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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТВ 
 
√ Васил Велев: Цените на горивата у нас трябва да са най-ниските в ЕС, нещо не е наред 
Основният проблем за българските граждани е инфлацията, добави той  
„Основният проблем за българските граждани е инфлацията. Тя е следствие на високите цени на електроенергията, 
природния газ и горивата. Тези три компонента трябва да бъдат управлявани, за да предотвратим следващото голямо 
наводнение“. 
Това коментира в „Тази сутрин“ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Той припомни, че електроенергията е ниска за потребителите и бизнеса, но за природния газ и течните горива 
ситуацията не е такава. 
„Цените на течните горива у нас би следвало да бъдат най-ниските в ЕС. Акцизите ни са най-ниски, производствените 
разходи са най-ниски, петролът е с около една трета под пазара на сорта „Брент“. Има три страни в ЕС, които са с по-
ниски цени от нас. Това трябва да ни подсказва, че нещо не е наред“, допълни Велев. 
Според него Европейският съюз не бива да въвежда таван на цените на руския газ, тъй като това е допълнителна намеса 
в пазара. 
Асоциацията на индустриалния капитал ще изпрати писмо до властите с искане да се продължат настоящите мерки за 
компенсации за високите цени на електроенергията. 
За повече информация вижте видеото. 
 
News.bg 
 
√ Васил Велев: Таван на руския газ ще влоши пазара 
Таван на цените на руския газ би влошил ситуацията и не трябва да се прибягва до такива мерки. Това заяви пред БиТиВи 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Той очаква, след като проработи интерконекторът с Гърция, целият азерски газ да е на ниска цена. 
Васил Велев се надява срещата на президента Румен Радев с шефа на "Лукойл" да повлияе върху цените на горивата. 
Според Велев цените на течните горива би следвало да бъдат най-ниски в ЕС дотолкова, доколкото акцизите ни са най-
ниски. 
Има три страни в ЕС, които са с по-ниски цени на горивата у нас, и това трябва да ни подскаже, че не всичко е наред, 
посочи още Васил Велев. 
 
В. Стандарт 
 
√ Бизнесът иска национален контрол на енергийните цени 
За българските граждани основният проблем е инфлацията, а тя е следствие на високите цени на електроенергията, 
природния газ и горивата. Тези три компонента трябва да бъдат управлявани, предупреди в интервю за бТВ 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Той припомни, че електроенергията е ниска за потребителите и бизнеса, но за природния газ и течните горива 
ситуацията не е такава. 
„Цените на течните горива у нас би следвало да бъдат най-ниските в Европейския съюз. Акцизите ни са най-ниски, 
производствените разходи са най-ниски, петролът е с около една трета под пазара на сорта „Брент“. Има три страни в ЕС, 
които са с по-ниски цени от нас. Това трябва да ни подсказва, че нещо не е наред“, допълни Велев. 
Според него ЕС не бива да въвежда таван на цените на руския газ, тъй като това е допълнителна намеса в пазара. 
Асоциацията на индустриалния капитал ще изпрати писмо до властите с искане да се продължат настоящите мерки за 
компенсации за високите цени на електроенергията. 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев: Цените на горивата у нас трябва да са най-ниските в ЕС, нещо не е наред  
Основният проблем за българските граждани е инфлацията. Тя е следствие на високите цени на електроенергията, 
природния газ и горивата. Тези три компонента трябва да бъдат управлявани, за да предотвратим следващото голямо 
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наводнение. Това коментира в сутрешния блок на BTV „Тази сутрин" Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. Той припомни, че електроенергията е ниска за потребителите и бизнеса, но за 
природния газ и течните горива ситуацията не е такава. 
Цените на течните горива у нас би следвало да бъдат най-ниските в ЕС. Акцизите ни са най-ниски, производствените 
разходи са най-ниски, петролът е с около една трета под пазара на сорта „Брент". Има три страни в ЕС, които са с по-
ниски цени от нас. Това трябва да ни подсказва, че нещо не е наред, допълни Велев. 
Според него Европейският съюз не бива да въвежда таван на цените на руския газ, тъй като това е допълнителна намеса 
в пазара. 
Асоциацията на индустриалния капитал ще изпрати писмо до властите с искане да се продължат настоящите мерки за 
компенсации за високите цени на електроенергията. 
 
Off News 
 
√ Цените на течните горива у нас трябва да са най-ниски 
ЕС не бива да въвежда таван на цените на горивата, категоричен е Васил Велев, председател на АИКБ  
„Цените на течните горива у нас би следвало да бъдат най-ниските в ЕС. Акцизите ни са най-ниски, производствените 
разходи са най-ниски, петролът е с около една трета под пазара на сорта „Брент“, коментира по bTV Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
По думите му има три страни в ЕС, които са с по-ниски цени от нас. "Това трябва да ни подсказва, че не всичко е наред“, 
допълни Велев. 
Групата компании "Лукойл" има голяма пазарна сила. Положителният ефект от конюнктурата би следвало да се раздели 
не само между акционерите, а и между потребителите. В това отношение срещата на ръководството на компанията с 
президента Радев би трябвало да повлияе и да последва снижаване на цените, при всички случаи на най-ниско равнище 
в ЕС, подчерта Велев. 
По думите му в следващите две години ще сме изключение от ембаргото, време през което рафинерията трябва да се 
подготви да преработва и друг петрол, "но през този период ще има един голям марж, който трябва да се разпредели 
справедливо между акционери и потребители. "Лукойл" също е заинтересована да е в добри отношения с властите в 
страната", подчерта Велев. 
Според него Европейският съюз не бива да въвежда таван на цените на руския газ, тъй като това е допълнителна намеса 
в пазара и би влошило ситуацията. 
Основният проблем за българските граждани е инфлацията. Тя е следствие на високите цени на електроенергията, 
природния газ и горивата. Тези три компонента трябва да бъдат управлявани, за да предотвратим следващото голямо 
"наводнение“, посочи председателят на АИКБ. 
Асоциацията на индустриалния капитал ще изпрати писмо до властите с искане да продължат настоящите мерки 
за компенсации за високите цени на електроенергията и през следващата година. Според Велев тези компенсации не са 
помощи в голям размер, а възстановяване на надвзетото от изкривения пазар. 
 
АИКБ 
 
√ АОБР ЗА КОМПЕНСАЦИИТЕ НА НЕБИТОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ 
ДО 
Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ, 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ 
Г-Н ХРИСТО АЛЕКСИЕВ, 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИЗИСНИЯ ЩАБ ПО ЕНЕРГЕТИКА 
Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА, 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ, 
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
Г-Н НИКОЛА СТОЯНОВ, 
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА     
 
ОТНОСНО: Мерки за компенсиране на небитовите потребители на ел.енергеия 
  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
С настоящото писмо се обръщаме към Вас с призив за спешно приемане на Постановление на Министерския съвет за 
прилагане на гласуваните чрез Закона за държавния бюджет компенсации на високите ел.енергийни цени през 
четвъртото тримесечие на 2022 г., с оглед изтичането на 30 септември т.г. на срока на действие на настоящото ПМС. 
Евентуално забавяне на подобно решение ще доведе до тежка ликвидна криза в огромната част от небитовите 
потребители на ел.енергия, с краен ефект – спиране на производства и съкращаване на работни места. На фона на 
продължаващите серия от кризи, българският бизнес не е в състояние да понесе пореден ценови удар. Припомняме, че в 
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групата на небитовите потребители, освен предприятията, са и всички обществени институции – болници, училища, 
детски градини, музеи, театри, общински администрации и т.н. 
В допълнение, настояваме в изготвяния в момента проект на Държавен бюджет за 2023 г. да бъдат предвидени средства 
за продължаване на програмата за компенсиране на небитовите потребители на ел.енергия и след 1 януари 2023 г., като 
се подготвят изменения в Закона, за да може да се ползват като източник, наред с БЕХ, и неочакваните печалби при 
електропроизводството и в частния сектор. 
Обръщаме внимание, че компенсациите не са „помощи“, а връщане на надвзетото от предприятията, в резултат от 
изкривения пазар. АОБР, чиито членове създават 86% от БДС и дават работа на 82% от наетите в България, няма да се 
поколебае да използва всички законни средства, за да се противопостави на прекратяване или забавяне на програмата 
за компенсиране. Тя не ползва средства от Държавния бюджет, а нейното прекратяване или влошаване на условията би 
обрекло огромна част от българските предприятия! 
 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
  
ДОБРИ МИТРЕВ 
Председател на УС на БСК 
и председател на АОБР за 2022 г., 
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ      
 
БТA 
 
√ Работодателите настояват за продължаване на програмата за компенсиране на небитовите потребители на ток  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява в писмо до служебния премиер и 
ресорните министри спешно да бъде прието Постановление на Министерския съвет за прилагане на гласуваните чрез 
Закона за държавния бюджет компенсации на високите енергийни цени през четвъртото тримесечие на 2022 г. заради 
изтичането на 30 септември т.г. на срока на действие на настоящото постановление. Това съобщиха от Българската 
стопанска камара. 
Евентуално забавяне на подобно решение ще доведе до тежка ликвидна криза в огромната част от небитовите 
потребители на електроенергия, с краен ефект - спиране на производства и съкращаване на работни места, посочват в 
писмото си работодателите и допълват, че на фона на продължаващите серия от кризи, българският бизнес не е в 
състояние да понесе пореден ценови удар. АОБР напомнят, че в групата на небитовите потребители, освен 
предприятията, са и всички обществени институции - болници, училища, детски градини, музеи, театри, общински 
администрации и т.н. 
Работодателите искат също в изготвяния в момента проект на Държавен бюджет за 2023 г. да бъдат предвидени 
средства за продължаване на програмата за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия и след 1 
януари 2023 г., като се подготвят изменения в закона, за да може да се ползват като източник, наред с БЕХ, и 
неочакваните печалби при електропроизводството и в частния сектор. 
В писмото си работодателите обръщат внимание, че компенсациите не са "помощи", а връщане на надвзетото от 
предприятията, в резултат от изкривения пазар. АОБР, чиито членове създават 86 на сто от БДС и дават работа на 82 на 
сто от наетите в България, няма да се поколебае да използва всички законни средства, за да се противопостави на 
прекратяване или забавяне на програмата за компенсиране, се изтъква още в писмото, където се напомня, че тя не 
ползва средства от Държавния бюджет. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Премиерът Гълъб Донев се срещна с посланиците от страните членки на ЕС и представителството на ЕК 
Министър-председателят Гълъб Донев проведе работна среща с посланиците от страните членки на ЕС и с 
представителството на Европейската комисия. В срещата в резиденция „Бояна“ участва също министърът на външните 
работи Николай Милков. 
В рамките на срещата премиерът Гълъб Донев изтъкна последователните действия на служебния кабинет в изпълнение 
на отговорностите му както за организирането на честни и прозрачни избори, така и по отношение на ефективното 
функциониране на изпълнителната власт. 
Министър-председателят Донев потвърди, че водещ приоритет за България продължава да бъде присъединяването към 
Шенген и Еврозоната и изрази очакване през предстоящите месеци да бъде постигнат напредък в това отношение. 
Премиерът изтъкна, че страната ни е изпълнила критериите за присъединяване към Шенген още през 2011 г. Като знак за 
добра воля включително е декларирана готовност България да приеме през месец септември координиран от 
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Европейската комисия екип от експерти, който да потвърди степента на прилагане на достиженията на Шенгенското 
законодателство. 
Относно подготовката за приемане на еврото премиерът Гълъб Донев заяви, че продължава изпълнението на приетия 
по-рано през годината национален план, като целевата ни дата продължава да бъде 1 януари 2024 г. 
Присъединяването на страната ни към Организацията за икономически сътрудничество и развитие е друга тема, която 
министър-председателят постави на вниманието на посланиците и представителите на ЕК. 
Премиерът Донев благодари за оказаната подкрепа от страна на партньорите в процеса на получаване на покана за 
членство в ОИСР. Министър-председателят изтъкна, че служебното правителство работи целенасочено по подготовката 
на Първоначален меморандум, като целта е да бъде изготвен първи проект на документа до края на настоящия месец. 
Усложнената международна обстановка, включително войната в Украйна, също бяха дискутирани в хода на работната 
среща. 
Премиерът Гълъб Донев отговори на редица въпроси по темите, които бяха обсъдени в рамките на срещата. 
 
