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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
НОВА Нюз 
 
√ Велев: Има риск от неустойки от над 1 млрд. евро, ако не уредим отношенията си с "Газпромекспорт" 
По думите му може да има общо около 240 млн. надплащане за един зимен месец, затова, че не доставяме от 
"Газпром" 
Има риск от неустойки от над 1 млрд. евро, ако не уредим взаимоотношенията си с "Газпромекспорт", преди 
възобновяване на доставките. Трябва да има взаимен отказ от претенции. Това коментира за "Денят на живо" Васил Велев, 
председател на АИКБ. 
"Тръбата на Балкански поток влиза в България и тогава отива в Турция. В Турция и Сърбия газът е 100 лева за мегаватчас. 
У нас е 300 лева, същият газ. Това се дължи на неумението на управляващите и "Булгаргаз" да преговарят и да постигнат 
добри конкурентни цени за потребителите", посочи Велев. 
По думите му оптимизмът е започнал да се завръща, щом се е разбрало, че няма да се изключват възможности за доставки 
на газ. "Много заблуди се изприказваха - например, че ако се възстановят доставките от "Газпром", ще трябва да плащаме 
в рубли. Това не е истина, ще плащаме в долари, а те ще си превалутират. Цената на "Газпромекспорт" се състои от 30% на 
нивото на азерския газ и 70% на алтернативата, с която искаме да я заменим", заяви той. 
Според него газохранилището в Чирен може да бъде запълнено напълно, а с предоговорени количества да се препродаде 
на по-висока цена. "Губим няколкостотин милиона всеки месец. Разликата в цената на спот пазара и по дългосрочния 
договор за тези 30% ще е над 400 лева за мегаватчас. Общо около 240 млн. надплащане за един зимен месец, затова, че 
не доставяме от "Газпром", подчерта Велев. И допълни, че текущите цени на газа не могат да бъдат пренесени в цените на 
продуктите, затова вероятно някои предприятия ще спрат производства. 
"Това, че няма НС не прави невъзможно компенсирането. Чрез преразпределение на бюджета може да се намерят 
средства. Трябва да се направи такова и заради Топлофикациите. 180 млн. лева ще изгуби софийската Топлофикация за 
юли, август и септември. През зимата ще фалират, ако няма компенсации. Алтернативата е да се вдигне тройно цената за 
потребителите", обясни той. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Факти 
 
√ Велев: Има риск от неустойки от над 1 млрд. евро 
По думите му може да има общо около 240 млн. надплащане за един зимен месец, затова, че не доставяме от 
"Газпром" 
Има риск от неустойки от над 1 млрд. евро, ако не уредим взаимоотношенията си с "Газпромекспорт", преди 
възобновяване на доставките. Трябва да има взаимен отказ от претенции. Това коментира за "Денят на живо" по NOVA 
NEWS Васил Велев, председател на АИКБ. 
"Тръбата на Балкански поток влиза в България и тогава отива в Турция. В Турция и Сърбия газът е 100 лева за мегаватчас. 
У нас е 300 лева, същият газ. Това се дължи на неумението на управляващите и "Булгаргаз" да преговарят и да постигнат 
добри конкурентни цени за потребителите", посочи Велев. 
По думите му оптимизмът е започнал да се завръща, щом се е разбрало, че няма да се изключват възможности за доставки 
на газ. "Много заблуди се изприказваха - например, че ако се възстановят доставките от "Газпром", ще трябва да плащаме 
в рубли. Това не е истина, ще плащаме в долари, а те ще си превалутират. Цената на "Газпромекспорт" се състои от 30% на 
нивото на азерския газ и 70% на алтернативата, с която искаме да я заменим", заяви той. 
Според него газохранилището в Чирен може да бъде запълнено напълно, а с предоговорени количества да се препродаде 
на по-висока цена. "Губим няколкостотин милиона всеки месец. Разликата в цената на спот пазара и по дългосрочния 
договор за тези 30% ще е над 400 лева за мегаватчас. Общо около 240 млн. надплащане за един зимен месец, затова, че 
не доставяме от "Газпром", подчерта Велев. И допълни, че текущите цени на газа не могат да бъдат пренесени в цените на 
продуктите, затова вероятно някои предприятия ще спрат производства. 
"Това, че няма НС не прави невъзможно компенсирането. Чрез преразпределение на бюджета може да се намерят 
средства. Трябва да се направи такова и заради Топлофикациите. 180 млн. лева ще изгуби софийската Топлофикация за 
юли, август и септември. През зимата ще фалират, ако няма компенсации. Алтернативата е да се вдигне тройно цената за 
потребителите", обясни той. 
 

https://nova.bg/news/view/2022/08/24/380617/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-1-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
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Дарик Нюз 
 
√ Велев: Има риск от неустойки от над 1 млрд. евро, ако не уредим отношенията си с „Газпром“ 
Има риск от неустойки от над 1 млрд. евро, ако не уредим взаимоотношенията си с "Газпромекспорт", преди 
възобновяване на доставките. Трябва да има взаимен отказ от претенции. Това коментира за NOVA NEWS Васил Велев, 
председател на АИКБ. 
"Тръбата на Балкански поток влиза в България и тогава отива в Турция. В Турция и Сърбия газът е 100 лева за мегаватчас. 
У нас е 300 лева, същият газ. Това се дължи на неумението на управляващите и "Булгаргаз" да преговарят и да постигнат 
добри конкурентни цени за потребителите", посочи Велев. 
По думите му оптимизмът е започнал да се завръща, щом се е разбрало, че няма да се изключват възможности за доставки 
на газ. "Много заблуди се изприказваха - например, че ако се възстановят доставките от "Газпром", ще трябва да плащаме 
в рубли. Това не е истина, ще плащаме в долари, а те ще си превалутират. Цената на "Газпромекспорт" се състои от 30% на 
нивото на азерския газ и 70% на алтернативата, с която искаме да я заменим", заяви той. 
Според него газохранилището в Чирен може да бъде запълнено напълно, а с предоговорени количества да се 
препродаде на по-висока цена. "Губим няколкостотин милиона всеки месец. Разликата в цената на спот пазара и по 
дългосрочния договор за тези 30% ще е над 400 лева за мегаватчас. Общо около 240 млн. надплащане за един зимен 
месец, затова, че не доставяме от "Газпром", подчерта Велев. И допълни, че текущите цени на газа не могат да бъдат 
пренесени в цените на продуктите, затова вероятно някои предприятия ще спрат производства. 
"Това, че няма НС не прави невъзможно компенсирането. Чрез преразпределение на бюджета може да се намерят 
средства. Трябва да се направи такова и заради Топлофикациите. 180 млн. лева ще изгуби софийската Топлофикация за 
юли, август и септември. През зимата ще фалират, ако няма компенсации. Алтернативата е да се вдигне тройно цената 
за потребителите", обясни той. 
 
Класа 
 
√ Велев: Има риск от неустойки от над 1 млрд. евро, ако не уредим отношенията си с "Газпромекспорт" 
В предаването „Денят на живо“ по Нова нюз Васил Велев, каза че има риск от неустойки от над 1 млрд. евро, ако не уредим 
взаимоотношенията си с "Газпромекспорт", преди възобновяване на доставките. Трябва да има взаимен отказ от 
претенции. 
"Тръбата на Балкански поток влиза в България и тогава отива в Турция. В Турция и Сърбия газът е 100 лева за мегаватчас. 
У нас е 300 лева, същият газ. Това се дължи на неумението на управляващите и "Булгаргаз" да преговарят и да постигнат 
добри конкурентни цени за потребителите", посочи Велев. 
По думите му оптимизмът е започнал да се завръща, щом се е разбрало, че няма да се изключват възможности за доставки 
на газ. "Много заблуди се изприказваха - например, че ако се възстановят доставките от "Газпром", ще трябва да плащаме 
в рубли. Това не е истина, ще плащаме в долари, а те ще си превалутират. Цената на "Газпромекспорт" се състои от 30% на 
нивото на азерския газ и 70% на алтернативата, с която искаме да я заменим", заяви той. 
Според него газохранилището в Чирен може да бъде запълнено напълно, а с предоговорени количества да се препродаде 
на по-висока цена. "Губим няколкостотин милиона всеки месец. Разликата в цената на спот пазара и по дългосрочния 
договор за тези 30% ще е над 400 лева за мегаватчас. Общо около 240 млн. надплащане за един зимен месец, затова, че 
не доставяме от "Газпром", подчерта Велев. И допълни, че текущите цени на газа не могат да бъдат пренесени в цените на 
продуктите, затова вероятно някои предприятия ще спрат производства. 
"Това, че няма НС не прави невъзможно компенсирането. Чрез преразпределение на бюджета може да се намерят 
средства. Трябва да се направи такова и заради Топлофикациите. 180 млн. лева ще изгуби софийската Топлофикация за 
юли, август и септември. През зимата ще фалират, ако няма компенсации. Алтернативата е да се вдигне тройно цената за 
потребителите", обясни той. 
 
Гласове 
 
√ Васил Велев: Грантополучатели лъжат безогледно за евтиния американски газ. Правителството трябва да поднови 
отношенията с "Газпром" 
Хората се подвеждат, защото ги лъжат. Безогледно. От всякакви чужди фондации и грантополучатели отново 
слушаме колко евтин е американският газ и защо сме ги отказали тези оферти. Първо, защо предишното 
правителство не ги сключи договорите, като са толкова добри? Второ, предишните управляващи през април ни бяха 
обещали 4 пъти по-ниски цени на същия американски газ, пък той се оказа два пъти по-скъп. Сега отново имаме такива 
призиви и обещания. Искаме по волята на досегашните управници да заменим 100-те процента руски газ, от който 
30 % е много евтин, със 100 % скъп газ на текущи цени. Няма как да стане по-евтин от този, който имаме по договор. 
Ние говорим и за увеличаване на този евтин процент, който е петролно индексиран. Защото по-рано до 2019 
г.  договорът беше 100 % петролно индексиран. Европейската комисия ни накара и ние много ентусиазирано 
променихме формулата за петролното индексиране. Ние сами си вкарахме този автогол, защото ако не бяхме 
променили формулата, цената на руския газ сега щеше да е много под 100 лв., както е по договора с азерите, или 
такава, каквато е в Сърбия и в Турция. Но и при сегашното положение цената на руския газ е значително по-ниска от 
текущите пазарни цени, по които искаме да заменим доставките от "Газпром експорт" – много често пак с руски газ, 

https://nova.bg/news/view/2022/08/24/380617/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-1-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
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но през посредници. Идеите за Уестингхаус в АЕЦ „Козлодуй“ са небезопасна игра с огъня, предупреждава 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България в интервю на Велиана Христова за "Гласове".  
- От много месеци насам казвате, че изходът от предизвиканата газова криза в България е в  подновяването на 
преговорите с „Газпром“, защото иначе бизнесът няма да се справи с високите цени и има риск да останат на улицата 
над 250 000 души.  Но едва в понеделник след заседанието на Кризисния енергиен щаб стана ясно, че служебното 
правителство ще започне да преговаря за доставки на руски газ.  Има ли достатъчно време да се реши въпросът преди 
зимата? 
- Ние вече изгубихме няколкостотин милиона лева в месеците до август включително и загубите ще продължат през 
септември и октомври. Загубите са равни на разликата в цената на природния газ по договора с „Газпромекспорт“ и цената, 
която сме постигнали със заместващите количества. Азерският газ си върви в равни количества всеки ден, а разликата до 
общия размер ще се увеличи до размера на потребление през зимата и това са заместващи количества, които се купуваха 
на спот пазара.  Те в повечето случаи са пак руски газ, само че през посредници и с 20-30-40 процента по-скъпо, отколкото 
би ни струвало, ако купувахме директно. 
- Това за посредниците оказа ли се вярно, защото Асен Василев отрича? 
- Това е категорично вярно, доказано е и с документи. За това няма оправдание, защото под знамето на русофобията 
вероятно се крие корупция. 
- Виждаме обаче, че хора бяха изкарани на протест срещу преговори с „Газпром“, ДБ също гръмко заявяват, че не било 
морално да се купува газ от Русия…. 
- Да, не е морално да се купува директно, а е морално  да се купува пак руски газ, ама през посредници с няколкостотин 
милиона по-скъпо за тези месеци, т.е. няколкостотин милиона повече изхарчени пари на българските потребители. 
- Те мълчат и по другия въпрос – че всъщност газът беше спрян, защото заради санкциите на Русия й блокираха 
банковите сметки, тя не може да си получи парите за продадените количества и се принуди да предприеме вариант с 
плащането в рубли. А ние отказахме да плащаме в рубли и естествено ни спряха газа. 
- Всъщност, плащането не е в рубли. Плащането си е по договора, във валутата по договора, а просто се разкриват 
специални сметки в долари за нас и в рубли в "Газпромбанк". Банката превалутира за своя сметка доларите в рубли, без 
да ни взима комисионни, и ги превежда от нашата рублева сметка в "Газпромекспорт". Чак тогава собствеността на стоката 
– на газа, преминава към купувача. Иначе плащането си е в същата валута, както досега. Ние не правим никакви арбитражи, 
ние не носим валутен риск – това изрично е казано в условията за разкриване на сметките, които са станали неразделна 
част от договора навсякъде в ЕС, където къпуват директно руски газ. И това беше една от лъжите на бившето правителство 
– че имало разходи по превалутирането, които можело да стигнат 11 процента. Категорично такива разходи няма, тези 
разходи са нула. 
- Много страни в Европа преминаха към схемата със сметки в рубли и получават руски газ по тази схема. Нашето 
предишно правителство и "Булгаргаз" отказаха – уж Европа не разрешавала, а всъщност за да се докажат като първи 
русофоби. Това чисто политически ход ли беше? 
-  Нека да е ясно, че не просто много страни в Европа ползват схемата, а и страните, които са трите кита на Европейския 
съюз – Германия, Франция, Италия, получават руски газ и плащат по тази схема. Ние получаваме евросубсидии, които 
всъщност се внасят основно от тези три страни. Т.е. морално е да получаваме тези субсидии, изработени от тези страни с 
евтин руски газ, а не е морално да получаваме газ като тях. Още една странна логика. Не е морално да получаваме руски 
газ на добра цена, морално е да го получаваме с 30 % по-скъпо. И последно – не е морално да купуваме директно руски 
газ, но е морално да купуваме руски петрол и след като другите страни от ЕС спрат да го правят.  Специално си 
издействахме такава клауза. 
- Стана ясно, че от тези уж 7 американски танкери, които се оказаха 3 и чието разтоварване изобщо не е било договорено 
от предишното правителство, сега е договорен един танкер, защото няма свободни слотове за разтоварване в Турция 
или Гърция. При това положение излиза, че още за октомври ние няма да имаме газ. Има ли фирми сега, освен торовия 
завод, които и в момента да нямат газ? 
- В момента няма недостиг на газ,  има висока цена, която накара редица фирми да спрат работа. През лятото, даже и през 
септември, потреблението на газ е много по-ниско, отколкото през есента и зимата – октомври, ноември, декември. 
Потреблението расте всеки месец… 
- Вие и в понеделник казахте, че за бизнеса е допустима цена 200 лв. за мегаватчас, но над 250 лв. вече е много. Сега в 
момента каква е цената на газа? 
- За месец август е близо 300 лв. А за септември се очаква да бъде значително по-висока – 315 лв. и нагоре. За сравнение - 
през август цената на същия руски газ, който ние получаваме през посредници, при нашите съседи е около 100 лв. В Сърбия 
е малко под 100, в Турция е малко над 100. Т.е. около 100 лв. на мегаватчас е цената от двата края на тръбата, която през 
България, а по средата при нас е 300 лв.! 
- Какво обаче ще стане след октомври, за когато нямаме и газ? 
- Към момента за времето от октомври до декември има осигурени количества по договора с азерите, той е за по-малко 
от 30%  от потреблението. За останалите количества се проведоха два търга, които са за цялото необходимо и 
недостигащо количество, които дублират частично газа от офертата за 7-те танкера. Ние имахме за последното тримесечие 
на тази година една втора от недостига по офертата за 7-те танкера. Те са всъщност три до края на годината – по един на 
месец. Но това количество е по-малко от половината от недостига. И отделно се проведоха двата търга, за които казах. 
Единият пак е за втечнен газ, другият беше за доставка в България на газ по тръба. Беше съобщено, че имало 15 оферти. 
Т.е. количества могат да бъдат осигурени, но цената е неприемливо висока. Да не забравяме, че ние се конкурираме с 
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производителите в останалите страни на едни и същи пазари. И ако при нас цената е в пъти по-висока, отколкото при тях, 
ние губим конкурентоспособност. 
- Каза се, че ще се водят преговори за повече газ от Азебрайджан, който да влиза евентуално през Гърция. Възможно 
ли е това да стане? 
- Ще се опитат да договарят увеличение, но ние от Азербайджан вече имаме една трета от потреблението в годишен план. 
Колко да ги увеличим, за да не минем от една зависимост към друга? А и ние искаме диверсификация. Една трета е от 
Азербайджан, ако ги увеличим двойно, ще станат две трети, значи ще станем зависими от друг един доставчик и това също 
не е добре. Освен това, цената, по която ще получим увеличените доставки от азерите, ако изобщо има такива, ще бъде 
текущата пазарна цена, която е много висока. А и вероятно ще бъде пак руски газ, защото азерския е разпределен отдавна. 
Текущата пазарна цена  е няколко пъти по-висока от тази, която е по дългосрочния договор. Т.е. ние трябва да търсим не 
просто газ, а газ на най-добра цена. Ние зададохме директно въпроса: от всичките тези 15 оферти, плюс офертата за 7-те 
танкера, има ли някоя от тези оферти, която да е на по-добра цена от тази, която е по дългосрочния договор с 
Газпромекспорт?  Отговорът категорично беше НЕ. 
- Значи по цялата логика, по-изгодно от покупката от Газпром, не можем да намерим. А какво ще стане, ако Газпром ни 
откаже преговори, и ще има право, като имаме предвид как ни постла предишното правителство – с отказа си, с 
изгонването на 70 души от руското посолство и пр.? 
- Никой не знае какво ще стане. Преговорите в никакъв случай няма да са леки и гладки. Защото така сме си постлали. Но 
ние при всички случаи трябва да ги проведем, защото заравянето на глава в пясъка ще ни доведе до много трагичен 
резултат. Има в договора клауза „вземи или плати“, не можем да кажем, че този начин на плащане не го приехме, защото 
Европа не го приема… 
- Ами, това не е вярно! 
- Не е вярно, ето Германия, Франция, Италия, Словакия, Австрия, Унгария и т.н. го приемат и плащат по този ред. Те 
приемат, че има форсмажор, който налага промяна на начина на плащане. И много е вероятно арбитражният съд да 
приеме същото. И тогава ние ще дължим над 1 млрд. евро санкция по клаузата „вземи или плати“. И всякакви приказки, 
че ако сега възстановим доставките, сами ще си признаем грешката и ще подлежим на санкции, са много неиздържани. 
Ние трябва да подновим доставките от Газпром безалтернативно, за да не губим стотици милиони левове месечно, но това 
трябва да стане със споразумение и взаимен отказ от претенции – т.е. ние трябва да се откажем да търсим неустойки за 
по-високите цени, които сме платили за заместващите количества при спиране на доставките по договора с Газпром 
експорт и те трябва да се откажат да търсят неустойки по клаузата „вземи или плати“. (А че сме платили повече за 
заместващи доставки го съобщи и в ефир председателя на съвета на директорите на Булгаргаз). Нещо повече, това за нас 
е и шанс невзетите количества през май-юни-юли-август, които са били на сравнително по-добри цени, да ги вземем в 
зимните месеци, до януари-февруари-март. За нас е абсолютно задължително уреждането на взаимоотношенията по този 
дългосрочен договор. Той и в момента не е прекратен, ние сме спрели доставките по него, спрели сме плащанията по 
схемата, по която те са поискали, но договорът с Газпром експорт не е прекратен. И в момента изключителни права за 
България има Булгаргаз по силата на този договор. Той хем не е прекратен, хем не се работи по него и виси като гилотина 
опасността от санкции, от неустойки, хем други търговци не могат да заместят Булгаргаз. 
- С две думи, ако служебното правителство все пак успее да се оправи в тази създадена от друг каша, ще бъде голям 
успех за него. 
- Да. И ако прояви търпение, умения, мъдрост и отговорност, може да търси и по-добри условия и при изпълнението, и 
при завършването на договора. Аз пак повтарям – руският газ от двете страни на нашата тръба, която минава в Балкански 
поток, е с цена около 100 лв. Би могло и в средата на тръбата за нас да бъде същата цена. Няма по-ниска себестойност на 
газ в света с тези количества, докаран до България от руския. Останалото е възможности, умения на преговарящите, на 
управляващите, защото преговарят не фирми, ако някой си мисли, че отделна фирма може да договори условия, 
преговарят управляващите. Вижте, че по темата се срещат президенти. След като може на изток и на запад спрямо 
България цената да е 100 лв., би трябвало да може и в България да е 100. Цената на азерския ще бъде под 100 лева след 
старта на интерконектора. Но ние даже не за това настояваме, говорим за микс от порядъка на 200-250 лв. Министърът на 
енергетиката говори за трудно постижим микс между 250 и 300 лв. 
Трябва да се прави разлика между цената на спот пазара, която се изменя в много големи диапазони за кратък период от 
време, и другата цена – по дългосрочните договори. С азерите ние имаме цена, която е 5-6-7 пъти по-ниска в зависимост 
от цената в последните седмици на борсата в Амстердам. И тя е сравнително постоянна, защото е вързана с петролните 
деривати. Т.е. азерският газ е много под 100 лв. на мегаватчас. 30 % от цената на руския газ е като на азерския, а другите 
70 % са по текущите цени, които са високи и растат. Искаме по волята на досегашните управници да заменим 100-те 
процента руски газ, от който 30 % е много евтин, със 100 % скъп газ на текущи цени. Няма как да стане по-евтин от този, 
който имаме по договор. Ние говорим и за увеличаване на този евтин процент, който е петролно индексиран. Защото по-
рано до 2019 г.  договорът беше 100 % петролно индексиран. Европейската комисия ни накара и ние много ентусиазирано 
променихме формулата за петролното индексиране. Ние сами си вкарахме този автогол, защото ако не бяхме променили 
формулата, цената на руския газ сега щеше да е много под 100 лв. , както е по договора с азерите, или такава, каквато е в 
Сърбия и в Турция. Но и при сегашното положение цената на руския газ е значително по-ниска от текущите пазарни цени, 
по които искаме да заменим доставките от Газпром експорт – много често пак с руски газ, но през посредници. 
- Много благодаря за този анализ, защото хората най-често казват, че искат да разберат тези тънкости, за да не се 
подвеждат. 
- Подвеждат се, защото ги лъжат. Безогледно. От всякакви чужди фондации и грантополучатели отново слушаме колко 
евтин е американският газ и защо сме ги отказали тези оферти. Първо, защо предишното правителство не ги сключи 
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договорите, като са толкова добри? Второ, предишните управляващи през април ни бяха обещали 4 пъти по-ниски цени 
на същия американски газ, пък той се оказа два пъти по-скъп. Сега отново имаме такива призиви и обещания. 
Трябва да се разбере, че тези пари в повече, които излизат от България, и в крайна сметка всеки един от нас ги плаща – 
дали защото ще спре предприятието му и ще остане без работа, дали защото ще се намалят заплатите или пък високата 
цена ще се калкулира в продукта в магазина, т.е. всичко ще поскъпне. Тези стотици милиони, които плащаме в повече, ги 
плащат в крайна сметка всички. В градовете, където има парно, цената му в този сезон е вече увеличена с 40 %. Но това е 
при цена на природния газ 115 лв., но тя вече е 300 и продължава да расте. И за да е оскъпена само с 40 %, се използват 1 
милиард лева субсидии. Т.е. парното трябва да се оскъпи три пъти или ще трябват повече от 1 милиард нови субсидии 
допълнително, за да не се оскъпи толкова. А откъде ще ги вземем – ами, от заеми, които после ще ги връщат и внуците ни. 
- Имам и един въпрос, който се отнася не за газа, а за тока. Приказваха ни досега от предишното правителство как един 
реактор поне в АЕЦ „Козлодуй“ до две години щял да мине на гориво от Уестингхаус. Но премълчават, че първо горивото 
от Уестингхаус не е съвместимо с технологията на нашия АЕЦ, а освен това в САЩ е забранено да се връща отработено 
гориво – къде ще го денем? Т.е. ще закъсаме и с тока, ако това продължи по този начин. Сега Русия си прибира обратно 
отработеното руско гориво. 
- Това е игра с огъня, която не е безопасна. И от гледна точка на ядрена безопасност, но и от гледна точка на надеждна и 
безаварийна работа. Там трябва много внимателно да се подходи, да се минат всички процедури, изпитания, трябва да се 
събере информация от други подобни централи, където е правен опит за замяна на горивото и какви са резултатите. 
Защото откъслечната информация, която се просмуква, не е много обнадеждаваща. Една авария или просто блокиране на 
АЕЦ „Козлодуй“ ще фатално. Имайте предвид, че сега ние запазваме в индустрията сравнително конкурентни цени, макар 
и след компенсации пак да са по-високи.  Нашата индустрия плаща по-високи цени от средноевропейските. Но са 
сравними. Ако няма компенсации, ние ставаме тотално неконкурентоспособни.  Цената надхвърли  1200 лв. на мегаватчас. 
Това, че тя се плаща от бизнеса , от училища, общини, болници и пр. около 250 – 300 лв. средно, е благодарение единствено 
на АЕЦ „Козлодуй“. Без него няма откъде да дойдат тези пари.  Защото в централата себестойността е 60 лв., а до 1200 лв. 
е печалба. Печалбата на АЕЦ е 95% при тези цени. А тя произвежда половината от енергията, която България потребява, и 
тя е на такива суперниски цени. Това ни дава възможност да компенсираме крайната цена на потребителите и да бъдем 
конкурентоспособни.  Сравнете цената и за бита – тя е средно заложена на 82 лв. за мегаватчас – три пъти по-ниска от тази 
за потребителите на свободния пазар и 15 пъти по-ниска от текущата пазарна цена. Няма как да имаме тези цени, ако не 
работи АЕЦ „Козлодуй“. Това трябва да е категорично ясно. 
 
