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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Банкеръ 
 
√ Бизнесът обяви заданието: Пределна цена от 250 лева на мегаватчас 
„За септември има осигурени количества газ, но от октомври няма“ – това обяви Христо Алексиев – служебният министър 
на  транспорта, информационните технологии и съобщенията от Кризисния щаб по енергетиката по време на 
пресконференция в Министерския съвет. 
Решение трябва да се намери до края на август или най-късно до началото на септември, като преди това трябва да се 
решат други две приоритетни задачи - стабилизиране на „Булгаргаз“ и пускане на интерконектора с Гърция, добави 
Алексиев. 
Вчера от Кризисния щаб се срещнаха с представители на бизнеса, синдикатите и браншовите организации, за да обсъдят 
какво е заданието към тях и по-конкретно каква е пределната цена, при която бизнесът да може да работи нормално и да 
е конкурентоспособен. 
Газ, договорен на каквато и да е цена, на нас не ни върши работа. Това е категоричната позиция на бизнеса и на 
представителите на работодателските и браншовите организации, както и на синдикатите. Те са обявили, че за тях 
пределната цена е 250 лева на мегаватчас. 
Васил Велев от АИКБ посочи, че пазарът отказва да приеме настоящата цена на природния газ, прехвърлена  върху цената 
на произвежданите продукти. Бизнесът не може да работи на подобни нива. В Турция цената на мегават час е под 110 
лева, в Сърбия – 90 лева. Само за сравнение, парното в София и увеличението при него с 40% спрямо миналата зима са 
определени при 120 лева за мегаватчас. 
Августовската цена е близо 300 лева за мегаватчас и след прецизни сметки от АИКБ смятат, че и 200 лева за мегаватчас са 
постижими, но при реактивиране на договора за доставки от „Газпром Експорт“. Велев отново повтори, че 250 лева е 
пределна цена, над която трябва да се търсят възможности за компенсиране, така, както ще се търсят възможности за 
компенсиране на парното за битовите потребители при цени над 120 лева за мегаватчас. 
"Ние зададохме няколко пъти въпроса, и то по няколко начина, но получихме един и същи отговор - на всички търгове, 
които са проведени, цените, които са постигнати, въпреки че са тайни и конфиденциални, като се сравнят с другите тайни 
цени от договора с „Газпром Експорт“, са много по-високи" - обърна внимание Велев и продължи: 
"И за средноинтелигентния човек, който може да смята и разсъждава логично, отдавна е ясно, че няма как да получиш на 
пазар с инцидентни доставки по-добра цена от тази, заложена в дългосрочен договор. Ние нямаме алтернатива на 
„Газпром Експорт“ и бизнесът не може да си позволи да губи стотици милиони месечно. Става дума за около 180 млн. на 
месец, които ние не можем повече да плащаме", подчерта Васил Велев. 
Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“ бе категорична, че е крайно време геополитиката да бъде оставена настрана и държавата 
да гледа собствените си интереси. 
Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев посочи, че организациите, които представлява, не желаят 
да се стига до момента на компенсациите. 
Обобщавайки мненията на представителите на бизнеса и синдикатите, енергийният министър Росен Христов подчерта, че 
вече е неизбежно да не се преговаря с „Газпром Експорт“ за възобновяване на доставките на газ по сключения вече 
договор. 
"Но не си правете илюзията, че единственото, което трябва да направим в момента, е да изпратим имейл до нашите 
контрагенти и доставките ще тръгнат на супер ниска цена" - предупреди министър Росен Христов и посочи, че кабинетът 
„Петков“ е допринесъл за влошаването на отношенията с „Газпром" до степен, че тяхното възстановяване няма да бъде 
твърде лесно. 
Какво се случва с доставките на газ 
Министърът на енергетиката Росен Христов припомни новината от миналия петък, че е договорена доставката на единия 
от танкерите, оферирани от американската компания „Шиниър“. Основният проблем бил липсата на терминал, но след 
спешна среща с турската страна и представителите на Съединените щати, бил организиран един свободен слот за доставка 
на газ през октомври. 
Така един от корабите на „Шиниър“ ще бъде разтоварен в Турция. 
"За съжаление, въпреки че офертата за останалите танкери е атрактивна, ние няма да можем да се възползваме от тях, 
защото свободните слотове се търгуват от посредници, които ги предлагат на много неизгодни цени. Започваме преговори 
с Азербайджан за договаряне на допълнителни количества газ, отчитайки факта, че от 1 октомври и интерконекторът би 
трябвало да заработи" - посочи Христов. 
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Той обяви и че предстои тази седмица да получи потвърждение за начало на преговори с турски компании, които 
проявяват интерес да ни доставят тръбен газ. По отношение на Топлофикация "София", министърът на енергетиката 
посочи, че проблемът е финансов и организационен. Проведени са няколко срещи с общината и ще се сформира работна 
група от експерти, която ще работи за кардинално и пълно реструктуриране на дружеството. Там проблемът е не само в 
така наречения неизпълнен  социален ангажимент – т.е. много клиенти не си плащат сметките, а и в неефективната работа 
на Софийската топлофикация, свързана с  остарялото й оборудване. 
Министър Алексиев добави, че с работодателските организации са обсъдили възможностите за преминаване към 
алтернативни горива като например втечнения газ – LPG. За целта обаче държавата трябва да осигури необходимата 
инфраструктура и логистика, за да може втечненият газ да достигне до предприятията, склонни да преминат на LPG гориво. 
За целта в сряда ще има отделна среща. Алексиев припомни, че по регламент трябва да намалим потреблението на 
природен газ с 15%, тъй като кабинетът „Петков“ е пропуснал да кандидатства за дерогация. 
 
√ Примитивната идея за минималната заплата 
Правителството предлага 770 лв. единна ставка, работодателите искат тя да е по отрасли 
Служебното правителство предлага от новата година минималната заплата да се качи от сегашните 710 на 770 лева. 
Според служебния вицепремиер и социален министър Лазар Лазаров тя трябва да е равна на 50% от средната работна 
заплата за предходната година. Дали си е задавал министърът някога въпроса: откъде ще дойдат тези пари във фирмите 
или е готов да обрече на масов фалит де що има микро и дребен бизнес? И още: през коя година целокупното население 
може да очаква да влезе в Еврозоната, разчитайки на прилични доходи? Защото 385 евро е направо неприличен доход.  
Да изключим от сметката чиновниците - техните заплати подскачаха нагоре и когато целия народ се препъваше в Ковид 
кризата.  
Служебното правителство предлага от новата година минималната заплата да се качи на от сегашните 710 на 770 лева. 
Според служебния вицепремиер и социален министър Лазар Лазаров тя трябва да е равна на 50% от средната работна 
заплата за предходната година. 
Председателят на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира за 
„БАНКЕРЪ” темата така: 
„Тази методика е абсолютно погрешна. Минималната работна заплата трябва да се договаря по отрасли между 
работодателските и синдикалните организации. Само този начин е справедлив и гарантира реално увеличение. Такъв 
е опитът на Италия, Швеция и други страни, в които МРЗ е с около 60% по-висока от останалите страни в Европа”.   
Попитахме го къде остава ролята на правителството тогава, а той каза:  
"То трябва да бъде само в ролята на координатор".  
Велев добави, че се допуска и друга грешка - средната работна заплата се взема от статистиката, където е в брутно 
изражение, а минималната заплата се взема като основна без добавките за клас прослужено време, който е отживелица 
и България може би е една от последните страни в света с подобна надбавка. Съпоставянето на брутна средна заплата с 
основна минимална е дълбоко погрешно, заключи той. 
„БАНКЕРЪ” направи една примерна сметка, за да докаже несъстоятелността на правителствената идея, за която говори и 
Велев. Според най-новите данни на НСИ  
средната месечна работна заплата за юни в телекомуникациите е 4216 лв., 
а на другия полюс е хотелиерството и ресторантьорството със средно 1058 лв. на месец. За да получим средната за страната 
работна заплата трябва да ги съберем и да ги разделим на две. Получава се 3137 лева. По правителствената формула 
месечната минимална работна заплата трябва да е 1568 лева. Т.е. при при минимална работна заплата от 1568 лв. в 
хотелиерството ще получават средна заплата от 1058 лв., което е пълен нонсенс. 
Идеята за 770-780 лв. минимална работна заплата вече бе обсъждана и по времето на предишния социален министър 
Георги Гьоков, но според работодателите е прибързана. От най-голямата работодателска организация посочиха, че това е 
формула „в примитивен вид“ и изразяват своите резерви към нея. Според тях високодоходните групи оказват значително 
влияние върху средната работна заплата. 
„Не сме променили позицията си и на йота” заяви още Велев. 
Увеличението на минималната работна заплата за следваща година е неизбежно, като то трябва да бъде по-голямо от 
досегашните 50-60 лв., за да компенсира инфлацията, смята икономистът Петър Ганев. Той изрази убеждението си, че 
сегашните социални мерки са широки и се разпиляват, затова не стигат до най-бедните. 
Към 1 юли 2022 г. нивата на минимално заплащане варират в широк диапазон сред страни членки на Европейския съюз. 
Разликата между  
най-високата минимална заплата, регистрирана в Люксембург (2313 евро), и най-ниската - в България (363 евро) 
възлиза на 6.4 пъти. Това сочат най-новите данни на Евростат. 
Средният годишен темп на растеж на минималните възнаграждения между януари 2012 г. и януари 2022 г. е най-висок в 
Румъния (+12,6 на сто), следвана от Литва (+12,1 на сто) и България (+9,4 на сто). 
Националните минимални ставки на работни заплати, отчитани по методологията на Евростат в края на съответното 
полугодие, се представят като месечни показатели за брутни доходи, т.е. преди приспадане на данъци върху дохода и 
социалноосигурителни вноски, дължими от служителя. Но тези удръжки също варират в различните държави. 
Поради тези разлики и с цел по-приложимо сравнение, статистиката взема предвид и минималните заплати на страните 
от ЕС, изразени в паритети на покупателната способност (ППС) към разходите за крайно потребление на домакинствата. 
Той изразява колко валутни единици струва определено количество стоки и услуги в различните страни и елиминира 
ефекта от разликите в ценовите нива между страните, създадени от колебания в обменните курсове на валутите им. 
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Тази корекция намалява разликите между страните, като сравнява стандартите на покупателната способност (СПС). При 
сравнение на минималните работни заплати, изразени в ППС, страната, отчела най-ниски нива на показателя е Латвия - 
630 евро. България заема второто място сред държавите с най-ниска минимална заплата, изразена в ППС, с 653 евро. 
Люксембург остава с най-висок показател (1747 евро). 
Губещи за периода от 2020-а година досега са онези, които работят за себе си, каза Красен Станчев, основател на Института 
за пазарна икономика. 
Пенсионерите миналата година имат увеличение на доходите от 12%, докато средно за страната увеличението на доходите 
от заплати е малко под 10% - между 8 и 9 процента. И тук се слагат и държавните служители. Фактически губещи за периода 
от 2020-а година досега са онези, които работят за себе си, а не на държавна работа. 
България за последните, да речем, 20 години има успех в намаляването на процента бедни. Онова, което се мери и се 
казва като национална линия на бедността, се променя всяка година или почти всяка. 
В средата на 90-те години бедните са 40% от населението. В периода 2020, 2021 и 2022 г., тези бедни – крайнобедните в 
България през 2020 г. са някъде около 1.5%, през 2021 г. са 0.85 % от населението. В САЩ те са 1.6%, заключава Станчев. 
 
Евроком 
 
√ Велев, АИКБ: Трябва да се подновят доставките по договора с "Газпром" 
По думите му нямаме алтернатива 
Кризисният щаб по енергетиката проведе първото си заседание вчера. Щабът се ръководи от вицепремиера по 
икономическите политики Христо Алексиев. В него участват представители на държавната агенция "Национална 
сигурност", на енергийния регулатор, на работодателите и синдикатите, както и министърът на енергетиката. 
Христо Алексиев, вицепремиер по икономическите политики, започна пресконференцията. Той отчете, че проблемите, 
натрупани в сектора, са много. Алексиев информира, че първата задача, с която са се заели от щаба, е интерконекторът с 
Гърция. 
"Мобилизирана е цялата държава. Изгубено е доста време, през което нищо не е правено реално. Второто нещо беше 
стабилизирането на "Булгаргаз". Оттук натам трябва да работим по задачата да осигурим необходимите количества газ за 
населението и бизнеса на поносими цени", посочи Алексиев. 
Той припомни, че за септември имало договорени количества газ, но такива няма за следващите месеци. 
"От октомври бизнесът тряба да има свобода да планира и да бъде конкурентно способен", отчете той. 
Енергийният министър Росен Христов даде ретроспекция на това какво са заварили на 3 август. 
"Количества газ бяха осигурени частично за септември и недостатъчно за октомври. Това ни принуди да работим в супер 
спешен порядък. "Булгаргаз" беше оставен в изключително тежко състояние, с огромна дупка в ликвидността. Дружеството 
не можеше да се разплаща за доставките за газ дори и когато намерим такъв. Интерконекторът е критичен за доставките 
на газ, бил е оставен без надзор. Акумулирани са редица проблеми както със строителството, така и с документите. Почти 
никакъв контрол не е бил осъществяван. Там заварихме пълен хаос и ръководство, което не съдействаше по никакъв начин 
за решаването на проблема", каза Христов.  
Васил Велев от АИКБ каза, че днешната цена на природния газ, при опит да бъде прехвърлена, пазарът отказа да я приеме. 
"Ние не можем да работим на тези нива", отчете той. 
"В Сърбия е 90 лв., в Турция - 110 лв., скоба към парното в София, неговите 40% в плюс са определени спрямо 120 лв. за 
мегаватчас. Цената за август е 300 лв. за мегаватчас. Смятаме, че 200 лв. е допустима цена, а над 250 лв., ще трябва да се 
търсят начини за компенсиране. Смятаме, е че за мегаватчас от 200 лв., е достижима“, каза още Събев. 
Той призова и да се подновят доставките по договора с "Газпром". И обясни, че и сега, при последните търгове, цената на 
"Газпром" била пет-шест пъти по-ниска от текушата спот цена. "Ние нямаме алтернатива, разликата се измерва в стотици 
милиони левове месечно“, подчерта Велев. 
Велев съобщи още, че днес са били обсъдени и цените на електрическата енергия, а бизнесът ще се противопостави 
сериозно, ако държавата отмени субсидията, която той получава за тока над 250 лв.  
Христо Алексиев заяви още, че ще бъде предоговорена клаузата за бизнеса с "Булгаргаз" "Вземи или плати", която също 
бъркала сериозно в джоба му. 
 
Факти 
 
√ Васил Велев: Трябва да се подновят доставките по договора с "Газпром" 
Кризисният щаб по енергетиката проведе първото си заседание вчера. Щабът се ръководи от вицепремиера по 
икономическите политики Христо Алексиев. В него участват представители на държавната агенция "Национална 
сигурност", на енергийния регулатор, на работодателите и синдикатите, както и министърът на енергетиката. 
Васил Велев от АИКБ каза, че днешната цена на природния газ, при опит да бъде прехвърлена, пазарът отказа да я приеме. 
"Ние не можем да работим на тези нива", отчете той. 
"В Сърбия е 90 лв., в Турция - 110 лв., скоба към парното в София, неговите 40% в плюс са определени спрямо 120 лв. за 
мегаватчас. Цената за август е 300 лв. за мегаватчас. Смятаме, че 200 лв. е допустима цена, а над 250 лв., ще трябва да се 
търсят начини за компенсиране. Смятаме, е че за мегаватчас от 200 лв., е достижима“, каза още Велев. 
Той призова и да се подновят доставките по договора с "Газпром". И обясни, че и сега, при последните търгове, цената на 
"Газпром" била пет-шест пъти по-ниска от текушата спот цена. "Ние нямаме алтернатива, разликата се измерва в стотици 
милиони левове месечно“, подчерта Велев. 
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Велев съобщи още, че днес са били обсъдени и цените на електрическата енергия, а бизнесът ще се противопостави 
сериозно, ако държавата отмени субсидията, която той получава за тока над 250 лв. 
 
Днес+ 
 
√ Васил Велев: Бизнесът не може да работи на тези цени на природния газ 
Васил Велев от АИКБ подчерта, че пазарът отказва да приеме днешната цена на природния газ. "Ние не можем да работим 
на тези нива. Цената за август е 300 лв. за мегаватчас. Смятаме, че 200 лв. е допустима цена, а над 250 лв., ще трябва да се 
търсят начини за компенсиране”, заяви той. 
Велев съобщи още, че днес са били обсъдени и цените на електрическата енергия, а бизнесът ще се противопостави 
сериозно, ако държавата отмени субсидията, която той получава за тока над 250 лв.  
Христо Алексиев подчерта, че ще бъде предоговорена клаузата за бизнеса с "Булгаргаз" "Вземи или плати", която също 
бъркала сериозно в джоба му. Той бе категоричен, че трябва да направим така, че икономиката да работи по нормален 
начин. 
Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" изрази възмущението си, че досега решенията били взимани без участието на 
синдикатите. 
Тя бе категорична, че бизнесът категорично е заявил, че цени на газа над 250 лв. за мегаватчас ще означават, че 
предприятията ще затворят,  а по този начин хиляди работници ще останат на улицата безработни. 
 
Тribune.bg 
 
√ Васил Велев: Бизнесът не може да работи на тези цени на природния газ 
Васил Велев от АИКБ подчерта, че пазарът отказва да приеме днешната цена на природния газ. "Ние не можем да работим 
на тези нива. Цената за август е 300 лв. за мегаватчас. Смятаме, че 200 лв. е допустима цена, а над 250 лв., ще трябва да се 
търсят начини за компенсиране”, заяви той. 
Велев съобщи още, че днес са били обсъдени и цените на електрическата енергия, а бизнесът ще се противопостави 
сериозно, ако държавата отмени субсидията, която той получава за тока над 250 лв.  
Христо Алексиев подчерта, че ще бъде предоговорена клаузата за бизнеса с "Булгаргаз" "Вземи или плати", която също 
бъркала сериозно в джоба му. Той бе категоричен, че трябва да направим така, че икономиката да работи по нормален 
начин. 
Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" изрази възмущението си, че досега решенията били взимани без участието на 
синдикатите. 
Тя бе категорична, че бизнесът категорично е заявил, че цени на газа над 250 лв. за мегаватчас ще означават, че 
предприятията ще затворят,  а по този начин хиляди работници ще останат на улицата безработни. 
 