√ Какво обсъждаха президентът и кабинетът с шефовете от "Лукойл"?  
Правителство и президент се срещнаха с представители на "Лукойл". Бяха обсъдени мерки за осигуряване на българския 
пазар с горива. 
Разговорите са в контекста на петролното ембарго, което ЕС наложи на Русия, и от което България е изключение до края 
на 2024 г. Кабинетът и "Лукойл" са обсъдили и всички пазарни възможности за намаляване на цените на горивата за 
крайните потребители, съобщиха от правителствената информационна служба. 
Срещата на представителите на "Лукойл" и "Лукойл Нефтохим Бургас" с президента Румен Радев се проведе по негова 
покана. От публичната част на разговорите стана ясно, че се обсъждат два въпроса: осигуряване на горива за пазара в 
контекста на европейското петролно ембарго срещу Русия. България има изключение от това ембарго до края на 2024 г. 
Пред руснаците президентът Румен Радев посочи, че са необходими мерки за стабилизиране на икономическата среда и 
борба с инфлацията. А горивата на "Лукойл" са ключов компонент в това отношение. 
В началото на юни ЕС прие шестия пакет санкции срещу Русия. Сред мерките е поетапно прекъсване на доставките на 
руските суров петрол в рамките на шест месеца и на доставките на петролни продукти в рамките на 8 месеца. 
На срещата си с Вадим Воробьов, Андрей Матюхов и още трима висши мениджъри от "Лукойл" президентът Румен Радев 
благодари, че руснаците са се отзовали на инициативата на служебното правителство, което търси ефективни решения за 
борба с инфлацията и развитие на предвидима и стабилна среда в страната. 
"От стойността на произвежданите горива зависи до голяма степен развитието на икономиката, но и на 
инфлационните процеси, което определя и стратегическото значение на компанията за българската икономика, 
особено по време на кризи. "Лукойл" е не само важна част от българската икономика, но и един от основните 
работодатели, а също и основен производител на горива, съдържащ преобладаващ дял от пазара", каза Румен 
Радев. 
Именно заради силната пазарна позиция на "Лукойл" и рафинерията в Бургас президентът призова енергийната 
компания и кабинетът да изработят мерки за стабилизиране на икономиката. 
"Затова считам, че предстоящата Ви среща с българското правителство е една добра възможност, разбира се, 
следвайки строго пазарните механизми, да се набележат мерки за стабилизиране на икономическата среда, за 
борба с инфлацията в полза на българския потребител. Високите цени на горивата са сред водещите причини за 
поскъпването на всички стоки и услуги и водят до свиване на потреблението, което е загуба не само за 
потребителите, но и за производителя", каза Радев. 
Кабинетът и "Лукойл" вече са водили разговори за мерки, така че да бъде осигурен пазара на горива. 
"В последните няколко дни членове на българското правителство, както и мениджъри на нашата компания, 
проведоха редица срещи, на които се набелязаха мерки, за да може да осигурим с възможности и вътрешния пазар", 
каза Вадим Воробьов, президент на "Лукойл". 
"Лукойл" и правителството са водили разговори как да бъдат овладени инфлационните процеси и мерки за 
стабилизиране на икономическата среда в страната. Ще бъдат разгледани и всички пазарни възможности за намаляване 
на цените на горивата за крайните потребители. 
"За целта ние изработихме мерки за поддържане на стабилността на икономиката. Ние се договорихме и ще 
продължим да разговаряме с българското правителство за изработване на средносрочни мерки в един по-кратък 
период от време, за да поддържаме икономиката", каза Вадим Воробьов. 
България има дерогация от европейското ембарго до края на 2024 г. 
"Ние също така имаме, макар и не много ясно, разбиране за това как ще продължат нещата, но смятаме, че в 
първото тримесечие на следващата година е редно да създадем работна група, която да се занимава с проблемите 
от момента, в който ембаргото влезе в сила", каза Воробьов. 
"Лукойл" и кабинетът са обсъдили и как ще оперира компанията до пълното влизане на ембаргото за ЕС, в България - в 
края на 2024 г. и след това. 
 
√ Магдалена Милтенова: За автобусните превозвачи е важно да работят на достъпни цени и да осигурят качествена 
услуга за хората 
Ситуацията в страната е изключително тежка. Алармирахме за това по време на нашите протести, защото цените на 
горивата са фактор, който влияе върху всяка една стока и услуга в страната ни и на всеки един български гражданин, това 
каза в "Денят започва" председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова. 
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Изключително тревожно е, че метановото гориво е може би най-скъпото в целия ЕС. 
Заяви, че има спешна необходимост от подкрепата на държавата. 
"Адмирираме това, което вицепремиерът и министър на транспорта - г-н Алексиев, прави в момента по отношение на 
транспортния бранш, защото трябва с общи усилия да се справим, когато сме в някаква криза, било то икономическа, 
политическа, пандемията или каквато и да било друга." 
Милтенова подчерта, че за автобусните превозвачи е изключително важно да работят на достъпни цени и да осигурят 
качествена услуга за населението. Във връзка със Зелената сделка са закупени автобуси на метан в по-голямата част от 
областните градове в страната. В момента те се експлоатират основно в градски и междуселищни условия. 
"Тази зелена сделка би трябвало да може да бъде подпомогната от държавата и да бъдат предвидени мерки. В момента 
сметката за Зелената сделка, разписана от ЕС, я плащат българските граждани и българските превозвачи", посочи още тя. 
 
√ ДАНС проверява договорите за доставка на природен газ 
ДАНС проверява договорите за доставка на природен газ, сключени от предходното ръководство на "Булгаргаз". Това 
стана ясно от думите на настоящия изпълнителен директор на дружеството Деница Златева. Разследващите са поискали 
документи от компанията за минали договори. 
От ДАНС са поискали документи от "Булгаргаз" като служители са внесли писмо в компанията по образувано досъдебно 
производство. 
"Това писмо съдържа редица въпроси за предоставяне на информация, за документи, които дружество трябва да 
предостави до понеделник, до края на работния ден. Ние като дружество ще окажем пълно съдействие", каза 
Деница Златева. 
Проверката е във връзка с дейността на компанията, а именно доставката на природен газ. От дружеството са открили, че 
част от документите за поръчка на синьо гориво не са минали през деловодството на компанията. 
Само преди седмица Златева обяви в сутрешния блок на БНТ, че след като е поела поста от Людмил Йоцов, е открила 
много скрити договорки за доставка на синьо гориво и за поети ангажименти. 
БНТ: Вие самата внесохте ли искане за проверка в ДАНС по повод това, че липсваха документи, че сте ги търсили по 
мейли, това за което разказахте в нашият сутрешен блок? 
Деница Златева: Ние имаме регулярни срещи със служители на ДАНС, не сме внасяли допълнителни сигнали. 
"Булгаргаз" очаква до дни да приключат и разговорите с Министерството на енергетиката за отпускане на допълнителен 
кредит, тъй като компанията има да плаща над 1,3 млрд. лева за следващите два месеца. 
"Когато това стане, нека тогава да ви информираме, в процес сме на финализиране на документацията", каза Златева. 
Деница Златева оглави "Булгаргаз" на 22 август. Тогава тя смени на поста Людмил Йоцов. От предишното ръководство в 
дружеството остана само един представител - председателят на съвета на директорите Иван Топчийски. 
 
√ МВнР очаква разкриването на около 740 секции в 62 държави за изборите 
Министерството на външните работи очаква разкриването на около 740 секции в 62 държави за парламентарния вот на 2 
октомври. Подадените електронни заявления за гласуване зад граница са малко над 50 хиляди, което е с 5 хиляди по-
малко от последния вот през ноември миналата година. Това, според дипломатите ни, отново ще създаде сериозни 
трудности по дописване в избирателните списъци на желаещи да гласуват в самия ден на вота. 
Близо 180 000 е бил броят на дописаните желаещи да гласуват на предишните избори. 
Умора от подаването на електронни заявления - така от външното ни министерство обясниха ниския брой регистрирали 
се за вота онлайн след изтичането на крайния срок - 6 септември. 
"Очакваме да бъдат дописани под черта около 150 000 български граждани, които ще упражнят правото си на глас. 
Сами може да си представите труда, който ще извършат членовете на секционните избирателни комисии. Молим 
за търпение, молим за добра организация и при самите гласуващи", каза Калин Анастасов, зам.-председател на 
Работна група "Избори" в МВнР. 
Очаква се машините за гласуване в чужбина да бъдат 525. 
"В 290 секции ще се гласува с машини. В повечето от тях с по две машини. Очакваме окончателното решение на ЦИК. 
Но така или иначе за нас това означава повече от 100 машини отгоре спрямо броя от миналата година. Тази 
дейност трябва да призная, че ни затруднява много", каза Иван Кондов, председател на работна група "Избори" в 
МВнР. 
Над 4000 се очаква да бъдат членовете на секционните избирателни комисии в чужбина. По закон първо политическите 
партии ще определят своите представители, като разговорите им с Централната избирателна комисия започват в 
началото на следващата седмица. 
"Очакваме политическите партии да излъчат около 800 души, 250 наши дипломати и над 2700 български граждани 
да бъдат привлечени като членове на секционните избирателни комисии", каза Калин Анастасов. 
7000 бюлетини и изборни книжа трябва да бъдат изпратени зад граница. 
"Заявили сме пред Централната избирателна комисия, че на нас ни е необходимо технологично време от около 20 
дена преди изборите да ни бъдат предоставени както машините, така и бюлетините и изборните книжа".  
Най-много секции зад граница -165 ще бъдат разкрити в Турция. В Обединеното кралство те ще са 120 секции, а в 
Германия - 70. 
От външното ни ведомства припомниха, че на тези избори след отпадането на Закона за извънредното положение 
заради пандемията, няма да може да се гласува с изтекли документи. 
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√ Министрите на енергетиката от ЕС се събират на извънредна среща в Брюксел  
Министрите на енергетиката от ЕС се събират днес на извънредна среща в Брюксел, за са обсъдят мерки за въвеждане на 
таван на високите цени на енергията. Те ще представят актуалното състояние на страните си преди началото на 
предстоящия зимен отоплителен сезон. Служебният министър на енергетиката Росен Христов също ще участва в срещата. 
Очаква се министрите да обсъдят предложенията на ЕК за налагане на таван на цените на руския газ, задължително 
намаляване на потреблението на електроенергия в пиковите часове, ограничаване на свръхпечалбите на компаниите, 
които произвеждат ток от възобновяеми източници и атомна енергия, както и предоставянето на държавна помощ за 
енергийните дружества. 
 