Епицентър 
 
√ Васил Велев: Грантополучатели лъжат безогледно за евтиния американски газ 
Под знамето на русофобията вероятно се крие корупция, казва председателят на АИКБ 
Правителството трябва да поднови отношенията с "Газпром", категоричен е той 
Хората се подвеждат, защото ги лъжат. Безогледно. От всякакви чужди фондации и грантополучатели отново слушаме 
колко евтин е американският газ и защо сме ги отказали тези оферти. 
Първо, защо предишното правителство не ги сключи договорите, като са толкова добри? 
Второ, предишните управляващи през април ни бяха обещали 4 пъти по-ниски цени на същия американски газ, пък той се 
оказа два пъти по-скъп. Сега отново имаме такива призиви и обещания. 
Искаме по волята на досегашните управници да заменим 100-те процента руски газ, от който 30 % е много евтин, със 100 
% скъп газ на текущи цени. Няма как да стане по-евтин от този, който имаме по договор. 
Ние говорим и за увеличаване на този евтин процент, който е петролно индексиран. Защото по-рано до 2019 г. договорът 
беше 100 % петролно индексиран. Европейската комисия ни накара и ние много ентусиазирано променихме формулата за 
петролното индексиране. 
Ние сами си вкарахме този автогол, защото ако не бяхме променили формулата, цената на руския газ сега щеше да е много 
под 100 лв., както е по договора с азерите, или такава, каквато е в Сърбия и в Турция. Но и при сегашното положение цената 
на руския газ е значително по-ниска от текущите пазарни цени, по които искаме да заменим доставките от "Газпром 
експорт" – много често пак с руски газ, но през посредници. 
Идеите за Уестингхаус в АЕЦ „Козлодуй“ са небезопасна игра с огъня, предупреждава председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България в интервю на Велиана Христова за "Гласове". 
- От много месеци насам казвате, че изходът от предизвиканата газова криза в България е в подновяването на преговорите 
с „Газпром“, защото иначе бизнесът няма да се справи с високите цени и има риск да останат на улицата над 250 000 души. 
Но едва в понеделник след заседанието на Кризисния енергиен щаб стана ясно, че служебното правителство ще започне 
да преговаря за доставки на руски газ. Има ли достатъчно време да се реши въпросът преди зимата? 
- Ние вече изгубихме няколкостотин милиона лева в месеците до август включително и загубите ще продължат през 
септември и октомври. Загубите са равни на разликата в цената на природния газ по договора с „Газпромекспорт“ и цената, 
която сме постигнали със заместващите количества. Азерският газ си върви в равни количества всеки ден, а разликата до 
общия размер ще се увеличи до размера на потребление през зимата и това са заместващи количества, които се купуваха 
на спот пазара. Те в повечето случаи са пак руски газ, само че през посредници и с 20-30-40 процента по-скъпо, отколкото 
би ни струвало, ако купувахме директно. 
- Това за посредниците оказа ли се вярно, защото Асен Василев отрича? 
- Това е категорично вярно, доказано е и с документи. За това няма оправдание, защото под знамето на русофобията 
вероятно се крие корупция. 
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- Виждаме обаче, че хора бяха изкарани на протест срещу преговори с „Газпром“, ДБ също гръмко заявяват, че не било 
морално да се купува газ от Русия…. 
- Да, не е морално да се купува директно, а е морално да се купува пак руски газ, ама през посредници с няколкостотин 
милиона по-скъпо за тези месеци, т.е. няколкостотин милиона повече изхарчени пари на българските потребители. 
- Те мълчат и по другия въпрос – че всъщност газът беше спрян, защото заради санкциите на Русия й блокираха банковите 
сметки, тя не може да си получи парите за продадените количества и се принуди да предприеме вариант с плащането в 
рубли. А ние отказахме да плащаме в рубли и естествено ни спряха газа. 
- Всъщност, плащането не е в рубли. Плащането си е по договора, във валутата по договора, а просто се разкриват 
специални сметки в долари за нас и в рубли в "Газпромбанк". Банката превалутира за своя сметка доларите в рубли, без 
да ни взима комисионни, и ги превежда от нашата рублева сметка в "Газпромекспорт". Чак тогава собствеността на стоката 
– на газа, преминава към купувача. Иначе плащането си е в същата валута, както досега. Ние не правим никакви арбитражи, 
ние не носим валутен риск – това изрично е казано в условията за разкриване на сметките, които са станали неразделна 
част от договора навсякъде в ЕС, където къпуват директно руски газ. И това беше една от лъжите на бившето правителство 
– че имало разходи по превалутирането, които можело да стигнат 11 процента. Категорично такива разходи няма, тези 
разходи са нула. 
- Много страни в Европа преминаха към схемата със сметки в рубли и получават руски газ по тази схема. Нашето предишно 
правителство и "Булгаргаз" отказаха – уж Европа не разрешавала, а всъщност, за да се докажат като първи русофоби. Това 
чисто политически ход ли беше? 
- Нека да е ясно, че не просто много страни в Европа ползват схемата, а и страните, които са трите кита на Европейския 
съюз – Германия, Франция, Италия, получават руски газ и плащат по тази схема. Ние получаваме евросубсидии, които 
всъщност се внасят основно от тези три страни. Т.е. морално е да получаваме тези субсидии, изработени от тези страни с 
евтин руски газ, а не е морално да получаваме газ като тях. Още една странна логика. Не е морално да получаваме руски 
газ на добра цена, морално е да го получаваме с 30 % по-скъпо. И последно – не е морално да купуваме директно руски 
газ, но е морално да купуваме руски петрол и след като другите страни от ЕС спрат да го правят. Специално си издействахме 
такава клауза. 
- Стана ясно, че от тези уж 7 американски танкери, които се оказаха 3 и чието разтоварване изобщо не е било договорено 
от предишното правителство, сега е договорен един танкер, защото няма свободни слотове за разтоварване в Турция или 
Гърция. При това положение излиза, че още за октомври ние няма да имаме газ. Има ли фирми сега, освен торовия завод, 
които и в момента да нямат газ? 
- В момента няма недостиг на газ, има висока цена, която накара редица фирми да спрат работа. През лятото, даже и през 
септември, потреблението на газ е много по-ниско, отколкото през есента и зимата – октомври, ноември, декември. 
Потреблението расте всеки месец… 
- Вие и в понеделник казахте, че за бизнеса е допустима цена 200 лв. за мегаватчас, но над 250 лв. вече е много. Сега в 
момента каква е цената на газа? 
- За месец август е близо 300 лв. А за септември се очаква да бъде значително по-висока – 315 лв. и нагоре. За сравнение - 
през август цената на същия руски газ, който ние получаваме през посредници, при нашите съседи е около 100 лв. В Сърбия 
е малко под 100, в Турция е малко над 100. Т.е. около 100 лв. на мегаватчас е цената от двата края на тръбата, която минава 
през България, а по средата при нас е 300 лв.! 
- Какво обаче ще стане след октомври, за когато нямаме и газ? 
- Към момента за времето от октомври до декември има осигурени количества по договора с азерите, той е за по-малко 
от 30% от потреблението. За останалите количества се проведоха два търга, които са за цялото необходимо и недостигащо 
количество, които дублират частично газа от офертата за 7-те танкера. Ние имахме за последното тримесечие на тази 
година една втора от недостига по офертата за 7-те танкера. Те са всъщност три до края на годината – по един на месец. 
Но това количество е по-малко от половината от недостига. И отделно се проведоха двата търга, за които казах. Единият 
пак е за втечнен газ, другият беше за доставка в България на газ по тръба. Беше съобщено, че имало 15 оферти. Т.е. 
количества могат да бъдат осигурени, но цената е неприемливо висока. Да не забравяме, че ние се конкурираме с 
производителите в останалите страни на едни и същи пазари. И ако при нас цената е в пъти по-висока, отколкото при тях, 
ние губим конкурентоспособност. 
- Каза се, че ще се водят преговори за повече газ от Азебрайджан, който да влиза евентуално през Гърция. Възможно ли е 
това да стане? 
- Ще се опитат да договарят увеличение, но ние от Азербайджан вече имаме една трета от потреблението в годишен план. 
Колко да ги увеличим, за да не минем от една зависимост към друга? А и ние искаме диверсификация. Една трета е от 
Азербайджан, ако ги увеличим двойно, ще станат две трети, значи ще станем зависими от друг един доставчик и това също 
не е добре. Освен това, цената, по която ще получим увеличените доставки от азерите, ако изобщо има такива, ще бъде 
текущата пазарна цена, която е много висока. А и вероятно ще бъде пак руски газ, защото азерския е разпределен отдавна. 
Текущата пазарна цена е няколко пъти по-висока от тази, която е по дългосрочния договор. Т.е. ние трябва да търсим не 
просто газ, а газ на най-добра цена. Ние зададохме директно въпроса: от всичките тези 15 оферти, плюс офертата за 7-те 
танкера, има ли някоя от тези оферти, която да е на по-добра цена от тази, която е по дългосрочния договор с 
Газпромекспорт? Отговорът категорично беше НЕ. 
- Значи по цялата логика, по-изгодно от покупката от Газпром, не можем да намерим. А какво ще стане, ако Газпром ни 
откаже преговори, и ще има право, като имаме предвид как ни постла предишното правителство – с отказа си, с 
изгонването на 70 души от руското посолство и пр.? 
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- Никой не знае какво ще стане. Преговорите в никакъв случай няма да са леки и гладки. Защото така сме си постлали. Но 
ние при всички случаи трябва да ги проведем, защото заравянето на глава в пясъка ще ни доведе до много трагичен 
резултат. Има в договора клауза „вземи или плати“, не можем да кажем, че този начин на плащане не го приехме, защото 
Европа не го приема… 
- Ами, това не е вярно! 
- Не е вярно, ето Германия, Франция, Италия, Словакия, Австрия, Унгария и т.н. го приемат и плащат по този ред. Те 
приемат, че има форсмажор, който налага промяна на начина на плащане. И много е вероятно арбитражният съд да 
приеме същото. И тогава ние ще дължим над 1 млрд. евро санкция по клаузата „вземи или плати“. И всякакви приказки, 
че ако сега възстановим доставките, сами ще си признаем грешката и ще подлежим на санкции, са много неиздържани. 
Ние трябва да подновим доставките от Газпром безалтернативно, за да не губим стотици милиони левове месечно, но това 
трябва да стане със споразумение и взаимен отказ от претенции – т.е. ние трябва да се откажем да търсим неустойки за 
по-високите цени, които сме платили за заместващите количества при спиране на доставките по договора с Газпром 
експорт и те трябва да се откажат да търсят неустойки по клаузата „вземи или плати“. (А че сме платили повече за 
заместващи доставки го съобщи и в ефир председателя на съвета на директорите на Булгаргаз). Нещо повече, това за нас 
е и шанс невзетите количества през май-юни-юли-август, които са били на сравнително по-добри цени, да ги вземем в 
зимните месеци, до януари-февруари-март. За нас е абсолютно задължително уреждането на взаимоотношенията по този 
дългосрочен договор. Той и в момента не е прекратен, ние сме спрели доставките по него, спрели сме плащанията по 
схемата, по която те са поискали, но договорът с Газпром експорт не е прекратен. И в момента изключителни права за 
България има Булгаргаз по силата на този договор. Той хем не е прекратен, хем не се работи по него и виси като гилотина 
опасността от санкции, от неустойки, хем други търговци не могат да заместят Булгаргаз. 
- С две думи, ако служебното правителство все пак успее да се оправи в тази създадена от друг каша, ще бъде голям успех 
за него. 
- Да. И ако прояви търпение, умения, мъдрост и отговорност, може да търси и по-добри условия и при изпълнението, и 
при завършването на договора. Аз пак повтарям – руският газ от двете страни на нашата тръба, която минава в Балкански 
поток, е с цена около 100 лв. Би могло и в средата на тръбата за нас да бъде същата цена. Няма по-ниска себестойност на 
газ в света с тези количества, докаран до България от руския. Останалото е възможности, умения на преговарящите, на 
управляващите, защото преговарят не фирми, ако някой си мисли, че отделна фирма може да договори условия, 
преговарят управляващите. Вижте, че по темата се срещат президенти. След като може на изток и на запад спрямо 
България цената да е 100 лв., би трябвало да може и в България да е 100. Цената на азерския ще бъде под 100 лева след 
старта на интерконектора. Но ние даже не за това настояваме, говорим за микс от порядъка на 200-250 лв. Министърът на 
енергетиката говори за трудно постижим микс между 250 и 300 лв. 
Трябва да се прави разлика между цената на спот пазара, която се изменя в много големи диапазони за кратък период от 
време, и другата цена – по дългосрочните договори. С азерите ние имаме цена, която е 5-6-7 пъти по-ниска в зависимост 
от цената в последните седмици на борсата в Амстердам. И тя е сравнително постоянна, защото е вързана с петролните 
деривати. Т.е. азерският газ е много под 100 лв. на мегаватчас. 30 % от цената на руския газ е като на азерския, а другите  
70 % са по текущите цени, които са високи и растат. Искаме по волята на досегашните управници да заменим 100-те 
процента руски газ, от който 30 % е много евтин, със 100 % скъп газ на текущи цени. Няма как да стане по-евтин от този, 
който имаме по договор. Ние говорим и за увеличаване на този евтин процент, който е петролно индексиран. Защото по-
рано до 2019 г. договорът беше 100 % петролно индексиран. Европейската комисия ни накара и ние много ентусиазирано 
променихме формулата за петролното индексиране. Ние сами си вкарахме този автогол, защото ако не бяхме променили 
формулата, цената на руския газ сега щеше да е много под 100 лв. , както е по договора с азерите, или такава, каквато е в 
Сърбия и в Турция. Но и при сегашното положение цената на руския газ е значително по-ниска от текущите пазарни цени, 
по които искаме да заменим доставките от Газпром експорт – много често пак с руски газ, но през посредници. 
- Много благодаря за този анализ, защото хората най-често казват, че искат да разберат тези тънкости, за да не се 
подвеждат. 
- Подвеждат се, защото ги лъжат. Безогледно. От всякакви чужди фондации и грантополучатели отново слушаме колко 
евтин е американският газ и защо сме ги отказали тези оферти. Първо, защо предишното правителство не ги сключи 
договорите, като са толкова добри? Второ, предишните управляващи през април ни бяха обещали 4 пъти по-ниски цени 
на същия американски газ, пък той се оказа два пъти по-скъп. Сега отново имаме такива призиви и обещания. 
Трябва да се разбере, че тези пари в повече, които излизат от България, и в крайна сметка всеки един от нас ги плаща – 
дали защото ще спре предприятието му и ще остане без работа, дали защото ще се намалят заплатите или пък високата 
цена ще се калкулира в продукта в магазина, т.е. всичко ще поскъпне. Тези стотици милиони, които плащаме в повече, ги 
плащат в крайна сметка всички. В градовете, където има парно, цената му в този сезон е вече увеличена с 40 %. Но това е 
при цена на природния газ 115 лв., но тя вече е 300 и продължава да расте. И за да е оскъпена само с 40 %, се използват 1 
милиард лева субсидии. Т.е. парното трябва да се оскъпи три пъти или ще трябват повече от 1 милиард нови субсидии 
допълнително, за да не се оскъпи толкова. А откъде ще ги вземем – ами, от заеми, които после ще ги връщат и внуците ни. 
- Имам и един въпрос, който се отнася не за газа, а за тока. Приказваха ни досега от предишното правителство как един 
реактор поне в АЕЦ „Козлодуй“ до две години щял да мине на гориво от Уестингхаус. Но премълчават, че първо горивото 
от Уестингхаус не е съвместимо с технологията на нашия АЕЦ, а освен това в САЩ е забранено да се връща отработено 
гориво – къде ще го денем? Т.е. ще закъсаме и с тока, ако това продължи по този начин. Сега Русия си прибира обратно 
отработеното руско гориво. 
- Това е игра с огъня, която не е безопасна. И от гледна точка на ядрена безопасност, но и от гледна точка на надеждна и 
безаварийна работа. Там трябва много внимателно да се подходи, да се минат всички процедури, изпитания, трябва да се 
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събере информация от други подобни централи, където е правен опит за замяна на горивото и какви са резултатите. 
Защото откъслечната информация, която се просмуква, не е много обнадеждаваща. Една авария или просто блокиране на 
АЕЦ „Козлодуй“ ще фатално. Имайте предвид, че сега ние запазваме в индустрията сравнително конкурентни цени, макар 
и след компенсации пак да са по-високи. Нашата индустрия плаща по-високи цени от средноевропейските. Но са сравними. 
Ако няма компенсации, ние ставаме тотално неконкурентоспособни. Цената надхвърли 1200 лв. на мегаватчас. Това, че тя 
се плаща от бизнеса , от училища, общини, болници и пр. около 250 – 300 лв. средно, е благодарение единствено на АЕЦ 
„Козлодуй“. Без него няма откъде да дойдат тези пари. Защото в централата себестойността е 60 лв., а до 1200 лв. е 
печалба. Печалбата на АЕЦ е 95% при тези цени. А тя произвежда половината от енергията, която България потребява, и тя 
е на такива суперниски цени. Това ни дава възможност да компенсираме крайната цена на потребителите и да бъдем 
конкурентоспособни. Сравнете цената и за бита – тя е средно заложена на 82 лв. за мегаватчас – три пъти по-ниска от тази 
за потребителите на свободния пазар и 15 пъти по-ниска от текущата пазарна цена. Няма как да имаме тези цени, ако не 
работи АЕЦ „Козлодуй“. Това трябва да е категорично ясно. 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев: Грантополучатели лъжат безогледно за евтиния американски газ 
Хората се подвеждат, защото ги лъжат. Безогледно. От всякакви чужди фондации и грантополучатели отново 
слушаме колко евтин е американският газ и защо сме ги отказали тези оферти. Първо, защо предишното 
правителство не ги сключи договорите, като са толкова добри? Второ, предишните управляващи през април ни бяха 
обещали 4 пъти по-ниски цени на същия американски газ, пък той се оказа два пъти по-скъп. Сега отново имаме такива 
призиви и обещания. Искаме по волята на досегашните управници да заменим 100-те процента руски газ, от който 
30 % е много евтин, със 100 % скъп газ на текущи цени. Няма как да стане по-евтин от този, който имаме по договор. 
Ние говорим и за увеличаване на този евтин процент, който е петролно индексиран. Защото по-рано до 2019 
г.  договорът беше 100% петролно индексиран. Европейската комисия ни накара и ние много ентусиазирано 
променихме формулата за петролното индексиране. Ние сами си вкарахме този автогол, защото ако не бяхме 
променили формулата, цената на руския газ сега щеше да е много под 100 лв., както е по договора с азерите, или 
такава, каквато е в Сърбия и в Турция. Но и при сегашното положение цената на руския газ е значително по-ниска от 
текущите пазарни цени, по които искаме да заменим доставките от "Газпром експорт" – много често пак с руски газ, 
но през посредници. Идеите за Уестингхаус в АЕЦ „Козлодуй“ са небезопасна игра с огъня, предупреждава 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България в интервю за сайта "Гласове". 
- От много месеци насам казвате, че изходът от предизвиканата газова криза в България е в  подновяването на 
преговорите с „Газпром“, защото иначе бизнесът няма да се справи с високите цени и има риск да останат на улицата 
над 250 000 души.  Но едва в понеделник след заседанието на Кризисния енергиен щаб стана ясно, че служебното 
правителство ще започне да преговаря за доставки на руски газ.  Има ли достатъчно време да се реши въпросът преди 
зимата? 
Ние вече изгубихме няколкостотин милиона лева в месеците до август включително и загубите ще продължат през 
септември и октомври. Загубите са равни на разликата в цената на природния газ по договора с „Газпромекспорт“ и цената, 
която сме постигнали със заместващите количества. Азерският газ си върви в равни количества всеки ден, а разликата до 
общия размер ще се увеличи до размера на потребление през зимата и това са заместващи количества, които се купуваха 
на спот пазара.  Те в повечето случаи са пак руски газ, само че през посредници и с 20-30-40 процента по-скъпо, отколкото 
би ни струвало, ако купувахме директно. 
- Това за посредниците оказа ли се вярно, защото Асен Василев отрича? 
Това е категорично вярно, доказано е и с документи. За това няма оправдание, защото под знамето на русофобията 
вероятно се крие корупция. 
- Виждаме обаче, че хора бяха изкарани на протест срещу преговори с „Газпром“, ДБ също гръмко заявяват, че не било 
морално да се купува газ от Русия…. 
Да, не е морално да се купува директно, а е морално  да се купува пак руски газ, ама през посредници с няколкостотин 
милиона по-скъпо за тези месеци, т.е. няколкостотин милиона повече изхарчени пари на българските потребители. 
- Те мълчат и по другия въпрос – че всъщност газът беше спрян, защото заради санкциите на Русия й блокираха 
банковите сметки, тя не може да си получи парите за продадените количества и се принуди да предприеме вариант с 
плащането в рубли. А ние отказахме да плащаме в рубли и естествено ни спряха газа. 
Всъщност, плащането не е в рубли. Плащането си е по договора, във валутата по договора, а просто се разкриват специални 
сметки в долари за нас и в рубли в "Газпромбанк". Банката превалутира за своя сметка доларите в рубли, без да ни взима 
комисионни, и ги превежда от нашата рублева сметка в "Газпромекспорт". Чак тогава собствеността на стоката – на газа, 
преминава към купувача. Иначе плащането си е в същата валута, както досега. Ние не правим никакви арбитражи, ние не 
носим валутен риск – това изрично е казано в условията за разкриване на сметките, които са станали неразделна част от 
договора навсякъде в ЕС, където къпуват директно руски газ. И това беше една от лъжите на бившето правителство – че 
имало разходи по превалутирането, които можело да стигнат 11 процента. Категорично такива разходи няма, тези разходи 
са нула. 
- Много страни в Европа преминаха към схемата със сметки в рубли и получават руски газ по тази схема. Нашето 
предишно правителство и "Булгаргаз" отказаха – уж Европа не разрешавала, а всъщност за да се докажат като първи 
русофоби. Това чисто политически ход ли беше? 