Новини.бг 
 
√ Бизнес и синдикати: Настояваме за доставки на газ на най-ниска цена, нямаме алтернатива на "Газпром" 
Цена от 200 лева на мегават/час за газа е поносима цена. Цена от 250 лева на мегават/час е вече предела, от който трябва 
да се търсят компенсации, така както ще се търсят компенсации за битовите потребители над 120 лева за мегават/час. Това 
обаче ще стане при условие и то е реактивиране на договора с "Газпром". 
Това заяви на брифинг след заседанието на Кризисния щаб по енергетика председателят на АИКБ Васил Велев.  
"Нямаме алтернатива на договора с "Газпром" по отношение на цената. Ние не приемаме да плащаме по 180 млн. 
лева. Можем да спестяваме по 180 млн. лева на месец, ако имаме доставки от "Газпром". Приблизително толкова може 
да се икономиса и от азерския газ, ако интерконекторът наистина заработи от 1 октомври", добави той.  
Думата взе и Ваня Григорова от КТ "Подкрепа". "Днес чухме от бизнеса, че при цена над 250 лева за мегават/час за газа 
означава затваряне на предприятия. Това пряко касае нас - синдикатите. Разбрахме също, че дори и за компенсациите за 
бизнеса трудно могат да се намерят средства. Ако разширим и обхвата на хората, които имат целева нужда от енергийни 
помощи, то ще е почти невъзможно да се осигурят пари и хората ще стоят на студено зимата. Настояваме да се гарантират 
доставките на газ на най-ниска цена. Ясно е, че всички други доставки, извън "Газпром", са с по-висока цена. Нека да 
оставим геополитиката и да си гледаме интересите на държавата. Нямаме алтернатива на "Газпром". Относно тока 
настояваме "Европейската комисия" да промени директивата си и да имаме право да не изнасяме ток, за да гарантираме 
енергийната си сигурност", категорична бе тя.   
"Искам много ясно да стане на всички, че ние не искаме да се стигаме до момент за компенсации", обяви от своя 
страна председателят на Българската стопанска камара Добрин Митрев. "Вариантът да сме стабилна държава е да имаме 
гарантирани доставки на газ на достъпна цена. Ако цената е достъпна, при палитрата, която имаме, при действащ договор 
с "Газпром", няма да се налага да се взима от средствата на всички български данъкоплатци, за да се компенсира високата 
цена на газа, защото Европа средства няма да ни даде. Говорим за геополитика, но ние не можем да се преместим като 
държава, нито на Запад, нито на Изток, нито на Север, нито на Юг. Ние сме тук и това е нашето място. Това, че много пъти 
сме били между шамарите на Изтока и Запада не ни е помогнало да сме богата и преуспяваща държава. Това е причината 
да си гледаме нашият национален и стратегически интерес. А той е - да си доставяме газ на най-ниска цена. Ако този газ е 
от "Газпром", нека го доставяме. Тогава няма да приказваме за компенсации, а ще приказваме за икономически растеж и 
повишаване на доходите", добави той.  
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Епицентър 
 
√ Бизнес и синдикати: Настояваме за доставки на газ на най-ниска цена, няма алтернатива на "Газпром" 
"Можем да спестяваме по 180 млн. лева на месец, ако имаме доставки от "Газпром". Приблизително толкова може 
да се икономиса и от азерския газ, ако интерконекторът наистина заработи от 1 октомври", заяви Васил Велев, 
председател на АИКБ 
Цена от 200 лева на мегават/час за газа е поносима цена. Цена от 250 лева на мегават/час е вече предела, от който трябва 
да се търсят компенсации, така както ще се търсят компенсации за битовите потребители над 120 лева за мегават/час. Това 
обаче ще стане при условие и то е реактивиране на договора с "Газпром". 
Това заяви на брифинг след заседанието на Кризисния щаб по енергетика председателят на АИКБ Васил Велев, цитиран от 
Новини.бг. 
"Нямаме алтернатива на договора с "Газпром" по отношение на цената. Ние не приемаме да плащаме по 180 млн. лева. 
Можем да спестяваме по 180 млн. лева на месец, ако имаме доставки от "Газпром". Приблизително толкова може да се 
икономиса и от азерския газ, ако интерконекторът наистина заработи от 1 октомври", добави той. 
Темата коментира и Ваня Григорова от КТ "Подкрепа". 
"Днес чухме от бизнеса, че при цена над 250 лева за мегават/час за газа означава затваряне на предприятия. Това пряко 
касае нас - синдикатите. Разбрахме също, че дори и за компенсациите за бизнеса трудно могат да се намерят средства. 
Ако разширим и обхвата на хората, които имат целева нужда от енергийни помощи, то ще е почти невъзможно да се 
осигурят пари и хората ще стоят на студено зимата. Настояваме да се гарантират доставките на газ на най-ниска цена. Ясно 
е, че всички други доставки, извън "Газпром", са с по-висока цена. Нека да оставим геополитиката и да си гледаме 
интересите на държавата. Нямаме алтернатива на "Газпром". Относно тока настояваме Европейската комисия да промени 
директивата си и да имаме право да не изнасяме ток, за да гарантираме нергийната си сигурност", категорична бе тя. 
"Искам много ясно да стане на всички, че ние не искаме да се стигаме до момент за компенсации", обяви от своя страна 
председателят на Българската стопанска камара Добрин Митрев. "Вариантът да сме стабилна държава е да имаме 
гарантирани доставки на газ на достъпна цена. Ако цената е достъпна, при палитрата, която имаме, при действащ договор 
с "Газпром", няма да се налага да се взима от средствата на всички български данъкоплатци, за да се компенсира високата 
цена на газа, защото Европа средства няма да ни даде." 
"Говорим за геополитика, но ние не можам да се преместим като държава, нито на Запад, нито на Изток, нито на Север, 
нито на Юг. Ние сме тук и това е нашето място. Това, че много пъти сме били между шамарите на Изтока и Запада не ни е 
помогнало да сме богата и преуспяваща държава. Това е причината да си гледаме нашият национален и стратегически 
интерес. А той е - да си доставяме газ на най-ниска цена. Ако този газ е от "Газпром", нека го доставяме. Тогава няма да 
приказваме за компенсации, а ще приказваме за икономически растеж и повишаване на доходите", добави Добрин 
Митрев. 
 
Труд 
 
√ Енергийният министър Росен Христов: Започваме преговори с Азербайджан за допълнителни количества газ 
Турски компании проявяват интерес за доставки на тръбен газ в България 
„Газпром експорт“ става абсолютно валидна опция 
Започваме преговори с Азербайджан за договаряне на допълнителни количества газ. Това заяви на брифинг в 
Министерският съвет служебният министър на енергетиката Росен Христов, след заседание на Кризисния щаб в 
енергетиката.  
„Тези преговори ще бъдат изключително важни и надявам се през следващите седмици да постигнем успех в това 
направление. Има индикации от турски компании, че проявяват интерес за доставки на тръбен газ в България. Очаквам 
тази седмица потвърждение и веднага започваме преговори с тези компании“, посочи Христов.  
Служебният министър на енергетиката потвърди, че само един от танкерите с втечнен газ ще бъде доставен на страната 
ни, като той ще бъде разтоварен в Турция, за което вече има и осигурен слот.  
„Газ, на каквото и да е цена, има в изобилие. Ежедневно получаваме заявки от всевъзможни компании, които са готови да 
ни доставят газ, но цената е такава, че предприятията биха затворили, а битовите потребители биха спрели да консумират. 
Фокусът е върху системни доставки на оптимална цена“, посочи още министър Росен Христов.  
"Никога не съм казвал, че „Газпром“ не е в листата с компаниите, с които искаме да преговаряме. Напротив, винаги съм 
твърдял, че те са една от опциите", заяви още Росен Христов. 
„Нещата с тях ще бъдат подновени при необходимост. След като миналата седмица успяхме да осигурим доставката само 
на един танкер, а днес бизнесът беше абсолютно категоричен, че ценовите нива са неприемливи, „Газпром експорт“ става 
абсолютно валидна опция, с която започваме да преговаряме. Аз никога не съм ги изхвърлял от списъка. По всички 
възможни варианти ние сме подготвили стратегия, така че, когато се наложи, да започнем веднага преговори“, коментира 
министър Христов.  
Той обяви, че новосъздадена работна група от експерти ще търси решение за „Топлофикация София“, за да намери вариант 
за инвестиции и модернизация на оборудването на дружеството.  
На заседанието на щаба присъстваха още браншови, синдикални и работодателски организации, които предоставиха 
своите становища по темата. 
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Председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев обяви, че 250 лв. 
на мегаватчас ще бъде пределна цена на газа, над която трябва да бъдат търсени възможности за компенсиране на 
бизнеса.  
Нямаме алтернатива на договора с „Газпром експорт“ в ценово отношение, смята той. 
Ваня Григорова от Конфедерацията на труда „Подкрепа“ припомни, че България е с най-високите нива на енергийна 
бедност в целия Европейски съюз. Настояваме да се гарантира доставка на възможно най-евтиния газ, призова тя. Според 
Ваня Григорова България трябва да настоява пред Европейската комисия да има право да ограничи износа си на ток.  
 
√ Отново опряхме до „Газпром“ 
Бизнесът: Губим по 180 млн. лв. на месец от скъп газ 
200 лв. за MWh е постижима цена с “Газпром Експорт”, каза Васил Велев 
Има доставки само до септември 
Газ от правителството на Кирил Петков е осигурен само за септември, а служебният кабинет търси начини за спешни 
преговори с “Газпром Експорт” и Азербайджан. Това съобщи след заседание на кризисния щаб за газа в Министерския 
съвет вицепремиерът по енергийните въпроси Христо Алексиев. 
“Нямаме алтернатива на договора с “Газпром Експорт” в ценово отношение и при реактивиране на отношенията 
постижимата цена на бизнеса е 200 лв. за MWh”, заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев. И предупреди, че предприятията не могат да работят без компенсации при сегашните цени 
на газа от близо 300 лв. за MWh, а месечно страната ни губи по 180 млн. лева заради високите цени от пазарните оферти. 
Можем да икономисаме по 180 млн. лева от доставки от “Газпром Експорт” по договора ни или при завършването на 
интерконектора с Гърция, посочи още Васил Велев. 
От своя страна председателят на БСК Добри Митрев предупреди, че ако компенсациите за високите цени на енергията 
продължат, държавата ще се изправи пред варианта за увеличение на данъците, защото средствата по това перо идват от 
бюджета. 
“75 от българските общини са на 100 процента газифицирани и напълно зависими от цената на газа”, каза от своя страна и 
Ваня Григорова от КТ “Подкрепа”. 
Енергийният министър Росен Христов коментира, че заради провежданата агресивна политика на Кирил Петков спрямо 
дипломатите от Руската федерация, преговорите с възобновяването на руските доставки няма да са леки: “Ситуацията с 
“Газпром Експорт” не е розова, отношенията са много нагнетени, заради всичко направено до момента. Не си мислете, че 
трябва да звъннем един телефон. Необходима е голяма политическа подкрепа”. 
“Газпром Експорт” става абсолютно валидна опция за преговори. Надявам се колегите от “Газпром” да бъдат 
дипломатични, имаме очаквания, нещо за 250/300 лв. за MWh”, каза още Росен Христов. По думите му служебното 
правителство ще работи и за увеличение на доставките на газ от Азербайджан с до 50 процента. “Булгаргаз” е с ликвидна 
дупка от стотици милиони левове, а служебните министри са заварили и пълен хаос с интерконектора с Гърция. 
 
Investor.bg 
 
√ Служебният кабинет се фокусира върху намирането на газ на оптимална цена 
Офертата на Cheniere е била "ценово атрактивна", но без налични слотове за разтоварване властите са я отказали 
Кризисният енергиен щаб е обсъдил с представителите на бизнеса каква е пределната цена, която могат да си позволят за 
природния газ, стана ясно от брифинг на новосформираната институция. Ръководителят ѝ - служебният вицепремиер и 
министър на транспорта Христо Алексиев, коментира, че до началото на септември ще се търси активно газ на поносима 
цена, за да може бизнесът да има предвидимост и яснота, както и конкурентни условия от началото на октомври. 
Енергийният министър Росен Христов каза, че в началото на август служебният кабинет е бил изправен пред 
необходимостта спешно да осигури количества газ за септември и октомври и не е могъл да обърне внимание на цената. 
Същевременно и "Булгаргаз" е бил в ликвидна криза, което е направило невъзможно покупката на газ, дори и той да е бил 
осигурен. 
Сега количествата газ за септември са налице, както и до голяма степен за октомври. "Оттук нататък спираме да гоним 
топката и се фокусираме към оптимизация на доставките от системен порядък и гоним такава цена, която бизнесът може 
да приеме и да функционира", заяви още той и допълни, че за договорените от предишните управляващи танкери от 
Cheniere "офертата ценово е атрактивна" на фона на сегашните пазарни условия, но липсата на налични слотове за 
разтоварване е довело до отказа. По-рано днес (22 август) енергийни експерти критикуваха отказа на правителството да 
купи танкерите с мотива, че страната ни е можело да ги продаде с голяма печалба, дори и да не успее да вземе този газ. 
Енергийният министър е категоричен, че "газ на каквато и да е цена има в изобилие". Цената на слотовете на терминалите 
за втечнен газ обаче допълнително прави доставките "финансово неизгодни". 
От името на работодателите Васил Велев (АИКБ) беше категоричен, че бизнесът не може да работи при сегашната цена на 
природния газ. Според него пределната цена на газа е 250 лева за мегаватчас, а на фона на случващото се на пазара 
постижими са цени от 200 лева за мегаватчас. За Велев това може да стане при "реактивиране на договора с "Газпром 
Експорт". Това би спестило 180 млн. лева на месец, сочат изчисленията на работодателите. 
Цената на руския газ е конфиденциална, но според изявления още преди войната в Украйна и спирането на доставките от 
страна на "Газпром" цената се формира на базата на цените на европейските пазари. Днес (22 август) на нидерландската 
TTF цената на газа се повиши с 10% до 270 евро за мегаватчас. Причината за новия ръст е заявлението на руската "Газпром", 
че в края на август доставките по "Северен поток 1" за Германия ще бъдат преустановени за три денонощия заради ремонт. 

https://www.investor.bg/a/518-energetika/358590-novoto-rakovodstvo-poe-upravlenieto-na-bulgargaz
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Росен Христов също отказа да назове цената на "Газпром", но уточни, че тя се изчислява по "сложни формули". Според 
ежедневните симулации, правени в Министерството на енергетиката цената на руския газ би била по-ниска в момента и 
активирането на договора с "Газпром Експорт" би доближило цената на микса на "Булгаргаз" до пределната цена на 
бизнеса от 250 лева за мегаватчас. Според него обаче отношенията с Русия са напрегнати до краен предел и разговорите 
с "Газпром" ще се възобновят много трудно и ще бъдат много тежки. 
Енергийният министър беше категоричен, че "Булгаргаз" ще участва в новите търгове за разпледеление на капацитет на 
терминала за втечнен газ край гръцкия остров Ревитуса, които обаче ще са за слотовете през 2023 година и отново ще 
поиска контретни оферти от доставчици на втечнен газ. 
По време на брифинга Алексиев припомни още, че основните задачи пред щаба в последните три седмици е 
финализирането на работата по новата гръцка връзка IGB, както и финансовото стабилизиране на "Булгаргаз", защото 
компанията в момента предплаща за газовите доставки. 
Преди седмица служебното правителство отпусна 800 млн. лева заем за "Булгаргаз". Дружеството има нужда от 
ликвидност, за да успее да преодолее неизплатени задължения от свои клиенти, достигащи около 400 млн. лева, както и 
да нагнети достатъчно количества газ в "Чирен". Енергийният министър уточни, че най-големият длъжник на "Булгаргаз" е 
общинското дружество "Топлофикация София", чиито задължения до края на годината ще се увеличават с по 300 млн. лева 
на месец, ако "продължим да работим по този начин". 
Росен Христов допълни още, че газовият интерконектор с Гърция е критичен в този момент за страната, но е бил оставен 
без контрол от предишните управляващи, а ръководството на проектната компания не е съдействало на служебния 
кабинет. Сега работата е "на ръчно управление", каза Христов и допълни, че се надява, че газовата връзка ще влезе в 
търговска експлоатация до 1 октомври. 
Според Алексиев в момента не могат да бъдат отпускани компенсации нито за бизнеса, ниго за бита заради високата цена 
на природния газ. Той призова бизнесът да внесе своите предложения в тази насока, за да бъдат подготвени и внесени в 
Народното събрание след избирането му. 
Росен Христов каза, че няма предвидени средства за компенсациите за скъпата електроенергия за бизнеса. В 
актуализацията на бюджета няма схема за подпомагане заради скъпия газ. 
 
Dariknews.bg 
 
√ Кризисният щаб по енергетиката: От 1 октомври няма осигурен газ за България 
България на практика трябва да започне преговори с "Газпром", но разговорите ще са трудни, заяви енергийният 
министър 
Вече този Кризисен щаб по енергетиката работи активно около три седмици. Проблемите, които са натрупани, са наистина 
много. Първоначално беше необходимо щабът да събере информация, за да можем да преминем към реални стъпки и 
решения. Започнахме да работим първо по въпроса с интерконектора с Гърция. За съжаление е изгубено много време, 
през което реално нищо не е правено. Проблемът вече е решен. Това заяви на брифинг Христо Алексиев след заседанието 
на Кризисният щаб по енергетиката. 
Втората тема е стабилизирането на "Булгаргаз" - каквито и доставки искаме да осигурим, те трябва да бъдат платени и 
авансирани. Оттук нататък трябва да работим по следващата част - да осигурим достатъчно количества газ на добри и 
поносими цени. За септември има осигурени, но от октомври нататък вече няма такива, уточни той. Целта, по думите му, 
е да се осигури газ, който да е на поносима цена за потребителите. 
Министърът на енергетиката Росен Христов обясни, че количества газ са осигурени частично за септември и недостатъчно 
за октомври, поради което служебното правителство е заработило върху спешен порядък да се фокусира върху 
количествата, а не върху цената, което подсилва инфлацията в страната, обясни енергийният министър. Финансовата дупка 
в дружеството "Булгаргаз" е било за стотици милиони, въпреки че реализира печалба, то е било абсолютно неспособно да 
извършва нормална търговска дейност, за да се разплаща за доставките на газ. 
Сред другите проблеми на "Булгаргаз" са нейните длъжници, най-големият от които е "Топлофикация-София", посочи още 
той. "Компенсации за газ не са предвидени в бюджета, за тока са предвидени, но без да са направени разчети за 
средствата, поради което в спешен порядък хвърлихме огромни усилия да намерим средствата и да започнем 
изплащането на компенсациите за тока", заяви още Росен Христов.  
"Газ, в каквато и да е цена, има изобилие, но цената е такава, че предприятията биха затворили. В момента фокусът е 
системни доставки на оптимална цена. Интерконекторът го взехме на ръчно управление. В петък получихме линеен график 
с ангажименти от страна на строителя за предоставяне на документи и завършване на строителните работи", посочи още 
той. 
Той отново подчерта, че имат уверения, че интерконекторът може да заработи на 1 октомври. 
По отношение на доставките на газ, Христов припомни, че България е приела офертата за един танкер от предложените 
7 с американски втечнен газ, като обясни, че главният проблем е бил липсата на свободен слот. 
От своя страна енергийният министър Росен Христов припомни и съобщеното от самия него в края на миналата седмица, 
че един танкер с газ ще бъде разтоварен в Турция, с което се покриват 1/3 от нуждите за октомври. Ноември и декември 
месец не са обезпечени. 
Христов също така заяви, че "на практика вече е невъзможно да не се преговаря с "Газпром" за възобновяване на 
доставките от Русия". На въпрос защо не се закупи слот на Ревитуса, при положение че гръцката страна разшири с 50%, той 
заяви, че слотовете отдавна са планирани и разпродадени. След няколко седмици се очакват нови търгове за слотовете 
на Ревитуса, но те ще са за 2023 г.  
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Количества газ бяха осигурени частично за септември. Трябваше да работим за намиране на количествата без да се 
фокусираме върху цената. "Булгаргаз" не беше способно да се разплаща за доставките на газ, дори ако намерим такива. 
Интерконекторът беше оставен без надзор. Никакъв контрол не е осъществяван, пълен хаос с ръководство, което не 
съдействаше за решаване на проблема. Компенсации за газ и ток са предвидени в бюджета, но без да бъдат осигурени 
средства. Първите две-три седмици работихме, за да разрешим тези проблеми. Количествата газ са осигурени за 
септември. От тук нататък спираме да гоним топката и започваме да оптимизираме. Газ на каквато и да е цена има, но тя 
е такава, че предприятията биха затворили. Фокусът е системни доставки на оптимална цена. Интерконекторът с Гърция 
на практика сме го взели на ръчна. Поели сме ангажимент, включително и пред президента, че ще заработи от 1 октомври, 
заяви още енергийният министър Росен Христов. 
Христов подчерта, че слотовете за разтоварване се продават скъпо и правят танкерният газ неизгоден. Той съобщи, че 
правителството започва преговори с Азербайджан за договаряне на допълнителни количества газ. 
Надявам се в следващите две седмици да постигнем успех в това направление. Турски компании имат интерес за доставка 
на тръбен газ до България. Ще започнат преговори и с тези компании, каза още служебният енергиен министър. 
Председателят на УС на АИКБ Васил Велев заяви, че 200 лева на мегават/час е поносима цена, а вече 250 лева на 
мегават/час е вече предела, от който трябва да се търсят компенсации, така както ще се търси компенсации за бита над 120 
лева за мегават/час. Това обаче ще стане при условие при реактивиране на договора с "Газпром", смята Велев.  
"Нямаме алтернатива на договора с "Газпром" по отношение на цената", коментира още той. "Ние не приемаме да 
плащаме по 180 млн. Можем да спестяваме по 180 млн. на месец", смята той, ако имаме доставки от "Газпром". 
Приблизително толкова може да се икономиса и от азерския газ, ако интерконекторът наистина заработи от 1 октомври.  
Транспортният министър Христо Алексиев обясни, че компенсациите няма как да вървят безкрай, тъй като трябва да се 
потърси първоизточникът на инфлацията на вътрешния пазар, тъй като привнесената инфлация няма как да се спре. По 
думите му, ако се продължават компенсациите по този начин, тъй като това изкривява нормалната пазарна логика, е 
възможно в бъдеще да се стигне до вдигане на данъци, тъй като средствата по антикризисните мерки отново идват от 
бюджета. 
 