√ В памет на кралица Елизабет II - 96 години в служба на Короната  
6 февруари 52-ра година - светът й се преобръща отново. Едва на 25, твърде млада за отговорността, която предстои да 
поеме, омъжена неотдавна за голямата си любов - Филип. Двамата са в Африка, където я застига новината за смъртта на 
баща ѝ. Съобщава ѝ я лично Филип. Човекът, когото през следващите 7 десетилетия ще нарича свой камък и опора. 
"Заклевам се, че през целия си живот независимо дали ще бъде дълъг или кратък, че ще бъда отдадена на това да служа 
на вас и на нашето имперско семейство", казва при клетвата Елизабет. 
КОРОНАЦИЯТА 
Светът проследява с интерес коронацията на новия монарх. От този ден нататък, няма да има човек, който да не знае, че 
когато чуе дори само "Кралицата", то това е Елизабет Втора. 
"С цялото си сърце ще се боря за това да бъда достойна за вашето доверие", казва тя. 
ДА УПРАВЛЯВАШ СЪС СТИЛ 
Кралицата е имала над 21 хиляди публични ангажименти, посетила е над 100 държави, посрещнала е в Бъкингамския 
дворец 112 държавни ръководители. Патрон е на над 500 организации, помогнала е на милиони. Понякога дори само с 
думи за утеха. 
"Светлината свети в мрака, а мракът никога не я надвива", казва тя. 
НА КОРГИТАТА... С ЛЮБОВ 
Освен за семейството и поданиците си, британската кралица имаше специално място в сърцето си, запазено... за 
любимите ѝ кученца от порода корги. Притежавала над 30 . 
ЕДНО РАЗЛИЧНО СЕМЕЙСТВО 
Има четири деца и десет правнучета. 
За 7 десетилетия на трона, Елизабет Втора нито веднъж не изневери на стила си - винаги обрана, винаги сдържана. Дори, 
когато в началото на 90-те синът ѝ Чарлз се развежда с лейди Даяна. Смята се, че това за Елизабет Втора е сред най-
разтърсващите скандали. А когато Даяна загива в катастрофа в Париж, британците следят отблизо как ще реагира 
Кралицата. 
През следващите години кралското семейство е разтърсено от още скандали - решението на принц Хари да се откаже от 
кралските си ангажименти и да заживее отвъд Океана. И обвинението срещу сина ѝ принц Андрю в сексуален тормоз. 
КРАЛИЦАТА И ПОЛИТИКАТА 
Служат ѝ 15 британски премиери - първият е Уинстън Чъръчил, последният - Лиз Тръс. 
Макар и да не се намесва пряко в света на политиката, с изтънчения си стил успява да покаже какво всъщност мисли. 
Така, когато Великобритания гласува за излизане от ЕС, Кралицата избра да се появи със синя шапка, върху която имаше 
жълти цветчета. Никой нямаше съмнение, че това е нейният елегантен начин да покаже, че вярва, че Брекзит е грешка. 
А понякога и с изтънчено чувство за хумор. Като този миг през 2021 по време на среща на лидерите от страните от Г7. 
"Трябва ли да изглеждаме така, сякаш си прекарваме добре?", казва тя на срещата. 
От възкачването си на трона през 52-а година кралица Елизабет Втора е неизменна част от поддържането на 
"специалните отношения" между Великобритания и Съединените щати. От Хари Труман до Джо Байдън - десет са 
американските президенти, с които тя се среща. Най-запомняща се, но заради грубото нарушаване на протокола, остава 
визитата на Доналд Тръмп. 
НАСЛЕДСТВОТО 
Среща се с най-значимите личности на 20-и и 21-ви век, а знаменитостите, които имат честта да се запознаят с нея са от 
Мерилин Монро, до Анджелина Джоли. Тя е първият човек, изпратил имейл от Великобритания. Години по-рано - през 
57-ма прави друга иновация - с навлизането на телевизията във Великобритания, Кралицата започва да отправя 
традиционното си коледно послание от екрана. 
"Собственото ми семейство често се събира, за да гледа телевизия. Така е и в момента. Точно така си представям и 
всички вас сега", казва тя. 
Знае кога и какво трябва да каже, за да даде сила на своите поданици. Речта ѝ в началото на пандемията дълго време е 
излъчвана на лондонския Пикадили съркъс: 
"Отново ще бъдем със своите приятели. Отново ще бъдем със своите семейства. Отново ще бъдем заедно". 
9 десетилетия Елизабет Втора преминава през живота с неподправен стил и изтънченост. От възкачването си на трона 
връща доверието на британците в монархията. За наследника ѝ няма да бъде лесно да поддържа любовта на 
поданиците, която тя спечели. 
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БНР 
 
√ Министър Демерджиев се включва в проверката за незаконна сеч край наводнените села в Карловско  
Продължава разчистването на селата, които най-много пострадаха от наводненията в Карловско. Днес отново ще се 
проверява дали незаконна сеч е причина за потопа, залял населените места в района. 
Не спират усилията от улиците, дворовете и домовете в Каравелово, Богдан и Слатина покъщнината на хората да бъде 
изровена изпод тоновете кал , а струпаната дървесина да бъде разчистена и засегнатите от бедствието постепенно да се 
завърнат към живота си. 
Всеки доброволец е ценен с помощта си , каза кметът на Каравелово Славка Червенкова, която призова хората, отзовали 
се на призивите за подпомагане да идват първо в кметството, за да бъдат насочвани при най-нуждаещите се. 
Координаторът на щаба в селото Ивайло Гагов за най-необходимото в момента: 
"Постоянно има нужда от питейна вода, защото няма вода в селото. Има нужда от консервирана храна, спално бельо и 
матраци. Има нужда от малка техника за разчистване на дворове и за изравняване на дворове. Колкото и хора да са не 
може да се изравнят дворове, които имат метър, метър и 50 и повече насипи". 
Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев ще посети района, за да проследи отново 
възстановителните дейности. Екипи на жандармерията се включват  в охраната на населените места. 
Министър Демерджиев ще участва и в започналата проверка за евентуално извършена незаконна сеч. 
Вчера бяха обходени райони над Каравелово, днес това ще се случи над Слатина. 
Докато текат проверките се спира всякаква сеч във водосбора на селата, които бяха наводнени. 
 
√ В Министерството на правосъдието работят по нов проект за антикорупционен закон 
По нов проект за антикорупционен закон работи Министерството на правосъдието. Оттам не посочват подробности, от 
министерството съобщават, че проектът запазва концепцията, изработена в предишното Народното събрание, но 
предвижда "съществени промени" в структурата на Комисията за противодействие на корупцията и начините за взаимен 
контрол в рамките на този орган. 
Министър Крум Зарков е уверил представители на Европейската комисия, че проектозаконите, свързани с 
върховенството на закона, ще бъдат подготвени и внесени в новия парламент, така че да бъде спазен крайният срок за 
тяхното приемане. От това зависи и дали България ще получи втория транш от европарите по Националния план за 
възстановяване и устойчивост. 
 
√ ЕЦБ повиши основните си лихвени проценти със 75 базисни пункта  
Европейската централна банка повиши основните си лихвени проценти със 75 базисни пункта и даде ясен сигнал, че 
покачването ще продължи. 
На пресконференция след заседанието на Управителния съвет гуверньорът Кристин Лагард съобщи, че в утежнения 
сценарий за развитието на икономиката в еврозоната догодина Франкфурт очаква рецесия. 
Лагард за пореден път нарече "неоправдана" войната, започната от Русия в Украйна и подчерта, че "енергийното 
изнудване" и високите цени на енергоносителите са основният двигател на изключително високата инфлация. 
Новите прогнози за развитието на икономиката в еврозоната, според базовия сценарий на Франкфурт, са за ръст от 3,1 на 
сто тази година, 0,9 % догодина и 2,3 % през 2024 г., подчерта гуверньорът на Европейската централна банка Кристин 
Лагард. 
Отново според основния сценарий – тази година инфлацията ще бъде 8,1 %, догодина ще се забави до 5,5%, а през 2024-
та до 2,3 %. За да се стигне до там, лихвените покачвания ще продължат: 
"Ще вземаме решение на всяка среща, което е базирано на данните, как да достигнем до това ниво на лихвите, което ще 
ни върне към целта от 2% инфлация в средносрочен план", каза Лагард. 
Тя добави, че банката внимателно следи поевтиняването на еврото, което допринася за инфлацията. Представените 
данни са за базов сценарий, но Франкфурт е разработил и утежнен, при който газовите доставки от Русия са напълно 
прекратени. 
"Това наистина е мрачен утежнен сценарий, но той включва рецесия през 2023 година", заяви гуверньорът на ЕЦБ. 
На въпрос доколко може да се вярва на прогнозите на Европейската централна банка, тъй като през последните години в 
тях има сериозни пропуски, Лагард пое отговорността като ръководител на институцията и припомни, че не само 
Франкфурт се сгрешил в оценките си. 
"Защото при виртуалното моделиране е невъзможно да се предвиди и включи Covid, войната в Украйна и енергийното 
изнудване. Да, ние направихме тези грешки. Когато се вгледаме в същността им, те предимно са направени заради 
енергията." 
ЕЦБ ще направи всичко възможно за овладяване на инфлацията, но чрез монетарна политика не могат да се овладеят 
цените на енергоносителите, допълни Лагард и изрази удовлетвореност, че Европейската комисия работи в тази насока.  
 
√ Председателят на Европарламента пристига на визита в Кипър 
Европейската енергийна политика на фона на газовата криза в Евросъюза и решаването на Кипърския въпрос са сред 
основните теми, които председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще обсъди по време на срещите си 
днес в Никозия. Тя е на официално посещение в Кипър по покана на президента Никос Анастасиадис. 
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Най-новите открития на значителни запаси от природен газ край бреговете на Кипър са "обещаващо развитие в момент, 
когато Европейският съюз трябва да замени руските енергийни източници", заяви председателят на Европарламента 
Роберта Мецола за кипърски медии в навечерието на визитата си в страната. 
Разделението на Кипър и заплашителното отношение на Турция са неприемливи, преговорите за повторно обединение 
на страната на федерална основа трябва да продължат, подчерта още тя. 
Първата среща на висшия европейския представител днес е с президента на Кипър Никос Анастасиадис. Той ще я 
информира за последните развития на кипърския конфликт и провокативните действия на Турция, съобщиха от 
президентството. 
Председателят на Европейския парламент ще се срещне и с кипърския си колега, председателя на Камарата на 
представителите Анита Димитриу. След това Роберта Мецола ще говори пред извънредна пленарна сесия на 
парламента. 
Програмата ѝ завършва с публична консултация с кипърски гърци и кипърски турци, студенти и членове на младежки 
организации, за "бъдещето, Кипър и Европа". 
 
News.bg 
 
√ 3.3% от българите покриват ежедневните си разходи без никакви проблеми 
През второто тримесечие тримесечие на 2022 г. Националният статистически институт (НСИ) продължава провеждането 
на допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети по проект "Доходи и условия на живот (ILC) - 
Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2022, модул - Събиране на годишни данни за 2021 и 2022" съгласно 
споразумение за субсидия с Европейската комисия 101052273 - 2021-BG-ILC-SILC. Проучването има за цел осъществяване 
на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в резултат на пандемията COVID-19. 
Анкетирани са 5 740 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3 053 домакинства. 
 