https://glasove.com/intervyuta/vasil-velev-grantopoluchateli-lazhat-bezogledno-za-evtiniya-amerikanski-gaz-pravitelstvoto-tryabva-da-podnovi-otnosheniyata-s-gazprom?fbclid=IwAR10-mqV2ufiWjptuPxVb0IClYr1RO5jubPTuswDfsBjq0cUSSSP5av3w8A
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Нека да е ясно, че не просто много страни в Европа ползват схемата, а и страните, които са трите кита на Европейския съюз 
– Германия, Франция, Италия, получават руски газ и плащат по тази схема. Ние получаваме евросубсидии, които всъщност 
се внасят основно от тези три страни. Т.е. морално е да получаваме тези субсидии, изработени от тези страни с евтин руски 
газ, а не е морално да получаваме газ като тях. Още една странна логика. Не е морално да получаваме руски газ на добра 
цена, морално е да го получаваме с 30 % по-скъпо. И последно – не е морално да купуваме директно руски газ, но е 
морално да купуваме руски петрол и след като другите страни от ЕС спрат да го правят.  Специално си издействахме такава 
клауза. 
- Стана ясно, че от тези уж 7 американски танкери, които се оказаха 3 и чието разтоварване изобщо не е било договорено 
от предишното правителство, сега е договорен един танкер, защото няма свободни слотове за разтоварване в Турция 
или Гърция. При това положение излиза, че още за октомври ние няма да имаме газ. Има ли фирми сега, освен торовия 
завод, които и в момента да нямат газ? 
 В момента няма недостиг на газ,  има висока цена, която накара редица фирми да спрат работа. През лятото, даже и през 
септември, потреблението на газ е много по-ниско, отколкото през есента и зимата – октомври, ноември, декември. 
Потреблението расте всеки месец… 
- Вие и в понеделник казахте, че за бизнеса е допустима цена 200 лв. за мегаватчас, но над 250 лв. вече е много. Сега в 
момента каква е цената на газа? 
За месец август е близо 300 лв. А за септември се очаква да бъде значително по-висока – 315 лв. и нагоре. За сравнение - 
през август цената на същия руски газ, който ние получаваме през посредници, при нашите съседи е около 100 лв. В Сърбия 
е малко под 100, в Турция е малко над 100. Т.е. около 100 лв. на мегаватчас е цената от двата края на тръбата, която през 
България, а по средата при нас е 300 лв.! 
- Какво обаче ще стане след октомври, за когато нямаме и газ? 
 Към момента за времето от октомври до декември има осигурени количества по договора с азерите, той е за по-малко от 
30%  от потреблението. За останалите количества се проведоха два търга, които са за цялото необходимо и недостигащо 
количество, които дублират частично газа от офертата за 7-те танкера. Ние имахме за последното тримесечие на тази 
година една втора от недостига по офертата за 7-те танкера. Те са всъщност три до края на годината – по един на месец. 
Но това количество е по-малко от половината от недостига. И отделно се проведоха двата търга, за които казах. Единият 
пак е за втечнен газ, другият беше за доставка в България на газ по тръба. Беше съобщено, че имало 15 оферти. Т.е. 
количества могат да бъдат осигурени, но цената е неприемливо висока. Да не забравяме, че ние се конкурираме с 
производителите в останалите страни на едни и същи пазари. И ако при нас цената е в пъти по-висока, отколкото при тях, 
ние губим конкурентоспособност. 
- Каза се, че ще се водят преговори за повече газ от Азебрайджан, който да влиза евентуално през Гърция. Възможно 
ли е това да стане? 
Ще се опитат да договарят увеличение, но ние от Азербайджан вече имаме една трета от потреблението в годишен план. 
Колко да ги увеличим, за да не минем от една зависимост към друга? А и ние искаме диверсификация. Една трета е от 
Азербайджан, ако ги увеличим двойно, ще станат две трети, значи ще станем зависими от друг един доставчик и това също 
не е добре. Освен това, цената, по която ще получим увеличените доставки от азерите, ако изобщо има такива, ще бъде 
текущата пазарна цена, която е много висока. А и вероятно ще бъде пак руски газ, защото азерския е разпределен отдавна. 
Текущата пазарна цена  е няколко пъти по-висока от тази, която е по дългосрочния договор. Т.е. ние трябва да търсим не 
просто газ, а газ на най-добра цена. Ние зададохме директно въпроса: от всичките тези 15 оферти, плюс офертата за 7-те 
танкера, има ли някоя от тези оферти, която да е на по-добра цена от тази, която е по дългосрочния договор с 
Газпромекспорт?  Отговорът категорично беше НЕ. 
- Значи по цялата логика, по-изгодно от покупката от Газпром, не можем да намерим. А какво ще стане, ако Газпром ни 
откаже преговори, и ще има право, като имаме предвид как ни постла предишното правителство – с отказа си, с 
изгонването на 70 души от руското посолство и пр.? 
Никой не знае какво ще стане. Преговорите в никакъв случай няма да са леки и гладки. Защото така сме си постлали. Но 
ние при всички случаи трябва да ги проведем, защото заравянето на глава в пясъка ще ни доведе до много трагичен 
резултат. Има в договора клауза „вземи или плати“, не можем да кажем, че този начин на плащане не го приехме, защото 
Европа не го приема… 
- Ами, това не е вярно! 
 Не е вярно, ето Германия, Франция, Италия, Словакия, Австрия, Унгария и т.н. го приемат и плащат по този ред. Те приемат, 
че има форсмажор, който налага промяна на начина на плащане. И много е вероятно арбитражният съд да приеме същото. 
И тогава ние ще дължим над 1 млрд. евро санкция по клаузата „вземи или плати“. И всякакви приказки, че ако сега 
възстановим доставките, сами ще си признаем грешката и ще подлежим на санкции, са много неиздържани. Ние трябва 
да подновим доставките от Газпром безалтернативно, за да не губим стотици милиони левове месечно, но това трябва да 
стане със споразумение и взаимен отказ от претенции – т.е. ние трябва да се откажем да търсим неустойки за по-високите 
цени, които сме платили за заместващите количества при спиране на доставките по договора с Газпром експорт и те трябва 
да се откажат да търсят неустойки по клаузата „вземи или плати“. (А че сме платили повече за заместващи доставки го 
съобщи и в ефир председателя на съвета на директорите на Булгаргаз). Нещо повече, това за нас е и шанс невзетите 
количества през май-юни-юли-август, които са били на сравнително по-добри цени, да ги вземем в зимните месеци, до 
януари-февруари-март. За нас е абсолютно задължително уреждането на взаимоотношенията по този дългосрочен 
договор. Той и в момента не е прекратен, ние сме спрели доставките по него, спрели сме плащанията по схемата, по която 
те са поискали, но договорът с Газпром експорт не е прекратен. И в момента изключителни права за България има 
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Булгаргаз по силата на този договор. Той хем не е прекратен, хем не се работи по него и виси като гилотина опасността от 
санкции, от неустойки, хем други търговци не могат да заместят Булгаргаз. 
- С две думи, ако служебното правителство все пак успее да се оправи в тази създадена от друг каша, ще бъде голям 
успех за него. 
 Да. И ако прояви търпение, умения, мъдрост и отговорност, може да търси и по-добри условия и при изпълнението, и при 
завършването на договора. Аз пак повтарям – руският газ от двете страни на нашата тръба, която минава в Балкански поток, 
е с цена около 100 лв. Би могло и в средата на тръбата за нас да бъде същата цена. Няма по-ниска себестойност на газ в 
света с тези количества, докаран до България от руския. Останалото е възможности, умения на преговарящите, на 
управляващите, защото преговарят не фирми, ако някой си мисли, че отделна фирма може да договори условия, 
преговарят управляващите. Вижте, че по темата се срещат президенти. След като може на изток и на запад спрямо 
България цената да е 100 лв., би трябвало да може и в България да е 100. Цената на азерския ще бъде под 100 лева след 
старта на интерконектора. Но ние даже не за това настояваме, говорим за микс от порядъка на 200-250 лв. Министърът на 
енергетиката говори за трудно постижим микс между 250 и 300 лв. 
Трябва да се прави разлика между цената на спот пазара, която се изменя в много големи диапазони за кратък период от 
време, и другата цена – по дългосрочните договори. С азерите ние имаме цена, която е 5-6-7 пъти по-ниска в зависимост 
от цената в последните седмици на борсата в Амстердам. И тя е сравнително постоянна, защото е вързана с петролните 
деривати. Т.е. азерският газ е много под 100 лв. на мегаватчас. 30 % от цената на руския газ е като на азерския, а другите 
70 % са по текущите цени, които са високи и растат. Искаме по волята на досегашните управници да заменим 100-те 
процента руски газ, от който 30 % е много евтин, със 100 % скъп газ на текущи цени. Няма как да стане по-евтин от този, 
който имаме по договор. Ние говорим и за увеличаване на този евтин процент, който е петролно индексиран. Защото по-
рано до 2019 г.  договорът беше 100 % петролно индексиран. Европейската комисия ни накара и ние много ентусиазирано 
променихме формулата за петролното индексиране. Ние сами си вкарахме този автогол, защото ако не бяхме променили 
формулата, цената на руския газ сега щеше да е много под 100 лв. , както е по договора с азерите, или такава, каквато е в 
Сърбия и в Турция. Но и при сегашното положение цената на руския газ е значително по-ниска от текущите пазарни цени, 
по които искаме да заменим доставките от Газпром експорт – много често пак с руски газ, но през посредници. 
- Много благодаря за този анализ, защото хората най-често казват, че искат да разберат тези тънкости, за да не се 
подвеждат. 
 Подвеждат се, защото ги лъжат. Безогледно. От всякакви чужди фондации и грантополучатели отново слушаме колко 
евтин е американският газ и защо сме ги отказали тези оферти. Първо, защо предишното правителство не ги сключи 
договорите, като са толкова добри? Второ, предишните управляващи през април ни бяха обещали 4 пъти по-ниски цени 
на същия американски газ, пък той се оказа два пъти по-скъп. Сега отново имаме такива призиви и обещания. 
Трябва да се разбере, че тези пари в повече, които излизат от България, и в крайна сметка всеки един от нас ги плаща – 
дали защото ще спре предприятието му и ще остане без работа, дали защото ще се намалят заплатите или пък високата 
цена ще се калкулира в продукта в магазина, т.е. всичко ще поскъпне. Тези стотици милиони, които плащаме в повече, ги 
плащат в крайна сметка всички. В градовете, където има парно, цената му в този сезон е вече увеличена с 40 %. Но това е 
при цена на природния газ 115 лв., но тя вече е 300 и продължава да расте. И за да е оскъпена само с 40 %, се използват 1 
милиард лева субсидии. Т.е. парното трябва да се оскъпи три пъти или ще трябват повече от 1 милиард нови субсидии 
допълнително, за да не се оскъпи толкова. А откъде ще ги вземем – ами, от заеми, които после ще ги връщат и внуците ни. 
- Имам и един въпрос, който се отнася не за газа, а за тока. Приказваха ни досега от предишното правителство как един 
реактор поне в АЕЦ „Козлодуй“ до две години щял да мине на гориво от Уестингхаус. Но премълчават, че първо горивото 
от Уестингхаус не е съвместимо с технологията на нашия АЕЦ, а освен това в САЩ е забранено да се връща отработено 
гориво – къде ще го денем? Т.е. ще закъсаме и с тока, ако това продължи по този начин. Сега Русия си прибира обратно 
отработеното руско гориво. 
Това е игра с огъня, която не е безопасна. И от гледна точка на ядрена безопасност, но и от гледна точка на надеждна и 
безаварийна работа. Там трябва много внимателно да се подходи, да се минат всички процедури, изпитания, трябва да се 
събере информация от други подобни централи, където е правен опит за замяна на горивото и какви са резултатите. 
Защото откъслечната информация, която се просмуква, не е много обнадеждаваща. Една авария или просто блокиране на 
АЕЦ „Козлодуй“ ще фатално. Имайте предвид, че сега ние запазваме в индустрията сравнително конкурентни цени, макар 
и след компенсации пак да са по-високи.  Нашата индустрия плаща по-високи цени от средноевропейските. Но са 
сравними. Ако няма компенсации, ние ставаме тотално неконкурентоспособни.  Цената надхвърли  1200 лв. на мегаватчас. 
Това, че тя се плаща от бизнеса , от училища, общини, болници и пр. около 250 – 300 лв. средно, е благодарение единствено 
на АЕЦ „Козлодуй“. Без него няма откъде да дойдат тези пари.  Защото в централата себестойността е 60 лв., а до 1200 лв. 
е печалба. Печалбата на АЕЦ е 95% при тези цени. А тя произвежда половината от енергията, която България потребява, и 
тя е на такива суперниски цени. Това ни дава възможност да компенсираме крайната цена на потребителите и да бъдем 
конкурентоспособни.  Сравнете цената и за бита – тя е средно заложена на 82 лв. за мегаватчас – три пъти по-ниска от тази 
за потребителите на свободния пазар и 15 пъти по-ниска от текущата пазарна цена. Няма как да имаме тези цени, ако не 
работи АЕЦ „Козлодуй“. Това трябва да е категорично ясно. 
 