Еconomy.bg 
 
√ Христов: Газ за септември е осигурен, до голяма степен и за октомври 
Бизнес и синдикати се обединиха около мнението, че газът от Газпром е на най-изгодна цена 
По време на пресконференция след заседание на кризисния щаб за енергетика, на което присъстват и представители на 
бизнеса и синдикатите, стана ясно, че има осигурени количества газ за септември и „до голяма степен за октомври“, заяви 
министър Росен Христов. Той също така уточни, че започват преговори с Азербайджан, откъдето може да се осигури газ на 
ниска цена, в случай че интерконекторът с Гърция наистина заработи на 1 октомври. 
Министър Христов уточни, че държавата прави всичко възможно това да се случи и съдейства с каквото е необходимо.  
„Поканили сме бизнеса, синдикалните организации, за да знаем каква е оптималната цена, за да може бизнесът да е 
конкурентоспособен... Газ осигурен на каквато и да е цена не върши работа на бизнеса и на населението.“ Това заяви 
Христо Алексиев, вицепремиер по икономическите политики и министър на транспорта по време на пресконференцията. 
Цена, при която няма да се наложи затваряне на предприятия 250 лв. за мегават час. Над тази цена ще се наложи 
прекратяване на дейност обясни Васил Велев, председател на АИКБ. 
„Настояваме да се гарантира доставка на възможно най-евтиния газ... Всички алтернативи на Газпром са няколко пъти по-
скъпи и второ – във връзка с цената на тока да се настоява пред ЕК да имаме право да ограничим износа си на ток... Крайно 
време е, според нас, да оставим геополитиката настрана и да гледаме собствените си интереси“, заяви Ваня Григорова, 
представител на КТ Подкрепа. 
„Ще предложим решение, базирано на заданието от бизнеса и синдикати... Стараем се да намерим решението, което да 
не налага компенсации. Ако продължаваме така ще се стигне до повишаване на данъците... Трябва да накараме 
икономиката да работи по нейната нормална логика“, заяви вицепремиерът Алексиев. 
 
Нова ТВ 
 
√ Енергийният министър: Започваме преговори с Азербайджан, до 2 седмици се надявам на успех 
Според АИКБ нямаме алтернатива на доставките на "Газпром експорт" в ценово отношение 
Кризисният щаб по енергетика заседава за първи път с участието и на синдикални, работодателски и браншови 
организации, откакто беше създаден от служебния кабинет в началото на август. След заседанието излязоха пред медиите 
с обобщение. 
Властта 
"Започваме преговори с Азербайджан за допълнителни количества газ. В следващите 2 седмици се надявам да постигнем 
успехи". Това съобщи вицепремиерът и служебен министър на енергетиката Росен Христов. Той добави, че има индикации 
от турски компании за интерес да доставят газ. "Започваме преговори и с тях", обяви той. 
В "Топлофикация София" се създава работна група от финансови и технически експерти за пълно преструктуриране на 
предприятието и намиране на инвестиции за преоборудването му, стана ясно още от думите на министъра. 
"В момента фокусът е върху системните доставки на оптимална цена. Интерконекторът сме го взели на ръчно управление", 
добави служебният вицепремиер. "В петък получихме линеен график за получаване на документите и завършване на 
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строителните работи. Поети са ангажименти, включително пред президента, че интерконекторът ще бъде пуснат от 1 
октомври", потвърди той. 
Министърът припомни още, че са успели да договорят доставката на един от танкерите с втечнен газ от американска 
компания. "Тук главното беше липсата на терминали. Успяхме да организираме свободен слот за доставка през октомври 
в Турция. За съжаление останалите танкери, въпреки че офертата беше атрактивна, не можем да се възползваме, защото 
свободните терминали са на такава цена, че у нас крайният продукт ще е неизгоден", посочи Христов.  
И още - служебното правителство е в позиция да не може да компенсира бизнеса, защото няма Народно събрание. Ако 
бизнесът има предложения, те ще ги подготвят, обяви още министърът. 
Бизнесът 
"Не можем да работим на тези нива на природен газ", посочи в изявление след заседанието на Кризисния щаб Васил 
Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България. "В Турция е под 110 лв., в Сърбия е 90лв. 
За сравнение - парното в София - неговите 40% са определени при 120 лв. на мегаватчас - августовската цена е близо 300 
лв. за мегаватчас. Ние направихме сметки с данните, които разполагаме, и смятаме, че 200 лв. на мегаватчас е постижимо, 
а 250 лв. е пределна цена и трябва да се търсят възможности за компенсиране", посочи Велев. Според него 200лв е 
простимо при реактивиране на доставки от “Газпром Експорт”. 
"Ние нямаме алтернатива на доставките на "Газпром експорт" в ценово отношение", категоричен бе Велев. По думите му 
губим почти 180 млн. всеки месец - почти същото количество ще можем да икономисваме и от договора с азерите, ако 
наистина влезе в действие интерконекторът на 1-ви октомври.  
Синдикатите 
Ваня Григорова, икономически съветник на президента на КТ "Подкрепа", коментира: "Това, което беше чуто от страна на 
бизнеса е, че при цена от над 250 лв за цена на газа означава затваряне на предприятия. Напомням, че България е с най-
високите нива на енергийна бедност в целия ЕС, а все още нямаме разработена дефиниция за “енергийно бедни” 
граждани, така че те да могат да бъдат подпомагани не с целеви помощи за отопление, а за редовните месечни плащания 
за електричество и газ. Това, което стана ясно е, че дори за компенсациите за бизнеса вече трудно  се намират средства за 
компенсация". 
Синдикатите настояват да се гарантира доставка на възможно най-евтиния газ. "И второ - във връзка с цената на тока - 
искаме да се настоява пред ЕК да имаме право като държава да ограничим износа си на ток". Според Григорова България 
може да обезпечи нуждите си от електроенергия, ако не изнася всичко и ако не всичко се търгува на борсите.  
Тя акцентира и върху нуждата от компенсация на градския транспорт, за да не остане страната без публичен транспорт. 
Тази тема отново ще стане особено болезнена в края на годината, тъй като средствата, които бяха заделени през 
актуализацията на бюджета, ще бъдат изчерпани, предупреди Григорова. 
 
3e-news.net 
 
√ След заседанието на кризисния щаб по енергетика: Кабинетът търси газ на поносими цени, бизнесът иска таван на 
цените от 250 лв. на мвтч, над него - компенсации 
От работодателските организации смятат за необходимо да се започнат преговори с Гоазрпром и сочат цени на 
съседите, които получават руски газ - в Турция - 120 лв. за мвтч, в Сърбия . 80 лв. на мвтч 
Започваме преговори за доставки от Азербайджан, до две седмици се надяваме на резултат. Това заяви енергийният 
министър Росен Христов по време на брифинга след заседанието на кризисния щаб по енергетика. 
Той подчерта, че има оферти от много компании, които продават газ заедно с резервираните слотове за разтоварване на 
танкерите. Но цените в тези оферти по никакъв начин не отговарят на възможностите на българските потребители и, дори 
да бъде купен газ на такива цени, пазарът в България ще го откаже. 
Задачата да договорим 250-300 лева на мегават/час е изключително трудна, но процентът на успеваемост е нисък, допълни 
той. Може да договорим и газ от Турция, защото цената е нещо средно на тази между Азербайджан и "Газпром". Водим 
паралелни преговори за кратки срокове в нездравословна обстановка и високите цени на борсите са индикатор, а ние 
трябва да убедим, че можем да сме дългосрочен партньор. 
За септември има осигурени количества газ, но от октомври няма такива, съобщи на пресконференция в Министерския 
съвет служебният вицепремиер по икономическите политики Христо Алексиев, който ръководи създадения Кризисен щаб 
по енергетика.  
Необходими са преговори с "Газпром експорт" и да договорим доставките на газ от тази страна на конкурентни цени, да 
намерим начин да разсрочим доставянето на газа ще договаряме разсрочване до пролетта или лятото следващата година, 
оптимизиране, подчерта Росен Христов. 
След днешното заседание на щаба Алексиев посочи, че  щабът работи едва от три седмици, а в началото работата му е 
била концентрирана в това да събере необходимата информация. „Проблемите, които са натрупани, са много“, каза още 
Алексиев.  
Щабът се е концентрирал първоначално върху довършването и пускането в експлоатация на газовия интерконектор с 
Гърция, както и финансовото стабилизиране на „Булгаргаз“.   
„Каквито и доставки да искаме да осигурим, те трябва да бъдат заплатени. Оттук нататък трябва да работим върху 
следващата задача и тя е да осигурим необходимите количества газ за населението и бизнеса на добри и поносими цени“, 
каза още Христо Алексиев. 
По отношение на доставките на газ, Христов припомни, че България е приела офертата за един танкер от предложените 7 
с американски втечнен газ, като обясни, че главният проблем е бил липсата на свободен слот.  
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По думите му осигуряване на необходимите количества трябва да бъде на възможно най-добрите цени. На днешното 
заседание на щаба са присъствали представители на браншови, синдикални и работодателски организации и припомни, 
че компенсации за газа в момента са невъзможни, тъй като няма действащо Народно събрание.  
Ще поканя гръцкия министър на енергетиката, за да обсъдим дали има проблеми от тяхна страна, за да тръгнат доставките 
на газ. Необходимо е да се направят реални симулации, за да може да сме сигурни, че можем да гарантираме сигурни 
доставки, каза служебният енергиен министър Росен Христов. 
 Пределната цена за бизнеса е 250 лева на мегават/час 
Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев обясни, че 200 лева на 
мегават/час е поносима цена, а 250 лева на мегават/час е вече предела, от който трябва да се търсят компенсации, така 
както ще се търси компенсации за бита над 120 лева за мегават/час. Това обаче ще стане при условие при реактивиране 
на договора с "Газпром", коментира председателят на АИКБ.  
Не можем да работим на тези нива на природен газ", посочи Васил Велев. "В Турция е под 11 лв., в Сърбия е 90лв. За 
сравнение - парното в София - неговите 40% са определени при 120 лв. на мегаватчас - августовската цена е близо 300 лв 
за мегаватчас, каза той. 
"Нямаме алтернатива на договора с "Газпром" по отношение на цената", коментира още той. "Ние не приемаме да 
плащаме по 180 млн., можем да спестяваме по 180 млн. лева на месец", смята той, ако имаме доставки от "Газпром". 
Приблизително толкова може да се икономиса и от азерския газ, ако интерконекторът наистина заработи от 1 октомври, 
съобщи той, цитиран от Дарик. 
 Синдикатите настояват да се гарантира най-ниска цена и да поискаме от ЕК да ограничим износа на ток 
"Това, което беше чуто от страна на бизнеса е, че при цена от над 250 лв за цена на газа означава затваряне на предприятия, 
коментира Ваня Григорова, икономически съветник на президента на КТ "Подкрепа". Напомням, че България е с най-
високите нива на енергийна бедност в целия ЕС, а все още нямаме разработена дефиниция за “енергийна бедност" и кои 
са енергийно бедни, така че те да могат да бъдат подпомагани не с целеви помощи за отопление, а за редовните месечни 
плащания за електричество и газ. Това, което стана ясно е, че дори за бизнеса вече трудно  се намират средства за 
компенсация". 
Синдикатите настояват да се гарантира доставка на възможно най-евтиния газ. "И второ - във връзка с цената на тока - 
искаме да се настоява пред ЕК да имаме право като държава да ограничим износа си на ток". Според Григорова България 
може да обезпечи нуждите си от електроенергия, ако не изнася всичко и ако не всичко се търгува на борсите.  
Тя настоя за нуждата от компенсация на градския транспорт, за да не остане страната без публичен транспорт. Тази тема 
отново ще стане особено болезнена в края на годината, тъй като средствата, които бяха заделени през актуализацията на 
бюджета, ще бъдат изчерпани, предупреди Ваня Григорова. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Започваме преговори с "Газпром" под натиска на бизнеса, руски газ ще има и от турски микс 
От 1 октомври трябва да заработи и интерконекторът с Гърция 
В търсене на по-ниски цени на природния газ, служебният кабинет е готов да пристъпи към преговори отново с "Газпром". 
Служебният министър на енергетиката се аргументира с липсата на позиции за разтоварване на танкери с втечнен газ в 
Гърция и Турция.  
Бизнесът заяви, че при цена над 250 лева за мегаватчас производството ще бъде нерентабилно. 
"Смятаме, че е постижима цена 200 лева за мегаватчас при реактивиране на договора от "Газпром експорт", 
заяви Васил Велев от АИКБ. 
С аргумента, че свободни слотове за разтоварване на втечнен газ в Гърция и Турция няма, и след искането на 
бизнеса и синдикатите за намаляване на цената на газа, служебният кабинет е готов да направи крачка назад. 
"След като миналата седмица успяхме да доставим само един танкер и след като днес бизнесът беше абсолютно 
категоричен, че ценовите нива към днешна дата са неприемливи – "Газпром експорт" моментално става вече 
абсолютно валидна опция, с която започваме да преговаряме", обърна внимание служебният министър на енергетиката 
Росен Христов. 
Освен газ от "Газпром", страната може да получава руски газ и през Турция, каквито индикации са дали компании от 
южната ни съседка. "Газът от Турция е микс - Турция доставя от Азербайджан, Русия, Иран, LNG от САЩ, но е микс, който 
ценово ни устройва", обясни Христов. 
От 1 октомври трябва да заработи и интерконекторът с Гърция за азерски газ. 
Страната ни разполага с газ до октомври, служебният кабинет ще направи работна група, която да работи по казуса 
със задълженията на "Топлофикация София", а компенсации за високите цени на газа няма как да бъдат коментирани 
преди да заработи новото Народно събрание. 
Вижте повече в репортажа на Виктор Борисов. 
 
Икономически живот 
 
√ Запътихме се към "Газпром" с идеята за евтин руски газ 
В рамките на няколко часа енергийни експерти и икономисти коментираха като голяма грешка отказа от всички оферирани 
танкери втечнен газ и огромното поскъпване на руския природен газ, а вицепремиерът Алексиев и енергийният министър 
Христов след това съобщиха, че преговорите с Газпром са почти неизбежни. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/276275-zapochvame-pregovori-s-gazprom-pod-natiska-na-biznesa-ruski-gaz-shte-ima-i-ot-turski-miks
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Пред Нова телевизия икономистът Георги Ангелов изтъкна, че руският газ е поскъпнал с 2000% и посъветва: „Всеки, който 
се отоплява на газ, трябва да премине на друго отопление тази зима„. Според него трябва да инвестираме в 
трафопостове, кабели и климатици, за да може мрежата да поеме натоварването. 
Според Ангелов е било глупост да откажем танкерите, защото след няколко месеца ще струват милиарди повече. По 
думите му още през април-май е трябвало да вземем седемте договорени танкера, но и допълнителен азерски газ, както 
и всякакъв друг газ, за да може да имаме достатъчни количества. 
„По-добре да имаме излишък и да продаваме, отколкото да имаме дефицит и да затваряме предприятия„, посочи той 
и допълни: „Не тези 7, а 17 танкера, ако можем, трябва да вземем. Всичкият капацитет на Ревитуса и в Турция, ако 
можем да запазим, и после да изнасяме газ през Румъния към Унгария и Германия, където знаем, че дефицитът е голям 
и газът е скъп”. 
Няколко часа по-късно, след заседание на кризисния щаб, съвместно с бизнеса и синдикатите, вицепремиерът Алексиев и 
министърът на енергетиката Христов обявиха, че преговори с Газпром са наложителни. Те се аргументираха с това, че за 
октомври не е осигурено цялото количество необходим ни газ, а за ноември и декември за момента можем да разчитаме 
само на договорените доставки от Азербайджан, които покриват една трета от потреблението. 
Двамата отново повториха, че газ има в изобилие, но проблемът е във високите цени, като не конкретизираха колко ще 
струват подновени руски доставки. Те съобщиха, че имат много оферти както за тръбен, така и за втечнен газ и посочиха, 
че целта е да се намерят най-изгодните варианти. 
От бизнеса, в лицето на шефа на АИКБ Велев, заявиха, че не се интересуват откъде ще е газът, а само каква ще е цената му. 
Велев обаче уточни, че за бизнеса ще е поносима цена от 250 лева за MWh и прогнозира, че само с доставки на руски газ 
можем да я постигнем. 
Припомняме, служебният кабинет не прие офертата за всичките 7 танкера втечнен газ, защото нямало осигурени слотове 
за разтоварване, като Христов днес обвини предишния кабинет, че договорил танкери, без да резервира слотове. По 
думите му всичко в Ревитуса било разпродадено като капацитет и ако сме били купили слотове за въпросните танкери, 
газът щял да дойде до България на огромна цена, която бизнесът ни не може да понесе. 
Не стана и ясно, какви преговори с Газпром трябва да има, при положение, че съществува валиден дългосрочен договор с 
руската компания. Вероятно проблем ще бъде искането на Москва страните по договорите с Газпром да си плащат в рубли 
при сложна схема за превалутиране. 
 