 
Източник: НСИ 

 
Доходите на повечето домакинства остават без промяна 
През второто тримесечие на 2022 г., за 73% от хората доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо 
последните 12 месеца. Увеличение на доходите са посочили 19.2% от българите, което е с 0.7 процентни пункта повече в 
сравнение с първото тримесечие на 2022 г., но с 10.6 процентни пункта по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 
2021 г., когато увеличение са имали 29.8% от лицата. 
Основните причини за увеличение на доходите и през трите изследвани тримесечия са увеличение на пенсиите и 
социалните помощи и индексиране/преизчисляване на заплатата. 
Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 7.7% от анкетираните, като основните причини са загуба на 
работа/безработица/фалит на собствена фирма и намаляване на работното време, надницата или заплатата. 
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Източник: НСИ 

 
Затрудненията при покриване на ежедневните разходи остават значителни 
През второто тримесечие на 2022 г., както и през предходните две тримесечия, делът на хората, които изпитват 
затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок - над 75%. С известни затруднения са 37.1% от 
запитаните, 28.5% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 12.9% - като много трудно. 
Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 18.2% от българите, а едва 3.3% не изпитват никакви 
затруднения. Общо делът на хората без затруднения през второто тримесечие на 2022 г. намалява с 0.2 процентни пункта 
спрямо първото тримесечие на 2022 г. и с 2.9 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година. 
 

 
Източник: НСИ 

 
Чувството за самота преобладава при лицата на възраст 65 и повече години 
През второто тримесечие на 2022 г. 6.9% от анкетираните са заявили, че са се чувствали самотни през цялото или през по-
голямата част от времето през последните четири седмици, докато 45.0% не са се чувствали самотни в нито един момент. 
Чувството за самота е по-силно изразено при жените - 
8.4% са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето, или с 3.1 процентни пункта повече в 
сравнение с мъжете - 5.3%. 
Не са се чувствали самотни в нито един момент 25.8% от възрастните хора. Приблизително два пъти повече, или 51.6% от 
лицата на възраст между 16 и 64 години, не са изпитвали никога самота през последните четири седмици. 
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Източник: НСИ 

 
Най-висока е удовлетвореността от личните взаимоотношения 
И през трите изследвани тримесечия анкетираните дават относително висока оценка по отношение на 
удовлетвореността си от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и други хора - средно малко 
над 7 при скала на измерване от 0 до 10. 
Най-ниска е средната удовлетвореност на лицата на възраст 16 и повече години от финансовото положение на 
домакинствата им - 4.61 за четвъртото тримесечие на 2021 г., 4.51 за първото тримесечие и 4.64 за второто тримесечие на 
2022 година. Равнището на доходите влияе върху общата удовлетвореност от финансовото положение. За 20-те процента 
домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност на хората и през трите тримесечия е около 6, а за 20-
те процента домакинства с най-ниски нетни доходи удовлетвореността от финансовото положение и през трите 
тримесечия е около 3. 
Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните е 5.85 през четвъртото тримесечие на 2021 г., 5.71 през 
първото тримесечие и 5.96 през второто тримесечие на 2022 г., измерена по същата скала от 0 до 10. 
 
√ България ли скочи в икономическата свобода, или другите страни се сринаха? 
България е на 23-то място от 165 държави и територии, включени в изследването "Икономическа свобода по света 2022". 
То е публикувано днес от Института за пазарна икономика съвместно с канадския институт "Фрейзър". 
Тазгодишното издание е базирано на данни от 2020 г. За поредна година Хонконг и Сингапур оглавяват класацията, 
следвани от Швейцария, Нова Зеландия, Дания, Австралия, САЩ, Естония, Мавриций и Ирландия. На дъното са 
Венецуела, Судан и Зимбабве. 
Независимо, че изследването класира България на 23-то място - сред най-свободните държави, но оценката за 
икономическата свобода в страната всъщност намалява. Резултатът на България е 7,69 т. (от максималните 10 т.), което е 
спад с 0,10 т. спрямо миналогодишното. 
Страната ни се изкачва с цели 8 позиции заради влoшаването на свободата в редица държави. Средният резултат на 
страните по света отбелязва рекорден срив - през 2020 г. е с 0,16 т. по-нисък от достигнатия през 2019 година. Това 
изтрива десетилетие развитие и повишаване на икономическата свобода по света, а спадът е над три пъти по-голям от 
отчетения непосредствен след финансовата криза от 2008-2009 година. Така пандемията Ковид-19 се превръща в най-
голямата катастрофа за икономическата свобода в световен мащаб. 
Именно това обаче позволява на България да изпревари множество държави. Докато през 2020 г. повечето от останалите 
страни членки увеличават значително трансферите и субсидиите, поемат нови дългове и печатат пари, в България тези 
негативи са забавени и в сравнително ограничен мащаб - компенсациите са сравнително малко, мерките са относително 
хлабави. 
Едно сравнение по най-засегнатите от кризата компоненти на индекса показва голямото намаление на резултатите в 
европейските държави. Австрия губи половин точка заради повишаването на преразпределението и субсидиите в 
страната. Испания губи четвърт точка за стабилни пари заради поевтиняването на акциите и печатането на пари. 
Португалия губи почти цяла точка заради увеличаването на държавния си дълг.  
България наистина се представя добре в няколко области. 
Като наша котва е ниското подоходно облагане (плосък данък), стабилните пари (валутен борд), ниски мита (членство в 
ЕС), свободното кредитиране (голям брой банки) - дългосрочни политики за растеж и просперитет, които Институтът за 
пазарна икономика защитава от самото си създаване. 
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В най-слабата за България категория - "Правна система и право на собственост" - липсва подобрение. Резултатът е 5,96 т., 
или с 0,02 т. повече от този в миналогодишното издание, въпреки ниската база. 
Особено лошо е представянето на страната при безпристрастността на съдилищата, доверието в полицията и защитата на 
правото на собственост (всички с по под 5 точки). Докато в останалите страни членки оценките са около 8 т., резултатът 
на България е близък до този на държави като Уругвай, Бутан, Монголия, Индия. 
 

 
Източник: ИПИ 

 
Слабата правна система и защита на право на собственост спъва инвестициите, предприемачеството и дългосрочното 
развитие на икономиката и това не може да бъде компенсирано и преодоляно с по-добри постижения в други 
измерители на свободата. 
Други такива фактори, които не се виждат от резултата на България не само в този индекс, са формалното изпълнение на 
законодателство и големите регионални различия. В редица компоненти индексът отчита разпоредбите в нормативните 
актове, а не реално дали и как се прилагат (особено в категорията, отчитаща регулациите). Това е особено пагубно когато 
корупцията е широкоразпространена, прилагат се незаконни режими, има доминация на един работодател, 
институциите не работят, а съдилищата не действат като коректив на другите власти, за да гарантират справедливост.  
 

 
Източник: ИПИ 
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И тази година индексът изследва връзката между свободата и различни аспекти на икономическия и социален живот и 
илюстрира разликите в развитието между най-свободните ¼ от държавите (42 страни) и най-несвободните ¼ (40 страни). 
- Брутният вътрешен продукт на човек от населението е 7 пъти по-висок; 
- Доходът на най-бедните 10% от населението е над 8 пъти по-висок; 
- Продължителността на живота е с 15 години по-висока; 
- Детската смъртност е 10 пъти по-ниска; 
- Нивото на бедност от много по-ниско; 
- Делът на записаните в училище деца е много по-висок; 
- Хората в свободните държави считат себе си за по-щастливи. 
 
√ МЗ не очаква нова COVID вълна, но не изключва ръст на случаите след 15 септември 
Очакваме леко увеличение на ковид заболелите веднага след започване на учебния процес заради повечето движение и 
събирането на деца на групи в училищата. Иначе не очакваме нещо драстично през есента и не очакваме сериозна ковид 
вълна. 
Toва заяви за News.bg заместник-министърът на здравеопазването Александър Златанов след като лятото опроверга 
очакването за успокоение на епидемичната обстановка и преживяхме поредната вълна на инфекцията. 
Златанов увери, че здравната система е напълно готова да се справи с нарастващия брой случаи, ако се стигне до такива. 
"Видяхте, че взехме някои решения през надзорния съвет на НЗОК за това да бъдат разкрити леглата от пика на 
предишните вълни, интензивните най-вече ги запазваме, така че да има готовност за прием на пациенти при нужда. Вече 
има много опит сред колегите, сред самите лечебни заведения както за болнична помощ, така и за доболнична помощ 
по отношение на диагностика, поведение, лечение, хоспитализиране. Не смятам, че нещо може да ни изненада 
сериозно, ако има пик на вълна през есента", коментира зам.-министърът. 
Златанов добави, че е много малко вероятно да се стигне отново до обявяване на извънредно положение или пък 
въвеждане на локдаун, на който станахме свидетели в началото на пандемията през 2020 г. при така развитието на 
пандемията и при последните варианти на "Омикрон" няма да се наложи, увери Златанов. Той обаче не изключи 
вероятност, ако се получи силно вирулентна мутация, доста агресивна, водеща до тежко протичане и смъртни случаи, би 
могло да се мисли за такива мерки, малка е вероятността да се случи такова развитие. 
Златанов уточни, че ще бъде налична през септември месец адаптирана ваксина, която е точно за последните варианти 
на "Омикрон" и която защитава от разболяване и тежко протичане. За хората, които са в рискови групи, с придружаващи 
заболявания, препоръката ми е да се възползват от нея. Ваксината е безплатна, достъпна и гарантира това, че няма да 
има летален изход от заболяване и ако такова протича, увери зам.-министърът. 
Златанов присъства в БТА, където се проведе пресконференция на тема представяне на анализ и проучване на нагласите 
на българското население на тема "Достъп до здравни грижи в България". 
 