√ Велев: Има риск от неустойки от над 1 млрд. евро, ако не уредим отношенията си с "Газпромекспорт" 
В предаването „Денят на живо“ по Нова нюз Васил Велев, каза че има риск от неустойки от над 1 млрд. евро, ако не уредим 
взаимоотношенията си с "Газпромекспорт", преди възобновяване на доставките. Трябва да има взаимен отказ от 
претенции. 
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"Тръбата на Балкански поток влиза в България и тогава отива в Турция. В Турция и Сърбия газът е 100 лева за мегаватчас. 
У нас е 300 лева, същият газ. Това се дължи на неумението на управляващите и "Булгаргаз" да преговарят и да постигнат 
добри конкурентни цени за потребителите", посочи Велев. 
По думите му оптимизмът е започнал да се завръща, щом се е разбрало, че няма да се изключват възможности за доставки 
на газ. "Много заблуди се изприказваха - например, че ако се възстановят доставките от "Газпром", ще трябва да плащаме 
в рубли. Това не е истина, ще плащаме в долари, а те ще си превалутират. Цената на "Газпромекспорт" се състои от 30% на 
нивото на азерския газ и 70% на алтернативата, с която искаме да я заменим", заяви той. 
Според него газохранилището в Чирен може да бъде запълнено напълно, а с предоговорени количества да се препродаде 
на по-висока цена. "Губим няколкостотин милиона всеки месец. Разликата в цената на спот пазара и по дългосрочния 
договор за тези 30% ще е над 400 лева за мегаватчас. Общо около 240 млн. надплащане за един зимен месец, затова, че 
не доставяме от "Газпром", подчерта Велев. И допълни, че текущите цени на газа не могат да бъдат пренесени в цените на 
продуктите, затова вероятно някои предприятия ще спрат производства. 
"Това, че няма НС не прави невъзможно компенсирането. Чрез преразпределение на бюджета може да се намерят 
средства. Трябва да се направи такова и заради Топлофикациите. 180 млн. лева ще изгуби софийската Топлофикация за 
юли, август и септември. През зимата ще фалират, ако няма компенсации. Алтернативата е да се вдигне тройно цената за 
потребителите", обясни той. 
 
Труд 
 
√ Васил Велев: Грантополучатели лъжат безогледно за евтиния американски газ 
Правителството трябва да поднови отношенията с "Газпром" 
Хората се подвеждат, защото ги лъжат. Безогледно. От всякакви чужди фондации и грантополучатели отново 
слушаме колко евтин е американският газ и защо сме ги отказали тези оферти. Първо, защо предишното 
правителство не ги сключи договорите, като са толкова добри? Второ, предишните управляващи през април ни бяха 
обещали 4 пъти по-ниски цени на същия американски газ, пък той се оказа два пъти по-скъп. Сега отново имаме такива 
призиви и обещания. Искаме по волята на досегашните управници да заменим 100-те процента руски газ, от който 
30 % е много евтин, със 100 % скъп газ на текущи цени. Няма как да стане по-евтин от този, който имаме по договор. 
Ние говорим и за увеличаване на този евтин процент, който е петролно индексиран. Защото по-рано до 2019 
г.  договорът беше 100% петролно индексиран. Европейската комисия ни накара и ние много ентусиазирано 
променихме формулата за петролното индексиране. Ние сами си вкарахме този автогол, защото ако не бяхме 
променили формулата, цената на руския газ сега щеше да е много под 100 лв., както е по договора с азерите, или 
такава, каквато е в Сърбия и в Турция. Но и при сегашното положение цената на руския газ е значително по-ниска от 
текущите пазарни цени, по които искаме да заменим доставките от "Газпром експорт" – много често пак с руски газ, 
но през посредници. Идеите за Уестингхаус в АЕЦ „Козлодуй“ са небезопасна игра с огъня, предупреждава 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България в интервю за сайта "Гласове". 
- От много месеци насам казвате, че изходът от предизвиканата газова криза в България е в  подновяването на 
преговорите с „Газпром“, защото иначе бизнесът няма да се справи с високите цени и има риск да останат на улицата 
над 250 000 души.  Но едва в понеделник след заседанието на Кризисния енергиен щаб стана ясно, че служебното 
правителство ще започне да преговаря за доставки на руски газ.  Има ли достатъчно време да се реши въпросът преди 
зимата? 
- Ние вече изгубихме няколкостотин милиона лева в месеците до август включително и загубите ще продължат през 
септември и октомври. Загубите са равни на разликата в цената на природния газ по договора с „Газпромекспорт“ и цената, 
която сме постигнали със заместващите количества. Азерският газ си върви в равни количества всеки ден, а разликата до 
общия размер ще се увеличи до размера на потребление през зимата и това са заместващи количества, които се купуваха 
на спот пазара.  Те в повечето случаи са пак руски газ, само че през посредници и с 20-30-40 процента по-скъпо, отколкото 
би ни струвало, ако купувахме директно. 
- Това за посредниците оказа ли се вярно, защото Асен Василев отрича? 
- Това е категорично вярно, доказано е и с документи. За това няма оправдание, защото под знамето на русофобията 
вероятно се крие корупция. 
- Виждаме обаче, че хора бяха изкарани на протест срещу преговори с „Газпром“, ДБ също гръмко заявяват, че не било 
морално да се купува газ от Русия…. 
- Да, не е морално да се купува директно, а е морално  да се купува пак руски газ, ама през посредници с няколкостотин 
милиона по-скъпо за тези месеци, т.е. няколкостотин милиона повече изхарчени пари на българските потребители. 
- Те мълчат и по другия въпрос – че всъщност газът беше спрян, защото заради санкциите на Русия й блокираха 
банковите сметки, тя не може да си получи парите за продадените количества и се принуди да предприеме вариант с 
плащането в рубли. А ние отказахме да плащаме в рубли и естествено ни спряха газа. 
- Всъщност, плащането не е в рубли. Плащането си е по договора, във валутата по договора, а просто се разкриват 
специални сметки в долари за нас и в рубли в "Газпромбанк". Банката превалутира за своя сметка доларите в рубли, без 
да ни взима комисионни, и ги превежда от нашата рублева сметка в "Газпромекспорт". Чак тогава собствеността на стоката 
– на газа, преминава към купувача. Иначе плащането си е в същата валута, както досега. Ние не правим никакви арбитражи, 
ние не носим валутен риск – това изрично е казано в условията за разкриване на сметките, които са станали неразделна 
част от договора навсякъде в ЕС, където къпуват директно руски газ. И това беше една от лъжите на бившето правителство 

https://glasove.com/intervyuta/vasil-velev-grantopoluchateli-lazhat-bezogledno-za-evtiniya-amerikanski-gaz-pravitelstvoto-tryabva-da-podnovi-otnosheniyata-s-gazprom?fbclid=IwAR10-mqV2ufiWjptuPxVb0IClYr1RO5jubPTuswDfsBjq0cUSSSP5av3w8A
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– че имало разходи по превалутирането, които можело да стигнат 11 процента. Категорично такива разходи няма, тези 
разходи са нула. 
- Много страни в Европа преминаха към схемата със сметки в рубли и получават руски газ по тази схема. Нашето 
предишно правителство и "Булгаргаз" отказаха – уж Европа не разрешавала, а всъщност за да се докажат като първи 
русофоби. Това чисто политически ход ли беше? 
-  Нека да е ясно, че не просто много страни в Европа ползват схемата, а и страните, които са трите кита на Европейския 
съюз – Германия, Франция, Италия, получават руски газ и плащат по тази схема. Ние получаваме евросубсидии, които 
всъщност се внасят основно от тези три страни. Т.е. морално е да получаваме тези субсидии, изработени от тези страни с 
евтин руски газ, а не е морално да получаваме газ като тях. Още една странна логика. Не е морално да получаваме руски 
газ на добра цена, морално е да го получаваме с 30 % по-скъпо. И последно – не е морално да купуваме директно руски 
газ, но е морално да купуваме руски петрол и след като другите страни от ЕС спрат да го правят.  Специално си 
издействахме такава клауза. 
- Стана ясно, че от тези уж 7 американски танкери, които се оказаха 3 и чието разтоварване изобщо не е било договорено 
от предишното правителство, сега е договорен един танкер, защото няма свободни слотове за разтоварване в Турция 
или Гърция. При това положение излиза, че още за октомври ние няма да имаме газ. Има ли фирми сега, освен торовия 
завод, които и в момента да нямат газ? 
- В момента няма недостиг на газ,  има висока цена, която накара редица фирми да спрат работа. През лятото, даже и през 
септември, потреблението на газ е много по-ниско, отколкото през есента и зимата – октомври, ноември, декември. 
Потреблението расте всеки месец… 
- Вие и в понеделник казахте, че за бизнеса е допустима цена 200 лв. за мегаватчас, но над 250 лв. вече е много. Сега в 
момента каква е цената на газа? 
- За месец август е близо 300 лв. А за септември се очаква да бъде значително по-висока – 315 лв. и нагоре. За сравнение - 
през август цената на същия руски газ, който ние получаваме през посредници, при нашите съседи е около 100 лв. В Сърбия 
е малко под 100, в Турция е малко над 100. Т.е. около 100 лв. на мегаватчас е цената от двата края на тръбата, която през 
България, а по средата при нас е 300 лв.! 
- Какво обаче ще стане след октомври, за когато нямаме и газ? 
- Към момента за времето от октомври до декември има осигурени количества по договора с азерите, той е за по-малко 
от 30%  от потреблението. За останалите количества се проведоха два търга, които са за цялото необходимо и 
недостигащо количество, които дублират частично газа от офертата за 7-те танкера. Ние имахме за последното тримесечие 
на тази година една втора от недостига по офертата за 7-те танкера. Те са всъщност три до края на годината – по един на 
месец. Но това количество е по-малко от половината от недостига. И отделно се проведоха двата търга, за които казах. 
Единият пак е за втечнен газ, другият беше за доставка в България на газ по тръба. Беше съобщено, че имало 15 оферти. 
Т.е. количества могат да бъдат осигурени, но цената е неприемливо висока. Да не забравяме, че ние се конкурираме с 
производителите в останалите страни на едни и същи пазари. И ако при нас цената е в пъти по-висока, отколкото при тях, 
ние губим конкурентоспособност. 
- Каза се, че ще се водят преговори за повече газ от Азебрайджан, който да влиза евентуално през Гърция. Възможно 
ли е това да стане? 
- Ще се опитат да договарят увеличение, но ние от Азербайджан вече имаме една трета от потреблението в годишен план. 
Колко да ги увеличим, за да не минем от една зависимост към друга? А и ние искаме диверсификация. Една трета е от 
Азербайджан, ако ги увеличим двойно, ще станат две трети, значи ще станем зависими от друг един доставчик и това също 
не е добре. Освен това, цената, по която ще получим увеличените доставки от азерите, ако изобщо има такива, ще бъде 
текущата пазарна цена, която е много висока. А и вероятно ще бъде пак руски газ, защото азерския е разпределен отдавна. 
Текущата пазарна цена  е няколко пъти по-висока от тази, която е по дългосрочния договор. Т.е. ние трябва да търсим не 
просто газ, а газ на най-добра цена. Ние зададохме директно въпроса: от всичките тези 15 оферти, плюс офертата за 7-те 
танкера, има ли някоя от тези оферти, която да е на по-добра цена от тази, която е по дългосрочния договор с 
Газпромекспорт?  Отговорът категорично беше НЕ. 
- Значи по цялата логика, по-изгодно от покупката от Газпром, не можем да намерим. А какво ще стане, ако Газпром ни 
откаже преговори, и ще има право, като имаме предвид как ни постла предишното правителство – с отказа си, с 
изгонването на 70 души от руското посолство и пр.? 
- Никой не знае какво ще стане. Преговорите в никакъв случай няма да са леки и гладки. Защото така сме си постлали. Но 
ние при всички случаи трябва да ги проведем, защото заравянето на глава в пясъка ще ни доведе до много трагичен 
резултат. Има в договора клауза „вземи или плати“, не можем да кажем, че този начин на плащане не го приехме, защото 
Европа не го приема… 
- Ами, това не е вярно! 
- Не е вярно, ето Германия, Франция, Италия, Словакия, Австрия, Унгария и т.н. го приемат и плащат по този ред. Те 
приемат, че има форсмажор, който налага промяна на начина на плащане. И много е вероятно арбитражният съд да 
приеме същото. И тогава ние ще дължим над 1 млрд. евро санкция по клаузата „вземи или плати“. И всякакви приказки, 
че ако сега възстановим доставките, сами ще си признаем грешката и ще подлежим на санкции, са много неиздържани. 
Ние трябва да подновим доставките от Газпром безалтернативно, за да не губим стотици милиони левове месечно, но това 
трябва да стане със споразумение и взаимен отказ от претенции – т.е. ние трябва да се откажем да търсим неустойки за 
по-високите цени, които сме платили за заместващите количества при спиране на доставките по договора с Газпром 
експорт и те трябва да се откажат да търсят неустойки по клаузата „вземи или плати“. (А че сме платили повече за 
заместващи доставки го съобщи и в ефир председателя на съвета на директорите на Булгаргаз). Нещо повече, това за нас 
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е и шанс невзетите количества през май-юни-юли-август, които са били на сравнително по-добри цени, да ги вземем в 
зимните месеци, до януари-февруари-март. За нас е абсолютно задължително уреждането на взаимоотношенията по този 
дългосрочен договор. Той и в момента не е прекратен, ние сме спрели доставките по него, спрели сме плащанията по 
схемата, по която те са поискали, но договорът с Газпром експорт не е прекратен. И в момента изключителни права за 
България има Булгаргаз по силата на този договор. Той хем не е прекратен, хем не се работи по него и виси като гилотина 
опасността от санкции, от неустойки, хем други търговци не могат да заместят Булгаргаз. 
- С две думи, ако служебното правителство все пак успее да се оправи в тази създадена от друг каша, ще бъде голям 
успех за него. 
- Да. И ако прояви търпение, умения, мъдрост и отговорност, може да търси и по-добри условия и при изпълнението, и 
при завършването на договора. Аз пак повтарям – руският газ от двете страни на нашата тръба, която минава в Балкански 
поток, е с цена около 100 лв. Би могло и в средата на тръбата за нас да бъде същата цена. Няма по-ниска себестойност на 
газ в света с тези количества, докаран до България от руския. Останалото е възможности, умения на преговарящите, на 
управляващите, защото преговарят не фирми, ако някой си мисли, че отделна фирма може да договори условия, 
преговарят управляващите. Вижте, че по темата се срещат президенти. След като може на изток и на запад спрямо 
България цената да е 100 лв., би трябвало да може и в България да е 100. Цената на азерския ще бъде под 100 лева след 
старта на интерконектора. Но ние даже не за това настояваме, говорим за микс от порядъка на 200-250 лв. Министърът на 
енергетиката говори за трудно постижим микс между 250 и 300 лв. 
Трябва да се прави разлика между цената на спот пазара, която се изменя в много големи диапазони за кратък период от 
време, и другата цена – по дългосрочните договори. С азерите ние имаме цена, която е 5-6-7 пъти по-ниска в зависимост 
от цената в последните седмици на борсата в Амстердам. И тя е сравнително постоянна, защото е вързана с петролните 
деривати. Т.е. азерският газ е много под 100 лв. на мегаватчас. 30 % от цената на руския газ е като на азерския, а другите 
70 % са по текущите цени, които са високи и растат. Искаме по волята на досегашните управници да заменим 100-те 
процента руски газ, от който 30 % е много евтин, със 100 % скъп газ на текущи цени. Няма как да стане по-евтин от този, 
който имаме по договор. Ние говорим и за увеличаване на този евтин процент, който е петролно индексиран. Защото по-
рано до 2019 г.  договорът беше 100 % петролно индексиран. Европейската комисия ни накара и ние много ентусиазирано 
променихме формулата за петролното индексиране. Ние сами си вкарахме този автогол, защото ако не бяхме променили 
формулата, цената на руския газ сега щеше да е много под 100 лв. , както е по договора с азерите, или такава, каквато е в 
Сърбия и в Турция. Но и при сегашното положение цената на руския газ е значително по-ниска от текущите пазарни цени, 
по които искаме да заменим доставките от Газпром експорт – много често пак с руски газ, но през посредници. 
- Много благодаря за този анализ, защото хората най-често казват, че искат да разберат тези тънкости, за да не се 
подвеждат. 
- Подвеждат се, защото ги лъжат. Безогледно. От всякакви чужди фондации и грантополучатели отново слушаме колко 
евтин е американският газ и защо сме ги отказали тези оферти. Първо, защо предишното правителство не ги сключи 
договорите, като са толкова добри? Второ, предишните управляващи през април ни бяха обещали 4 пъти по-ниски цени 
на същия американски газ, пък той се оказа два пъти по-скъп. Сега отново имаме такива призиви и обещания. 
Трябва да се разбере, че тези пари в повече, които излизат от България, и в крайна сметка всеки един от нас ги плаща – 
дали защото ще спре предприятието му и ще остане без работа, дали защото ще се намалят заплатите или пък високата 
цена ще се калкулира в продукта в магазина, т.е. всичко ще поскъпне. Тези стотици милиони, които плащаме в повече, ги 
плащат в крайна сметка всички. В градовете, където има парно, цената му в този сезон е вече увеличена с 40 %. Но това е 
при цена на природния газ 115 лв., но тя вече е 300 и продължава да расте. И за да е оскъпена само с 40 %, се използват 1 
милиард лева субсидии. Т.е. парното трябва да се оскъпи три пъти или ще трябват повече от 1 милиард нови субсидии 
допълнително, за да не се оскъпи толкова. А откъде ще ги вземем – ами, от заеми, които после ще ги връщат и внуците ни. 
- Имам и един въпрос, който се отнася не за газа, а за тока. Приказваха ни досега от предишното правителство как един 
реактор поне в АЕЦ „Козлодуй“ до две години щял да мине на гориво от Уестингхаус. Но премълчават, че първо горивото 
от Уестингхаус не е съвместимо с технологията на нашия АЕЦ, а освен това в САЩ е забранено да се връща отработено 
гориво – къде ще го денем? Т.е. ще закъсаме и с тока, ако това продължи по този начин. Сега Русия си прибира обратно 
отработеното руско гориво. 
- Това е игра с огъня, която не е безопасна. И от гледна точка на ядрена безопасност, но и от гледна точка на надеждна и 
безаварийна работа. Там трябва много внимателно да се подходи, да се минат всички процедури, изпитания, трябва да се 
събере информация от други подобни централи, където е правен опит за замяна на горивото и какви са резултатите. 
Защото откъслечната информация, която се просмуква, не е много обнадеждаваща. Една авария или просто блокиране на 
АЕЦ „Козлодуй“ ще фатално. Имайте предвид, че сега ние запазваме в индустрията сравнително конкурентни цени, макар 
и след компенсации пак да са по-високи.  Нашата индустрия плаща по-високи цени от средноевропейските. Но са 
сравними. Ако няма компенсации, ние ставаме тотално неконкурентоспособни.  Цената надхвърли  1200 лв. на мегаватчас. 
Това, че тя се плаща от бизнеса , от училища, общини, болници и пр. около 250 – 300 лв. средно, е благодарение единствено 
на АЕЦ „Козлодуй“. Без него няма откъде да дойдат тези пари.  Защото в централата себестойността е 60 лв., а до 1200 лв. 
е печалба. Печалбата на АЕЦ е 95% при тези цени. А тя произвежда половината от енергията, която България потребява, и 
тя е на такива суперниски цени. Това ни дава възможност да компенсираме крайната цена на потребителите и да бъдем 
конкурентоспособни.  Сравнете цената и за бита – тя е средно заложена на 82 лв. за мегаватчас – три пъти по-ниска от тази 
за потребителите на свободния пазар и 15 пъти по-ниска от текущата пазарна цена. Няма как да имаме тези цени, ако не 
работи АЕЦ „Козлодуй“. Това трябва да е категорично ясно. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев в писмо до Зеленски: България подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна 
Президентът Румен Радев изпрати поздравителен адрес до украинския си колега президента Володимир Зеленски по 
случай Националния празник на Украйна – Деня на независимостта. 
Българският държавен глава пожелава на украинския си колега скорошно възвръщане на мира в страната. 
Държавният глава изразява солидарността на българския народ с народа на Украйна в този тежък момент, подкрепата на 
България за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и пожелава скорошно възвръщане на мира в страната. 
В поздравителния си адрес Румен Радев изразява и увереност, че България и Украйна успешно ще надграждат своите 
отношения, за които ще продължи да допринася и многобройната българска диаспора в страната. 
 