БСТВ 
 
√ След среща на кризисния щаб – преговори с ,,Газпром“ са неизбежни 
Очаква се интерконекторът от Гърция да заработи от 1 октомври 
Спешна среща на Кризисния щаб по енергетика заради газа. За септември има осигурени количества, но от октомври 
нататък няма такива. Това обяви транспортният министър, оглавяващ щаба, Христо Алексиев. Очаква се обаче 
интерконекторът от Гърция да заработи от 1 октомври. Въпреки това е неизбежно да се преговаря с „Газпром“ обяви от 
своя страна енергийният министър Росен Христов. 
Христо Алексиев поясни, че решенията, свързани с цената на газа, трябва да се вземат до началото на септември. Той 
подчерта, че компенсациите в момента са невъзможни, тъй като няма действащо Народно събрание. По думите му е важно 
стабилизирането на "Булгаргаз". 
"Каквито и доставки да искаме да осигурим, те трябва да бъдат заплатени, авансирани. Трябва да осигурим 
необходимите количества газ за населението и за бизнеса на едни добри, поносими цени", заяви Алексиев. 
Енергийният министър Росен Христов заяви, че интерконекторът от Гърция е договорено заработи на 1 октомври. Той 
припомни и съобщеното от самия него в края на миналата седмица, че един танкер с втечнен газ ще бъде разтоварен в 
Турция, с което се покриват 1/3 от нуждите за октомври. Ноември и декември месец не са обезпечени. 
Само при реактивиране на договора с "Газпром" може да се гарантират компенсации, смята председателят на УС на АИКБ 
Васил Велев. 
А, тази сутрин от БСП припомниха, че отдавна твърдят, че без “Газпром” трудно ще решим газовите си проблеми. 
Правителството ще поднови и преговорите с Азербайджан за увеличение на доставките на газ за страната ни, обяви още 
служебният министър на енергетиката. Ще се договаря отново и съответната цена. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Атанас Пеканов: В края на месеца ще подадем първото искане за плащане по Плана за възстановяване 
"Зелената сделка" е начинът, по който ще станем по-независими енергийно. Чрез изграждането на възобновяеми 
енергийни източници Европа ще бъде по-силна и ще може да се абстрахира от геополитическите конфликти. Това заяви 
в "Денят започва" вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов. 
Първите средства по плана за възстановяване и устойчивост се очакват през есента. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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"В края на месеца ние ще подадем първото искане за плащане. По него бяха изпълнени 21 от 22 условия. Работим активно 
да приемем последния проект, който не беше изпълнен. В спешен порядък МВР движат този проект. След което започва 
да тече срок от два месеца, в което ЕК ще разглежда всичко, което сме представили", каза Пеканов. 
По второто плащане обаче става въпрос за 66 мерки, от които 22 изискват законодателни промени. Тези промени ще бъдат 
изготвени от служебното правителство в помощ на следващия парламент, коментира вицепремиерът. 
Той критикува решението на предходния парламент за компенсации на 100%, на калпак. 
Сега вече не е времето за такива мерки на калпак. Такива трябваше да се правят в първите месеци на пандемията, когато 
трябваше да действаме бързо, за да дадем сигурност на бизнеса. Всички европейски страни в момента се опитват да 
стимулират спестяванията, така че фирмите да се напасват към тази нова ситуация", заяви Пеканов. 
По думите му за бизнеса това не звучи добре, но в крайна сметка отговорност на всеки кабинет е да бъде щадят за 
бюджета. Добрият вариант е да се дават помощи на тези бизнеси, които имат нужда от това, а не на всички, допълни 
Пеканов. 
По думите му има по-добри възможности за оптимизация, ще изпълнят обаче програмата за компенсации. 
За потребителите трябва да има помощи през тази зима, хората страдат от повишението на цените, допълни 
вицепремиерът. 
По плана за възстановяване предстои да се приеме критерият за енергийна бедност, за да може да се помогне на 
нуждаещите се. 
"Това е тема, която от дълги години се дискутира, има работна група. Министерството на труда и социалната политика 
също има свое виждане по този въпрос. В следващите седмици ще изчистим дефиницията и ще можем да я представим", 
каза Пеканов. 
Цялото интервю вижте във видеото. 
 
√ Смениха ръководството на „Автомагистрали“ ЕАД - вижте кой е новият изпълнителен директор 
Най-голямото строително дружество в България има ново ръководство. Инж. Иван Станчев е новият изпълнителен 
директор на „Автомагистрали“ ЕАД, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
Причината за смяната е спреният строеж на участъци 1, 2 и 3 на АМ „Хемус“ и забавянето на ремонтите на тунелите 
„Витиня“ и „Ечемишка“, посочват от регионалното министерство. 
За изпълнителен директор е назначен инж. Иван Станчев, а за членове на Съвета на директорите – Ивелина Крушкова и 
Николай Едрев. Те поемат постовете на освободените трима представители на Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството Людмила Василева, Георги Попов и Димитър Пенев. 
 
√ Шефът на НСИ: ЦИК не е искала от нас да обявим по-рано резултатите от преброяването заради изборите 
Председателят на Националния статистически институт доц. Атанас Атанасов заяви пред БНР, че никой не е искал от тях и 
не ги е питал дали не могат по-рано да обявят резултатите, а многомандатните райони са били оповестени, без да бъде 
отправено питане към НСИ. 
Обявяването на резултатите от последното преброяване следва програмата на преброяването. По график резултатите се 
обявяват година след приключване на теренната работа или на 10 октомври, но ще бъдат обявени седмица по-рано – на 3 
октомври, обясни доц. Атанасов. 
Статутът на прогнозните данни от януари дава възможност да се ползват в оперативна дейност, уточни той във връзка с 
темата за изборите и представителството в отделните избирателни райони. 
"НСИ не работи в посока Изборния кодекс. Дали вотът ще бъде подменен? Не бих казал. Окончателните резултати 
колко депутати ще има една или друга партия, зависи от броя на гласовете на национално ниво. Самото 
разпределение на мандатите между отделните райони е определено в ИК и парламентът може да реши дали да 
остави например най-малко 4 депутати да бъдат излъчени от Видин или може да намали този брой. Следващият 
парламент може да реши да промени Изборния кодекс.", каза той. 
При предходното преброяване през 2011 г. резултатите излязоха по-бързо, но тогава над 40% се преброиха онлайн, сега 
този дял е около една трета, има повече данни на хартия, които трябва да бъдат въведени и обработени, посочи доц. 
Атанасов. Като друга причина той изтъкна факта, че много хора през 2021 г. не са успели да се преброят и по 
административен път се установяват техните данни, което отнема допълнително време. Освен това при последното 
преброяване се събират и повече данни в сравнение с предишното. 
Председателят на НСИ припомни, че според предварителните оценки областите, които най-много се обезлюдяват, са 
Видин, Добрич, Монтана, Силистра, Разград, Търговище. Единствената област, която бележи ръст, е София. 
 
√ ГИТ установи 6333 нарушения на трудовото законодатество в рестораньорския бизнес 
Главна инспекция по труда е направила 1133 проверки в питейни заведения и ресторанти през юни и юли 2022 г. 
При 13% от проверките е констатирана работа без трудов договор. Установени са 150 лица без сключени трудови договори. 
Данните показват, че при 13% от проверките, които бяха извършени в рамките на специална инспекционна кампания, 
насочена към превенция на недекларирания труд в ресторантьорството, се установява най-тежката му форма - работа без 
трудов договор. 
Проверките са извършени в рамките на специална инспекционна кампания, насочена към превенция на недекларирания 
труд в ресторантьорството. 

https://bntnews.bg/news/atanas-pekanov-v-kraya-na-meseca-shte-podadem-parvoto-iskane-za-plashtane-po-plana-za-vazstanovyavane-1205341news.html
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Общо констатираните нарушения на трудовото законодателство са 6333 бр. От тях 810 бр. са по заплащане на труда и 878 
бр. по работното време, почивките и отпуските. Тези нарушения също създават предпоставки за укриването на данъци и 
осигуровки от работодатели и работещи в отрасъла, отчитат от ГИТ. 
Резултатите от кампанията за пореден път доказват, че ресторантьорството е сред високорисковите отрасли по отношение 
използването на нерегламентирани практики на пазара на труда, заедно с хотелиерството, строителството и селското 
стопанство, посочват от инспекцията. 
За седемте месеца на годината са извършени 15 735 проверки във високорисковите по отношение на недекларирания труд 
сектори строителство и селско стопанство, както и по специалната мярка за контрол по законосъобразното възникване на 
трудовите правоотношения. Това са около 70% от всички проверки - общо 24 220 бр. за периода. 
Установените случаи на работа без трудови договори при всички извършени през периода проверки са 1714. 
Инспекцията по труда е партньор на НАП в кампанията „Заплата в плик“. Целта ѝ е да се повиши информираността на 
работещи и работодатели за ползите от декларирането на труда, за да „не затварят бъдещето си в плик“. На сайта на 
Приходната агенция е създадена специална анкета за „Заплата в плик“, чрез която всеки може да сподели мотивите да 
бъде осигуряван върху по-нисък от реалния доход, както и какво би го стимулирало да не се съгласява на това. 
От години НАП поддържа и специален сайт „Заплата в плик“, в който освен информация за правата и задълженията по 
отношение на декларирането на труда, всеки може да изчисли какво губи от обезщетения и пенсии, ако се съгласява да 
бъде осигуряван върху по-нисък от реално получавания доход. Чрез издаден от Агенция персонален идентификационен 
код всеки може да следи за наличието на регистриран в НАП трудов договор и колко коректен е работодателят при 
декларирането на труда му. 
За своите основни трудови права и задължения работещите могат да се информират и от сайта на Главна инспекция по 
труда. 
 
БНР 
 
√ Работна група ще търси решения за "Топлофикация - София" 
Работна група от експерти ще търси решения за инвестиции в "Топлофикация - София“, съобщи министърът на 
енергетиката Росен Христов и уточни, че дългът на дружеството към „Булгаргаз“ възлиза на стотици милиони левове:  
"Няма вариант при сегашния модел на управление тези задължения да бъдат покрити. Напротив. Очаква се да растат с над 
300 милиона на месец, ако продължим да работим по този начин до края на годината. Проведохме няколко срещи с 
общината и създаваме работна група от експерти, включително и финансови, и технически, за да намерим кардинално 
различно решение на въпроса, тоест пълно преструктуриране на "Топлофикация-София" и намиране на вариант за 
инвестиции и модернизация на оборудването". 
 
√ Годишна среща на търговските аташета 
Министерството на икономиката и индустрията организира Годишна среща на икономическите съветници в службите по 
търговско-икономическите въпроси.  
Срещата ще се проведе в НДК от  9,30 ч.  
Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов, министърът на иновациите и растежа Александър Пулев и 
заместник-министърът на туризма Мариела Модева, както и представители на работодателите и на синдикатите ще 
участват в разговорите. 
Вечерта в Българската търговско-промишлена палата ще се проведе годишната церемония за отличаване на най-
успешните служби по търговско-икономически въпроси. Сред критериите за наградите са: активна работа с българския 
бизнес, брой на туристите и обема на инвестициите. 
 
√ Еврото поевтиня отново за кратко под нивото на паритет спрямо долара 
Еврото вчера отново падна за кратко под нивото на паритет спрямо американския долар, достигайки 0,9990 долара, след 
което обаче се върна обратно над 1,0000 долара. 
Това е най-ниското ниво от 14-и юли насам, когато единната европейска валута удари 20-годишно дъно около 0,9955 
долара (рекордно дъно от декември 2002 г.). 
Вчерашното поевтиняване на еврото е в резултат на подновените опасения, че е все по-вероятно Европа и в частност 
Германия да изпаднат в икономическа рецесия. Тези рецесионни страхове се подсилиха, след като вчера цената на 
природния газ в Европа наближи прага от 300 евро за мегаватчас с оглед на притесненията, че предстоящото ново 
тридневно спиране на доставките на руски газ по "Северен поток 1" само ще изостри допълнително енергийна криза на 
стария континент. 
Управителят на Бундесбанк Йоахим Нагел каза пред немския вестник Rheinischen Post, че германската икономика, която е 
сред най-негативно изложените на прекъсвания в доставките на руски газ, "вероятно" ще претърпи рецесия през зимата, 
ако енергийната криза продължи да се задълбочава. 
В същото време т. нар. "индекс на долара", който измерва силата на зелените пари спрямо кошница от други шест водещи 
валути, нарасна до петседмични върхове, тъй като редица членове на Федералния резерв на САЩ повториха агресивна си 
позиция за затягане (повишаване) на лихвите преди важния симпозиум на Фед в Джаксън Хоул по-късно тази седмица. 
Еврото беше основната валута, влизащата в кошницата на доларовия индекс, която пое тежестта на това ново поскъпване 
на зелените пари. 
 

https://nra.bg/wps/portal/nra/kontakti/connection.nap/surveys
https://www.zaplatavplik.bg/
https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/508
https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/508
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Графика евро / долар 

 
 

 
√ Газът в Европа вече поскъпна с 20% над 290 евро за мегаватчас 
Природният газ в Европа продължава да поскъпва бясно в понеделник по обед на фона на ограничените руски доставки и 
нарастващо търсене с оглед на постоянните горещи вълни, заливащи Европа. 
Историческа суша, предизвикана от сухото лято, което постави топлинни рекорди в цяла Европа, на практика спря 
енергийните доставки по река Рейн, като същевременно ограничи производството на водноелектрическа и ядрена 
енергия. 
Руският енергиен гигант "Газпром" пък обяви преди дни, че отново ще спре изцяло доставките на руски газ по "Северен 
поток 1"  от 31-ви август до 2-ри септември поради ремонта на единствения останал в експлоатация газопомпен агрегат. 
Вчера германският икономически министър Роберт Хабенк пък не изключи вероятността Владимир Путин да намали 
допълнително и без това вече оскъдните доставки за Европа на руски природен газ. 
Всичко това доведе до рязко поскъпване на синьото гориво в Европа след старта на търговията в понеделник, като към 
12.00 часа българско време цената на газ на нидерландския хъб TTF скочи с над 20% в рамките на деня до нива около 293 
евро за мегаватчас, преди да върне слабо назад към 280 евро за MWh. 
Това отговаря на поскъпване на газа над 3000 долара за 1000 кубически метра, според данни на лондонската борса ICE. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за барел) 

 
 

 
√ Газовите хранилища са запълнени 85%, но Германия продължава да се безпокои за доставките 
Германия не може да изключи пълно спиране на руските газови доставки, призна вицеканцлерът и министър на 
икономиката Роберт Хабек. Заедно с канцлера Олаф Шолц той е в Канада за преговори за дългосрочно сътрудничество в 
областта на възобновяемите енергоносители. 
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Газохранилищата в Германия са запълнени предсрочно на 85 процента, но това не внася голямо успокоение, предупреди 
Роберт Хабек и обясни притесненията си с разликата в потреблението в сравнение с миналата година. 
"Все още сме изправени пред много тежка зима. Трябва да очакваме, че руският президент Владимир Путин ще намали 
допълнително газа", посочи вицеканцлерът само дни, след като "Газпром" обяви, че за три дни следващата седмица спира 
газопровода "Северен поток 1" за поредни "ремонтни дейности". Хабек е категоричен, че основният проблем на Германия 
не са намалените количества газ, а липсващата довеждаща инфраструктура за втечнен газ, която ще гарантира 
независимост от "Газпром". 
"В момента строим временни терминали, след това и постоянни, и за тях има достатъчно газ. Миналата седмица подписах 
договорите. За разлика от други държави, които се питат откъде да купят газ, Германия се пита, как да докара газа", обясни 
представителят на Зелените в управляващата коалиция Роберт Хабек от Канада, където заедно с канцлера Олаф Шолц 
води преговори за дългосрочно партньорство за производството и използването на възобновяеми енергоизточници. 
"Германия притежава технологията за производство на така наречения "зелен водород", а Канада има природните условия 
за това", подчерта вицеканцлерът. 
Роберт Хабек обяви влизането в сила през септември на предписания за икономисване на синьо гориво. Предстои и 
оповестяването на нов пакет социални мерки за подпомагане на домакинствата и бизнеса заради растящите цени, 
свързани с енергийната криза. В края на месеца изтича срокът на действащите облекчения и в тази връзка германската 
централна банка обяви, че очаква двуцифрена инфлация през есента. Президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел настоява 
за ново вдигане на лихвите от Европейската централна банка. 
В публикувания днес месечен доклад Бундесбанк предупреждава за очаквана рецесия в най-голямата икономика в 
еврозоната. "Заради огромната промишленост, силно зависима от руския газ, Германия е сред най-уязвимите към всякакво 
прекъсване на енергийните доставки и рязко растящите разходи вече натежават върху производството", се казва в 
доклада. 
 
√ Унгария уволни ръководството на метеорологичната си служба след неточна прогноза 
Унгарското правителство уволни ръководството на националната метеорологична служба след неточна прогноза, заради 
която беше отменена заря в Будапеща по случай националния празник миналата събота, предаде Франс прес.   
Прогнозата беше за буря и силен вятър, които така и не се появиха. Проправителствените медии заляха с критики 
метеорологичната служба, а тя излезе с официално извинение, оправдавайки се с "фактора на несигурност, който е 
неизбежен при прогнозите за времето". 
Пиротехническото шоу, което правителството на Виктор Орбан определя като най-голямото в Европа по случай 
хилядолетната унгарска държава, се очаква все пак да се състои по-късно тази седмица.  
Опозицията се обяви за отмяната му с аргумента, че това "безполезно прахосване на пари" по време на икономическа 
криза. 
През 2006 година празненствата за националния празник бяха помрачени от силна буря, която доведе до паника сред 
повече от 1 милион зрители по бреговете на Дунав в Будапеща. Тогава загинаха петима души  и стотици бяха ранени. 
 
√ Зеленски обяви нова инициатива, целяща да засили връзките на Украйна с Източна Европа 
Украинският президент Володимир Зеленски обяви нова инициатива, която има за цел да засили връзките на Украйна с 
източноевропейските и балтийските държави. 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш настоя да бъде прекратено "дрънкането на ядрени оръжия". 
Целта на обявената "Киевска инициатива" е защита на общите интереси, особено в сферата на сигурността, посочи 
президентът Володимир Зеленски. 
"В работата ѝ вече участват европейските съседи на Украйна. Това са Полша, Унгария, Румъния, Словакия, балтийските 
страни. Работата е на ниво външно политически съветници на държавните глави. Това е много перспективна линия на 
работата ни в евроатлантическо направление." 
Зеленски съобщи, че е провел съвещание с представителите по отбраната и сигурността,  като на него са били обсъждани 
мерките за сигурност по повод утрешния национален празник на страната. 
По-рано украинското военно разузнаване призова хората да бъдат особено бдителни по време на Деня на независимостта 
заради повишена опасност от ракетни удари и провокации от страна на Русия. 
Володимир Зеленски каза още, че от началото на военните действия руската страна е пуснала близо 3500 ракети по 
територията на Украйна. Той подчерта, че в същото време Москва цинично събира Съвета за сигурност на ООН, за да 
обсъди ситуацията със Запорожката атомна електроцентрала. 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш предупреди, че светът се намира в "момент на максимална опасност" и 
призова държавите, притежаващи  ядрено оръжие, "да не го използват първи". Гутериш настоя диалогът и разумът, довели 
до споразумението за износ на зърно и торове от Украйна и Русия, да бъдат приложени и към "критичната ситуация" със 
Запорожката АЕЦ в Украйна. 
Трима украински войници, попаднали в руски плен при обсадата на металургичния комплекс "Азовстал" в Мариупол, 
обвиниха руските сили в прилагане на мъчения и оказване на психологически натиск, за да да признаят участието в 
престъпления срещу цивилни. На пресконференция в Киев войниците обясниха, че са били разменени за руски 
военнопленници. 
Съединените щати разполагат с разузнавателна информация, че Русия планира нови атаки в близките дни срещу 
гражданска инфраструктура и правителствени сгради в Украйна, съобщи американски представител, цитиран от Ройтерс. 
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В същото време Вашингтон отхвърли искането на Украйна за налагане на пълна забрана за издаване на визи за руснаци, 
което би довело и до отказ на убежище за руски дисиденти и хора със застрашени права. 
 