√ Макрон създаде дългоочаквания консултативен комитет 
Френският президент Еманюел Макрон обяви, че създава нов консултативен комитет, в чийто състав ще влязат политици, 
бизнес лидери и представители на гражданското общество. 
Той ще дава своето мнение по най-различни въпроси - от образование, през климатични политики до евтаназия. На база 
изразената позиция някои от въпросите ще могат да бъдат поставяни на референдум. 
Поканени са 52-ма души, представляващи отделните политически сили, синдикатите и високопоставени чиновници, 
които ще трябва да си кажат мнението, за да не се чувстват пренебрегнати и да не твърдят, че решенията, които те трябва 
да изпълняват, се взимат само вертикално. 
Сред членовете на комитета са президентът на Висшия съвет по климатичните политики Корин льо Кере, първият 
председател на Сметната палата Пиер Московиси и управителят на Централната банка - Франсоа Вилерой дьо Гало. 
"През следващите седмици ще обмислим промени в училищната система и в здравеопазването, като ще изградим 
и пътни карти за тяхното въвеждане" - посочи президентът. 
Той обяви и че ще бъде създаден уебсайт, където гласоподавателите да могат да кажат мнението си по важни въпроси, 
така че да се почувстват по-ангажирани с неговото управление. 
Президентът обяви плановете си за този консултативен комитет още миналата година - преди парламентарните избори, 
когато неговата центристка партия загуби мнозинството в парламента. 
След обявяването на създаването на новия комитет лидерът на крайнодесните - Марин Льо Пен обяви, че това е трик. 
Лидерът на социалистите Оливие Форе го определи като "безинтересен ход". 
От своя страна Макрон коментира: "Трябва да измислим нещо ново, нов начин на дебат. Не нова институция". 
Един от ключовите въпроси, който вълнува цялото общество, а особено синдикатите, е реформата в пенсионната 
система. Опитите на Макрон да повиши възрастта за пенсиониране от 62 на 65-годишна възраст систематично се 
посрещат с улични протести и стачки. 
Откакто през 2017 г. Макрон бе избран за президент, той често е обвиняван във властен стил на управление, при който 
само спуска заповеди отгоре надолу. Това усещане помогна за разпалването на продължителните протести на  "жълтите 
жилетки" през 2018 и 2019 година. 
След тях Макрон обеща решенията да се взимат след дебати с избиратели и с представители на местните власти. 
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√ Подобрява ли се връзката между научните изследвания и образованието? 
За да образоваме качествено, трябва да сме в състояние да правим и качествена наука, посочи Чавдар Кирилов, 
преподавател в СУ  
Държавата трябва да продължава да развива своите механизми за подкрепа на образованието и науката и най-вече на 
връзката помежду им. Това каза гл. ас. д-р Чавдар Кирилов, преподавател в катедра "Археология" на Софийския 
университет, в предаването „Бизнес старт” по Bloomberg TV Bulgaria. 
„Образованието не може без наука. За да можем да образоваме качествено, трябва да сме в състояние да правим и 
качествена наука“, посочи гостът. 
Той коментира, че разкъсването на научните изследвания и образователната политика в България в течение на 
десетилетия след средата на 20-ти век е травма, която се преодолява постепенно. „Образователните институции трябва 
все повече да стъпват и в полето на науката, за да могат да предлагат все по-качествено образование”, смята той. 
„Археологията в никакъв случай не е неглижирана от държавата, въпреки че винаги може да се иска повече. Не бих 
казал, че образованието по археология страда повече от всички останали сфери на образованието или че по някакъв 
начин е облагодетелствано“, каза Кирилов. 
По думите му интересът към археологията се запазва у младите хора. „Черпим вдъхновение от младите хора и те са 
причината да искаме да ставаме все по-добри. Мечтата ми е студентите, които обучавам сега, някой ден да ги видя по-
добри от нас, тоест нивото непрестанно да нараства”. 
Гостът допълни, че по време на пандемията е бил загубен личният контакт със студентите. „Това беше кошмарно време, 
което се надявам никога повече да не се върне“, каза Кирилов. 
 
√ За първи път Гърция връща предсрочно заеми по спасителна програма на еврозоната 
През април Атина се разплати и с МВФ, който ѝ отпусна 28 млрд. евро между 2010 и 2014  
Гърция ще изплати предварително заеми на стойност 2,7 млрд. евро, които дължи на страните от еврозоната по първата 
спасителна програма, която получи по време на десетилетната дългова криза, съобщиха представители на финансовото 
министерство пред Ройтерс. 
Гърция, която е най-задлъжнялата страна членка на еврозоната, излезе от третата си международна спасителна 
програма през 2018 г. и оттогава разчита единствено на облигационните пазари, за да покрива нуждите си от заеми. 
Това ще бъде първият път, в който страната изплаща дълг по спасителната програма на еврозоната предварително. Това 
е част от стратегията ѝ за възстановяване, тъй като иска да подобри устойчивостта на дълговете си. 
„Планираме да изплатим по-рано 2,7 млрд. евро заеми по първата спасителна програма за Гърция, дължими през 2023 
г.“, съобщава официалнен представител, пожелал да остане анонимен. Той допълва, че плащането ще бъде направено 
до края на годината. 
„По този начин ще подобрим профила на падежа на дълга ни и ще намалим нуждите си от заеми за следващата година в 
среда на растящи лихви“, отбеляза представителят. 
Еврозоната и Международният валутен фонд предоставиха заедно на страната над 260 млрд. евро по време на кризата, 
която започна в края на 2009 г., в замяна на строги мерки за икономии в Гърция. 
През април Атина се разплати с МВФ, който ѝ отпусна 28 млрд. евро между 2010 и 2014 г., две години преди крайния 
срок, и планира сходна стратегия със заемите по спасителната програма на еврозоната. 
Страните от зоната с единна валута предоставиха на Гърция 53 млрд. евро под формата на двустранни заеми по Гръцкия 
заемен механизъм (GLF) по време на първата спасителна програма с падеж до 2041 г. С планираното плащане Гърция ще 
изплати общо 8 млрд. евро, каза официалният представител. 
Разходите по обслужване на 10-годишния дълг на Гърция нараснаха над три пъти от началото на годината, отразявайки 
по-широкото повишаване на доходността по облигациите на еврозоната. 
Доходността по бенчмарковите 10-годишни облигации на Гърция достигна 4,17% в четвъртък. 
Гърция има кешов буфер от около 39 млрд. евро, който е достатъчен, за да покрие нуждите ѝ от заеми за най-малко две 
години, без да се налага да прибягва до международните облигационни пазари. 
Тя е взела заеми за около 7 млрд. евро от началото на тази година чрез нови продажби на облигации и преотваряне на 
съществуващи емисии. 
 
√ Голямото дългосрочно решение за инвеститорите ще бъде енергийно 
Климатичните промени и плановете за ограничаване на въглеродните емисии ще имат огромно въздействие върху 
портфейлите  
Ако 2022 г. е показала нещо, то е, че изобилието и цената на енергията са жизненоважни за здравето на световната 
икономика, пише за Financial Times финансовият журналист Филип Когън. 
Индустриалната революция от 18 век имаше много причини, но необходимото предварително условие беше замяната на 
човешката и животинската енергия с въглеродно гориво под формата на въглища. През 19 и 20 век световната икономика 
се трансформира чрез използването на петрол в транспорта и в други области, както и чрез овладяването на 
електричеството. 
В съвременната епоха възстановяването след 1945 г. в Европа и САЩ беше подпомогнато от четвърт век на евтин петрол. 
Изпадането в стагфлация в средата на 70-те години беше свързано с учетворяването на цените на петрола от ОПЕК през 
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1973 г., а възстановяването през 80-те съвпадна с нов спад в цената на суровия петрол. И накрая имаше допълнителен 
скок в цената на петрола преди финансовата криза от 2007-2009 г. 
Настоящата среда съчетава рязко увеличение на цените на енергията с ограничаване на предлагането под формата на 
намален износ на руски газ за Западна Европа. Ако това е ехо от 70-те години на миналия век, такова е и настоящата 
комбинация от скок на инфлацията и вяло икономическо представяне. 
Част от тази нестабилност е свързана с концентрацията на енергийни ресурси в границите на авторитарни и понякога 
враждебни територии - Русия и Близкия изток. Човек може да разглежда това като геополитическа странност - вариант на 
„ресурсното проклятие“. Ако дадена държава има енергийни резерви, това създава потенциал за диктаторски режим, 
който да заграби тези резерви и да се задържи на власт. 
Всичко това означава, че всеки опит за разглеждане на дългосрочните перспективи пред пазарите или икономиката 
трябва да има предвид вероятния курс на цените на енергията и естеството на нейното предлагане. Окуражително е, че 
историята показва, че в средносрочен план пиковете в цените на енергията посяват семената за обръщането си. Или 
търсенето се коригира (например потребителите преминаха към по-икономични автомобили след 70-те години), или 
производителите са вдъхновени от високите цени да намерят нови източници на доставки (като шистов нефт и газ). 
Но настоящата криза удари в момент, когато светът се опитва да се справи с различен проблем: изменението на климата. 
И много държави са си поставили амбициозни цели за намаляване на зависимостта си от изкопаемите горива до средата 
на века. Тази политика ще изисква забележителни промени в начина, по който светът организира своята икономика. 
В книгата си „Как наистина работи светът“ енергийният експерт Вацлав Смил посочва, че съвременното производство на 
храни зависи в голяма степен от изкопаемите горива, особено чрез азотните торове, които повишават добивите. В 
резултат на това светът премина от осигуряване на адекватна храна за около 890 милиона души през 1950 г. до 
предоставяне на такава за 7 милиарда души през 2019 г. 
Не би било възможно да се изхранят толкова много хора със селскостопански сектор, зависим от рециклирането на 
органични отпадъци. Преминаването от месни към вегетариански диети може да помогне малко. Но някои растения, 
като например домати, отглеждани в отопляеми оранжерии, имат много високи енергийни изисквания. 
Смил също така посочва огромното количество енергия, използвана за производството на пластмаси (от насъщно 
значение за здравеопазването и много други индустрии), както и на стомана и бетон, на които се гради 
инфраструктурата. Вятърните турбини могат да предложат алтернатива на изкопаемите горива като източник на енергия. 
Но техните основи са изградени от бетон, кулите и роторите са направени от стомана, а перките са произведени от 
смола. 
Всичко това може да обясни защо политиците с готовност дават обещания за намаляване на използването на изкопаеми 
горива към някаква далечна дата, като същевременно се бавят да прокарат практически мерки за незабавно намаляване 
на потреблението на изкопаеми горива. 
Дори желаещите правителства имат трудности да направят пробив по проблема. Въпреки обширната програма за 
производство на енергия от възобновяеми източници, Смил пише, че делът на изкопаемите горива в първичните 
енергийни доставки на Германия е намалял само от около 84 процента през 2020 г. до 78 процента днес. Дори след 
всички международни протоколи и срещи на високо равнище световното потребление на изкопаеми горива се е 
повишило с 45 процента през първите две десетилетия на 21 век, благодарение до голяма степен на икономическия 
растеж на Китай. 
Дори ако техническите предизвикателства на прехода към нови форми на енергия могат да бъдат преодолени, 
първоначалната капиталова инвестиция ще бъде огромна. А и има бурен дебат дали новите енергийни източници ще 
бъдат по-„ефективни“ (по отношение на енергийната възвръщаемост на инвестираната енергия) от старите. Накратко, 
икономическото въздействие на опита за преминаване към нетни нулеви въглеродни емисии може да бъде огромно. 
Инвеститорите не могат да си позволят да пренебрегнат този въпрос. Но те трябва да направят сложното изчисление 
дали правителствата ще се опитат да изпълнят своите цели за въглеродните емисии или ще отстъпят пред враждебно 
настроените избиратели. И ако правителствата загърбят обещанията си, инвеститорите трябва да пресметнат до каква 
степен щетите, причинени от климатичните промени (провал на реколтата, наводнения, спорове за оскъдните водни 
ресурси), ще навредят на икономическия растеж. Възприемането по подобаващ начин на енергийната реалност е 
голямото дългосрочно решение за инвеститорите. 
 
√ Еврокомисар Синкявичюс: Енергийната криза е потвърждение, че имаме нужда от Зелена сделка 
В краткосрочен план Европа трябва да има достатъчно капацитет, за да поддържа стабилни цени за 
потребителите, посочи той  
Проблемите с цените на горивата, които Европа изпитва във момента, се дължат на зависимостта от изкопаеми горива и 
по-конкретно природен газ. Целите на Зелената сделка няма да се променят и ще бъдат постигнати, тъй като настоящата 
криза ясно показва, че трябва да се освободим от зависимостта си от изкопаеми горива. Това коментира в предаването 
„Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria Виргиниюс Синкявичюс, комисар по въпросите на околната среда, океаните и 
рибарството. 
„Не бих казал, че Зелената сделка ще се промени, а напротив – имаме още едно потвърждение, че трябва да завършим 
тази сделка. Не само че 77% от емисиите ни идват от изкопаемите горива, а евтината енергия от Русия ни излезе скъпо, 
тъй като сега трябва да плащаме 12 до 15 пъти по-скъпо от цената, която беше подписана по договор“, отбеляза той. 
Еврокомисарят призна, че в краткосрочен план Европа трябва да има достатъчно капацитет, за да поддържа стабилни 
цени за потребителите, което означава използване на изкопаеми горива като въглища. „В краткосрочен план ще се 
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наложи да използваме въглища и други изкопаеми горива, за да осигурим стабилни цени за европейците, нямаме друг 
избор“, заяви той. 
Въпреки това Синкявичюс е оптимист по отношение на целите на Зелената сделка и тяхното изпълнение. „Увеличението 
на мащаба на ВЕИ сектора надминава всичките ни прогнози. Зелената сделка се простира от 2030  до 2050 г. и аз съм 
сигурен, че ще постигнем целите си“, категоричен е той. 
 