√ Демерджиев: Каналджиите обявиха война на българската държава и тя ще отговори с цялата си мощ 
Служебният вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев пристигна на мястото на катастрофата в 
Бургас, при която загинаха двама полицаи. 
"Така наречените каналджии днес обявиха война на българската държава и българската държава ще отговори с 
цялата си мощ на това предизвикателство. Ще направим всичко необходимо, за да не се повтаря този инцидент и да 
приключат тези действия, които напоследък зачестиха", каза той. 
По случая има задържани лица и има съмнение за още едно, което се издирва. 
По думите на Демерджиев има хора от системата на МВР, които са замесени в пропускането на нелегални мигранти през 
границата и срещу тях предстои да бъдат взети мерки. 
"Това, което е трябвало да бъде направено, е направено. Престъплението ще бъде разкрито. Нашата задача е да не 
допускаме повече подобни инциденти и аз ще направя всичко възможно това да се случи", каза Демерджиев. 
МВР ще поиска съдействие и от Министерство на отбраната за справяне с проблема с нелегалните мигранти у нас. 
 
√ Смениха ръководствата на тотото и Национална спортна база 
Служебният министър на младежта и спорта Весела Лечева смени ръководствата на Български спортен тотализатор и 
Национална спортна база. 
За изпълнителен директор на ДП „Български спортен тотализатор“ е назначен Ангел Иванов. Той е завършил УНСС, 
специалност „Финансов контрол“. Иванов е ръководител в сферата на корпоративните финанси, бизнес администрацията 
и международното банкиране. Разполага със сериозен опит във финансовия анализ, изграждане на ефективни 
управленски структури, контрол на разходите и управление на риска. 
За членове на управителния съвет са назначени Таня Андреева, Галина Чернева, Гея Колекчова и Радослав Щербаков. 
ДП „Български спортен тотализатор“ е основен стълб на финансирането на спорта. Той трябва да се ръководи 
професионално, а в условията на монополна среда, която законодателят е създал, се очаква чувствително увеличение на 
приходите, както и оптимизиране, целесъобразност и пълна прозрачност при разходите, коментират от министерството.  
„В управлението, както и в спорта, аз имам високи очаквания и смятам, че приходите за федерации и клубове трябва 
да бъдат много по-големи от досегашните. Новите членове имат богат административен и професионален опит и 
са хора, на които имам доверие, защото идеите ни за ролята и развитието на БСТ съвпадат. Вярвам, че с 
резултатите си те ще го оправдаят“, заяви министър Весела Лечева. 
За изпълнителен директор на „Национална спортна база“ ЕАД е избран Светослав Русинов, юрист и икономист. Има 11 
години стаж в структурите на НСБ като юрисконсулт и старши юрисконсулт. От 2017 г. е юрисконсулт на „Сердика спортни 
имоти“ ЕАД. През септември 2020 г. е назначен за главен юрисконсулт в „Академика 2011“ ЕАД. 
Подробности по темата четете ТУК 
В Съвета на директорите са назначени Данаил Димов, Виктор Попов, гимнастикът Йордан Йовчев и Мартин Арсов. 
 
√ Допълнителен ден платен отпуск за профилактичен преглед ще мотивира пациентите, смята шефът на НЗОК 
В "Денят започва" управителят на НЗОК проф. Петко Салчев призова в бъдеще време да се помисли за въвеждането на 
допълнителен ден платен отпуск за профилактичен преглед. Според него това ще насърчи профилактиката в 
здравеопазването. 
Проф. Салчев коментира анекса, който НЗОК подписа вчера с лекарския съюз. В него са заложени е-направления за 
безплатни антигенни тестове, фетална морфология, тест за поносимост при анестезия и други. 
"Когато и двете страни са еднакво недоволни, значи, че договорът е добър. Смятам сега, че и двете страни са еднакво 
доволни. Дали ще има или не нова ковид вълна, едно от желанията на управляващите е да има подготовка за това нещо. 
Ние не се готвим, а гледаме да предотвратим последиците, ако това се случи.", обясни той. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Вигенин: Единствената ни възможност е да направим така, че "Газпром" да изпълни договора си 
В "Денят започва" Кристиан Вигенин определи доставките от "Газпром" като алтернатива, която може да гарантира ниски 
цени и сигурност у нас. 

https://bntnews.bg/news/vesela-lecheva-smeni-rakovodstvoto-na-tototo-i-nacionalna-sportna-baza-1205487news.html
https://bntnews.bg/news/dopalnitelen-den-platen-otpusk-za-profilaktichen-pregled-shte-motivira-pacientite-smyata-shefat-na-nzok-1205551news.html
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"Има риск българите да стоят на тъмно, на студено и предприятия да спрат работата си. Ако не искаме това да се 
случи, започваме да търсим стъпки да избегнем такова развитие. Очевидно към момента единствената реалистична 
възможност пред нас е да направим така, че "Газпром" да може да изпълни ангажиментите си по дългосрочния 
договор, който имаме, който изтича в края на тази година и да намерим подходящия механизъм, по който тези 
договорени количества да влязат в България", заяви Вигенин. 
Той отхвърли обвиненията към кабинета "Петков" за завещан хаос с газовите доставки. 
"В момента няма друга реалистична алтернатива, която да гарантира относителна по-ниска цена и сигурност в 
доставките. Възразявам срещу постоянното говорене как предишното правителство оставило някакъв хаос в 
енергетиката. Да, извънредна обстановка, да, според нас неправилни решения, но чак за хаос е трудно да говорим. В 
момента имаме правителство, чиято задача е да намери решения за природния газ, ако беше останало предишното, 
то щеше да намери някакво решение, сега е отговорност на това", изтъкна Вигенин. 
Според него няма нищо укоримо в това, България да внася газ по механизмите, по които редица европейски страни 
продължават да внасят газ от "Газпром". 
"Ние нямаме възможността да допълним цялото количество, което ни е необходимо. Да, ние ще можем да вкараме 
допълнителни количества, но не и всички, които са си необходими. Това, което трябва да уточним, е как се реализират 
плащанията към "Газпром", поясни Вигенин. 
Според него решения са се намирали до момента и България не е останала без газ. Той смята, че диверсификация не 
означава да бъде изключен един от най-големите доставчици. 
"Когато имаш повече доставчици, включително "Газпром", когато има повече трасета, тогава може да преговаряш 
за по-ниски цени и сигурност на доставките", смята той. 
Според него политиците трябва да намерят формата под която да работят заедно, за да се решават проблемите в 
държавата. 
"Не сме щастливи от коалицията с "Демократична България", но намирахме начини да намираме компромисните 
решения", заяви Вигенин. 
Коментира и напрежението между БСП и президента Румен Радев. 
"Смятам, че социалистите ясно разбират кое е БСП, кое е президента. Беше направен един необоснован опит да се 
намери под някаква форма служебния кабинет във вътрешните работи на БСП, но мисля, че реакцията на хората и 
нашата беше ясна. Въпросът е приключен, изборът е ясен, социалистите са за БСП", завърши Вигенин. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Инж. Иван Иванов: Има възможности за инвестиции във водоснабдяването, но те не се използват 
Една от основните причини за проблемите с водите у нас е липсата на координация между институциите, които отговарят 
за водния сектор като цяло и конкретно за отрасловото водоснабдяване и канализация. Това каза в “Денят започва” инж. 
Иван Иванов - председател на Българската асоциация по водите. 
Според него не обръщаме внимание на темата за водите - “чакаме да се появи проблем, за да го решаваме, а някои и не 
ги решава 30 години като в Омуртаг”. 
“Една от ролите на ВИК холдинга беше да създава възможност да се централизират някои от решенията, да се 
привлекат повече експертни мнения, да се търсят дългосрочни решения. До момента холдингът не се е доказал в тази 
насока”, подчерта той. 
Инж. Иванов припомни, че холдингът е създаден през месец май 2020 година и е похарчена малка част от неговия капитал 
- 1 млрд. лева. 
“Това е така, защото има процедури, които трябва да бъдат спазвани, и те донякъде затруднява използването на 
тези ресурси. Аз не мога да обвинявам хората в холдинга, че не раздават парите безпринципно, но трябва да се види 
дали това е правилния подход, за да се снабди отрасъла с необходимите средства”, допълни. 
По думите му средства има и по други програми и фондове. 
“Има възможности за инвестиции, но очевидно те не се използват достатъчно”, заключи инж. Иванов. 
Какво още каза той вижте във видеото. 
 
√ Дизелът и бензинът ще поскъпнат още, прогнозира председателят на газовата и петролна асоциация 
Горивата у нас ще продължат да поскъпват, прогнозира в "Денят започва" председателят на газовата и петролна асоциация 
Андрей Делчев. Според него цената на дизела ще върви нагоре, а тази на бензина ще го следва с по-бавни темпове. 
"Под 3 лева няма бензин, но следваме пазара в Европа, а и в целия свят. Това лесно може да се проследи - следва се 
цената на суровия петрол, която тръгна надолу и цените в България също тръгнаха надолу. В момента, обаче, има 
застой и не е ясно дали трендът ще продължи надолу или ще обърне посоката", каза той. 
По думите му мярката за отстъпката от 25 стотинки за литър гориво не влияе на търговската цена, а помага на частните 
потребители. 
“Инфлацията се отразява на цените на горивата чрез труда, чрез електроенергията, чрез природния газ, който е на 
входа на рафинерията - той е необходима суровина за обработката на петрола, цената на труда, цената на всичко 
останало, която порасна, и, разбира се, цената на петрола, която скочи нагоре”, обясни той. 
България е на дъното по цени, подчерта Делчев в отговор на въпрос защо политици от ГЕРБ твърдят, че с около 1 лев цената 
е повишена неправомерно. 
“Искам да кажа, че тази сметка не е вярна. Сметката е такава, каквато показва пазарът. Най-верният измерител е 
пазарът. Откъде политиците вадят този 1 лев, който е в повече, не мога да кажа”, допълни той. 

https://bntnews.bg/news/vigenin-edinstvenata-ni-vazmozhnost-e-da-napravim-taka-che-gazprom-da-izpalni-dogovora-si-1205547news.html
https://bnt.bg/news/inzh-ivan-ivanov-ima-vazmozhnosti-za-investicii-vav-vodosnabdyavaneto-no-te-ne-se-izpolzvat-v326295-309194news.html
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Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Чехия подпомага домакинствата заради нарастващата инфлация 
Чешкото правителство обсъжда мерки за подпомагане на домакинствата заради поскъпването на живота. Една от тях е 
така наречената "енергоспестяваща тарифа". Чехия е на шесто място в Европа по цени на енергията. Инфлацията за месец 
юли е 17,5 на сто. Как властите ще помогнат на домакинствата за сметките през зимата. 
Средната пенсия в Чехия ще се увеличи до над 18 000 крони или 730 евро от 1 септември. Тази година Чешката република 
ще похарчи 56 милиарда крони повече за пенсии, отколкото миналата година. 
"Само ще ви напомня, че тази година пенсиите ще бъдат увеличени за трети път, също така ще ви напомня, че 
родителите ще получат еднократна помощ за дете от 5000 крони. Подготвяме и енергоспестяваща тарифа, която 
значително ще помогне на хората, предвид цените на енергията през отоплителния сезон", заяви Петр Фиала, 
министър-председател на Чехия. 
Мярката предвижда помощ до 5000 крони или около 200 евро за всички домакинства до декември. Домакинствата ще 
получат по-значителна помощ в началото на следващата година без значение дали са на ток, парно или газ. От днес се 
изплаща еднократна помощ от 5000 крони или отново близо 200 евро за дете за семейства с ниски и средни доходи. 
Що се отнася до снабдяването с газ, правителството продължава да се готви за зима с нарушени доставки от Русия. Чешките 
газохранилища са пълни на 83 процента от капацитета си, което надвишава нивото на повечето европейски страни. 
Властите уверяват, че суровината ще стигне за една година. 
Над 40% от чешките домакинства използват парно, 25% - дърва и една десета са на електричество. 
Общият чешки резерв е около 3,5 милиарда кубически метра. Освен това Прага е взела под наем хранилище в 
Нидерландия за още почти три милиарда кубически метра. Потреблението на газ нараства през последните години. 
 
