбия - по една 
в. Телеграф  - Мицкоски се пазари за българите 
в. Телеграф - Цената на газа 5 пъти надолу 
в. Труд  - На опашката сме в ЕС по ръст на икономиката  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Кметът Димитранка Каменова: Преодоляваме кризата с ясна визия за културата и образованието 
в. 24 часа  - Емил Кабаиванов кмет на община Карлово: Реките, наводнили 3 села ще върнем в коритата до 20 дни, 
сградите ремонтираме до догодина 
в. Телеграф - Кирил Стоянов, Кмет на с. Самуилово, Петричко: След всеки порой тук е като апокалипсис 
в. Труд  - Доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, пред "Труд": Дилетантство е да се вдигат данъци в криза 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Инфлацията изпари 2 милиарда и 103 млн. лв. от плана за възстановяване 
в. Труд  - НСИ и Евростат разбиха на пух и прах някои предизборни опорки 
 
√ Предстоящи събития в страната на 8 септември 
София. 

- От 10.00 часа в МВнР ще се състои брифинг за медиите на Работна група "Избори“. 
- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема "Достъп до здравни грижи в 

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

- От 14.00 часа в сграда на МРРБ, министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков 
ще се срещне с всички участници в строителството на междусистемната газова връзка Гърция – България. След 
разговора регионалният министър ще направи изявление за представителите на медиите. Очаква се това да 
стане след 14.45 ч.  

- От 18.00 часа в Сити Марк Арт Център в София. Кампанията е част от Европейската година на младежта, ще се 
проведе заключителното събитие от националната кампания #Първа работа на Програма "Развитие на 
човешките ресурси“. 

- От 18.00 до 20.00 часа в галерия  "Арте“ на ул. "Бузлуджа“ 31, Людмил Лазаров ще представи , изложбата 
"Природата на нещата“. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа е насрочено заседание на ПК "Собственост и стопанство“ към Общински съвет – Варна. 
*** 
Видин. 

- От 11.00 часа в заседателната зала на Община Видин стартира тридневен младежки фестивал, който е част от 
проекта "Спорт срещу агресията“. 

*** 
Русе. 

- От 13.00 часа, в производствената сграда на СИН КАРС в гр. Русе, бул. Трети март 56, ще се състои официалното 
откриване на новата производствена част от "Центъра за проучване и разработки“ на СИН КАРС . 

*** 
Сливен. 

- От  11.00 часа, в Кметството в с. Крушаре, служители на Районно управление-Сливен към ОДМВР провеждат 
срещи с представители на местната власт и жители в малките населени места на община Сливен по въпроси, 
свързани със сигурността и обществения ред. На срещите се обсъждат проблеми, важни за съответното населено 
място. 

*** 
Смолян 

- От 11:00 часа в Регионална библиотека "Николай Вранчев“ – Смолян ще се проведе пресконференция по повод 
стартиране реализацията на два проекта с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура". 

*** 
Стара Загора. 

- От 12.00 часа в конферентната зала на УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович“ областният управител Иван Чолаков ще 
връчи Почетния знак на областния управител на проф. Йовчо Йовчев, изпълнителен директор на болницата. 
Началниците на клиниките, в които бяха лекувани децата, пострадали от катастрофата със сръбския автобус на 14 
август, ще получат грамоти. 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала 203 на община Шумен ще се проведе брифинг, а темите са следните: 
- 1.  Готовността за започване на новата учебна година в община Шумен. 
- 2.  Какво до момента е направено за дигитализацията на  културни ценности от историческото наследство на 

Шумен. В брифинга ще участват зам.-кметът по образование и култура Найден Косев и Росица Добрева, 
директор на РБ "Стилиян Чилингиров“, ръководител на проекта за дигитализацията. 

- От 10.00 часа в зала  № 363 на Община Шумен, ще се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба 
на поземлени имоти в Шумен и село Васил Друмев. 

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