БТА 
 
√ Строителството на газовата връзка Гърция-България трябва да е готово до неделя, за да се пристъпи към даване на 
Акт 15, каза министър Шишков 
Очакваме строителната работа по интерконектора за пренос на природен газ на България с Гърция да бъде завършена до 
неделя и да се пристъпи към даване на Акт 15, каза пред журналисти днес министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Иван Шишков. По-рано днес той се срещна с всички участници в строителството на междусистемната 
газова връзка. 
Част от ангажиментите на строителя не са изпълнени. Днес имахме делови и донякъде остър разговор с него и той пое 
ангажимент до неделя работата да е свършена. В понеделник в 11:30 часа ще съм в Стара Загора и след това в Хасково за 
проверка на интерконектора. Ние се превърнахме във втори надзор на строежа на газовата връзка. Станахме активен 
участник в строежа с интелектуален продукт и освен това правим най-бързо всички съгласувания по проекта, каза 
Шишков. В нашата работа няма никаква политика, поне за мен, аз се чувствам много повече експерт, отколкото 
министър, посочи той. 
Утре в 10:00 часа строителите ще бъдат при областния управител в Кърджали, за да се види в кои общини има забележки 
към интерконектора.  
При проверката ни преди няколко дни имаше да се монтира един вентилатор в акумулаторно помещение в Хасково, като 
противопожарна мярка. Другата ни забележка беше, че противопожарен воден резервоар в Стара Загора не е бил пълен 
заради теч. Строителят е обещал да довърши резервоара и да го напълни с вода. В Хасково интензивно се прави 
вертикалната планировка и до неделя асфалтовият път до Хасково ще бъде готов, каза Шишков. 
 
√ Европейският социален фонд помогна да се подобри животът на много хора, посочи министър Лазар Лазаров  
Европейският социален фонд е инструмент, който ни помогна през изминалите години да окажем подкрепа и да 
подобрим живота на много хора. Това каза служебният вицепремиер и министър на труда и социалната политика Лазар 
Лазаров на заключителното събитие от кампанията #Първа работа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ в Сити 
Марк Арт Център, София. Кампанията се осъществява в Европейската година на младежта. 
Ще направим повече от същото и през следващите седем години, базирани на опита и на обратната връзка от 
заинтересованите страни и хора, с които работим, допълни Лазаров. Като приоритети той посочи пазара на труда, 
младежката заетост, социалното включване. Средствата по Програма „Развитие на човешките ресурси“ са два пъти 
повече спрямо предходния период. 
Ще осигурим повече възможности за стажове, професионална квалификация, обучение и ще подкрепим всеки, който 
желае да започне своята работа, допълни Лазаров. Той добави, че младежите, които работят в Министерството на труда 
и социалната политика, са избрани и поканени след стаж.  
Мярката "Започвам работа" е една от най-интересните ни схеми, която ще стартира скоро, каза Лазаров и уточни, че 
освен младежи, работа ще могат да започнат и други неактивни лица.  
Сред присъстващите бе и служебният заместник министър-председател по управление на европейските средства Атанас 
Пеканов. Той каза, че кампанията го е впечатлила, защото посланието отговаря на реалностите на живота.  
 
√ Неочаквано ниска инфлация в Китай през август заради слабия икономически растеж  
Равнището на инфлацията в Китай се е понижило неочаквано през август заради отслабналото търсене на фона на 
постоянните локдауни за ограничаване на разпространението на коронавируса в страната, предаде ДПА. 
Потребителските цени са нараснали с 2,5 на сто спрямо предходната година, съобщи днес статистическата служба. 
Производствените цени също са се повишили, но само с 2,3 на сто, въпреки че експертите прогнозираха по-рязко 
увеличение. 
Данните свидетелстват за по-ниското потребителско доверие и отварят вратата за по-нататъшно смекчаване на 
паричната политика. Китайската народна банка вече намали лихвите, за да стимулира икономиката, която страдаше от 
съчетанието между настойчивата политика на Пекин за нулев КОВИД-19 и кризата с недвижимите имоти в страната. 
Правителството в Пекин постави цел за растеж от 5,5 на сто, но експертите смятат, че страната може да очаква равнище 
на растеж от около 3,5 на сто.  
 
Мениджър 
 
√ Пеканов: Служебният кабинет ще предложи 11 законопроекта за реформи в правосъдието 
Служебният кабинет ще предложи 11 законопроекта за реформи в правосъдието. Това обясни в ефира на Нова 
телевизия вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов, който даде информация за парите, 
които България очаква по Плана за възстановяване и устойчивост.  

https://nova.bg/news/view/2022/09/09/382224/%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2022/09/09/382224/%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/
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Пеканов призова следващият парламент възможно най-бързо да приеме реформите, които Европа настоява да 
направим.  
"Двете най-проблемни теми са енергетиката и върховенството на закона. Заложихме промени и сега те трябва да бъдат 
изпълнени. За да получим парите, са необходими мерки в сферата на съдебната реформа. Следващата седмица ще бъдат 
представени предложенията на служебния кабинет в тази сфера - общо 11 законопроекта", обясни Пеканов. 
Той съобщи още, че страната ни ще получи най-малко 500 млн. евро като финансиране от Брюксел заради енергийната 
криза. 
"В момента готвим документацията, с която да поискаме 130 млн. евро от фонд "Солидарност", за да подпомогнем 
възстановяването на наводнените места в Карловско. Средствата ще могат да се използват за възстановяване на 
инфраструктурата и домовете на хората. Регионалното министерство работи усилено по изготвянето на искането за тези 
средства", каза още вицепремирът. 
 
√ Един от трима българи все още няма банкова сметка 
Ефектите от пандемията, както и подобряването на дигиталните услуги на финансовите и държавни институции са довели 
до ръст на плащанията от разстояние през 2022 г. За първите шест месеца на годината обемът им е достигнал 43.6%, 
спрямо същия период на 2021 г., показва справка на Paysera България. Най-сериозно присъствие имат международни, 
междуфирмени и бюджетни разплащания, следвани от преводи на трудови възнаграждения и такси за обучения. Смята 
се, че увеличението на безкасовите плащания допринасят за по-добрата отчетност и растежа на бизнеса. 
Онлайн плащането на данъци и осигурителни вноски също е във възход, отчетоха и от Националната агенция по 
приходите. От началото на годината през т.нар. виртуален ПОС (е-услугата на НАП), за плащане с карти без такси са 
преведени близо 310  млн. лева, а от създаването на услугата през 2019 г. до сега са извършени повече от 1.7 милиона 
трансакции за над 710 млн. лева. Най-голямата община в България – Столичната, пък отчете все по-сериозно намаляване 
на плащанията на местни данъци и такси на каса. 
За да стимулират дигитализирането на паричните потоци през последните две години банките предприеха редица 
стъпки за подобряване на дигиталните си портфейли. Но и увеличиха многократно междубанковите преводи на каса. 
От друга страна България е сред водещи държави в ЕС по броя на плащанията в кеш -  63% от трансакциите продължават 
да са с пари в брой, съобщи Световната банка в своя годишен доклад Global Findex, цитирана от Euronet. Един от трима 
българи все още няма и не поддържа банкова сметка, което е показател за зависимостта им от парите в брой. 
Тези нови данни дават повод на екипа 
 
√ Цените на петрола вървят към втори седмичен спад  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък, докато инвеститорите анализираха заплахата на Русия да 
спре износа на петрол и газ за някои купувачи, които обмислят таван на цените, пише Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,37 долара, или 0,42%, до 89,52 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,24 долара, или 0,29%, до 83,78 долара за барел. 
Въпреки това и двата сорта са се насочили към втори пореден седмичен спад, тъй като агресивното повишаване на 
лихвите на централните банки и ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19 в Китай натежаха върху 
търсенето. 
„Мисля, че спадът на цените на петрола може да бъде поставен на пауза поради възстановяването на нагласите в полза 
на рисковите инвестиции“, коментира анализаторът на CMC Markets Тина Тенг, като добави, че по-слабият долар и 
спадът в доходността на облигациите са представили подкрепа на рискови активи. 
„Фундаментално рязкото намаляване на количеството на запасите от суров петрол в САЩ в стратегическия петролен 
резерв (SPR) предполага, че недостатъчното предлагане все още е преобладаващ проблем на физическите петролни 
пазари, въпреки че страховете от рецесия може да продължат да натежават“, добави Тенг. 
Седмичният спад на цените на петрола обаче е ограничен от дефицита на предлагането, изострен от на заплахата на  
Русия да намали петролните потоци към всяка страна, която въведе таван на цените на нейния суров петрол, както и 
малко намаление на добива от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК)  и по-слаби перспективи за 
ръста на производството на петрол в САЩ. 
Администрацията за енергийна информация на САЩ заяви в четвъртък, че очаква добивът на суров петрол в САЩ да 
нарасне с 540 хил. барела на ден до 11,79 милиона барела на ден през 2022 г., което е спад в сравнение с по-ранна 
прогноза за увеличение от 610 000 барела на ден. 
На пазара се отразява и затягането на мерките срещу коронавируса в Китай. Вчера град Чънду  удължи локдауна за 
повечето от своите над 21 милиона жители, докато милиони други в други части на Китай бяха призовани да не пътуват 
по време на предстоящите празници. 
„Търсенето в Китай е по-трудно за прогнозиране, но при предишните отваряния след локдаун се рязко връщане, а не 
постепенно нарастване на търсенето“, казаха анализатори на National Australia Bank. 
 