БНР 
 
√ Пеканов: Ще трябва да използваме националния ресурс – въглищата, до постигане на Зелената сделка 
"В краткосрочен план Европа е зависима от Русия и трудно може да изкара без руския газ" 
Интервю на Силвия Великова с Атанас Пеканов 
До края на годината трябва да бъде направена законодателна промяна, която да даде дефиницията за енергийна бедност. 
Това заяви в интервю за БНР вицепремиерът Атанас Пеканов, който отговаря за управлението на европейските фондове и 
придвижването на Плана за възстановяване и устойчивост. 
"Много важна тема е темата за енергийната дейност. От години експертите по цял свят спорят. При нас е особено важно, 
защото изключително много хора спадат в тази категория и е много важно това да се случи, за да забравим тези 
компенсации на калпак. Трябва да имаме възможност да таргетираме тези помощи. Чрез дефиницията ще решим на кого 
да се помогне и на кого няма да се помогне." 
България е страната с най-много енергийно бедни в Европа, допълни вицепремиерът. 
"Тук ще трябва да сме, и с оглед на общественото напрежение, възможно по-щедри и критериите да обхващат повече 
хора." 
По темата за Зелената сделка и енергийния преход Атанас Пеканов  подчерта: 
"По отношение на въглищата ще трябва да се борим може би за преосмисляне. Миналата година европейският подход 
беше – използвайте газа за транзитно гориво, за да преминете от въглища към нещо малко по-чисто, след което да 
преминете към ВЕИ. Сега ще трябва да обърнем логиката. Ще трябва да използваме националния ресурс – въглищата, в 
периода докато постигнем Зелената сделка. Дългосрочно не можем да се откажем от зелената сделка – тя ще ни даде тази 
независимост. Слънцето, вятърът са наши ресурси. Те не се контролират от геополитическите конфликти." 
Проектът, свързан с МВР, ни спъваше да изпратим т.нар. фактура, припомни вицепремиерът относно очакваното първо 
плащане по Плана за възстановяване. 
"Ако проектът на МВР се реализира успешно, очакваме парите през есента – 1,3 милиарда евро." 
По първото плащане голяма част от индикаторите са успешно покрити, уточни Пеканов. 
Относно втория транш по Плана за възстановяване Атанас Пеканов заяви, че срокът да се изготви законодателството е до 
декември. 
"Това е спешно, парламентът ще има два месеца, в които трябва да приеме тези закони. България е поела ангажименти. 
Трябва да спрем да отлагаме пред Европа. В момента има приета само 1 от 22 (мерки – бел. ред.), има входирани четири, 
по другите се работи." 
Пеканов коментира, че по някои теми работата се движи доста добре. Като пример за това той даде правосъдното 
министерство, нарече "по-проблемна" ситуацията в Министерството на енергетиката, защото там тематиката е "по-
щекотлива", а ведомството се занимава с непосредствените кризи. 
Според вицепремиера в страната има много проблеми, някои от които са натрупани през годините, а други – насъбрани в 
последните месеци. 
"И наша отговорност като служебен кабинет е да не ги премълчаваме. Доста е грешно впечатлението, че служебният 
кабинет трябва да организира само изборите."  
Според Пеканов в гласуваните европейски санкции срещу Русия са оставени "вратички", една от които използваме и ние – 
дерогацията за петрола, като резултатът е, че в момента "всяка страна се опитва да се спаси сама". 
"В Гърция - рекордни, милиардни печалби на танкерите, които превозват руския петрол, тъй като руските танкери не могат 
да го правят. Германия и Австрия продължават да внасят руски газ. Такава е ситуацията, такава е реалността. Не бих казал, 

https://bntnews.bg/news/dizelat-i-benzinat-shte-poskapnat-oshte-prognozira-predsedatelyat-na-gazovata-i-petrolna-asociaciya-1205545news.html
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че каквито и да било търговски взаимоотношения с Русия са антиевропейски. Напротив, за съжаление, виждаме, че другите 
страни го правят. В краткосрочен план Европа е зависима от Русия и трудно може да изкара без руския газ." 
За очакваните трудни преговори с "Газпром" Атанас Пеканов каза още, че "доста ескалираха отношенията ни с Русия след 
изгонването на дипломатите". 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Димитър Стоянов: Над 300 души ще бъдат изпратени да пазят границите ни 
Над 300 души ще бъдат изпратени да пазят границите ни. Ще се използват дронове, за да се намали мигрантската вълна. 
Това заяви служебният министър на отбраната Димитър Стоянов пред Нова телевизия във връзка с катастрофата със 
загиналите полицаи в Бургас. Рано тази сутрин автобус с мигранти блъсна патрулка при гонка. 
По думите му в армията никога не е имало хаос. 
„Колегите преди нас бяха напреднали доста по отношение на модернизацията. Естествено оставиха ни някакво 
„наследство”, с което да се справим”, каза още Стоянов. 
Относно изтребителите F-16, които страната ни трябва да получи, служебният министър коментира: „Проверката на 
договора е направена от предното ръководство. За нас остана да подготвим проект за инвестиционен разход. След това 
трябва да мине през Министерски съвет, Народно събрание. Ако това не се случи през октомври, тогава офертата ще бъде 
върната обратно и ще имаме ново забавяне". 
"Ресурсът, с който разполагаме не е достатъчен. На 29 и 30 август ще се срещна с полския министър на отбраната. На 7 
септември зам.-министърът на отбраната заминава за Полша. Надявам се да постигнем съгласие и да вземем тези 6 
двигатели, които вече са ремонтирани, за да може да се води регулярна летателна дейност”, каза още министърът на 
отбраната. 
 
√ Съдът във Варна отказа екстрадицията на Алексей Алчин в Русия. Пускат го на свобода 
Варненският апелативен съд отказа екстрадиция на руския гражданин Алексей Алчин, предаде кореспондентът ни във 
Варна Даниела Стойнова. 
Магистратите отмениха мярката му за неотклонение и постановиха освобождаването му. 
Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. 
Вчера съда изслушаха двама свидетели, сред които Генадий Гудков - бивш депутат от Руската дума, който живее във Варна. 
Той посочи, че в Русия отдавна не се спазват правата на човека и дори за споменаване на думата "война" за войната в 
Украйна, можеш да получиш от 3 до 5 години затвор. 
Пред сградата на съда отново имаше протестиращи, сред които известният български режисьор Галин Стоев. Според него 
обвиненията са скалъпени. 
Той е убеден, че няма никаква гаранция, че Алчин ще получи справедлива присъда в родината си. 
Припомняме ви, че младият мъж бе активен участник в антикремълските протести и човек, който след нахлуването на 
Русия в Украйна сложи лента с украинското знаме на гърдите си и изгори публично своя руски паспорт. 
Варненският окръжен съд вече каза "Да" на искането за екстрадиция на Алчин по обвинения за укриване на данъци в 
особено големи размери, но днес Варненският апелативен съд отмени това решение. 
В морската ни столица, както и в София, в продължение на седмици имаше протести в защита на Алексей Алчин. 
 
√ Лагард от ЕЦБ предпочита неоглобализацията пред деглобализацията 
Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви в четвъртък, че подкрепя процеса на 
неоглобализация в разгара на кризата, дължаща се на войната в Украйна и последиците от нея върху световната 
икономика. 
"Не подкрепям деглобализацията, а по-скоро неоглобализацията, основана на принципи, различни от това да бъдем все 
по-евтини и все по-бързи. Убеден съм, че обосновката да бъдем все по-сигурни и все по-близки ще надделее. И в тази 
обстановка, Европа наистина има много силна позиция", посочи Лагард пред френското списание Madame Figaro. 
Освен това управителят на ЕЦБ се съгласи с факта, че кризата с Covid-19 е подчертала неправилното функциониране на 
глобализацията. Въпреки това "независимостта се постига чрез разнообразяване на източниците на доставки и чрез 
търсене на сигурност чрез близост", добави тя. 
Лагард отбеляза, че ЕЦБ трябва да вземе предвид изменението на климата, когато взема решения относно паричната си 
политика, тъй като то има ясно въздействие, особено върху инфлацията. 
"Ако все повече и повече климатични бедствия, засушавания и глад се случват по целия свят, това ще има отражение върху 
цените, върху застрахователните премии и върху финансовия сектор. Трябва да вземем това предвид“, каза шефът на 
централната банка. 
Тя също така посочи, че може да си представи, че различните екологични, социални и управленски стандарти ще бъдат 
хармонизирани и затегнати доста бързо. 
 
√ Байдън опрощава $10 000 по студентски заеми на милиони американци 
Президентът на САЩ Джо Байдън обяви в сряда план, който предвижда опрощаване на 10 000 долара по федерални 
студентски заеми за милиони американци, които печелят по-малко от 125 000 долара годишно, предаде БТА. 
Неговият план предвижда също облекчения на стойност 20 000 долара за получатели на стипендията "Пел", която се дава 
на най-нуждаещите се, както повече гъвкавост по отношение на възможностите за погасяване на заеми. 
Това е исторически момент, който може да има значими последици за много американци, отбелязва АП. 

https://bnr.bg/post/101695456
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Повече от 43 милиона американци дължат на федералното правителство плащания по студентски дългове на обща 
стойност 1,6 трилиона долара, по последни данни от министерството на образованието на САЩ. Почти една трета от 
кредитополучателите дължат по-малко от 10 000 долара, а повече от половината - по-малко от 20 000 долара. 
Поддръжници на тази мярка твърдят, че опрощаването на дълговете ще подсили икономиката и ще намали разликата в 
заплащането, основаваща се на расата. Прогресивни демократи в Конгреса и Американската национална асоциация за 
съдействие на напредъка на цветнокожите са сред най-ревностните поддръжници на мярката и призовават Байдън да 
опрости най-малко по 50 000 долара на човек. 
Опоненти твърдят, че мярката ще струва прекалено скъпо и несправедливо помага на завършилите университети за сметка 
на данъкоплатци, които не са посещавали колеж. Консерваторите вероятно ще оспорят плана на Байдън в съда, а дори 
някои либерални мозъчни тръстове поставят под въпрос доколко ценно би било едно широкообхватно опрощаване. 
Грантът "Пел" представлява специална правителствена стипендия за американци с по-ниски доходи, които в момента 
могат да получават до 6895 долара годишно в течение около шест години. Според министерството на образованието почти 
всеки получател на грант "Пел" идва от семейство с годишен доход под 60 000 долара, отбелязва АП. 
Този вид безвъзмездна помощ носи името на американския сенатор демократ Клайборн Пел, внесъл през 1972 г. 
законопроект, който реформира гранта за Основни образователни възможности, предоставящ финансова помощ на 
американски студенти. 
 
√ Техерaн: Иран и Русия постигнаха споразумение за размяна и внос на газ 
Иран и Русия сключиха споразумение за размяна и внос на природен газ, като сделката ще бъде официално подписана в 
Москва в близко бъдеще, разкри в сряда министърът на петрола на Иран Джавад Оуджи, според иранската енергийна 
информационна агенция Shana. 
Оуджи проведе разговори със сътрудника на руския президент Владимир Путин - Игор Левитин по-рано през деня. Двамата 
обсъдиха и суап на петролни продукти между двете страни, както и железопътния транспорт. 
Иранският министър уточни, че страната има договор с Русия за "разработването на седем петролни и газови находища и 
се водят преговори за 14 други находища" по сделка за енергийни инвестиции между Москва и Техеран на стойност 40 
милиарда долара. 
Министърът подчерта, че енергийното партньорство между Иран и Русия не е едностранно и че иранският президент 
Ебрахим Раиси иска двете страни да имат "максимално сътрудничество в различни области". 
 
Класа 
 
√ Пеканов: Неморално е да се поддържат търговски отношения с Русия, но и други страни го правят 
"Помощите трябва да са целеви, трябва да са за тези, които имат нужда от тях. Трябва да помагаме на 
домакинствата, които имат нужда, както и на фирмите, и секторите, които са най-засегнати в момента от 
кризата", отбеляза вицепремиерът 
Приемам критиката, че моментът не е добър за търговски отношения с Русия и може би не е морално, но виждаме, че и 
други страни го правят. Това каза в предаването „Лице в лице“ по бТВ вицепремиерът по управление на европейските 
средства Атанас Пеканов. 
Краткосрочно Европа е в тази енергийна зависимост и това се дължи на дългогодишни грешки в миналото, допълни той.  
„Но такава е реалността в момента. Вчера много внимателно слушах бившия министър Николов, който в момента не е в 
предизборна кампания и смятам, че вярвам на нещата, които каза. Той каза, че Европа много трудно ще оцелее без руски 
газ в идните три години“, отбеляза вицепремиерът. 
Ние, като служебен кабинет, имаме отговорност на първо място към българските граждани за тяхното благосъстояние и за 
българската икономика, каза още Пеканов. 
Според него България също трябва да има план за пестене, както другите европейски страни. 
„Според експертите, за разлика от Германия и Австрия, където домакинствата и фирмите са силно газифицирани, това тук 
не е така. По тази тема енергийният щаб ще може да каже какви са най-добрите варианти”, каза Пеканов. По думите му 
именно темата за пестенето ни показва, че енергийната криза е факт. 
В коментар на предложението на Корнелия Нинова за замразяване цените на газа, Пеканов заяви, че трябва да се внимава 
много с препоръките за замразяване на пазарните механизми. 
„Такава програма и мярка беше взета за компенсациите за тока, на 100% на калпак. Това е нещо, което аз като икономист 
не мога да приема. Защото в тази ситуация, в която искаш да стимулираш хората, бизнесите, домакинствата да пестят - ти 
да вземеш този механизъм, този стимул те да пестят, именно пазарния механизъм, не е добър вариант", обясни Пеканов. 
Той допълни, че винаги е подкрепял по-щедрата фискална политика, тази, която помага по време на криза, но не на 100% 
и не на калпак. 
"Помощите трябва да са целеви, трябва да са за тези, които имат нужда от тях. Неслучайно е много важно да въведем 
дефиницията на енергийна бедност. Това е, за да помагаме на домакинствата, които имат нужда от помощ. По същия начин 
трябва да се разгледат и фирмите, и секторите, които са най-засегнати в момента от кризата. Само на тях да се помага", 
отбеляза вицепремиерът. 
Според него за другите, които печелят от инфлацията и от повишаването на цените, моментът не е правилен да им се 
оказва помощ. 
На въпрос има ли риск България да не спази заявената дата за въвеждане на еврото, Пеканов отговори, че има много 
техническа работа, която трябва да бъде свършена. Имаше някои различия между коалиционните партньори по темата с 
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еврото, съответно не цялата техническа работа се е движила достатъчно бързо в последните месеци, коментира 
вицепремиерът. 
Атанас Пеканов обясни, че има координационен съвет между Министерството на финансите и БНБ за членството на 
България в еврозоната. 
„Аз също ще участвам на ниво вицепремиер в този съвет, така че техническата работа да се движи, така че да гарантираме, 
че всичко това е свършено. Както казах, това включва законодателни промени, както и техническа работа по отношение на 
комуникацията, подготовката на банките, на небанковия сектор, защитните механизми, така че гражданите да не са 
изненадани, да не са по някакъв начин ощетени, когато се стигне до този процес“, обясни Пеканов. 
Вицепремиерът каза още, че се разглеждат всички най-добри практики за приемане на еврото от другите европейски 
държави. 
Трябва да се обясни на хората, че цените в магазините няма да се променят за един ден, цените ще започнат да се показват 
в двете валути, посочи вицепремиерът. Ще има механизми, по които хората ще могат да сигнализират за евентуални 
злоупотреби, отбеляза той. 
 
√ Марио Драги призова за таван на цените на руския газ в ЕС 
Държавите от Европейския съюз трябва да се споразумеят за определяне на горна граница на цената на природния газ, 
внасян от Русия, за да облекчат тежестта от растящите цени върху бизнеса и домакинствата, заяви в сряда италианският 
премиер Марио Драги, цитиран от Ройтерс.  
Драги обвини Русия, че използва доставките на газ като оръжие срещу Украйна и нейните европейски съюзници, което 
Москва отрича.  
"Италианското правителство настоява силно на европейско ниво за максимален таван на цената на руския газ, който 
внасяме", каза Драги на конференция в италианския град Римини. 
"Някои страни продължават да се противопоставят на тази идея, защото се опасяват, че Москва може да прекъсне 
доставките", добави Драги, който предстои да се оттегли от премиерския пост след изборите следващия месец.  
"Но множеството спирания на доставките на руски газ това лято показаха границите на тази позиция", каза той. Драги 
посочи, че въпросът ще бъде обсъден на следващата среща на лидерите на ЕС и също така призова да се предприемат 
стъпки за отделяне на цената на газа от цената, начислявана за електроенергия. 
Европейската комисия заяви този месец, че "спешно оценява различните възможности за въвеждане на тавани на цените 
на газа", без да уточнява под каква форма може да стане това.  
Следващата среща на върха на лидерите на ЕС е насрочена за октомври.  
Драги заяви още, че Италия ще прекрати вноса на руски газ до есента на 2024 г., ако дотогава влязат в експлоатация две 
инсталации за регазификация, както е планирано. През последните няколко месеца Италия вече намали наполовина 
зависимостта си от руския газ, който представляваше 40% от вноса на газ миналата година, добави той. 
 
√ The Wall Street Journal съобщава за натиск на САЩ върху Турция заради сътрудничеството с Русия 
Американските власти засилват натиска върху Турция, като предупреждават турските компании да не си сътрудничат с 
руски организации, които са под санкции. Това съобщи The Wall Street Journal , позовавайки се на документ и източници 
на Министерството на финансите на САЩ. 
Съгласно тяхната информация, в бележка, изпратена до Американската търговска камара в Турция, първият заместник-
министър на финансите на САЩ Адевале Адейемо подчертава, че турските компании рискуват да попаднат под 
ограниченията на САЩ, ако правят бизнес с руски субекти, които са в списъка със санкции. 
„Всички лица и организации, които предоставят материална подкрепа на лица в списъка със санкции на САЩ, сами са 
изложени на риск да попаднат под ограниченията на САЩ. (...) Моля, имайте предвид, че отношенията със 
санкционирани представители на Русия могат да изложат турските финансови и бизнес предприятия на риск от 
санкции“, се казва в документа (цитиран от ТАСС). 
На 14 декември 2020 г. властите на САЩ решиха да наложат санкции на Турция заради закупуването на руски системи за 
противовъздушна отбрана С-400. Според Министерството на финансите на САЩ списъкът включва дирекцията на турската 
отбранителна индустрия, нейния ръководител Исмаил Демир и трима служители - Мустафа Алпер Дениз, Серхат Генчоглу 
и Фарук Йигит. 
Държавният департамент на САЩ отбеляза, че санкциите срещу Администрацията на отбранителната 
промишленост "забраняват издаването на лицензи за износ и разрешителни за американски продукти и 
технологии". Също така на всяка международна финансова институция е забранено да отпуска кредити и заеми на 
Турското управление на отбранителната промишленост в размер на повече от 10 милиона долара. На длъжностните лица 
от Турската служба за отбранителна индустрия е забранено да влизат в Съединените щати. 
„Всяко решение, взето в чужбина по отношение на мен или нашата институция, няма да промени моята позиция или 
позицията на моя екип. Това по никакъв начин няма да попречи на турската отбранителна индустрия“,  каза в тази 
връзка Исмаил Демир, ръководител на дирекцията на турската отбранителна индустрия. 
 
√ Износът на американски петрол се очаква да достигне рекорд през 2023 г. 
Продажбите на американски суров петрол в чужбина се очаква да достигнат нови рекорди през следващата година, тъй 
като американският петрол заема все по-голям пазарен дял в Европа. 
По-рано този месец седмичните данни на правителството показаха, че безпрецедентните 5 млн. барела петрол се изнасят 
всеки ден, пише Bloomberg. 