√ Citibank: Британската инфлация ще надвиши 18% в началото на 2023 г. 
Британската потребителска инфлация на годишна база ще достигне връх от 18,6% през януари 2023 г., показват последните 
възходящо ревизирани прогнози на Citibank в резултат на последния скок на енергийните цени. Подобна инфлация би 
била повече от двете пъти над целевото ниво на Английската централна банка от 2 на сто. 
"Въпросът сега е каква политика може да се провежда, за да се компенсира въздействието както върху инфлацията, така и 
върху реалната икономика“, отбеляза Бенджамин Набаро в анализ до клиенти на голямата американска банка, предаде 
Ройтерс. 
За последен път инфлацията на потребителските цени във Великобритания е била над 18% през 1976 г. 
Инфлацията на цените на дребно пък се очаква да достигне пик от 21,4 на сто, прогнозира Citibank. 
Според Набаро фаворитът за следващ министър-председател на Великобритания - Лиз Тръс, вероятно ще излезе с мерки 
за подкрепа на домакинствата, засегнати от нарастващите цени на енергията, което може леко да намали пиковия процент 
на инфлация. 
Британският енергиен регулатор Ofgem трябва да определи нови максимални енергийни тарифи за домакинствата този 
петък, които цени да влязат в сила през октомври. Предишното увеличение на тарифите през април доведе до увеличение 
на годишната сметка за типичното британско домакинство до 1971 пунда от 1278 британски лири с оглед най-вече на скока 
в цените на природния газ след нахлуването на Русия в Украйна. 
Следващите увеличения на енергийните тарифи вероятно ще бъдат още по-стръмни с оглед на рязкото увеличение на 
цените на природния газ през последната седмица  близо 20 на сто. 
Citibank прогнозира, че Ofgem ще повиши от октомври тавана на тарифите до еквивалента на 3717 паунда с допълнителни 
увеличения до 4567 паунда през януари догодина и до 5816 паунда през април 2023 г. 
Енергийните анализатори Cornwall Insight също повишиха прогнозите си за регулираните тарифи на Ofgem до 3554 паунда 
за октомври, 4650 паунда за януари и 5341 паунда за май. 
"Трудно е да се определи колко британски домакинства ще се справят с предстоящата зима“, каза консултантът на Cornwall 
Insight Крейг Лоури, цитиран от Ройтерс. 
В своите прогнози в началото на август Английската централна банка предположи, че ценовият енергиен таван ще се 
повиши до около 3500 паунда през октомври и че цените на енергията след това ще се стабилизират. По този начин 
инфлацията на потребителските цени би трябвало да достигне връх от 13,3% през октомври, според тези последни 
прогнози на АЦБ. 
Тъй като инфлацията обаче вече се очаква да достигне значително по-висок връх, АЦБ вероятно ще заключи, че рисковете 
от по-устойчива инфлация са се засилили, отбеляза в своя анали Citibank. 
"Това означава вдигане на британските лихви до т.нар. рестриктивна територия (нива, пречещи на икономическия растеж) 
и то бързо. Ако се появят признаци на по-трайна и устойчива инфлация, смятаме, че ще бъе необходимо британската лихва 
да бъде повишена до нива от 6-7%, за да се постави динамиката на инфлацията под контрол. Засега обаче продължаваме 
да смятаме, че доказателствата за подобни ефекти (за трайно настанила се инфлация) са ограничени", каза Набаро от 
Citibank. 
По-рано този месец АЦБ повиши с цели 50 базисни пункта основната британска лихва, като инвеститорите очакват още 
един подобен агресивен ход, когато централната банка проведе следващото си планирано съобщение за паричната 
политика на 15 септември. 
 
√ Софтуер може да определя самоличността и поведението на случайни минувачи 
Професор от университета в Мериленд, САЩ, разработи софтуер за машинно обучение по поръчка на китайската 
корпорация Alibaba, който може да шпионира населението и дори да предсказва човешкото поведение, съобщи „Daily 
Beast“, цитиран от БГНЕС. 
Китайската корпорация е отпуснала 125 000 долара на изследователски екип, ръководен от американския университетски 
професор Динеш Маночи, за разработване на софтуера, който ще се прилага в градска среда. Според документа той ще 
може да "класифицира самоличността на всеки минувач и да идентифицира други биометрични характеристики". 
Алгоритъмът изследва отличителните черти на походката и категоризира пешеходците, като ги описва като "агресивни", 
"срамежливи", "импулсивни" и др. "Тези характеристики ще се използват за прогнозиране на поведението на всеки 
пешеходец и са полезни за наблюдение", се казва в документа. 
Според Райън Федасюк, изследовател в мозъчния тръст Център за нова американска сигурност, "очевидната цел на този 
софтуер е да предвижда демонстрации и протести предварително, за да може да ги потуши". 
Освен че работи с китайска корпорация по темата за разработването на софтуер, Маночи работи и с Министерството на 
отбраната на САЩ. Пентагонът предостави на изследователския му екип безвъзмездни средства в размер на 321 000 
долара. 
 
Банкеръ 
 
√ България получи покана за членство в ОИСР през януари, а през май и пътна карта 
Атанас Пеканов, виепремиер по управление на европейските средства, пред "БАНКЕРЪ" 
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Г-н Пеканов, не мислите ли, че европейските пари вече добиват митичен образ. Но конкретния българин иска да види себе 
си в някои от тези обещани проекти. Кои са европейските програми, от които например може да се възползва всеки 
желаещ? 
- По отношение на оперативните програми, такива има по развитие на човешките ресурси, по храните, по образованието. 
Това са програмите, които най-масово стигат до гражданите. И не отиват по инфраструктурни обекти, където през годините 
възникнаха доста съмнения за правилното изразходване на средствата. В края на миналата седмица участвах в събитие, 
където се дискутираше субсидиране на млади хора - в този случай парите отиват към най-важното, човешкия потенциал. 
Тези програми трябва да са и по-очевидни за хората – в много случаи те минават край тях незабелязано за общественото 
внимание. 
- Така е. Говорим само за магистрали, а трябва да оптимизираме участието в масови програми – за образование, за 
решаване на социални проблеми. 
Кои конкретни програми бихте посочили на прима виста? 
- Както казах, ключови са програмите образование и развитие на човешките ресурси. 
С какво съдържание са изпълнени те? 
- Субсидиране на заетост, квалификация на млади хора. В Министерството на иновациите и растежа (МИР) вече има 
обявени 260 млн. лв., за които може да се кандидатства до 21 септември за дигитализация и модернизация на бизнеса. 
Например предприятията да не са така енергийно интензивни – известно е, че България има най-енергоемката икономика 
в ЕС. Това може да даде ефект и върху ценовия натиск. По темата дигитализация се заблуждаваме, че сме добре, а може 
да се прави много повече. 
А иначе се славим с едни от най-добрите ІТ-специалисти. 
- Но не сме инвестирали достатъчно, за да бъдат фирмите обезпечени в това отношение. МИР готви още две програми за 
оптимизация на бизнесите. 
От позицията на макроикономист и трикратен вицепремиер, който гледа на проблемите в България и от близо, и от далеч, 
кои са непокритите нужди на страната и какво би могло да направи служебното правителство в тази посока за краткия си 
мандат? 
- Грешна е хипотезата, че служебното правителство трябва да се занимава само с изборите. Пред страната ни има много 
задачи и институциите трябва да си вършат работата. Мандатът на един служебен кабинет е 10-12 седмици. А през това 
време трябва да се върви напред. Смятам за приоритетни европейските теми – изпълняване на ангажиментите по 
Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), движение по темата за ОИСР, и внимание към еврозоната. 
По отношение на еврото, вие казвате, че сега предстоят трите ключови месеца, от които зависи спазването на заявката за 
въвеждане на евровалутата на 1 януари 2024 година. Защо точно тези три месеца са ключови и какъв е обемът работа, 
която трябва сега да се извърши под ваш контрол? 
- Лично аз ставам член на координационния съвет за членството на България в еврозоната. Това е съвет между МФ, БНБ и 
различните министерства, с участието на мен като вицепремиер. Работата се разделя на две части. Едната е техническа, но 
не е маловажна, защото гражданите трябва да бъдат защитени. Не искам притесненията им от приемането на еврото да 
бъдат пометени. Още повече, че в момента имаме изключително тежка инфлационна среда. 
Като прибавим и силната антиевропейска пропаганда, която тече от години, страховете стават напълно обясними. 
- Хората се притесняват, че утре хлябът вместо 2 лв. ще стане 2 евро. Естествено, че това няма да се случи. Но, за да 
гарантираме, че някои фирми няма да се пробват да направят подобни опити, ще приложим механизми, доказани в други 
държави - като балтийските, например. 
Тези проблеми не следва ли да се решават от свободния пазар и конкуренцията? 
- Това е базовата концепция. Но договаряния и  спекулации се случват и в други страни. И тук е ролята на държавата, която 
да използва защитните си механизми. За да не се случват т. нар. „пазарни провали“. И когато редовен кабинет потвърди, 
че влизането трябва да се случи на 1 януари 2024 г., да покажем пред европейските ни партньори, че сме готови. В същото 
време трябва да се подготви комуникационната кампания, за да стане ясно на хората какъв ще е процесът и да се тушират 
притесненията. Първоначално цените ще се показват в две валути – лев и евро, за да е ясно, че цената не се променя. 
Какъв е нормалният период за това двойно ценообразуване? 
- Добър вариант е около 6 месеца преди въвеждането на еврото. 
Вижте цялото видео от интервюто с Атанас Пеканов ТУК. 
 
√ Енергийният министър учуден от бездействието на "Булгаргаз" 
По отношение на съществуващите опции за разтоварването на танкерите на терминала в Ревитуса, които вече трябваше 
да бъдат договорени, енергийният министър Росен Христов обясни, че става дума за отдавна планиран капацитет, който 
също толкова отдавна е и разпродаден.  
"Не мога да разбера предишното правителство и предишното ръководство на "Булгаргаз" какво са правили от май до 
сега!  Ние от май имаме рамково споразумение с „Шиниър“ за доставка на газ с танкери за LNG. И от май досега ние нямаме 
резервирани слотове! Офертата изтичаше на 19-и август, а ние постъпихме на 3-и август, като за две седмици трябваше да 
организираме намирането на слотовете – нещо, което от "Булгаргаз" не бяха направили от май до август" - възмути се 
Росен Христов по време на пресконференцията на Кризисния щаб по енергетиката. 
Той добави и че още по-необяснимо е, че "Булгаргаз" са „маскирали“ проблема. 
В слабия период на консумация – през лятото, когато хранилището в „Чирен“ е трябвало да се нагнетява, от "Булгаргаз" са 
изпомпвали количества, които са фактурирани на ниска цена, защото са били доставени по предишни договори. Те са 

https://www.banker.bg/studio-bankeru/read/izgrajdame-suvet-za-ikonomicheski-analizi-s-uspeli-bulgari
https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/biznesut-obiavi-zadanieto-predelna-cena-ot-250-leva-na-megavatchas
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изпомпвали количества, които са продавали на евтина цена, после са нагнетявали по друга - счетоводна цена, и по този 
начин са симулирали, че цената на газа е ниска и че няма никакъв проблем. 
"И докато накрая целият балон не избухне и се вижда, че ние нямаме необходимите количества газ, а тези, които ги имаме, 
са на цена, каквото бизнесът не може да си позволи" - подчерта министър Христов. 
Той добави, че в случая със слотовете на Ревитуса няколко частни компании са предлагали двуцифрени цени в милиони, 
което е щяло да направи докарания газ в България много неизгоден, въпреки че офертата на „Шиниър“ е доста 
конкурентна. 
Христов отказа да посочи конкретни числа, подчертавайки, че последния път, когато правителството „Петков“ обсъждало 
цени, то нарушило интересите на Азербайджан с коментарите, че оттам ще взимаме три пъти по-евтин газ. Това е 
причината сега колегите от Азербайджан да са много скептични и да не са склонни да увеличат доставките за България 
отново при конкурентни цени. 
По отношение на така наречения микс, при който може да бъде постигната цена между 250-300 лева на мегаватчас, 
министър Христов обясни: 
Миксът ще представлява съответните количества газ от Азербайджан, доставките по интерконектора с Гърция, които са на 
ниски цени, хипотетичните количества от "Газпром Експорт". 
"Ние трябва да намерим начин да разсрочим получаването на газа от "Газпром Експорт", тъй като там има клаузи „вземи 
или плати“ и заради тях не можем да получим газа до края на годината. Ето защо целта е да се договори разсрочване на 
получаването на количествата до пролетта или лятото на 2023 година." 
От своя страна министърът на транспорта Христо Алексиев бе категоричен, че дори и да се възстановят доставките от 
"Газпром Експорт", то няма как да се разчита само на тях. 
Росен Христов обясни, че ще участваме на търг за слотове на Ревитуса, така че да имаме LNG доставки. Турски компании 
са предложили да доставят газ, който е микс от Азербайджан, Русия, САЩ, Иран. Той е на конкурентни цени – между 
офертата на Азербайджан и "Газпром Експорт". 
"Така че можем да постигнем нивата, за които настояват от бизнеса, но това означава паралелни преговори с няколко 
контрагенти, при това - в нездравословна политическа обстановка и при галопиращи цени на борсите, привлекателни за 
компаниите. Така че ние ще трябва дълго да ги убеждаваме, че България е значим и дългосрочен партньор" - разясни 
Христов, но увери медиите, че щом са се захванали с проблема, значи вярват, че ще успеят да го решат. 
 
√ Публикуваха документацията по тръжните процедури за зимно поддържане на пътищата 
В регистъра на обществените поръчки са публикувани документите по обявените от Агенция „Пътна 
инфраструктура“ обществени поръчки за избор на изпълнители за зимно поддържане и възстановителни работи при 
аварийни ситуации по републиканските пътища за зима 2022/2023. Обществените поръчки са за зимното почистване на 
автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Струма“ и „Марица“, както и за републиканската мрежа в пет от шестте района за 
планиране - Северозападен, Североизточен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район. Процедурата за Северен 
централен район също е обявена и документацията предстои да бъде публикувана в следващите дни в регистъра на 
Агенцията за обществени поръчки. 
Обявените поръчки са по ускорена процедура, за да се подсигури предстоящия зимен сезон. Срокът за подаване на 
офертите е до 1 септември, а за Северен централен определения срок е 5 септември. Това се предприема, за да се 
минимизират рисковете републиканските пътища да останат без поддържане през зимните месеци, тъй като срокът за 
провеждането и завършването на откритата обществена поръчка с подписването на договор отнема минимум 6 месеца. 
На 5 август т. г. АПИ обяви тръжните процедури за избор на изпълнители за текущ ремонт и поддържане на 
републиканската пътна мрежа за следващите три години. Предвид процедурните срокове те няма да са приключили с 
избора на изпълнител и подписването на нови договори до 30 септември, когато изтичат настоящите споразумения с 
пътноподдържащите дружества. 
Срокът за изпълнение на договорите по обявените сега процедури за зимно поддържане ще бъде не повече от 7 месеца. 
Индикативната стойност на обществените поръчки е определена съобразно бюджета на АПИ за поддържане на 20 000 км 
републиканска пътна мрежа. 
За Северозападен район обществената поръчка е на обща стойност 43 039 485 лв. без ДДС. Тя е разделена в пет обособени 
позиции – за всяко областно пътно управление (ОПУ). 
За Североизточен район обществената поръчка е на обща стойност  27 823 655 лв. без ДДС. Сумата е за четирите областни 
пътни управления 
За Югоизточен район обществената поръчка е за 35 531 694 лв. без ДДС. Тя се разпределя на четири обособени позиции. 
За Южен централен район общата индикативна стойност на обществената поръчка е 48 027 712 лв. без ДДС. Тя е разделена 
на пет обособени позиции по областни пътни управления. 
За Югозападен район индикативната стойност на обществената поръчка е 45 792 329 лв. без ДДС по четирите обособени 
позиции. 
Зимното поддържане на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Марица“ и „Струма“ прогнозно ще струва 76 883 958 лв. без 
ДДС. Сумата е разпределена за над 104 км от АМ „Хемус“ на територията на областните пътни управления София и Ловеч, 
с прогнозна стойност 10 324 679 лв. без ДДС. За АМ „Хемус“ на територията на ОПУ Шумен и ОПУ Варна индикативната 
стойност е 9 425 156 лв. без ДДС. Дължината на отсечката е 111 км. За цялата дължина на магистрала „Тракия“ - близо 407 
км, които преминават през територията на областните пътни управления София, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, 
Сливен, Ямбол и Бургас, прогнозната стойност е 31 547 404 лв. без ДДС. За зимната поддръжка на 135-те км от магистрала 
„Марица“ прогнозната стойност е 11 216 824 лв. без ДДС. Магистралата е на територията на ОПУ Стара Загора и ОПУ 
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Хасково. За поддържането на участъците от АМ “Струма“ на територията на ОПУ София, ОПУ Перник, ОПУ Кюстендил и 
ОПУ Благоевград, с обща дължина 172 км заедно с пътните връзки, прогнозната стойност е 14 369 895 лв. без ДДС. 
В обявените процедури е разширен кръгът на възможните участници в тръжните процедури. Могат да кандидатстват и 
фирми с опит в поддържането на пътища от общинската или уличната пътна мрежа. Целта е да се стимулира конкуренцията 
между участниците. Изискването е през последните 3 години да са осъществявали зимно поддържане на 150 км 
републикански или общински пътища или улици. В процедурите провеждани предходни години са допускани единствено 
участници с опит в изпълнение на подобни дейности само на републикански пътища. 
 
√ Активите, управлявани от инвестиционните фондове, нараснаха до 8.28 млрд. лева 
Запазва се интересът на домакинствата и фирмите към българските и чуждестранните инвестиционни фондове, които 
осъществяват дейност в България. В последните месеци това е в отговор на ниските лихви по депозитите и търсенето на 
алтернативи за спестяване. 
Към края на юни активите, управляват тези колективни схеми, възлизат на 8.28 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 
1.06 млрд. лева (+14.6%) в сравнение с юни миналата година, но намалява с 441.1 млн. лева (-5.1%) спрямо март тази 
година, отбелязват от БНБ. Тези парични средства са привлечени от лицензираните 1385 чуждестранни и 158 български 
колективни схеми. Като процент от БВП тази сума е 5.4% като този дял е на нивото от юни 2021 г., но е намалял спрямо 
края на първо тримесечие на тази година, когато беше 5.6 на сто. Към края на юни активите на българските инвестиционни 
фондове достигат 2.68 млрд. лева, като спрямо същия месец на миналата година те се увеличават с 421.4 млн. лева 
(+18.6%). В сравнение с март тази година привлечените средства обаче намаляват с 46.9 млн. лева (-1.7%). 
Към края на второ тримесечие активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 363 млн. лева (+37.7%) до 
1.33 млрд. лева при 963.9 млн. лева преди година. Акумулираните суми в балансираните колективни схеми, фондовете 
инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават също, но само с 48.3 млн. лева (+11.8%) и са в рземр на  457.9 млн. 
лева при 409.6 млн. лева към края на юни миналата година. 
Ако погледнем към първото тримесечие, активите на фондовете, които инвестират в акции, също се увеличават - с 24.8 
млн. лева в същото време балансираните схеми,  фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други са привлекли по-
малко средства - с 1 млн. лева. 
Средствата, управлявани от колективни схеми, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база с 10.1 млн. лева (1.1%) 
до 897.1 млн. лева. В сравнение с март тази година обаче са привлекли по-малко парични средства - със 70.6 млн. лева. 
Към края на юни фондовете, инвестиращи в акции, контролират половината от паричните средства на българските 
инвестиционни фондове /49.5%/. Относителният им дял расте спрямо 42.6% към юни миналата година и 47.7% към март 
тази година. 
Фондовете, които влагат средства в облигации, притежават 33.4% от общата сума на активите към юни. Техният 
относителен дял обаче намалява и в сравнение с юни миналата година, когато е бил 39.2%, и спрямо март тази година – 
тогава е бил 35.5 на сто. 
Към края на второто тримесечие основен дял във валутната структура на активите на българските инвестиционни фондове 
имат средствата, деноминирани в български лева – 63.5% и в евро – 32.3 на сто, като се увеличават спестяванията в лева, 
а има отлив във вложенията в евро. 
Географската структура на ценните книжа в активите на българските инвестиционни фондове показва, че към юни 
вложенията им у нас се увеличават и на годишна база, и спрямо март тази година – до 1.31 млрд. лева. В останалите 
държави от Европейския съюз инвестициите нарастват на годишна база с 290.8 млн. лева до 969.9 млн. лева. В сравнение 
с март тази година обаче вложенията в ЕС намаляват. 
 