√ Световните лидери отдават почит на кралица Елизабет II 

Монарси, президенти, премиери и лидери по цял свят отдават почит на живота и службата на кралица Елизабет II.  Сред 
най-често използваните думи са „дълг“, „непоколебима“ и „постоянна“, но не бе пропуснато и чувството ѝ за хумор, 
както и ролята ѝ на майка и баба, пише The Guardian. 
Новата премиерка на Великобритания Лиз Тръс заяви, че "кралица Елизабет Втора беше скалата, върху която е построена 
съвременна Великобритания, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. 
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"Нашата страна е велика, защото тя я направи такава. Тя беше духът на Великобритания - и този дух ще бъде вечен", каза 
Тръс. Тя допълни, че "нейният живот на служба я направи обичана от нашия народ и по целия свят". 
Подалият преди няколко дни оставка като премиер на Великобритания Борис Джонсън коментира, че "това е най-
тъжният ден за нашата страна, защото тя имаше неповторимата сила да ни прави щастливи. Затова ние я обичахме. 
Затова скърбим за Елизабет Втора - най-дълго служилият и в много отношения най-добрият монарх в нашата история. 
Въпреки, че мъката все още заглушава гласовете ни, можем да изречем с увереност думите, които тази страна не е 
чувала от повече от седем десетилетия - Бог да пази Краля." 
Трима други бивши британски премиери - Тереза Мей, Джеймс Камерън и Тони Блеър - също изказаха съболезнования. 
Мей заяви, че "Нейно величество беше свидетел на невероятни промени, през които премина със спокойствие и 
постоянство. Тя беше нашият пример за устойчивост през цялата тази велика Елизабетинска ера." 
Камерън написа в Туитър, че "без значение колко подготвен може да бъде човек за този ден, няма думи, които да могат 
да опишат чувството на загуба, което изпитва нашия народ". 
Тони Блеър посочи, че кралица Елизабет Втора е обединила страната повече от всеки друг и е олицетворявала това, 
което кара хората да се гордеят, че са британци. 
Американският президент Джо Байдън и съпругата му Джил Байдън изказаха съболезнования за смъртта на британската 
кралица Елизабет Втора с думите, че "в един постоянно променящ се свят тя беше непоклатимо присъствие и източник на 
спокойствие и гордост за поколения британци, предаде Ройтерс. 
Нейният завет ще остави ярка диря в историята на Великобритания и света", заяви семейство Байдън. 
Канадският премиер Джъстин Трюдо отдаде почит на кралицата, като заяви, че "тя беше постоянно присъствие в нашия 
живот - и нейната служба на канадския народ завинаги ще остане важна част от историята на страната. Канадците ще 
запомнят мъдростта, състраданието и топлотата на Нейно Величество." 
Бившият президент на САЩ Барак Обама написа: "Мишел и аз сме щастливи, че познавахме Нейно величество и тя 
означаваше много за нас. Много пъти сме се възхищавали на топлината ѝ и на начина, по който предразполагаше хората, 
нейното настроение и очарование." 
Бившият американски президент Доналд Тръмп нарече покойната британска кралица Елизабет Втора "велика жена", 
която никога не е направила грешки, предаде Ройтерс.  
"Кой може да бъде по-велик, от това което тя постигна? И тя го правеше толкова дълго време, толкова добре и без да 
направи грешки", заяви Тръмп по повод кончината на 96-годишната Елизабет Втора. 
Руският президент Владимир Путин изказа съболезнования на Великобритания за "непрежалимата загуба" на кралица 
Елизабет Втора, която почина по-рано днес на 96-годишна възраст, предаде Ройтерс, като се позова на пресслужбата на 
Кремъл. 
В послание до новия британски монарх крал Чарлз Трети Путин заяви, че кралицата "заслужено имаше любовта и 
уважението на своите поданици, както и авторитет на световната сцена". "Желая ви кураж и смелост, изправен пред тази 
тежка и непрежалима загуба. Бих искал да предадете искрени съболезнования на кралското семейство и на целия народ 
на Великобритания", допълни Путин. 
„Кралицата обичаше Франция”, написа под снимка в Тwitter президентът на Франция Еманюел Макрон минути след 
обявяването на смъртта на кралицата. В последващо съобщение той отбеляза: „Нейно Величество кралица Елизабет II 
олицетворява приемствеността и единството на британската нация повече от 70 години. Помня я като приятелка на 
Франция, добросърдечна кралица, която е оставила траен отпечатък в своята страна и нейния век. Никой чужд суверен 
не се е изкачвал по стълбите на Елисейския дворец по-често от нея, която уважи Франция с шест държавни посещения и 
се срещна с всеки от нейните президенти. За нея френският не беше просто реликва от нормандското потекло, което се 
запази в толкова много обичаи, а интимен, ценен език. Кралицата на шестнадесетте кралства обичаше Франция, която 
отвърна на любовта й.” 
Президентът на Ирландия Майкъл Хигинс описа покойния монарх като „забележителен приятел на Ирландия“, докато 
поднасяше съболезнованията си на кралското семейство. „Нейно Величество служи на британския народ с изключително 
достойнство. Личният ѝ ангажимент към ролята ѝ и изключителното чувство за дълг бяха отличителните белези на 
периода ѝ като кралица, който ще заеме уникално място в британската история“, убеден е Хигинс, който отдаде почит на 
Елизабет II за „полагането на здрава основа за автентично и етично разбирателство между нашите страни“ и за отказа да 
„избяга от сенките на миналото“, когато посети страната през 2011 г. 
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен изтъкна, че „емпатията и способността на кралицата да се свързва с всяко 
следващо поколение, като същевременно остава вкоренена в традицията, която наистина има значение за нея, е пример 
за истинско лидерство“. 
Германският канцлер Олаф Шолц нарече покойната британска кралица Елизабет Втора "модел за подражание и 
вдъхновение за милиони хора, включително и в Германия", предаде ДПА. 
Нейната отдаденост "на германско-британските отношения след ужаса на Втората световна война" няма да бъде 
забравена, каза Шолц. 
Неговата предшественичка на канцлерския пост Ангела Меркел отдаде дължимото на "огромната важност" на личността 
на кралица Елизабет Втора. 
"С нейната смърт свършва една ера", каза Меркел. Тя подчерта "нейния морал, преданост и достойнство в продължение 
на седем десетилетия за Обединеното кралство, за Европа и за света". 
Испанският премиер Педро Санчес заяви, че поднася своите съболезнования на кралското семейство, правителството и 
народа на Великобритания и Общността на нациите, предаде БТА. Елизабет Втора "беше фигура от глобално значение, 
свидетел и автор на британската и европейската история", добави той. 
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Чешкият министър-председател Петър Фиала каза, че е "дълбоко натъжен от смъртта на Нейно Величество".  
"Десетилетия кралицата олицетворяваше всичко, което правеше Великобритания наистина велика, и тя ще липсва на 
Полша и целия свят", заяви полският президент Анджей Дуда. 
Вицепрезидентът на Обединените арабски емирства шейх Мохамед Бин Рашид Ал Мактум каза, че "се присъединява към 
целия свят в скръбта от кончината на Нейно Величество, (която е била) пример по целия свят за качествата на своята 
страна и народ". 
Кралят на Саудитска Арабия Салман ибн Абдулазиз ал Сауд и престолонаследникът принц Мохамед бин 
Салман изпратиха своите съболезнования. Нейно Величество е „модел за подражание за лидерство, което ще бъде 
увековечено в историята“. 
Джасинда Ардърн, премиерът на Нова Зеландия, заяви, че говори от името на целия народ на страната като изказва 
искрени съболезнования. "Спомням си при първата ни среща с кралицата нейните задълбочени знания за Нова 
Зеландия, за триумфите и предизвикателствата пред нас", каза тя. 
Индийският премиер Нарендра Моди говори за „запомнящите се среща” с монарха по време на две посещения в 
Обединеното кралство. „Никога няма да забравя нейната топлина и доброта. По време на една от срещите тя ми показа 
носната кърпичка, която Махатма Ганди ѝ подари на сватбата ѝ. Винаги ще ценя този жест“, написа той в Тwitter. 
Пакистанският министър-председател Шахбаз Шариф заяви, че е "дълбоко натъжен от смъртта на кралицата". 
Нана Акуфо-Адо, президентът на Гана, припомни, че "ганайският народ има много дълбоки спомени от двете визити на 
кралицата в страната и тя ще бъде запомнена с елегантността и удоволствието, с които изпълняваше своите 
задължения". 
Китайският президент Си Дзинпин изрази „искрени съчувствия на британското правителство и народа“ след смъртта на 
кралицата, добавяйки: „Нейната смърт е голяма загуба за британския народ“. 
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че е натъжен от новината за кончината на британската кралица 
Елизабет Втора, предаде Ройтерс. 
Той изпрати съболезнования на кралското семейство, народа и правителството на Великобритания. 
Папа Франциск заяви, че е искрено натъжен от смъртта на кралица Елизабет Втора, и изказа съболезнования на 
кралското семейство и на новия крал Чарлз Трети, предаде Ройтерс. 
"Присъединявам се към всички, които скърбят за загубата в молитва за вечен покой на кралицата. Искам да отдам почит 
на нейния живот и безгранична служба на Великобритания и Общността на нациите", написа главата на 
Римокатолическата църква в телеграма до крал Чарлз Трети. 
Монарси от цяла Европа също изказаха съболезнования за смъртта на британската кралица Елизабет Втора, предаде БТА. 
Испанският крал Фелипе Шести изпрати съболезнователна телеграма на британското кралско семейство, предадоха 
Ройтерс и Франс прес. 
"Всички вие сте в нашите сърца и мисли. Тя ще ни липсва много", пише испанският монарх. "Нейно Величество участва в 
написването на най-важните глави в историята на света през последните седемдесет години", се отбелязва в 
телеграмата. 
Кралското семейство на Норвегия и кралят на Швеция крал Карл Шестнайсети Густав изразиха своята почит към 
починалата британска кралица. 
Шведският крал напомни, че "тя имаше постоянно и надеждно присъствие не само във Великобритания, но и в целия 
свят. Тя винаги е била добър приятел на моето семейство и връзка с общата ни фамилна история." 
Кралят на Белгия Филип и съпругата му кралица Матилда също отдадоха почит на Елизабет Втора, съобщи АФП. 
Те я нарекоха "изключителен монарх, оставил огромна следа в историята с достойнство, смелост и отдаденост през 
целия период на своето управление". "Винаги ще помним нашите срещи", заяви белгийската кралска двойка. 
 
√ Авиотранспортът се е възстановил до 3/4 от предпандемичното ниво през юли  
Авиотранспортът се е възстановил през юли до три четвърти от равнището, отчетено през същия месец на 2019 г. преди 
да се разрази пандемията от коронавирус, която разби сектора. Световният трафик, изразен в приходи от пътнико-
километри (RPK), е достигнал 74,6 на сто от кредкризисното ниво, обяви Международната асоциация за въздушен 
транспорт (IATA), цитирана от Франс прес и БТА. 
Този резултат, получен в средата на ключовия летен сезон, свидетелства за ускорение спрямо юни, когато секторът си 
възвърна 70,8 на сто от приходите от пътнико-километри, регистрирани през 2019 година.  
Генералният директор на Международната асоциация за въздушен транспорт Уили Уолш прие със задоволство 
продължаващото "силно" възстановяване на сектора, отбелязвайки, че "някои пазари се доближават до 
предпандемичните си равнища". 
Най-добри показатели са отчетени при вътрешните линии с 86,9 на сто от от приходите от пътнико-километри от 2019 
г. през юли спрямо 81,4 на сто през юни благодарение на подема на трафика в Китай.  
Макар че международните маршрути остават назад с 67,9 на сто от равнището през 2019 г., и при тях е регистриран 
растеж спрямо юни (65 на сто). Те са блокирани най-вече от ситуацията в Азия, където някои страни все още не са 
отворили напълно границите си.  
Началото на лятото беше белязано в Европа и САЩ от множество закъснения, опашки и отмяна на полети заради 
недостиг на персонал. Секторът пострада и от стачки за увеличение на заплатите и по-добри условия на труд. 
IATA остава загрижена и за цените на керосина, които продължават да са много високи и да са "предизвикателство за 
авиокомпаниите", добавя Уили Уолш. 
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Секторът на въздушните товарни превози се е развил през юли до 3,5 на сто под нивото от 2019 г. заради спада в 
поръчките, отчитат от IATA.   
 