20 

 

Доставките ще достигнат средно над 4 млн. барела на ден през следващите няколко месеца и през следващата година, 
според най-оптимистичните в петролната индустрия. 
В свят, който затъва във все по-тежка енергийна криза, САЩ стабилно се превръщат в предпочитан доставчик на все по-
големи количества петрол. Страната вероятно ще остане в тази позиция, тъй като свободният капацитет на ОПЕК+ е 
ограничен, а Европейският съюз (ЕС) ще прекрати по-голямата част от покупката на руски петрол през декември. 
Цените на горивата скочиха след инвазията на Русия в Украйна, която преобърна потоците. „Изключителната“ 
нестабилност на пазара на петролни фючърси в резултат на ниската ликвидност накара министъра на петрола на Саудитска 
Арабия да обмисли по-нататъшни съкращения на доставките въпреки недостига на предлагането. 
Американските доставчици, които увеличават пазарния си дял в цяла Европа, вероятно ще задържат позициите си през 
следващите две години, тъй като други производители, включително тези в Северно море и Западна Африка, не увеличават 
производството си толкова стабилно, казва Конър Макфадън, ръководител петрол за Европа в Trafigura, която е сред най-
големите износители на американски суров петрол. 
Въпреки че приключването на освобождаването на петрол от американските резерви тази есен може да забави износа за 
кратко, малко е вероятно изходящите потоци да бъдат нарушени в дългосрочен план, според проучване на индустриални 
анализатори. Американските сондажи увеличават добивите, макар и с умерени темпове, но не се очаква рафиниращият 
капацитет на страната да се разшири. Това оставя повече петрол за износ. 
Всъщност седмичният износ надхвърля 4 млн. барела дневно за няколко последователни седмици за първи път от 
вдигането на забраната за износ в края на 2015 г., според последните данни на Администрацията за енергийна 
информация, публикувани в сряда. 
Очаква се годишните доставки на суров петрол от САЩ в чужбина да достигнат средно в диапазона 3,3 - 3,6 млн. барела 
дневно тази година от 3 млн. през 2021 г., според анализаторите от ESAI Energy, Rapidan Energy Group и Kpler. Изходящите 
потоци вероятно ще достигнат средно 4,3 млн. барела дневно през следващата година, според петролния анализатор на 
ESAI Елизабет Мърфи. 
Голяма част от този износ ще е за Европа, които начертават нови линии за доставки преди декемврийския бойкот на руския 
петрол. В момента САЩ представляват около 16% от европейския внос на суров петрол, пренасян по вода, което е малко 
повече от 15,3% дял отпреди войната. 
Не става дума само за запълване на зейналата енергийна дупка в Европа, оставена от Русия. Американските потоци вече 
заместват барели от други традиционни доставчици за Европа, включително Казахстан, където износът на петрол прекъсва 
заради технически проблеми. 
Обемите от САЩ намаляват пазарния дял на Западна Африка в Европа, както и помагат за компенсиране на прекъснатите 
потоци на суров петрол от Либия поради политически обусловени прекъсвания на производството, казва Хънтър 
Корнфайнд, анализатор на петролния пазар в Rapidan. 
Притокът на американски петрол оказва натиск и върху регионалните европейски суровини. В началото на седмицата 
суровият петрол Ekofisk, светло-сладък клас в Северно море, който се конкурира с доставките от САЩ, се търгуваше с около 
3,5 долара над Dated Brent. Преди месец разликата беше 7 долара. Междувременно суровият петрол Forties, друг сорт в 
Северно море, се търгува с отстъпка от 70 цента при премия от 5 долара преди месец. 
Покупките от Азия също са от ключово значение за поддържането на високия износ на суров петрол от САЩ. През 
последните два месеца азиатските страни натрупаха големи количества американски петрол, тъй като конкуренцията с 
доставките от Близкия изток се разгорещява. „Дългосрочната тенденция в свят, който се нуждае от повече петрол, е, че 
САЩ ще изнасят повече“, казва Макфадън. 
Все пак големи количества руски петрол все още се насочват към Китай и Индия след нахлуването в Украйна. 
 
3e-news.net 
 
√ 15.5% ръст на туристическите пътувания на българи през второто тримесечие на 2022 г. 
С най-голям относителен дял в страната са разходите за храна - 38.6%, докато в чужбина са разходите за транспорт 
- 31.4%, сочат предварителните данни на НСИ 
Туристическите пътувания на българските граждани на възраст 15 и повече навършени години нарастват с 15.5% през 
второто тримесечие на 2022 година, спрямо същия период на миналата година, сочат предварителните данни на 
Националния статистически институт (НСИ). 
Общо 1 076.6 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания, като преобладаващата част от тях - 80.0% 
са пътували само в страната, 15.7% - само в чужбина, а 4.3% са пътували както в страната, така и в чужбина. 
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Най-много са пътували българските граждани на възраст 25 - 44 години - 477.4 хил. (44.3% от всички пътували лица). Във 
всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (82.4%) е при лицата 
на възраст 15 - 24 години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 15 - 24 години е 17.6% от пътувалите в тази 
възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите групи. 
Най-много туристически пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (45.7%), така и в 
чужбина (76.4%) са били с цел „почивка и екскурзия“. 
През второто тримесечие на 2022 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 390.4 хил., или 88.8% от общия брой лични 
пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 93.8%, а на тези в чужбина - 
60.3%. 
В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 38.6%, докато в чужбина са 
разходите за транспорт - 31.4%. 
 

 
 
През второто тримесечие на 2022 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече 
навършени години е 200.27 лв. в страната и 738.51 лв. в чужбина. 
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Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 195.64 лв. в страната и 1 078.78 лв. в 
чужбина. 
 
√ Рокади на върха на АЕЦ "Козлодуй": Енерговедомството ще съобщи мотивите за смяна на избраните с конкурс шефове 
след вписване на новото ръководство 
Да, „има заявена смяна“ на ръководството на АЕЦ „Козлодуй" в Агенцията по вписванията“. Министерство на енергетиката 
ще излезе с позиция след вписване на новото ръководство на централата, заявиха от ведомството след запитване от страна 
на 3eNews и Dir.bg. 
Сменени са настоящият изпълнителен директор на централата Наско Михов и неговият заместник Александър Николов. 
Двамата са назначени с конкурс по време на правителството на ГЕРБ. 
На мястото на настоящите шефове на централата до провеждането на конкурс са назначени Георги Кирков и Андрей 
Красночаров. 
От АЕЦ "Козлодуй" няма да коментират рокадата. Официална информация за мотивите ще чакаме след вписването на 
новите шефове 
По-рано през деня стана ясно, че още днес настоящият изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй" Наско Михов и неговият 
заместник Александър Николов ще обжалват уволнението. Двамата са назначени с конкурс по времето на ГЕРБ. 
Решението за смяната на директора на АЕЦ “Козлодуй” Наско Михов и заместника му Александър Николов е взето на 
заседание на съвета на директорите на БЕХ във вторник. Официално мотиви не са посочени, но според неофициална 
информация причината са преговорите със САЩ за диверсификация на ядреното гориво, като руските касети бъдат 
заменени с гориво на Уестингхаус. 
68-годишният Георги Кирков е заместник-кмет на община Козлодуй от март 2020 г. Преди това е бил директор “Икономика 
и финанси” в АЕЦ “Козлодуй”, но е бил уволнен от Михов.  Участвал е и в ръководствата на “Атоменергостройпрогрес” и 
“Интерприборсервиз”.  
56-годишният Андрей Красночаров досега е бил главен механик за изпълнението на ремонтите в АЕЦ "Козлодуй". През 
2016 г. той е участвал в мисия на руската АО "Атоменергоремонт" за техническа поддръжка на Московския център на ВАО 
АЭС (WANO). 
Атомната електроцентрала е най-печелившото дружество в страната - с отчетена печалба от 1.7 млрд. лв. към полугодието. 
Смените в ръководството й са част от множеството кадрови промени, които предприема служебният кабинет. В 
енергетиката наскоро бяха сменени ръководителите на друго ключово дружество - "Булгаргаз". 
 
√ Спасителна операция за задлъжнялата столична топлофикация - одържавяване или търсене на частен инвеститор 
Работна група с участието на експерти на министерството на енергетиката, Българския енергиен холдинг, топлофикацията 
и Столичната община ще изготви спешно план за оздравяването на "Топлофикация София", включително модернизация 
на столичното дружество. Заговори се също, че силно задлъжнялата "Топлофикация София" - с около 1 млрд. лева дългове 
към държавните Български енергиен холдинг /БЕХ/ и Булгаргаз, може да бъде одържавена. Това може да стане чрез 
увеличаване на капитала със средства на БЕХ, но вече не като заем, а като акционерно участие на държавата. Другият 
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вариант е продажба на дълга на частна компания, която да придобие собственост в столичната топлофикация, коментират 
експерти. 
„В  петък по мое искане проведохме среща с министър-председателя Гълъб Донев. На нея присъстваха министърът на 
енергетиката, министърът на финансите и министърът на икономиката. Бях заедно с председателя на Столичния общински 
съвет, като темата беше да се обсъди и намери вариант за функционирането на Топлофикация София в условията на 
драстично покачващи се цени на газа“, обясни пред журналисти кметът на София Йорданка Фандъкова. В тази връзка във 
вторник от енергийното министерство са изпратили писмо до Столичната община за създаването на работната група. 
Кметът Фандъкова е запознала министър-председателя с актуалното състояние на Топлофикация, както и с прогнозата на 
експертите, че при настоящите цени на газа до края на годината дружеството ще натрупа нови близо 500 млн. лв 
задължения.  „Предишното правителство и парламента не приеха компенсации за газ. Това означава, че всички 
топлофикации, както и бизнесът, функционират при липса на каквито и да е компенсации за газ“, посочи тя. 
Кметът Йорданка Фандъкова и председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев са поставили три въпроса по 
време на срещата им с министрите: 
- да се гарантира отоплителния сезон на софиянци, 
- заедно да потърсят краткосрочно решение за ликвидността на дружеството.  
- изпълнение на плана за модернизация на Топлофикация София. 
Участниците в срещата са се договорили да работят заедно за неговата реализация. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 25 август се повишава до 435 лв. за MWh 

 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на газовата борса в България, „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 25 август  2022 г. е 435.00 лв. за MWh/d. 
Изтъргуваният обем е 15 441 MWh/d. 
Стойността се повишава с 0.29 % спрямо постигнатите 433.75  лв. за MWh с ден за доставка 24 август при изтъргуван обем 
от 15 150 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 24 август изтъргуваният обем е 3 780 MWh/d. 
Постигнатата цена е 399.91 лв. за MWh и спада с 9.94 % спрямо регистрраните 444.05 лв. за MWh в рамките на търговията 
на 23 август при изтъргуван обем от 3 520 MWh. 
Референтната цена е 435.00 лв. за MWh/d. 
 
√ Силен спад с 30.8 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 772.98 лв. за MWh с ден за доставка 25 
август 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 772.98 лв. за MWh с ден за доставка 25 август 2022 г. и обем от 80 682.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 30.8 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 916.57 лв. за MWh, при количество от 41 966.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (38 715.70 MWh) е на цена от 629.39 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 751.53 лв. за MWh и количество от 3176.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 07 часа – 330.01 лв. за MWh (3228.2 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1499.71 лв. за 
MWh (при количество от 3134.4 MWh).Изключително висока и е постигнатата цена за 21 часа – 1423.37 лв. за MWh (обем 
от 3326.3 MWh). 
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В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент спада до 359.03 лв. за MWh при количество от 3162.3 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 1116.56 лв. (570.89 евро) за MWh за 24 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 25 август 2022 г. се понижава до 772.98 лв. за MWh ( спад с 30.8 %) по данни на БНЕБ или 395.22 евро за MWh. 
За сравнение ценовите нива на останалите европейски електроенергийни борси въпреки понижението остават над 600 
евро за MWh като Франция например достигат до 630.62 евро за MWh, а в Германия – 599.83 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 24 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 2 578.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 1070.03 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     41,35%    2099.37 
Кондензационни ТЕЦ   39,91%    2026.43 
Топлофикационни ТЕЦ   2,82%    143.25 
Заводски ТЕЦ    1,41%    71.46 
ВЕЦ     0,27%    13.62 
Малки ВЕЦ    2,17%    110.41 
ВяЕЦ     1,41%    71.57 
ФЕЦ     10,13%    514.06 
Био ЕЦ      0,54%     27.41 
Товар на РБ         4002.33 
Интензитетът на СО2 е 348g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо понижение на енергийните цени в Централна Европа, в Гърция и България цената е значително по-ниска 
Румънската OPCOM затвори при цена от 592,68 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 395,22 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 592,68 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 25 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 608,69 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
576,67 евро/мвтч. Най-високата цена от 766,79 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 8 ч и тя ще бъде 
495,01 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 78 549,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 25 август ще бъде 395,22 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 134,33 гвтч. Максималната цена ще бъде 766,79 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 7 ч и тя ще бъде 168,73 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 25 август е 625,00 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 652,04 евро/мвтч. Най-високата цена от 766,79 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
тя ще бъде 513,06 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 53 907,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 25 август на Словашката енергийна борса е 622,36 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 766,79 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 513,06 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 615,56 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 766,79 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 513,06 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 25 август е 628,56 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
657,53 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 49 195,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 766,79 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 515,06 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 599,83 евро/мвтч на 25 август. Пиковата цена  ще бъде 600,92 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 471 630,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 766,79 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 502,59 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар също остава с високи цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 25 август 
средната базова цена за страната е 614,76 евро/мвтч. 
 
√ Безпрецедентната суша в Европа намали с 25% водните запаси, повлия драстично производството на енергия и 
напояването 
Намаленият обем на съхраняваната вода има сериозно въздействие върху водноелектрически и охладителни системи 
на други електроцентрали, сочи докладът на Обсерваторията по засушаване на ЕК 
Тежката суша, която засегна много региони на Европа от началото на годината продължава да се разширява и влошава от 
началото на август. A Обсерваторията по засушаване, част от изследователското крило на Европейската комисия излезе с 
доклад, че "настоящата суша все още изглежда най-лошата от поне 500 години насам". Докладът предупреждава, че почти 
всички реки в Европа са пресъхнали до известна степен. 
Освен очевидното въздействие върху плавателните съдове, пресъхналите реки удрят и енергийния сектор, който вече е в 
криза. 
Водноелектрическата енергия е спаднала със значителните 20%. 

https://ibex.bg/
https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000
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Сухите условия са свързани с обширна и постоянна липса на валежи, съчетана с поредица от горещи вълни от май месец 
насам. Сериозният дефицит на валежи повлия на речните зауствания в цяла Европа. Скорошните валежи (средата на август) 
може да са облекчили условията на суша в някои региони на Европа. В някои райони обаче свързаните с тях гръмотевични 
бури причиниха щети, загуби и може да са ограничили благоприятните ефекти на валежите. 
 

 
 
В западната част на Евро-Средиземноморието има вероятност да се появят по-топли и по-сухи от обичайните условия 
региони през следващите месеци до ноември 2022 г., посочва докладът. В някои райони на Иберийския полуостров 
изследователите предупреждават за по-сухи от обичайните условия за следващите три месеца. Тежка до екстремна 
метеорологична суша се появява в Италия, Югоизточна и Северозападна Франция, Източна Германия, Източна Европа, 
южна Норвегия и голяма част от Балканите. 
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Басейновият орган на в Италия потвърди настоящата класификация на най-високо ниво на тежест на сушата. Скорошните 
валежи допринесоха за леко подобрение на хидрологичните показатели на река По и за първи път от началото на това 
лято зауствания са повдигнати от историческите минимални стойности. Управлението на водните ресурси все още е 
критично и е трудно да се балансира между различните нужди на индустрията, но поне няколко топлоелектрически 
централи имат частично възобновена дейност, описват изследователите. Хидроенергийният потенциал, съхраняван във 
водни резерви на север, все още бавно намалява и остава по-малко от половината от наблюдаваното количество през 
последните няколко години. 
Във Франция повече от 100 общини имат проблеми с водоснабдяването и питейната вода и получават вода, доставяна с 
камиони и 66 френски департамента са с най-високото ниво на предупреждение за суша. 
Повече от 4 пъти ръст на пожарите за последните десет години 
Докладът посочва, Европейската комисия повече от 60 000 хектара земя са изгорели от началото на 2022 година, което е 
двойно повече от 2021 г. и около 4,6 пъти повече от средното за последните десет години от 2012 до 2021 година. 
За съжаление и в България ситуацията не е по-различна, коментира Нели Дончева, ръководител програма "Гори" в 
България на Международната екологична организация WWF. Статистиката показва траен ръст в броя горски пожари и 
засегнатата от тях площ. Около две хилядната година се забелязва трайно увеличение на пожарите, като засегнатите площи 
са около 100 000 дка годишно. А в някои години с  горещи и сухи лета като 1993, 2000, 2007 г. -засегнатите територии са в 
размер на до 500 000 дка (2000 г.). 
Над 25% от резервоарите са под значителен дефицит и може да не изпълнят нуждите от напояване 
Ядреният оператор EDF в началото на август намали мощността си в завод в югозападна Франция поради високите 
температури на реката на Гарона и издаде непрекъснати предупреждения за реакторите по поречието на река Рона. 
В Нидерландия сериозните въздействия, свързани с ниското течение на река Рейн, засягат търговския сектор, създават 
проблеми с навигацията, стабилността на дигата, разпределението на водата и проникването на морска вода. 
Намаляването на корабите засяга транспорта на въглища и нефт. 
В Испания водата, съхранявана в резервоари, е около 58% от 10-годишната средна стойност за периода. Условията също 
са изключително благоприятни за горски пожари. 
В Португалия водноелектрическата енергия, съхранявана във водни резервоари, е по-малко от половината от средната за 
предходните пет години. Състоянието на водохранилищата за напояване се влошава и намалява във всички резервоари. В 
повечето случаи се очаква запасите от вода да са достатъчни за завършване на напояването. Над 25% от резервоарите са 
под значителен дефицит и може да не изпълнят нуждите от напояване. Опасността от горски пожари е висока до екстремна 
в по-голямата част от страната, посочва още докладът. 
Аномалиите в почвената влага остават подчертано отрицателни в по-голямата част от Европа поради липсата на валежи и 
горещите вълни, настъпили през последните месеци. В сравнение с юни 2022 г. се очаква влошаване на условията във 
Франция. Други подходящи промени включват разширението и засилване на негативните аномалии над всички 
европейски страни. Единственото изключение е Швеция с леко намаление на отрицателната аномалия. 
Сушата причинява изключителен стрес върху културите 
Сушата причинява изключителен стрес върху културите, най-вече в италиански низини, Унгария, Северна Сърбия, Западна 
и Източна Румъния. На други места условията остават предимно стабилни. Този сигнал може да бъде причинен от ранно 
начало на вегетационния период и от ускорено топене на снега поради ранните горещини. 
Най-засегнатите райони от отрицателните аномалии на валежите са централна и южна Португалия, Испания, Южна 
Франция, Централна Италия, Швейцария, Южна Германия, широка територия в Украйна, Словакия, Унгария, Румъния, 
Молдова, големи територии в Западните Балкани 
Най- засегнатите региони по отношение на влошаването на условията за културите са Централно-южно Обединено 
кралство, Източна Ирландия, Германия, Северна и Централна Италия, Унгария, Румъния, Молдова, Украйна, Финландия и 
Северозападна Русия. Леки подобрения се забелязват само в североизточна Франция, Швейцария и няколко места на 
Иберийския полуостров. 
Според изданието от август 2022 г. на JRC MARS бюлетин за мониторинг на културите в Европа изключителният воден и 
топлинният стрес са намалили значително добивите от основните култури. Прогнозите на ЕС за добивите от царевица за 
зърно, соя и слънчоглед са най-засегнати с намаления (по отношение на средната стойност за последните 5 години) 
съответно със спад от 16%, 15% и 12%. 
Европейският континент е все по-засегнат от деградация на земите. Според Европейската агенция по околната среда 23% 
от територията на Европейския съюз, главно в южните държави от съюза, в това число и България, е чувствителна към 
процеси на опустиняване. Приблизително 1/3 от сушата на Земята е заета от пустини. А според най-песимистичните 
сценарии на IPCC сухите райони в света ще увеличат площта си с 25% до края на века. 
Най-мрачните прогнози са за 25% увеличение на сухите райони в света, 
основни причини са обезлесяването и свръхупотребата на ресурси 
Основните човешки дейности, които допринасят за опустиняването като е възможно те да се случват и едновременно са 
няколко. На първо място обезлесяване – изсичане на горите за дърводобив, за използване на селскостопански земи или 
чрез изгаряне, последното от които създава особени рискове. До опустиняване водят вредни земеделски практики – 
например липса на сеитбообращение (отглеждане на различни култури през различни години с цел обогатяване на 
почвата), свръхупотреба на изкуствена тор и пестициди. От друга страна експертите изтъкват прекомерната експлоатация 
на ресурси – например свръхизползване на вода за напояване, която изчерпва водните ресурси. То са също лоши практики 
в селското стопанство като прекомерна паша, която води до ерозия на почвата и пречи на възстановяването на растенията. 
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Нарастването на населението на Земята, което се очаква да продължи и в бъдеще, засилва тези процеси. Промените в 
климата, са също основна предпоставка за засилване на процесите на опустиняване, чрез повишение на температурите и 
намаление на количеството валеж, категорични са учените. 
 