√ Кибер застраховките излизат на мода 
С 10-20 хил. лв. застрахователна премия „Български пощи” щеше да покрие глобата си от 1 млн. лв. 
Кибер атаките продължават да бележат ръст, а с тях и наложените глоби и допълнителни разходи за възстановяване на 
дейността. Последният пример е глобата от 1 милион лева на „Български пощи“ заради кибератака от април тази година, 
довела до криптирането на чувствителна информация. Глобата бе наложена в края на юли т.г. от Комисията за защита на 
личните данни. 
„Ако „Български пощи” бяха сключили кибер застраховка със застрахователна премия от 10 до 20 хил. лв. , 
сега   застрахователят щеше да покрие този милион вместо тях. Това обаче не е било направено”. Така коментираха казуса 
известни български застрахователи. 
Те дават подобен марж в цената на полицата, защото тя зависи от оценката на системата за кибер защита, която 
приема застрахователното дружество. Клиентът му попълва специална анкетна карта и ако хакерската защита е на високо 
ниво, съответно застрахователната премия пада, обясниха застрахователите. 
Ръстът на атаките повишава и търсенето на кибер застраховки като начин за овладяване на рисковете от атаки и 
последващите ги финансови щети. Как, обаче, да изберем подходящата за нашия бизнес застраховка и какви въпроси да 
зададем на брокера или застрахователя? Кои са детайлите, които може да не са уточнени в полицата, но са от значение 
при застрахователно събитие? 
Опит с подобни щети 
Почти всички застрахователни компании осигуряват денонощно обслужване, но дали всички екипи имат опит с подобни 
заявки и колко бързо и адекватно ще реагират в случай на нужда? Какъв е процесът по събиране на информация за 
придвижване на плащанията или други съответни на щетата действия? 
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„При кибератаки навременната реакция е от значение, а застрахователят не е просто трета страна, която покрива 
финансовите разходи. В повечето случаи, застрахователите са активни партньори на клиентите си в процеса на 
установяване на пробивите, разследване и окончателно изясняване на щетите. Ако компанията има екипи с богат опит и 
експертиза специално в кибер сигурността и кибер застраховането, това е неимоверен плюс”. Това коментира за 
„БАНКЕРЪ” Ивета Кунова, зам. председател на Българската асоциация на застрахователните брокери и управител на 
„Инстрейд” Застрахователен брокер. 
Партньорска мрежа 
Някои от кибер застраховките включват не само финансова отговорност, но и активно съдействие по превенцията и 
реакцията при щети, включително последващото им ограничаване. Ако обмисляте такъв тип застраховка, проучете кои са 
партньорите на застрахователя ви, които ще осигурят тази услуга в случай на нужда. Това може да са фирми за 
киберсигурност или отделни специалисти, адвокати, разследващи лица и др. Проучете какво е тяхното време за реакция, 
за да не се изненадате неприятно, че някой от тях не работи точно в деня, в който компанията ви е засегната от кибер 
нападение. 
Проучете и дали тези специалисти осигуряват поддръжка на място, тъй като не във всички случаи е достатъчно съдействие 
от разстояние. 
Ако вашата кибер застраховка не предвижда съдействие от страна на застрахователя при подобни случаи, а само 
покриване на разходи, изяснете в детайли какви точно разходи и от кои доставчици ще бъдат покрити. 
Откупи 
Много от кибератаките се организират именно с цел откуп. Повечето кибер застраховки покриват този риск, но е важно да 
уточните с бъдещия си застраховател какъв е механизмът за плащане на откупа. Дали застрахователят ще плати откупа 
директно на нападателите, или парите трябва да бъдат платени първо от вашата компания, а след това реимбурсирани от 
застрахователя. Макар че и в двата случая плащането е осигурено, вторият вариант може да усложни паричните потоци на 
компанията. Във всички случаи, една кибератака е голям стрес за мениджмънта и трябва да сте подготвени със сценарий 
за овладяването ѝ. 
Прекъсване на бизнеса 
Този риск обикновено се покрива от полиците, но често продължава по-сложно от очакваното. Изяснете какъв е 
механизмът за придвижване на такъв тип щети, колко време отнема и какъв тип информация е необходима. 
Колкото и песимистично да звучи, въпросът с кибер атаките е не „Дали?“, а „Кога?“. Всеки бизнес рано или късно става 
обект на пробив или опит за такъв, а за някои от тях може да не разбере и с месеци. Застраховка "Кибер отговорност" е 
начинът да споделим риска, така че да овладеем атаките максимално бързо и с минимални загуби. 
Кунова твърди, че интересът към кибер застраховките у нас нараства, но все още ръстът на този пазар, макар и ускоряващ 
се,  е нисък.   
Най-доброто обаче предстои, защото пазарът в световен мащаб расте с главоломни темпове през последните години и 
тенденцията се очаква да се запази и в идните. Това сочи последният доклад Cyber Insurance Trends. Това е обзор на 
американския пазар през последните 5 години, но данните са валидни до голяма степен и за пазарите по целия свят. За 5 
години сключените кибер застраховки са се удвоили. Ръстът е забележим във всички ключови индустрии.  
Само за две години ръстът на сключените полици за кибер застраховки е бил 15 %. Най-голямо е движението при 
хотелиерите и хазартната индустрия, сочат още данните. Ръстът на кибер застраховките, купени от организации в сектора, 
е 67 %. Образователните институции са с ръст от 34 %. Наблюдава се и тенденция за увеличаване на застрахователните 
суми и покрития. 
 
√ До 17 септември приемат заявления за гласуване по настоящ адрес 
От днес август до 17 септември (включително) избирателите могат да подадат заявление за гласуване по временна адресна 
регистрация. Това най-често се налага, когато постоянният адрес и временният такъв са на територията на различни 
общини.Заявлението се подава лично в Административното бюро по настоящия адрес, за населените места извън град 
Стара Загора - при кметовете или кметските наместници, както и на e-mail: sz@starazagora.bg или на сайта на ГД ГРАО 
- regna.grao.bg. 
 
√ Бундесбанк: Рецесията в Германия е все по-вероятна 
Вероятността от рецесия в Германия е все по-голяма, а инфлацията в най-голямата европейска икономика може да 
прехвърли 10 процента през есента, предупреждава Бундесбанк в месечния си доклад. 
Заради огромния дял на промишлеността в икономиката си Германия е една от страните, изложени най-силно към 
последиците от кризата с руския газ, като скокът на цените на енергията вече се отрази по-тежко от очакваното. 
Все по-вероятно е да настъпи спад на икономическата активност през зимните месеци, обяснява централната банка. 
Високата степен на несигурност по отношение на снабдяването с газ през зимата и силното покачване на цените се очаква 
да окажат силен натиск върху домакинствата и предприятията. 
Намаляването на руските газови доставки в отговор на западните санкции след инвазията в Украйна кара много 
независими икономисти да стигнат до извода, че в Германия вече е почти неизбежно да настъпи рецесия. 
Високите цени и необходимостта да се натрупат запаси за зимата принудиха властите да регламентират потреблението на 
газ, като основни жертви са секторите, които са най-големите потребители, включително стоманодобива и производството 
на торове. 
Покачването на цените на енергията вероятно ще продължи да подхранва инфлацията. Тя може да достигне 10 процента 
през есента и ще расте, особено при пълно спиране на руските газови доставки. 

https://regna.grao.bg/
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В доклада се отбелязва също така, че тази ситуация засилва опасността от увеличения на заплатите, което създава риск от 
затваряне на кръга цени-заплати. 
 
√ Инфлацията е в центъра на годишната среща на централните банкери 
Да се вдигнат лихвите, за да се противодейства на инфлацията, но не прекалено много, така че икономиката да не падне 
на колене: това е дилемата, която ще бъде в центъра на дискусиите на редовната годишна среща на централните банкери 
от цял свят в четвъртък и петък в Джаксън Хол, щата Уайоминг, информира Франс прес. 
Величествените планини в Гранд Тетън всяка година са домакин на тази среща под егидата на Управлението за федерален 
резерв на САЩ още от времето на бившия му президент Пол Волкър. 
Най-очакваният момент на този симпозиум ще бъде речта на президента на американската централна банка Джером 
Пауъл в петък в 14:00 ч. по Гринуич (16:00 ч. бълг. време). 
Президентката на Европейската централна банка Кристин Лагард обаче няма да пътува до Съединените щати. На форума 
ще присъства Изабел Шнабел, член на управителния съвет на ЕЦБ, която ще участва в работна група в събота. 
Управителят на Банк ъв Ингланд Андрю Бейли потвърди присъствието си в Джаксън Хол, но само като наблюдател на 
дискусиите, без да участва в тях. 
В икономически план има един общ неприятел - инфлацията, и рискът да бъде забавена прекалено много икономиката, 
така че трябва да се избере едно от двете, заяви пред АФП Грегъри Волокин, портфолио мениджър в "Мишеърт файненшъл 
сървисис" . В същото време "Федералният резерв не може да каже, че трябва да предпочете да увеличи безработицата, за 
да понижи инфлацията, но това е изборът, който има", подчерта анализаторът. 
Срещата се провежда в момент, когато централните банки по света затягат паричната си политика, за да се борят с 
инфлацията, но с риск да потиснат икономическото възстановяване. 
Федералният резерв вече четири пъти повиши лихвите си от март. Първо с обичайния четвърт процентен пункт, после с по-
бърз темп. 
И инфлацията в САЩ през юли започна да спада, достигайки 8,5 на сто на годишна основа, след рекордното увеличение 
на цените от над 40 години с 9,1 на сто през юни. 
Погледите вече са обърнати към следващото заседание по паричната политика на 20 и 21 септември, на което се очаква 
ново повишение на лихвите с половин и дори с три четвърти процентен пункт. 
В същото време американският БВП вече се сви през първите две тримесечия, което отговаря на класическото определение 
за рецесия. Според икономисти обаче това не е така в случая със САЩ заради солидния пазар на труда, който през юли се 
върна на равнището от преди пандемията с безработица от 3,5 на сто и възстановяването на всички съкратени работни 
места. 
В еврозоната покачването на цените достигна нов рекорд с растеж от 8,9 на сто, а във Великобритания показателят дори 
стана двуцифрен (10,1 на сто). 
 
√ Американски петролни доставки за Азия конкурират Близкия изток 
Пазарът на суров петрол в Азия се успокоява в резултат на "инвазията" на конкурентни пратки от САЩ и Бразилия. 
Купувачи от Южна Корея, Индия и Китай са получили сериозни количества гориво от Съединените щати - над 20 млн. 
барела, по-голямата част за доставка през ноември.  
Променената конфигурация на покупките внася ново измерение на и без това сложния световен пазар на черно злато. 
Увеличени количества руско гориво все още пътуват към Китай и Индия след инвазията в Украйна. Същевременно суров 
петрол се изнася ударно от Съединените щати, като общите доставки са набъбнали в резултат на решението на 
администрацията на президента Джо Байдън да пусне на пазара гориво от националния стратегически резерв, а 
Европейският съюз затяга ограниченията на руските потоци. 
Фючърсните контракти на суровия петрол сорт "Брент" - глобалният базов петролен индекс - поевтиняха сериозно през 
август в резултат на осъвременените оценки на търговците за перспективата за доставките до края на годината. Спадът се 
дължи също на нарастващите опасения, че световният растеж вероятно се забавя.   
Увеличеният приток на товари от далечни разстояния в Азия, който достига до потребителите двойно по-бавно отколкото 
барелите от Близкия изток, свали надбавките на суровината от Персийския залив, като експертите очакват низходящия 
натиск да се увеличи заради по-слабия интерес на японските рафинерии. От началото на август японските купувачи не 
бързат да внасят предпочитаното гориво от Абу Даби с доставка през октомври, посочват търговци. Те обясняват, че 
петролната компания "Идемицу Косан" има планови ремонти и поддръжка на съоръженията в завода в Йокаичи през 
октомври-ноември, което ограничава потреблението.  
Въпреки че котировките на фючърсните контракти спаднаха през този месец, интересът на региона към физически спот-
товари остава сравнително силен извън Япония и повишава надбавките за преработка на суровия петрол в рафинериите. 
В следобедната европейска търговия на 22 август суровият петрол сорт "Брент" с доставка през октомври се търгуваше за 
почти 95 щ. долара за барел, а американският WTI с доставка през септември - за малко под 89 долара за барел. 
 
√ Пекин харчи ударно за руски енергийни суровини 
Китай продължава да увеличава зависимостта си от руска енергия като стойността на внесения суров петрол, рафинирани 
петролни продукти, природен газ и въглища е достигнала 35 млрд. щ. долара от началото на войната в Украйна срещу 
около 20 млрд. долара за същия период през миналата година. Въпреки че импортните цени са надути заради глобалния 
ръст на енергийните котировки, Пекин получава по-големи количества горива, в някои случаи - със сериозни отстъпки - от 
стратегическия си партньор, показват последните митнически данни, обхващащи периода от началото на март до края на 
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юли. Това увеличение е за сметка на отказа на други държави от руските суровини като ответен акт на руската инвазия в 
съседната държава.    
Юлският внос включва рекордни количества въглища, скочил с 14% на годишна база - до 7.4 млн. тона, като импортът на 
кокс за стоманения сектор е достигнал 2 млн. тона, равняващи се на ръст от 63 процента. Русия вече е водещият доставчик 
на горивото, измествайки Индонезия, след като държавата от Югоизточна Азия отблъсна купувачите като качи цените. 
Юлският внос на руски суров петрол леко се е понижил спрямо юни - до 7.15 млн. тона, но все още е с 8% по-висок от юли 
2021-а и остава основната суровина, която преработват китайските рафинерии. Спад има и на месечните доставки на 
природен газ до около 410 хил. тона, но те са с 20% повече на годишна база. Освен това в тези количества не е включен 
вноса по газопроводите, който митниците не съобщават от началото на годината, въпреки че те са основните канали за 
пренос на горивото от Русия до Китай. 
Въпреки забавянето на икономическия подем, Пекин е похарчил 7.2 млрд. щ. долара за руски енергийни източници през 
юли срещу 4.7 млрд. долара през същия месец на миналата година, като тези доставки имат около 70% дял в общия внос 
от Русия. Сред другите по-едри пера от сектора на суровините са, както следва: 
- вносът на рафинирана мед е намалял с 20% годишно - до 20 396 тона; 
- количествата преработен никел са паднали с 10% - до 3 286 тона; 
- внесеният алуминий е бил с 16% повече отколкото през същия период на 2021-а - 39 053 тона;     
- вносът на паладия се е увеличил с 29% - до 2 350 килограма; 
- доставките на жито са скочили с цели 52% - до 3 314 тона. 
 
3e-news.net 
 
√ Плашещ рекорд на енергийната борса: След пореден скок с 13.9% цената за базова енергия стигна 1205.54 лв. за MWh 
с ден за доставка 23 август 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 1205.54 лв. за MWh с ден за доставка 23 август 2022 г. и обем от 64 708.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
скок с 13.9%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 1251.17 лв. за MWh, при количество от 32 994.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (31 714.10 MWh) е на цена от 1159.91 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 1075.71 лв. за MWh и количество от 2692.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа - 979.03 лв. за MWh (2596 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1554.79 лв. за 
MWh (при количество от 2408.2 MWh).Изключително висока и е постигнатата цена за 21 часа – 1507.94 лв. за MWh (обем 
от 2519.5 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 1173.48 лв. за MWh при количество от 2607.2 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 1058.61 лв. (541.26 евро) за MWh за 22 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 23 август 2022 г. се повишава до съществените 1205.54 лв. за MWh ( скок с 13.9 %) по данни на БНЕБ или 
616.38 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 22 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 2 452.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 1131.78 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                     MW 
АЕЦ     38,94%    2093.65 
Кондензационни ТЕЦ   38,80%    2086.41 
Топлофикационни ТЕЦ   2,45%    131.76 
Заводски ТЕЦ    1,36%    73.17 
ВЕЦ     6,24%    335.28 
Малки ВЕЦ    1,76%    94.86 
ВяЕЦ     0,74%    39.97 
ФЕЦ     9,12%    490.25 
Био ЕЦ      0,59%     31.62 
Товар на РБ         4208.47 
Интензитетът на СО2 е 351g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Централна Европа и Балканите са ударени от енергийно цунами с цени от над 610 евро/мвтч на пазар „Ден напред“ 
Румънската OPCOM, гръцката HENEX и българската енергийна борса затвориха при шокиращите цени от 616,38 
евро/мвтч за базова енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 616,38 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 23 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 639,71 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
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593,05 евро/мвтч. Най-високата цена от 794,95 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
500,57 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 72 465,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 23 август ще бъде 616,38 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 148,29 гвтч. Максималната цена ще бъде 794,95 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 500,57 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 23 август е 616,69 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 640,34 евро/мвтч. Най-високата цена от 794,95 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
тя ще бъде 500,57 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 54 882,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 23 август на Словашката енергийна борса е 616,08 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 794,95 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 500,57 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 612,55 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 794,95 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 500,57 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 23 август е 615,75 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
638,48 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 34 119,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 794,95 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 500,57 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 605,13 евро/мвтч на 23 август. Пиковата цена  ще бъде 617,20 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 468 084,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 794,95 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 500,57 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар е с най-високите цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 23 август средната 
базова цена за страната е 605,23 евро/мвтч. 
 