√ Повишения на борсите в Европа преди заседанието на ЕЦБ  
Европейските акции регистрираха предимно повишения в ранната търговия в четвъртък преди днешното заседание на 
Европейската централна банка, по време на което се очаква финансовата институция да обяви най-голямото повишение 
на лихвените си проценти в историята, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,37 пункта, или 0,09%, до 412,38. Бенчмаркът е на червено с 0,7% от 
началото на седмицата и се е запътил към седмичен спад. Цикличните сектори, сред които този на  суровинните 
компании (SXPP), банките (SX7P) и застрахователите (SXIP) напреднаха с 0,49%, 0,73% и 0,60%. 
Немският показател DAX не последва възходящата тенденция и се понижи с 27,28 пункта, или 0,21%, до 12 888,69 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна със 17,47 пункта, или 0,24%, до 7 255,3 пункта. Френският 
измерител CAC 40 се повиши с 21,85 пункта, или 0,36%, до 6 127,77 пункта. 
Пазарите тепърва предстои да видят с какъв размер ЕЦБ ще повиши основната си лихва, тъй като централната банка 
дебатира между увеличение от 50 базисни пункта и 75 базисни пункта. В момента очакванията са за по-голямо 
повишение, но прогнозата не е със 100-процентова сигурност. 
 „Има два лагера – лагерът за увеличение от 75 базисни пункта вярва, че ЕЦБ трябва да вдига лихвите сравнително по-
бързо, за да укроти растящата инфлация в еврозоната. Лагерът за увеличение от 50 базисни пункта твърди, че 
увеличението от 75 базисни пункта е твърде много за икономика, която е изправена пред рецесия на фона на влошаваща 
се енергийна криза“, каза Ипек Озкардеская, старши анализатор в Swissquote Bank. 
Доходността по облигациите в еврозоната се понижи, като тази по 10-годишните държавни ценни книжа на Германия 
падна с малко над 1 базисен пункт. 
Предвид рекордната инфлация и прекратяването на доставките на руски газ по тръбопровода „Северен поток-1“ за 
неопределено време, инвеститорите избягват рисковите активи. 
Акциите на европейските модни търговци на дребно H&M и собственикът на Zara – Inditex поевтиняха съответно с 1,62% 
и 2,01%, след като американския им аналог American Eagle Outfitters Inc разочарова инвеститорите с по-слаба от 
очакваното  печалбата за второто тримесечие 
„Честно казано, ако плащате повече за енергия, имате по-малко разполагаем доход, което по същество означава, че 
търговците на дребно вероятно ще имат по-малко приходи, защото потребителите имат по-малко пари“, каза Майкъл 
Хюсън, главен пазарен анализатор в CMC Markets UK , Лондон. 
Цената на книжата на Associated British Foods се понижи с 8,18%, след като компанията предупреди за по-ниска печалба 
през следващата година, тъй като нейният моден бизнес Primark се бори с нарастващите разходи и спад на търсенето 
заради инфлацията. 
Акциите на финландската компания за горски продукти Stora Ensо поскъпнаха с 0,71%, след като тя заяви, че се е 
съгласила да придобие нидерландската опаковъчна компания De Jong за 1,02 млрд. евро. 
Ръст в САЩ 
Водещите индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в сряда, докато Уолстрийт се опитва да се 
отърси от серията от три поредни седмични спада, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 435,98 пункта, или 1,4%, до 31 581,28 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 напредна със 71,68 пункта, или 1,83%, до 3 989,87 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 246,99 пункта, или 2,14%, до 11 791,9 пункта, слагайки край на 
серията от седем поредни сесии на червено. 
На пазара се отрази поевтиняването на петрола, като цената на еталона West Texas Intermediate падна до 81,94 долара – 
най-ниското ниво от януари. Британският паунд пък поевтиня спрямо щатския долар, достигайки най-ниското си равнище 
от 1985 г. след назначаването на Лиз Тръс за премиер на Обединеното кралство. 
Акциите се повишиха, след като заместник-председателят на Фед Лейл Брейнард потвърди, че централната банка ще 
направи каквото е необходимо, за да пребори инфлацията, като същевременно с това отбеляза рисковете от 
прекомерното затягане на паричната политика. 
„В някакъв момент от цикъла на затягане рисковете ще станат по-двустранни“, каза Брейнард. „Скоростта на цикъла на 
затягане и неговия глобален характер, както и несигурността около темпото, с което ефектите от по-строгите финансови 
условия си проправят път през съвкупното търсене, създават рискове, свързани с прекомерното затягане“, добави тя. 
Пазарите се надяваха, че Федералният резерв ще намали размера на увеличение на лихвите от септември, но в един 
момент от търговията оцениха на 86% вероятността за повишение с 0,75 процентни пункта на заседанието на централна 
банка този месец. 
В сряда Федералният резерв представи своята т.нар. Бежовата книга, която обобщава данните за текущите икономически 
услови в САЩ. От Нея стана ясно, че икономическата активност е слабо променена в много региони в САЩ и че 
перспективите за растеж остават слаби. 
Акциите изпитват трудности напоследък, тъй като доходността на държавните облигации се търгува около най-високите 
си нива от юни. Освен това септември исторически е най-трудният месец за пазара. Всички очи са насочени към нивото 
от 3900 на S&P 500. Някои очакват индекса да пада до още по-ниски дъна, докато други са оптимисти за възход в края на 
годината. 
Разнопосочна търговия в Азия 
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Фондовите пазари в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати в четвъртък, следвайки възхода на 
Уолстрийт. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа ръст от 634,98 пункта, или 2,31%, до 28 065,28 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 10,71 пункта, или 0,33%, до 3 235,59 пункта, докато 
Shenzhen Composite изтри 18,80 пункта от стойността си, или 0,89%, достигайки ниво от 2 104,39 пункта. Хонконгският 
показател Hang Seng се понижи със 189,68 пункта, или 1%, до 18 854,62 пункта. 
Южнокорейския бенчмарк Kospi напредна със 7,82 пункта, или 0,33%, до 2 384,28 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 се повиши със 119,4 пункта, или 1,77%, до 6 848,7 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 1,58 пункта, или 0,26%, до 609,04 пункта. BGBX40 се повиши с 0,29 пункта, или 0,21%, до 140,48 пункта. 
BGTR30 напредна с 1,02 пункта, или 0,14%, до 732,97 пункта.  BGREIT се понижи с 0,12 пункта, или 0,07%, до 182,57 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- В търсене на причините за бедствието в Карловско и поуките от наводнението в село Бисер. Гост:  бившият 
министър на околната среда и водите Емил Димитров; 

- След обхода на горите над Каравелово – какво показва проверката за наличие на незаконна сеч и как ще 
продължат; 

- Нов скандал в Държавната консолидационна компания – какви са обвиненията и има ли натиск? Гост: 
Изпълнителният директор на ДКК Венцислав Димитров; 

- За горивата, доставките и цените - какви са предизвикателствата пред автобусния бранш? Гост: Магдалена 
Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Според доклад на финансовата министърка: Държавата започва яко да пести, но не пипа данъците 
в. 24 часа  - Бензинът под 3 лв., дизелът няма да поскъпва до Нова година 
в. Телеграф  - 140 българи с частна авиация 
в. Телеграф  - ДАНС влезе в Булгаргаз и енергийното министерство 
в. Труд  - Доходите замразени за година  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - COVID дръпна България на дъното на ЕС по човешко развитие 
в. Телеграф - Президентът на срещата c Лукойл: Скъпите горива свиват потреблението 
в. Телеграф -  Едва свързваме двата края 
в. Труд - ЦИК открили 7 кандидати за депутати с двойно гражданство 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Миглена Темелкова ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП): Училите хибридни 
специалности много бързо ще стигнат 5-цифрени заплати 
в. Телеграф  - Археологът проф. Николай Овчаров: Приключваме по-рано на Перперикон заради липсата на пари 
в. Труд  - Проф. Антоанета Христова, политически психолог, пред "Труд": Социолозите не знаят на кой Господ да служат 
в. Сега - Шистовият газ е наистина опасен - за интересите на Русия 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - След потопа - желаещи много но помагащите реално са далеч по-малко 
в. Телеграф  - Четете - животоспасяващо е! 
в. Труд -  Спасението е в собствен ток и газ 
в. Сега - Съдбата на властта все още зависи от партиите от миманса 
в. Сега  - Коалиция "Газпром или как тече "превратът на зелените чорапи" 
в. Сега - Предизборната кампания спря атаката срещу Радев и правителството му 
 
√ Предстоящи събития в страната на 9 септември 
София. 

- От 9.45 пред КЕВР Мая Манолова и представители на Изправи се.БГ организират акция в кампанията "Не 
плащай" на формацията срещу високите сметки за парно, ток, вода, газ. 

- От 11.00 часа в САБ, в централен панел на български език, ще се проведе дискусия относно българският опит и 
трудностите пред българските жени. Специален гост на този панел ще бъде бившата евродепутатка Костадинка 
Кунева, която ще говори за трудовите права на работничките мигрантки в сферата на грижовния труд в плана на 
ЕС. 

- От 12.00 часа в пресклуба на БТА в град София, ще бъдат представени резултатите от социологическо проучване, 
изследвало нагласите на българите към бежанците, част от обособена позиция №2 по проект "Да опознаем 
другия“. 
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- От 14.00 часа в музей "Борис Христов“ ще се проведе VIII Международен фестивал за изпълнители  "SOFIA 
GRAND PRIX" 2022. Конкурс за инструменталисти в категориите: поп, джаз, фолклор и класика. 

- От 18.00 часа в Литературния кът на Алея на книгата, която се провежда тази седмица в София, ще бъде 
церемонията по награждаването в Деветия национален конкурс за любовна лирика "Горчиво вино“. Сред 
досегашните победители в конкурса са Ивелина Радионова, Петя Стефанова, Димитър Христов, Николай Дялков 
и др. През 2020 г. Голямата награда "Евтим Евтимов“ за цялостен принос към българската поезия бе присъдена 
на Маргарита Петкова. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа е насрочено заседание на ПК "Собственост и стопанство“ към Общински съвет – Варна. 
- От 11.30 часа в Големия салон на Щаба на Военноморските сили, ще бъде представен документалният филм 

"Десантът в Балчик“. 
- От 18.30 часа в Зала 2 на Арт Галерия Ларго във Варна ще се открие самостоятелна изложба – живопис, скулптура 

и дигитално изкуство на варненския художник Драго Дочев. Експозицията се нарича "Шкафът на имагинерното“ 
и представя както творби, изпълнени с класически техники, така и дигитални творби на автора, качени като NFT 
на различни световни платформи. 

*** 
Видин. 

- От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА във Видин. Пресконференция ще дадат представители на ПП "Има 
такъв народ". Те ще представят своята кандидат-депутатска листа в 5-и видински избирателен район за 
предстоящия вот на 2 октомври за 48 Народно събрание. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА във Видин, ще се проведе откриваща пресконференция по 
трансграничен проект, на която ще бъде обсъден потенциалът за младежки иновации, идеи и инициативи в 
секторите Околна среда, Технологии и Начин на живот на територията на трансграничния регион България – 
Сърбия. 

*** 
Карлово. 

- От 9.00 часа пред РУ – Карлово, вицепремиерът по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи 
Иван Демерджиев ще бъде отново в района на наводненията в Карловско. 

*** 
Хасково. 

- От 11.00 часа на бившата Авиобаза Узунджово организаторите на Международната военно - симулативна игра 
VIPER ще дадат брифинг, ще демонстрират оръжия, ще направят симулации на военна тактика и др. 

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