√ Пълен обрат по пазарите на акции в Западна Европа, въпреки нарасналите опасения за рецесия 
С най-голям дневен ръст затвори френският индекс САС 40, а с най-силно понижение приключи испанският IBEX 35 
Индексите на фондовите борси в Западна Европа се понижаваха по време на търговията в сряда до обед, но следобед 
настъпи обрат и повечето основни борси в региона се оцветиха в зелено. В крайна сметка европейските пазари затвориха 
преобладаващо с повишения в сряда, тъй като новите ястребови коментари от страна на ръководител на Федералния 
резерв на САЩ оставиха инвеститорите разколебани, но решени да преструктурират портфейлите си. 
Търговците, обаче, очакват с нетърпение годишния икономически форум в Джаксън Хоул, на който ще говори 
председателят на Федералния резерв на САЩ (Фед) Джеръм Пауъл в петък. 
В същото време опасенията на инвеститорите за по-нататъшно повишаване на лихвените проценти в САЩ се засилиха, 
след като ръководителят на Фед на Минеаполис Нийл Кашкари заяви, че ако инфлацията се окаже значително по-
устойчива от пазарите, той очаква Фед да действа по-агресивно за по-дълъг период от време. 
Освен това, инвеститорите все повече се страхуват от рецесия в световната икономика на фона на високата инфлация в 
Европа и обезценяване на еврото, пише Trading Economics. 
Неотдавнашното възстановяване на европейските акции изглежда ще спре и няма да възстановят високите нива от края 
на 2021 г. повече от година, заради опасенията за криза в енергийните доставки, забавяне на растежа и главоломна 
инфлация, сочат обобщените данни от анкетата на Ройтерс. „Перспективите остават доста несигурни... действието на 
лихвените проценти заедно с постоянното увеличение на цените на горивата/електроенергията ще доведе икономиката 
до (краткосрочна) рецесия“, прогнозира Лука Рубини от Bestinver. Според него, европейските акции имаха ужасно първо 
полугодие, но показаха признаци на възстановяване през юли и август заради по-добрия от очаквания сезон на печалбите, 
въпреки че сега се очаква забавящата се световна икономика да намали печалбите. 
Днешното връщане на възходящия тренд, след негативния старт, се обяснява от анализаторите с активизиране на 
пазарните участници да преструктурират портфейлите си преди да започне масовото поевтиняване на акциите както в 
началото на второто тримесечие. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се понижи с 0.2%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-голям спад беше германският DAX (-0.45%), следван от британския FTSE 100 (-0.42%), италианския 
FTSE MIB (-0.35%), френския CAC 40 (-0.27%) и испанския IBEX 35 (-0.24%). Следобед трендът за повечето основни 
измерители се обърна. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори френският индекс САС 40, а с най-силно понижение 
приключи испанският IBEX 35. 
Акциите на нискобюджетната авиокомпания easyJet PLC се понижиха с 0.33%, след като до обед губеха близо 2%. Книжата 
на норвежкия мобилен оператр Telenor ASA спаднаха с 0.69%, а цената на акциите на британската Clean Power Hydrogen 
PLC се понижи с 2.13%, след като до обед губеха 8.17%. Книжата на регистрираната в Лондон технологична компания 
BATM Advanced Communications Ltd. поевтиняха със 7.29% и слязоха на дъното на Stoxx 600. 
Сред групата на губещите акции, включените в Stoxx 600, са книжата на финландския енергиен концерн Fortum Oyj (-
1.87%) и на герарманския доставчик на хранителни стоки HelloFresh SE (-1.32%). Затова пък книжата на шведския 
доставчик на облачна платформа Sinch AB, който до обед губеше 4.4%, следобед обърна посоката и затвори с повишение 
от 0.28%. Акциите на британската IT компания Aveva поскъпнаха с 32.49%, за да се изкачи на върха на Stroxx 600, след като 
френският индустриален конгломерат Schneider заяви, че обмисля пълно изкупуване. 
Междувременно книжата на лидера на шведския охранителен бизнес Securitas спаднаха с 6.34%, след публикуването на 
финансовите резултати, които разочароваха инвеститорите. 
Лидери по ръст на двата най-добре представили се пазара – френският и италианският, са: на борсата в Париж това са 
на модната къща Hermes (+2.24%), на софтуерната корпорация Dassault Systemes (+1.93%) и на козметичния концерн 
L'oreal (+1.85%); на борсата в Милано това са: производителят на продукти за здравни лабораторни изследвания и 
диагностика DiaSorin (+2.99%) и химическия концерн Recordati Ord (+1.42). 
 
√ Европейските страни са заделили 280 млрд. евро за смекчаване на последствията от високите цени на енергията 
Правителствата на европейските страни са заделили вече общо 278 млрд. долара за смекчаване на последствията от ръста 
на цената на енергията, съобщава агенция Bloomberrg. 
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„Правителствата на европейските страни са заделили около 280 млрд. евро (278 млрд. долара) за смекчаване на 
последствията от енергийната криза за домакинствата и бизнеса, отбелязва агенцията, позовавайки се на изчисленията на 
центъра за налази Bruegel. 
Най-много средства е заделила Германия – 60,2 млрд. евро (1,7 от БВП). Малко по-малко са заделили Италия, Франция и 
Великобритания – 49,5 млрд. и почти по 44,5 млрд. евро съответно (2,8%, 1,8% и 1,6 % от БВП съответно). Финансирането, 
както уточнява агенцията обхваща всичко – от субсидиране на тарифите за малкия бизнес в Гърция до преки плащания на 
потребителите в Белгия. Част от парите освен това още не са усвоени. 
Цените на енергоносителите на едро нараснаха над десет пъти в сравнение със средните за последните пет години за този 
сезон, посочват от агенцията. Ръстът на цената на енергоносителите се отразява на икономическото производство в целия 
континент, а под най-голям натиск ще бъде тежката индустрия. Потребителите пък се сблъскват криза предвид разходите 
за живот – сметките за домакинствата във Великобритания например ще нараснат три пъти, уточнява още агенцията. 
„Цените ще останат високи през цялата зима и правителствата трябва да работят с предположения за най-лошия 
сценарий“, цитира агенцията думите на анализаторът от Bruegel Джовани Сгаравати. Той добави, че правителствата трябва 
да се съсредоточат върху намаляване на потреблението на енергия, там, където това е възможно. 
 
Мениджър 
 
√ Цените на петрола се повишиха на фона на потенциалното намаляване на производството на ОПЕК 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък на фона на нарастващите опасения за недостиг на 
доставките заради проблемите с руския износ, потенциала за намаляване на добива от големите производители и 
частичното затваряне на рафинерия в САЩ, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,63 долара, или 0,62%, до 101,8 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,43 долара, или 0,45%, до 95,32 долара за барел. 
И двата петролни еталона достигнаха триседмични върхове в сряда, след като саудитският министър на енергетиката 
отбеляза възможността Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници, известни заедно като 
ОПЕК+, да намалят производството, за да подкрепят цените. 
В същото време дискусиите по споразумението за ядрената програма на Иран остават в застой, което поставя под въпрос 
всяко възобновяване на износа от страната. 
„Цените на суровия петрол Брент скочиха над границата от 100 долара за барел, след като саудитските представители 
показаха готовност да защитят цените чрез намаляване на производството на ОПЕК+, ако е необходимо“, посочиха 
анализатори на Citi в бележка. 
В Съединените щати BP съобщи, че затваря някои звена в своята рафинерия в Уайтинг, Индиана, след пожар в сряда. 
Заводът с продукция от 430 000 барела на ден е ключов доставчик на горива за централната част на САЩ и град Чикаго. 
Преговорите между Европейския съюз, САЩ и Иран за съживяване на ядрената сделка от 2015 г. продължават, като Иран 
заявява, че е получил отговор от Съединените щати по „окончателния“ текст на ЕС за възраждане на споразумението. 
Източници от ОПЕК казаха на Ройтерс, че всякакви съкращения от ОПЕК+ вероятно ще съвпаднат с връщането на иранския 
петрол на пазара, ако Техеран договори ядрена сделка със световните сили. 
Намаляващите запаси от суров петрол и продукти в САЩ също добавиха към възходящия натиск върху цените. Запасите от 
петрол намаляха с 3,3 милиона барела през седмицата до 19 август до 421,7 милиона барела. Това е над очакванията на 
анализаторите в проучването на Ройтерс, като те залагаха на спад от 933 000 барела. 
В същото време запасите от бензин в САЩ паднаха с 27 000 барела през седмицата до 215,6 милиона барела, в сравнение 
с предишни очаквания за спад от 1,5 милиона барела. 
 
Cross.bg 
 
√ Вътрешният министър: Има задържани за катастрофата, при която загинаха двама полицаи в Бургас 
Има задържани за катастрофата с автобуса с мигранти, при която загинаха двама полицаи. Това обяви пред журналисти 
вътрешният министър Иван Демерджиев, който пристигна на мястото на трагедията. 
Вътрешният министър каза, че задържаните не са български граждани. Има съмнение за още едно лице и то се издирва, 
допълни Демерджиев. 
„Каналджиите обявиха война на българската държава и тя ще отговори с цялата си мощ. Ще направим всичко необходимо, 
за да не се повтаря този инцидент", допълни служебният вътрешен министър. 
„Предприели сме много действия за решаването на този проблем. Ще включим и Министерството на отбраната", заяви 
Демерджиев. 
„Това престъпление ще бъде разкрито", категоричен е Демерджиев. Той каза, че са набелязани мерки. „През следващите 
дни ще има изключително сериозни мерки срещу каналджиите и служителите в МВР, които не изпълняват достатъчно 
съвестно задълженията си", закани се Демерджиев. 
 
√ Служебният здравен министър: Няма пострадали мигранти при катастрофата в Бургас 
Няма пострадали мигранти при инцидента с автобус в Бургас, при който загинаха двама полицаи. Няма и настанени в 
болница. Това каза пред журналисти служебният здравен министър Асен Меджидиев. 
„Изключително неприятен инцидент. Първо, искам да изкажа съболезнования на близките на загиналите полицаи", каза 
служебният здравен министър. 
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„От бежанците няма тежко пострадали и хоспитализирани в болници. Държим връзка с нашите структури в РЗИ, болниците 
са в пълна готовност. Имало е екип на място, който е прегледал бежанците, няма никакви проблеми с тях.", допълни д-р 
Меджидиев. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Споровете за газовите доставки. Гост: Трайчо Трайков, бивш министър на енергтетиката; 
- Енергийната криза - политически решения в трудни времена. Гост:  Кристиан Вигенин, зам.-председател на НС на 

БСП; 
- Политика и екология - наследството в МОСВ. Гост: Служебният министър на околната среда и водите Росица 

Карамфилова; 
- Новият рамков договор - за какво се договориха БЛС и НЗОК. Гост: Проф. Петко Салчев, управител на НЗОК; 

БТВ, ”Тази сутрин” 
- За съдебната реформа и честността на предстоящите избори. Гост: Крум Зарков; 
- Без маски в градския транспорт; 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Ще придвижи ли напред служебният кабинет сделки за милиарди в армията? И докъде ще стигне напрежението 

между новата власт и предишните управляващи. Гост: министърът на отбраната Димитър Стоянов; 
- Превърна ли се във война „официално незапочналата“ предизборна кампания. Гост: Никола Минчев от 

„Продължаваме промяната“; 
- След поскъпването на природния газ: ще преминат ли домакинската на отопление на ток? И ще издържи ли 

електрическата мрежа. Прогнозите на експертите - в „На твоя страна”. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – От фактурите за миналата зима е видно: И без Брюксел да ги подканя, българите вече пестят от парно, но 
плащат повече; 
в. Телеграф - Фирма точи болнични с 16 чистачки; 
в. Труд - ЦИК не може сама да се справи с машините; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Смайващи печалби в енергетиката! За 6 месеца 1,7 млрд. лв. в АЕЦ "Козлодуй" - колкото за 4 години; 
в. 24 часа - Пари от руски газ в офшорки на "Промяната" видя ГЕРБ; 
в. 24 часа - Три линейки и 12 медици от София помагат вече по морето, за да не се бави спешната помощ; 
в. 24 часа - Ръст на туристите с 50%, но харчат едва с 8,2% повече; 
в. Телеграф - След обвиненията, че ПП правел схеми с посредници: Петков дава Борисов на съд; 
в. Телеграф - Огромен гаф: Изравнителните сметки надути заради ДДС; 
в. Телеграф - Порои удавиха Стара Загора и Карлово; 
в. Труд - Административният съд потвърди: решението на Софийския районен съд: Арестът на Бойко Борисов е 
незаконен; 
в. Труд - Още 2 години тапи по "Хемус";  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Александър Пулев, служебен министър на иновациите и растежа: ББР има потенциал да е коинвеститор в 
големи и рискови проекти, за които липсва частен капитал; 
в. Телеграф - Проф. Михаил Константинов, изборен експерт: Народът пак ще отсвири партиите; 
в. Труд - Професорът по езикознание Лилия Илиева пред "Труд": Мечтата да откриеш книга на Петър Богдан; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Специален доклад на "Икономист интелиджънс юнит" за мрачната европейска енергийна зима: Не газов 
недостиг, а вторичен шок от лудите цени ще опари особено зле българите; 
в. Телеграф - Аритметиката куца на парното; 
в. Труд  - Позорно и опасно е България да търси газ седмица за седмица. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 25 август 
София 

- В 6.55 часа в сградата на МОН ще бъде генериран изпитният вариант за задължителния изпит по български език 
и литература. 

- От 9.00 часа, до входа на Спешното отделение на УМБАЛ „Св. Анна“ министърът на здравеопазването д-р Асен 
Меджидиев ще даде брифинг, като тема ще бъдат и допълнителните спешни екипи, осигурени за Черноморието. 

- От 10.00 часа в сградата на МВнР, заместник-министърът на външните работи и говорител на МВнР Костадин 
Коджабашев ще даде брифинг за представителите на медиите. 

- От 11.00 часа, в залата на ул. „Леге“ 2-4, служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев ще 
даде брифинг за медиите по актуални теми, свързани с работата на министерството. 
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- От 14.00 часа ще се проведе редовният брифинг на Централната избирателна комисия във връзка с 
предстоящите избори за народни представители, насрочени за 2 октомври 2022 г. Брифингът ще се състои в 
сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход откъм Ларгото. 

- От 14.30 часа в централата на БСП на ул. “Позитано“ 20, изпълнителното бюро на БСП свиква Национален съвет 
на левицата. 

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в зала № 5 на община Благоевград, ще се проведе редовната пресконференция на Радослав 
Тасков-председател на Общински съвет Благоевград. 

- От 11.00 часа в Национален пресклуб на БТА в Благоевград ще се проведе пресконференция на "Възраждане", на 
която ще бъдат представени кандидатите за народни представители за 1 МИР Благоевград. 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 до 15.30 часа в морската градина пред Пантеон, ще се състои ваксинация срещу COVID-19. Дейностите 
се реализират по Програма „Дейности в отговор на Covid-19 в България“, одобрена и финансирана от 
Американската агенция за международно развитие /USAID/ чрез Международната федерация на дружествата на 
Червения кръст и Червения полумесец, БЧК-Бургас със съдействието на РЗИ-Бургас извършват ваксинация срещу 
Covid-19 по населени места. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа Апелативен съд - Варна ще обяви решението си по делото за екстрадицията на руския гражданин 
Алексей А. 

*** 
Видин. 

- От 9.00 часа ще се проведе пресконференция в Националния пресклуб на БТА във Видин. Пресконференция ще 
даде лидерът на гражданско сдружение БОЕЦ Георги Георгиев. Темата е : "Масови уволнения в Областна 
администрация-Видин". Георгиев ще огласи й позицията на Сдружението за предстоящите преговори с 
"Газпром". 

*** 
Враца. 

- От 10.00 часа в Детски отдел и филиал в ж.к. „Дъбника”, ще се проведе събитието „Лято в библиотеката”- 
Работилница „Сръчковци”, креативни занимания за деца 5 – 19 г. 

*** 
Кюстендил. 

- От 18.30 ч. на откритата сцена пред читалище „Братство 1869” ще се проведе класически концерт на Росен 
Балкански – китара и Фани Куцарова – пиано. 

*** 
Ловеч. 

- От 10.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, ще се проведе редовно заседание. 
*** 
Пловдив. 

- Oт 10.30 часа в заседателна зала на Общински съвет, гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, Сдружение 
„Национална асоциация за развитие и подкрепа“ гр. Пловдив ще проведе пресконференция и кръгла маса по 
проект "Бъди в безопасност в интернет". 

*** 
Смолян. 

- От 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет. 
*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа, в Зала 2 на Общинска администрация Стара Загора ще се проведат консултации за определяне на 
съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Стара Загора. В тях участие могат да 
вземат парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание, както и такива, които не са 
били част от НС. 

- От 09.00 часа на Строеви плац ще се проведе състезание по военно-приложни спортове „Тракийски войн 22”. 
Мероприятието е във връзка с тържественото честване на 1 септември – Празник на 2-а Тунджанска 
механизирана бригада. 

- От 10.00 до 12.30 часа в Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69, РЗИ Стара Загора 
ще бъде на гости на Детски отдел: Спорт и здраве. 

*** 
Хасково. 

- От 12.30 часа пред офиса на фирма „Авакс“ , служебният министър на енергетиката Росен Христов ще даде 
брифинг относно напредъка на Интерконектора с Гърция  

*** 
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Ямбол. 
- От 14.00 часа в зала 107 в сградата на Общинска администрация - Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 7, ще се проведат 

консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ и подвижни секционни 
избирателни комисии /ПСИК/ на територията на община Ямбол за провеждане на избори за избори за народни 
представители в 48 - то Народно събрание на Република България, които ще се състоят на 02 октомври 2022 
година. 

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