√ Ценовият шок продължава. Европейските електроенергийни борси бавно и полека се насочват към 600 евро за MWh 
Ново ценово цунами заля европейските електроенергийни борси в последната десетдневка на август,  предизвиквайки 
шок сред бизнес и домакинства.  предизвикан от високите ценови нива.  Във все повече страни съветите към 
потребителите са да се запасят с дърва и да пестят енергия. Появи се лозунгът „Най-чиста е енергията, която не е 
произведена“.  
На този фон производството на електроенергия в страните от Европейския съюз се свива значително. Няма кой знае колко 
силно намаляване на потреблението на газ. Възобновяемите източници и в частност вятъра дават крачка назад за сметка 
на изкопаемите горива, а цените на борсите бавно и полека се насочват към нива все по-близки до 600 евро за MWh. 
Оправданието, че цените на електроенергийните борси растат заради газа не изглежда достатъчно. Очевидно е. Има и 
други фактори все така пренебрегвани и замитани под килимчето. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 32-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на  30 035.03 GWh в 
ранните вечерни часове на 21 август 2022 г. (47 274.98 GWh след коригиране на данните за предходната 32 седмица). 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от ЕС в ранните вечерни часове на 21  август  за 
33-та седмица то достига до обем от  26 776.52 GWh (42 106.52 GWh след корекцията в края на 32-та седмица), според 
данните на energy charts,  базирани на ENTSO-E към момента на публикуване. 
От това общо производство на фосилните горива се пада дял от 11 837.20 GWh или 44.21 % преди корекция (16 801.41 GWh 
или 39.90 % окончателните допълнени данни за седмица по-рано) . От тях - на кафявите въглища – 2663.34 GWh или 9.95 
%, както и на каменните – 8.97 % (2403.04 GWh). Газът държи дял от 6005.29 GWh (22.43 %). 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 6079.67 GWh или 22.71 %. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 8859.65 GWh или 33.09 % (според уточнените 
коригирани данни за 32-та седимица – 15 356.04 GWh или 36.47 %). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 2374.67 GWh (8.87 %), а офшорните – 181.28 GWh или 0.68 %. 
Делът на електроенергията от слънчеви електроцентрали достига до 2527.16 GWh или 9.44 %. Що се отнася до 
хидроенергията, то делът и е от порядъка на 4.81 %, а от помпени станции – 4.88 %. 
Цените 
Европейските електроенергийни борси стартираха първия ден от отминалата седмица с ръст между 2.15 % (378.74 евро за 
MWh) на гръцката HENEX и и 5.0 % на БНЕБ (378.73 евро за MWh), както и 11.8 % в Австрия (426.93 евро за MWh).Спад бе 
постигнат на 5 от европейските електроенергийни борси, но като цяло цената се устреми нагоре. 
Слаба разнопосочност бе наблюдавана с ден за доставка 16 август, но понижението, наблюдавано на няколко от 
европейските електроенергийни борси бе незначително. Така че като цяло ценовите нива продължиха възходящата си 
тенденция като спрямо търговията ден по-рано и се покачиха  до 505.55 евро за MWh в Хърватия (плюс 18 % ) и 503.87 евро 
за MWh в Италия (плюс 8.8%). Над 500 евро за MWh останаха и постигнатите стойности във Франция (плюс 17.9 % до 500.89 
евро за MWh), Унгария (плюс 17.2 % до 500.56 евро за MWh), Словения (504.88 евро за MWh, плюс 18.2 %). На голяма част 
от останалите европейски електроенергийни борси цените останаха над 450 евро за MWh. Очаквано,  с изключение на 
гръцката HENEX и българската БНЕБ (IBEX – 397. 33 евро за MWh, плюс 4.9 %), както и Полша (297.77 евро за MWh при ръст 
от плюс 56.6 %). 
Скокът продължи и с ден за доставка 17 август като стойността в сегмента „ден напред“ на 14 от европейските 
електроенергийни борси надхвърли нивото от 550 евро за MWh. Най-висока бе постигнатата цена в Австрия – 555.13 евро 
за MWh, при ръст от 13.1 %. Малко по-ниска, но в този порядък бе и постигнатото ценово ниво във Франция (552.85 евро 
за MWh, плюс 10.4 %), Германия (551.95 евро за MWh, плюс 12.5 %), както и на съседната румънска OPCOM (553.90 евро за 
MWh, плюс 12.8%), а и на други борси. Доста под посочената стойност остана цената на българската (БНЕБ) и гръцка (HENEX) 
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борси – 416.62 евро за MWh, при ръст с 4.9 %. Още по-надолу се нареди цената, постигната в Полша – 368.67 евро за MWh 
(плюс 23.8%). 
Разнопосочното движение и в частност слабият спад на девет от електроенергийните борси в посочения сегмент, както и 
лекото повишени на останалите не доведе до съществена промяна в ценовите нива. Така при ръст с 2.1 % цената на 
електроенергийната борса в Германия се очерта като най-високата – 563.76 евро за MWh. Почти до това ниво се покачиха 
и борсите на Унгария (563.48 евро за MWh, плюс 1.7%) и Румъния (563.35 евро за MWh, плюс 1.7 %), в близост бе и 
стойността на хърватската (562.66 евро за MWh, плюс 1.5 %) и австрийската борса (562.54 евро за MWh, плюс 1.3 %). 
На този фон стойността на БНЕБ спадна с 0.2 % до 415.57 евро за MWh, а на гръцката HENEX – с 1.4% до 410.72 евро за MWh. 
Впечатление прави и запазващият се ръст на полската електроенергийна борса – (плюс) 4.4 % до 384.72 евро за MWh. 
Стойността в сегмента „ден напред“ тръгна в посока надолу още с ден за доставка 19 август. На четири от европейските 
електроенергийни борси все пак бе отчетено покачване като на БНЕБ цената скочи с 8.1 %, а на гръцката  HENEX с 9.4 на 
сто до до 449.14 евро за MWh. Ръст от 0.5% до в пъти по-ниското значение от 135.35 евро за MWh бе постигнато на 
Иберийската OMIE. 
Спадът съответно варираше от 1.7 % (548.25 евро за MWh) в Сърбия и 4% (429.24 евро за MWh) в Нидерландия до 7.9 % 
(509.84 евро за MWh) във Франция и 8.6 % (515.10 евро за MWh) в Германия. 
Продължилото движение в посока надолу през уикенда успя да свали ценовите нива с ден за доставка 20 август до малко 
над 460 евро за MWh на повечето от европейските електроенергийни борси. За отбелязване е, доста по-ниската стойност 
( от 396.53 евро за MWh, спад с 11.7%) на БНЕБ  и на гръцката HENEX ( 391.52 евро за MWh, понижение с 12.8 %).  По-
различна бе картината с ден за доставка 22 август, когато стойността на българската енергийна борса леко се повиши (плюс 
0.5% до 398.53 евро за MWh), но въпреки това остана съизмерима с останалите. Като цяло в неделния ден ценовите нива 
останаха под 370, но до 400 евро за MWh. 
Затова пък новата седмица с ден за доставка 22 август не изглежда никак оптимистична. Цената на европейските 
електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ расте до рекордни стойности, извисяващи се над 560 евро за MWh. 
Рекордьор по най-висока цена е Франция – 571.34 евро за MWh (увеличение спрямо 21.08 с 43.5 %), следвана от Италия - 
567.38 евро за MWh (скок с 25.1% ). В диапазона от над 560 евро за MWh са постигнатите стойности на  борсите на още 
девет страни, а останалите – до 560 евро за MWh. Рекорд удали цената на Българската независима енергийна борса  – 
541.26 евро за MWh. От сраните извън континента, единствено в Ирландия нивото се задържа до 409.65 евро за MWh, но 
в Обединеното кралство нарасна до 561.45 евро за MWh. 
Извън тези стойности и на другия полюс остават Полша (плюс 40.9 %) с цена от 328.68 евро за MWh, както и Испания и 
Португалия – 176.58 и 176.40 евро за MWh съответно (плюс 25.1% и 22.0%). 
Средна месечна и средна годишна цена към 22 август 
Средната месечна цена на европейските електроенергийни борси продължава да върви нагоре, което изобщо не е 
успокояващо. 
На БНЕБ към 22 август средната месечна стойност се покачва до 385.63 евро за MWh, а за Румъния – до 422.82 евро за 
MWh. За другите европейските електроенергийни борси се движи от 384.14 евро за MWh в Гърция и 491.73 евро за MWh 
в Италия, както и 428.55 евро за MWh във Франция. 
Доста по-ниска остава стойността за Испания – 146.28 евро за MWh (148.23 евро за MWh в съседна Португалия). В 
Германия, средната месечна стойност расте до 407.27 евро за MWh, а в Австрия – 425.67 евро за MWh. В Унгария 
изчисленията сочат за ниво от 427.36 евро за MWh, а за Полша – 247.36. 
Средната годишна цена към 22 август на БНЕБ е 237.51 евро за MWh и остава по-ниска, както от тази в Румъния (251.39 
евро за MWh), Унгария (259.29 евро за MWh), така и от тази в Гърция (264.23 евро за MWh) и съседна Сърбия (264.33 евро 
за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 297.42 евро 
за MWh в Италия и 191.25 евро за MWh в Испания и Португалия (192.45 евро за MWh) до 233.23 евро за MWh в 
Нидерландия и 223.75 евро за MWh в Германия, както и 270.6 евро за MWh във Франция и 162.48 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Цената на петрола сорт Brent се промени незначително спрямо старта през миналия понеделник от 95. 1 долара за барел. 
Въпреки, че само ден по-късно се понижи до 92 долара за барел, в петък търговията затвори на 96.94 долара за барел. 
Анализаторите вече поизоставят на заден план опасната думичка „рецесия“, но се вслушват внимателно в думите на 
генералния секретар на ОПЕК Haitham al Ghais, който коментира, че поредицата от високите цени и заради  политиците и 
недостатъчните инвестиции в петролния и газов сектор , но не и организацията. И докато данните за търсенето все още 
остават добри е важно да се подчертае поредното съкращаване на чистите дълги позиции и за двата сорта – Brent и WTI 
от страна на големите спекуланти до минимума за последните девет години и по-голямото внимание към общата кратка 
позиция. Всичко това се случва на фона на нови, макар и не така мащабни размествания на пазара на руски петрол. 
По-важен е обаче другият прочит на анализаторите, които предвид свързаността на пазарите изчисляват, че по отношение 
на единица енергия газът в Европа сега е над четири пъти по-скъп от петрола. Затова и тенденцията за замяна на газ с 
петролни продукти основно в енергетиката и нефтохимическата промишленост не е случайна. Все още тази замяна не е 
така видна, но както се казва достатъчна, така че цените на газа да започнат да придърпват нагоре и цените на петрола. 
Това влияние на пазара през следващите дни се очаква да започне да става по-видимо. Зависимостта ще продължи да 
влияе на пазара през следващите дни. Няма как да има рязко поевтиняване на петрола, при положение, че газа в Европа 
остава над 250 евро за MWh. И все пак има нотка на оптимизъм, тъй като през задаващата се седмица експертите не 
очакват цената на петрола да надхвърли като цяло диапазона от 95 – 96 долара за барел. 
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Важно е също така да се отбележи, че сушата е сред причините част от рафинериите в Европа да намалят продукцията си, 
а няма как подобна ситуация да не се отрази на цените на горивата.  И ето, че се появява нова опасност. Става въпрос за 
влязлата в сила забрана за внос на руски въглища, която заради недоглеждане или не води и до спиране на доставките за 
мазут . 
Цените на газа, които през предишния месец юли отбелязаха скок с 50 % продължиха възходящата си тенденция и от 
началото на август се повишават с още 22 на сто. Или погледнато в цифри, ако на 19 май цената на синьото гориво по 
индекса TTF на борсата ICE бе 95.42 евро за MWh, то на 19 август стигна до 257.40 евро за MWh. Само по себе си този ръст 
е непоносим за която и да е икономика. Ако Европа форсира намерението си за отказа от газ, анализаторите очакват, че 
цените ще останат високи поне още три години. 
Не по-малко опасност се крие и в опита на азиатските цени на LNG да догонят тези в Европа. Тъй като предлагането на 
втечнен природен газ през тази година остава сравнително ограничено, Азия и Европа продължават да се за обеми. 
Задаващата се нова седмица, а и следващата ще поставят Европа пред изпитание предвид спирането на газопровода 
„Северен поток“ за профилактика за три дни със старт от 31 август. Отсега е трудно да се прогнозира реакцията на пазара, 
но се очертават дълги дни на очакване, а европейските играчи не разполагат с кой знае какво. 
Що се касае до емисиите и там ситуацията изглежда достатъчно тревожна. Фючърсите за СО2 по индекса ICE EUA, които 
към края на \ли успяха да спаднат до 75.81 евро за тон растат стремително от началото на август. Нивото от 90 евро за тон 
бе преодоляно на 15 август, а буквално няколко дни или по-точно при затварянето на борсата скочиха до 98.43 евро. Казано 
иначе - в по-голяма близост до 100 евро. Цена, която, както уверяваха по-рано експертите ще бъде достигната след 2025 
година. 
Тенденции 
Заради войната в Украйна. Заради газа. Заради лошата политика енергетиката попадна в спиралата на високите цени. 
Заводи от тежката индустрия в Европа започнаха да затварят. Малкият бизнес се чувства изключен. Докато политиците се 
въртят в определенията за енергийна и ценова криза, бедността превзема европейските домакинства. 
Време е да се признае, че  прекалените и непремерени амбиции на зелената сделка в с съчетание със санкциите срещу 
Русия причиняват огромни щети. Икономическите показатели говорят за спад. Все повече расте броят на политиците със 
съмнения за ползите от тях. В същото време е ясно – отказ няма да има. 
Опасенията са, че едно лошо съчетание между задаващата се зима и  разклащаните от политически борби правителства 
ще доведат до продължителна рецесия. 
Европейският съюз вече е в нова икономическа ситуация. Изненадите и сътресенията предстоят. 
 
√ Борсовите цени на газа в Европа се покачват с 19.19 % до 291.50 евро за MWh 
Кошмарно високи цени на газа се наблюдават в понеделник на борсата. Цената на синьото гориво продължава да расте, 
тъй като се възобновиха опасенията за спиране на доставките на газ по най-големия газопровод в Европа, което поставя 
под заплаха и без това изпитващата затруднения икономика. 
Септемврийските фючърси  за газа по индекса TTF на борсата ICE Futures стартираха в понеделник, 22 август от нивото от 
266.75 евро за MWh, след постигнатата цена по сетълмент в петък от 244. 55 евро за MWh. 
Опитът за спад в самото начало на търговията се оказа неуспешен и цените се устремиха нагоре като в първия час и 
половина от търговията останаха в диапазона до 270 евро за MWh. 
Ръстът от 13 % се оказа недостатъчен и синьото гориво продължи възходящата си тенденция, покачвайки се до 292.99 евро 
за MWh. В малко по-късните сутрешни часове цената на синьото гориво остана висока, опитите за успокоение безуспешни, 
а към момента на публикуване газовите фючърси остават на рекордно високото ниво от 291.50 евро за MWh, покачвайки 
се със значителните 19.19 %.  
Ако песимистичната прогноза на някои анализатори се сбъдне цената на газа в Европа наистина може да стигне до още 
по-високи цени. Заканата на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев за 
цена от 4 хил. долара за 1000 куб м може да се окаже реалност. Това обаче ще се отрази пагубно върху европейския 
бизнес.  
Газопроводът „Северен поток“, който е ключов за Европа ще бъде спрян на 31 август за три дни, което от своя страна 
предизвиква опасения, че няма да бъде върнат в експлоатация. От достатъчно дълго време Европа разчита едва на 20 % 
от проектния капацитет на този газопровод за 170 млн. куб м. Това е и капацитетът, с който газопроводът работи към 
днешна дата. 
По данни на компанията „Оператор на газотранспортната система на Украйна“ преносът през газоизмервателна станция 
„Суджа“ е за 41,6 млрд. куб м на ден. Въпреки че няма транзит през газоизмервателна станция „Сохрановка“, украинската 
компания през миналата седмица припомни на европейските страни, че при спиране на „Северен поток“ разполага с 
алтернативни трасета. Не е известно досега кой се възползва от тях. 
На този фон европейските подземни газохранилища продължават да нагнетяват синьо гориво. По данни на GIE към 20 
август газохранилищата в Европа са запълнени до 76.92 % или 855.3697 TWh при темп на нагнетяване от 0.39 п.п. Има пълна 
вероятност до момента на спиране на „Северен поток“ за обявената профилактика, газохранилищата в Европа да постигнат 
обем на запълване от 80 %. Това не означава, че процесът на запълване ще спре, но ситуацията ще се усложни, поради по-
малките обеми, на които ще се разчита. 
 
√ Европейските пазари на акции приключиха най-лошия си ден от повече от месец заради задаващата се енергийна 
криза 
С най-голям дневен спад затвори германският индекс DAX, а с най-слабо понижение приключи британският FTSE 100 
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Страхът от рецесия не е изчезнал сред инвеститорите по фондовите борси в Западна Европа, където пазарите още в 
началото на търговията в понеделник се позиционираха в червената зона, където и затвориха. Равносметката е за най-
лошия ден на пазарите на акции в региона в понеделник от повече от месец, главно заради задаващата се енергийна криза. 
След повишаване с повече от 11% от дъното от средата на юни, европейските пазари се сринаха през последните дни, тъй 
като инвеститорите се притесняват от въздействието на растящата инфлация и затягането на финансовите условия върху 
икономическите перспективи. 
Страховете на инвеститорите бяха подсилени от неотдавнашни изявления на членове на борда Федералния резерв на САЩ 
(Фед), които се изказаха в полза на продължаване на курса на агресивно повишаване на лихвените проценти за забавяне 
на инфлацията в Съединените щати. 
Ръководителят на Фед Джером Пауъл ще има шанс да "пренастрои" очакванията на финансовите пазари по отношение на 
по-нататъшните стъпки на регулатора на годишната конференция на централната банка на САЩ в Джаксън Хоул, пише 
„Блумбърг“. Пауъл ще говори в петък и се очаква се той да потвърди решимостта на Фед да продължи цикъла на 
повишаване на лихвените проценти, докато инфлацията не бъде овладяна, но вероятно ще се въздържи от конкретни 
данни относно следващият ход на регулатора с повишаване на основната лихва. 
"Това е най-важният въпрос за всички: Какъв контрол ще има Пауъл върху пазарните условия? Достигнахме точка, в която 
икономиката показва признаци на забавяне", каза Лора Роснър-Уорбъртън, старши икономист за САЩ в консултантската 
компания MacroPolicy Perspectives, цитиран от „Блумбърг“. 
През юли Фед единодушно повиши основната лихва със 75 базисни пункта, което е рекордно темпо от 1994 г. насам, до 
2.25-2.5% годишно. Решението съвпадна с прогнозите на икономисти и пазарни участници. Следващото заседание на Фед 
е насрочено за 20-21 септември, след което ще има традиционна пресконференция на Пауъл и публикуване на 
актуализирани икономически прогнози. 
Освен това, участниците на пазара продължават да се опасяват от рецесия в Европа, чието начало може да се ускори от 
енергийната криза, въпреки появили се успокоителни прогнози на големите банки. 
„Газпром“ ще спре единствения действащ агрегат на началната компресорна станция на газопровода Северен поток 1 за 
три дни, от 31 август до 2 септември, за поддръжка и планова профилактика. 
Също така инвеститорите очакват предварителните данни за индекса на мениджърите по покупки (PMI) в еврозоната за 
август, които ще бъдат публикувани във вторник. 
„Ясно е, че икономиката на еврозоната може да изпадне в рецесия тази зима в зависимост от това дали енергийните запаси 
могат да издържат през най-студените месеци“, каза Джейн Фоли, старши валутен анализатор в Rabobank. „Утрешните PMI 
данни за август ще осигурят моментна снимка за това как икономиката на еврозоната се държа напоследък“, добави 
анализаторът, цитиран от „Ройтерс“. 
Инвеститорите очакват и публикуването на протоколите от последното заседание на борда на Европейската централна 
банка (ЕЦБ) в четвъртък, които вероятно ще звучат доста ястребово. „ЕЦБ трябва да продължи да повишава лихвите, дори 
ако рецесията в Германия е все по-вероятна, тъй като инфлацията ще остане неприятно висока до 2023 г., прогнозира 
президентът на Bundesbank Йоахим Нагел пред германски вестник. Според изданието, пазарите в момента оценяват за 
ръст на основните лихви с 60 базисни пункта през септември и още 130 базисни пункта до края на годината. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се понижи с 1.1%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-значителен спад беше германският DAX (-1.84%), следван от италианския FTSE MIB (-1.81%), 
френския CAC 40 (-1.78%), испанския IBEX 35 (-1.43%) и британския FTSE 100 (-0.64%). Низходящият тренд се запази до края 
на сесията, като диапазона между основните измерители започва от -0.22% до -2.32 на сто. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори германският индекс DAX, а с най-слабо понижение 
приключи британският FTSE 100. 
От секторните индекси начело по спад излязоха измерителите на автомобилния, химическия и технологичния сектор със 
спадове съответно с 3.12%, 2.86% и 2.45 на сто. 
Сред лидерите по понижение на емисиите, включени в индекса Stoxx 600 са акциите на германската компания Uniper SE (-
7.72%), най-големият вносител на природен газ от Русия, а книжата на компанията майка – финландската Fortum Oyj, се 
обезцениха с 4.39%. 
Срив на цената на акциите си с 9.83% регистрира унгарският нискотарифен авиопревозвач WizzAir, след новината, че 
унгарското правителство наредило разследване на компанията за евентуални нарушения на законите за защита на 
потребителите. Авиокомпанията е обект на второ подобно разследване от страна на властите в Будапеща от юни насам, 
припомнят местните медии. 
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Разследването, разпоредено от унгарското министерство на правосъдието, идва, след като институцията заяви, че е 
получила нови жалбите срещу базираната в Будапеща компания заради непредоставяне на информация и помощ на 
клиенти, чиито полети са забавени или отменени, съобщи Унгарската телеграфна агенция (МТИ). 
След губещите в долната част на европейския измерител на „сините чипове“ са още шведската петролна и газова 
компания Orron Energy AB (-2.05%) и швейцарската онлайн аптека Zur Rose Group AG (-5.41%). 
Цената на акциите на германския производител на спортни стоки Adidas се понижи с 5.21%, след новината, че главният 
изпълнителен директор компанията Каспър Рорстед ще напусне поста догодина по взаимно съгласие с борда на 
директорите. Adidas напоследък загуби позиции спрямо германския си конкурент Puma, особено заради лошите продажби 
в Китай. 
"Търсенето на приемник на поста започна", се посочва в съобщението на компанията. Рорстед ще продължи да изпълнява 
длъжността главен изпълнителен директор, докато не бъде назначен негов наследник, и ще направлява прехода. 
Книжата на британския телекомуникационен оператор Vodafone Group PLC се понижиха с 1.53% след новината за 
продажбата на унгарското подразделение за 715 милиарда форинта (1.78 милиарда долара) на местния оператор 4iG 
Public Limited Company и държавната Corvinus Zrt., заради намерението на правителството на премиера Виктор Орбан да 
управлява телекомуникационния сектор чрез национализация, но дава възможност на чуждите компании да напуснат 
страната като продадат дяловете си на местни държавни фирми. 
Цената на акциите на най-голямата швейцарска банка Credit Suisse намаля с 0.83%. Кредиторът обяви назначаването на 
Диксит Джоши от Deutsche Bank за нов главен финансов директор, както и нова позиция на главен оперативен директор и 
назначаването на нея на Франческа Макдън, която преди това оглавяваше Банката на Ирландия. 
Пазарната стойност на акциите на френската търговска верига супермаркети на дребно Carrefour спадна с 0.89%, след 
като заяви, че ще замрази цените на 100 от своите продукти, за да помогне на хората да се справят с нарастващата 
инфлация в страната. 
Капитализацията на втория по големина оператор на верига киносалони в света, британският Cineworld Group Plc (с 
бизнес и в България – Cinema City) спадна с нови 20.47% след срив от 58% миналия петък. Британската компания потвърди 
в понеделник, че обмисля подаване на молба за фалит в САЩ като част от процеса на преструктуриране. 
Пазарната цена на германската здравна компания Fresenius SE & Co. скочи с 6,51%, превръщайки се в единствената 
печеливша емисия, включена в индекса Stoxx 600. Компанията обяви оставката на главния изпълнителен директор Стефан 
Щурм в края на август. Новият ръководител ще бъде Майкъл Сен, който в момента ръководи подразделението Fresenius 
Kabi в Индия. 
 
√ Goldman Sachs успокоява: Нито една от големите икономики няма да изпадне в рецесия 
Заради по-високите лихвени проценти на централните банки, уточняват анализаторите от американската 
финансова група 
Нито една от най-големите икономики в света няма да изпаднат в рецесия през следващата година заради по-високите 
лихвени проценти на централните банки, успокояват анализатори от американската финансова група Goldman Sachs, 
цитирани от „Блумбърг“. 
Икономистите на банката са проучили ситуацията в девет държави, които първи започнаха да затягат паричната си 
политика - става дума за Нова Зеландия, както и за страни от Латинска Америка и Централна и Източна Европа. Никоя от 
тях не показва признаци на рецесия, пише в доклада на Goldman. 
Икономиките на тези страни се подкрепят от три основни фактора: силни бюджетни показатели, забавено търсене на 
работна ръка и продължаващото възстановяване от пандемията на коронавируса, обобщават анализаторите. Отрицателни 
фактори са: признаци за прегряване на пазарите на труда и обезценяване на националните валути. 
От Goldman казват, че има признаци проблемите с веригата за доставки да изчезват и има вероятност основната инфлация 
(с изключение на цените на храните и горивата) да е достигнала своя връх в повечето икономики. 
Въпреки че е твърде рано да се каже, че страните, които са започнали първи да повишават лихвите, определено няма да 
изпитат рецесия, обаче, данните показват, че те могат да избегнат „твърдо приземяване“, се казва в доклада на 
американската банка. 
„Устойчивостта на тези икономики подкрепя нашата прогноза, че нито една голяма икономика няма да изпадне в рецесия 
поради действията на централната банка преди и през следващата година“, пишат в заключение икономистите на 
Goldman. 
 
Мениджър 
 
√ Газохранилищата в Европа са пълни до 77%, в България - 58 на сто 
Запасите от природен газ в европейските газохранилища прехвърлиха максималния показател, достигнат през предходния 
отоплителен сезон, сочат данни на Gas Infrastructure Europe, цитирани от ТАСС. 
Към 21 август газохранилищата са пълни на 77,42 на сто, което е с 0,19% повече от миналогодишния максимум, достигнат 
през октомври. В газохранилищата има 83,3 милиарда куб. метра газ, а максимумът през 2021 г. е бил 83 милиарда. 
Страните членки на ЕС поеха по-рано тази година ангажимент до началото на зимата да запълнят газохранилищата си на 
80%, а за следващия сезон ангажиментът е за 90-процентно запълване. 
Най-пълни са газохранилищата в Португалия и Полша, съответно 100% и 99,46%. Сравнително близо до тях е Дания 
(93,44%), а следват Франция (89,44%), Белгия (84,2%), Чехия (81,49%), Германия (80,14%), Италия (79,72%) и Нидерландия 
(72,7%). На опашката са Австрия (62,53%), Унгария (60,63%), България (58,04%) и Латвия (55,32%).  
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√ Еврото се търгува твърдо под 1 долар 
Курсът на еврото спрямо долара днес остава под границата на паритета, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 0,9916 долара. 
Европейската централна банка определи вчера следобед референтен курс на еврото от 1,0001 долара. 
 
√ Скок в цената на петрола след съобщение, че ОПЕК може да намали добива 
Цените на петрола се покачиха в азиатската търговия днес, след като вчера Саудитска Арабия сигнализира, че на ОПЕК 
може да се наложи да свие добива, за да прекрати спада от последните дни, предаде Ройтерс. 
Фючърсите на сорта Брент от Северно море, референтен за Европа, с доставка през октомври поскъпнаха с 32 цента до 
96,80 долара за барел. Вчера те регистираха спад с 4 долара, преди да обърнат тенденцията и да завършат деня, както са 
го започнали. 
Американският лек суров петрол наддаде 37 цента до 90,73 долара. 
И двата сорта този месец спадат съответно с 12 и 8 на сто. 
Петролният пазар е движен от разнопосочни сигнали. Снощи саудитският министър на енергетиката принц Абдулазиз бин 
Салман заяви, че ОПЕК може да намали добива, за да коригира цените, а в същото време Европа е изправена пред проблем 
с доставките след повреда на тръбопровода, пренасящ петрол от Казахстан за Стария континент. Остава висящ и въпросът 
дали иранският петрол ще бъде допуснат до пазара, тъй като неяснотите около възстановяването на ядрената сделка от 
2015 г. остават. 
 
Cross.bg 
 
√ Министър Гечев и социалните партньори обсъдиха мерки за повишаване на конкурентоспособността на българското 
земеделие 
Министърът на земеделието Явор Гечев, представители на синдикатите и национално представените работодателски 
организации обсъдиха мерки за повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие. В срещата, която се 
проведе в късния следобед вчера, участва и заместник-министърът на аграрното ведомство Георги Събев. 
„Постоянният диалог със социалните партньори и възможността проблемите да се обсъждат в дух на разбирателство са 
изключително важни за развитието на всеки сектор“, каза министър Гечев. 
Участниците в срещата коментираха въпроси като недостига на работна ръка в земеделието, включително в дърводобива, 
условията на труд и проблемите с еднодневните трудови договори. Аграрният министър посочи, че екипът му има 
готовност да подготви законодателни промени, които да улеснят бизнеса при прилагането им.   
„В комуникацията със социалните партньори трябва да насочим енергията си към целеви мерки, които да преодолеят 
негативните тенденции в сектора“, каза заместник-министър Георги Събев. 
Земеделският министър и социалните партньори коментираха действията, които трябва да се предприемат във връзка със 
Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. и Националния план за 
възстановяване и устойчивост (НПВУ). Явор Гечев посочи, че работата по прилагането на НПВУ трябва да се ускори, като 
увери, че това ще стане в диалог със синдикатите и работодателските организации. 
Представителите на бизнеса и на синдикатите поставиха въпроса за управлението на хидромелиоративните съоръжения 
и подпомагането на уязвимите сектори, включително  производството на плодове и зеленчуци, а министър Явор Гечев ги 
запозна с възможностите за стимулирането на българското производство чрез схемите за качество. 
„Чрез  пазарни мерки трябва да направим сектора по-печеливш и  конкурентоспособен, като гарантираме 
продоволствената сигурност на държавата“, заяви министър Явор Гечев. 
 
√ Регионалният министър: Няма опасност България да остане без зимно почистване 
Няма опасност България да остане без зимно почистване на пътища, дори и при засилване на финансовата криза. Това 
обяви в студиото на „Здравей, България" служебният регионален министър Иван Шишков. 
„Старото ръководство на АПИ не си беше направило труда да направи каквото и да било по тази тема", заяви Шишков. И 
допълни, че се очакват оферти от фирмите, които биха желали да изпълняват тези дейности. 
Той коментира и ремонтите на пътища. „Бяха организирани едни конкурси за текущи ремонти за три години. КЗК веднъж 
ги отмени и те бяха направени втори път, но отново ще бъдат проверявани. Моите съмнения са, че бившето ръководство 
на АПИ е искало да постави държавата в положение, в което да няма никакъв друг избор, освен да се удължат за втори път 
старите договори", каза Шишков. И изрази увереност, че властта и строителният бранш ще постигнат споразумение за 
поддръжката на пътищата. 
Той увери, че държавата ще помогне на потърпевшите от пороя в Карлово със средства от Фонда за бедствия и аварии. 
 
√ Трайчо Трайков: Арбитражен спор с "Газпром" ще има и ще е за стотици милиони 
В предаването „Лице в лице“ по бТВ Трайчо Трайков, каза че трябва да са сигурни в анализа на това как ще ни се отрази 
бъдещият арбитражен спор с „Газпром“, защото такъв ще има, това е неизбежно. Това каза в ефира на бТВ бившият 
министър на енергетиката Трайчо Трайков. 
Той коментира и договора ни с „Газпром експорт“: „В момента се губят огромни количества пари и някой е виновен за 
това. Русия вероятно ще твърди, че ние сме виновни, а ние, че те са виновни. Арбитраж ще има и той ще е за стотици 
милиони“, добави той. 
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Относно кризата с газа Трайков каза: „Решението е в две посоки – осигуряване на количествата газ на разумна цена и 
намаляването на потреблението или намиране на алтернативна за тези количества, които не могат да бъдат набавени на 
разумна цена“. 
 
√ Антониу Гутериш настоя за спиране на „дрънкането с ядрени оръжия“ 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш настоя за спиране на "дрънкането с ядрени оръжия" и каза, че светът се 
намира в "момент на максимална опасност" и всички държави, притежаващи  ядрено оръжие, трябва да поемат 
ангажимента "да не го използват първи", предаде Асошиейтед прес. 
Гутериш каза пред Съвета за сигурност на ООН, че ангажирането с диалога и с разума, което доведе до неотдавнашното 
споразумение за подновяване на доставките на зърно и торове от Украйна и Русия трябва да бъде приложено към 
"критичната ситуация" с най-голямата в Европа Запорожка АЕЦ в Югоизточна Украйна, където продължаващите обстрели 
и боеве в района ѝ предизвикаха опасения от ядрена катастрофа. 
Отбелязвайки, че "съдбата на човечеството днес е в нашите ръце", Гутериш призова всички държави "да потвърдят 
ангажимента си към свят без ядрени оръжия и да направят опит да седнат на масата за преговори, за да намалят 
напрежението и да сложат край на надпреварата в ядреното въоръжаване веднъж завинаги". 
Генералният секретар на световната организация говори пред съвещание на Съвета за сигурност на ООН, свикано от Китай, 
който го председателства този месец, посветено на "насърчаването на обща сигурност чрез диалог и сътрудничество". 
 
√ Дмитрий Медведев: Никой няма да приеме Украйна в НАТО, в Алианса може да са русофоби, но не и самоубийци 
Никой вече няма да приеме Украйна в НАТО, това е пряк резултат от специална военна операция. Това мнение изрази във 
вторник заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев в своя канал в 
Telegram, съобщава ТАСС. 
"На всички е ясно, че никакви съседи не могат да им дадат никакви гаранции, дори и да мразят жестоко Русия. И сега никой 
няма да приеме Украйна в НАТО. Въпреки че в алианса има русофоби, те не са самоубийци. И това е пряк резултат на 
специална военна операция“, написа политикът. 
Според него киевският режим „продължава да си измисля някакви „гаранции за сигурност“ за бъдещето“. „Или ще 
направят среща с отделни незначителни съседи, водени от забравени пенсионери на тази тема, тогава пак ще се сетят за 
НАТО“, отбеляза той. В същото време Медведев е убеден, че "само споразумение с Русия може да осигури гаранции за 
сигурност. Но украинското правителство, стимулирано от западни пари и ракети, го отказа". В резултат на това с гаранции 
за Украйна "много кисело". 
„Киевският режим разбира, че за него (настоящите лидери на Украйна) няма и не може да има гаранции за сигурност 
изобщо. Дори Съединените щати няма да предложат гаранции за светло бъдеще на (украинския президент Владимир) 
Зеленски .Няма смисъл", подчерта Медведев. 
Според него сега ситуацията в Украйна е изгодна на американските власти и „скоро ще приключи“. Следващият екип, който 
дойде на власт във Вашингтон, "няма да се поколебае да обедини корупционната украинска тема" заедно с нейните 
подсъдими, заключи политикът. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Кога да очакваме първите пари по Плана за възстановяване и устойчивост? Гост: Вицепремиерът по управление 
на евросредствата Атанас Пеканов; 

- Предложенията на държавата за решаване на кризата с газа. Гости: Васил Велев от Асоциацията на 
индустриалния капитал и енергийния експерт Мартин Владимиров; 

- Има ли решение за спрените конкурси за училищни директори? Гост: Бившият министър на образованието акад. 
Николай Денков; 

- За обвиненията, констатациите и поуките след ремонтите на столичната ул. "Граф Игнатиев". Гости: бившият 
зам.-кмет по транспорт в Столичната община Евгени Крусев и общинският съветник от БСП Иван Такев; 

- Следим ситуацията след наводнението в Карлово, както и състоянието на пострадалите при катастрофата на пътя 
Ботевград – Мездра; 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Кога ще е готов интерконекторът с Гърция и ще бъде ли подновено строителството на АМ "Хемус". Гост: 

Министърът на регионалното развитие и благоустройство в служебния кабинет Иван Шишков; 
- До какво ще доведе завой към "Газпром"? Как ще се разреши енергийното уравнение, за да се избегне криза 

през зимата и колко ще ни струва;  
- Как след 20 години песена за Васко Жабата отново се превърна в хит на Балканите. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Камерите по пътищата доказват: Полуделите цени на горивата не уплашиха българина - пътува повече; 
в. Труд - Крият катаджии в схема за крадени автомобили; 
в. Телеграф - Всеки втори сладолед с ешехирия коли; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Само 2 часа имат партиите да проверят кода на машините. Съдът казва днес стигат ли; 



30 

 

в. 24 часа - Преговори с "Газпром", но по стария договор, за да ни достави невзетите количества; 
в. Труд - Отново опряхме до "Газпром"; 
в. Труд - Чистят снега срещу поне 280 млн. лв. тази зима; 
в. Телеграф - Хартията наду бюлетините с 10 стотинки; 
в. Телеграф - Два месеца чакаме за газ на колата; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Милен Велчев, бивш финансов министър: Не е дошло времето за отмяна на плоския данък - приходите ще 
паднат; 
в. Труд - Владислав Горанов, бивш финансов министър, пред "Труд": Ако продължим с популизма ни очаква вдигане на 
данъци; 
в. Телеграф - Професор д-р Георги Касчиев: US гориво може да замени руското в Козлодуй; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Как останахме без козове в газовите преговори; 
в. Труд - Незнанието е сила или за историята и политиката; 
в. Телеграф – Сладолед с изненада. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 23 август 
София 

- От 09.30 часа в Националния дворец на културата (НДК), вход А3, зала №10, (8-ми етаж), министърът на 
икономиката и индустрията Никола Стоянов ще проведе Годишна среща на икономическите съветници в 
Службите по търговско-икономическите въпроси. 

- От 10.00 часа на бул. “Черни връх“ /срещу музея „Земята и хората“/, в платното в посока НДК, ще бъде обявена 
нова мярка за контрол на безопасността на движението в София. 

- От 10.30 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев ще удостои с орден „Мадарски 
конник“ - първа степен посланика на Република Австрия у нас Андреа Вике. Отличието ще бъде връчено на 
посланик Вике за заслугите й за укрепването и развитието на българо-австрийските отношения. 

- От 11.00 часа в пресклуб „България“ (стадион „Васил Левски“) ще се състои пресконференция на Българския 
туристически съюз на тема: 127 години организирано туристическо движение в България. В рамките на 
пресконференцията ще бъдат обсъдени приоритетите на новото ръководство на БТС за развитие на съюза като 
национална организация за спортно-туристическа дейност. 

- От 11.00 часа на Черната стена в градинката на НДК, председателят на СДС Румен Христов и представители на 
ръководството ще поднесат венец и цветя, по повод Деня за почит на паметта на жертвите на тоталитарните 
режими. 

- От 11.00 часа в района на Кремиковски манастир, край София, екипът на Спасителния център за диви животни 
ще проведе традиционното организирано освобождаване на птици в района на Кремиковски манастир, край 
София. Това събитие традиционно събира приятели и съмишленици на Спасителния център от София и района. 
Тази година на свобода, от ръцете на присъстващите, ще бъдат освободени 10 птици, отгледани или лекувани в 
амбулаторията на Центъра. 

- От 17.30 часа в БТПП на ул. Искър № 9, ще се състои годишната Церемония по награждаване на СТИВ -
икономическите съветници, дългосрочно командировани в Службите по търговско-икономически въпроси /. 

- От 18.00 до 21.00 часа, в MISSIA23/ул. “Мизия” 23, София/, Асоциация на интериорните дизайнери в България 
организира дискусия, на която ще бъде представен иновативният за България проект за повторна употреба и 
рециклиране на матраци. Основната цел на проекта е създаване на център за подготовка за повторна употреба 
или рециклиране на матраци и генериране на вторичен продукт, който ще допринесе значително за опазване на 
околната среда. 

*** 
Бургас. 

- От 19.00 часа в Културен център „Морско казино”, ще бъде открита фотографска изложба по повод 90 години от 
рождението на заслужилия артист от близкото минало Цако Дачев. 

*** 
Варна. 

- От 18.00 часа в Юнашкия салон МГЕРБ и активът на ГЕРБ - Варна се срещат със социолога Харалан Александров, 
проф. Антоанета Христова и писателя Христо Стоянов.  

*** 
Видин. 

- От 14.00 часа, в залата на 6 ет. в сградата на общинската администрация кметът на Община Видин д-р Цветан 
Ценков ще се срещне с шестимата състезатели от СК "Радуканови" - част от състава на българския отбор, 
спечелил трето място в "Игри - атлетика без граници", които се проведоха от 11 до 15 август 2022 г. в гр. Краков, 
Полша. 

*** 
Ловеч. 

- От 21.00 часа на площад „Тодор Кирков“ в стария квартал, ще е прожекцията на „Голата истина за група Жигули“ 
(2021 г.) на режисьора Виктор Божинов. 
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*** 
Русе. 

- От 10.00 часа в Заседателна зала на 3-ти етаж в Общинска администрация - гр. Русе, пл. Свобода № 6, ще се 
проведат консултации и назначаване на секционни (и подвижни) избирателни комисии за провеждане на 
избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.  

*** 
Сливен. 

- Oт 10.00 до 12.00 часа експертите на омбудсмана ще консултират гражданите от Сливен и региона в изнесена 
приемна, която ще се състои в зала „Май“ на Община Сливен на адрес: Цар Освободител №1. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 до 13:00 часа в Детски отдел на Регионална библиотека „Захарий Княжески” ще се проведат летни 
ателиета в библиотеката. 

- От 10.00 до 12.30 часа в Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69, ще се проведат 
следните събития: Вълшебна библиотека. Програма „Любими спътници от детството”: Ран Босилек; „Измислици-
премислици” – работа с говорещо табло/пано/кубче; Арт работилничка „Сръчковци”. 

*** 
Търговище. 

- От 14.00 часа в зала № 28 на Община Търговище, кметът д-р Дарин Димитров свиква консултации за определяне 
на съставите на секционните избирателни комисии за предстоящите избори за народни представители на 2 
октомври. 

*** 
Хасково. 

- От 10.30 часа в РБ „Хр. Смирненски, Клуб „Млад краевед“ ще има театрална дейност. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 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 2020 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

