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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Filter News 
 
√ Васил Велев: Настъпва газов апокалипсис!  
Васил Велев е председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
През 1977 г. завършва с отличие 133-то СОУ в София. През 1984 г. се дипломира във факултета по автоматика към 
Техническия университет в София със златен медал като първенец на випуска. През 2008 г. завършва магистратура в 
Икономическия университет във Варна, специализирайки „Корпоративно развитие и управление“. 
-При предаването на властта бившият министър-председател Кирил Петков каза, че няма апокалипсис в държавата, 
а служебният премиер Гълъб Донев му отговори, че ще търси изход от кризата. Каква е днешната ситуация в 
страната, господин Велев? 
-300 лева за мегаватчас природен газ без програма за компенсации си е апокалипсис отвсякъде. А по-лошото е, че за 
последното тримесечие на годината са осигурени едва 28% от консумацията на синьо гориво в страната. Това е азерският 
газ, който е приблизително една трета от годишното потребление, но то през зимата е значително по-голямо, отколкото 
през лятото, и всъщност този газ е дори под 28% от необходимото за последното тримесечие. Ето какво показват числата: 
1,2 теравата са необходими за индустрията всеки месец. През лятото топлофикациите и газоразпространителните 
дружества заедно с вързаните към тях малки бизнеси и домакинства потребяват около 0,6 теравата, но през зимата им 
трябват до 1,8 теравата. Тоест сега са необходими 1,8 теравата, а през студените месеци – над 3 тераватчаса месечно. Ето 
това количество го няма, защото азерският газ е 0,89 тераватчаса, а друг няма. 
-Но преди да си тръгне, Кирил Петков съобщи, че са осигурени 7 танкера втечнен газ и остава служебното 
правителство само да финализира сделката? 
-Чухме ме го какво говори, но видяхме и какво пише в писмото. Там няма нищо за Еврокомисията, която била осигурила 
количества. „Булгаргаз“ е поискал оферти от 9 фирми и показа една от тях – по един танкер за октомври, ноември и 
декември и със срок за отговор няколко часа. Как да стане, при условие че нямаш резервирани нито терминал за приемане 
и регазификация, нито трасе, по което да прекараш до газопреносната мрежа на страната. Тези танкери са по 1,05 
тераватчаса, което означава, че дори всичко с тях да е наред, ще имаме недостиг от 2 тераватчаса на месец. Това е 
абсолютно несериозна история. 
-Значи можем да обобщим така: не само че танкерите ги няма, но и не стигат като евентуални количества? 
-Да. А както се казва в рекламата: и това не е всичко, този газ е по-скъп с една трета от газа, за който имаме договор с 
„Газпром Експорт“. Имаме, но не потребяваме. Не потребяваме, но за сметка на това ще го платим по клаузата в договора 
„вземи или плати“. 
– Значи отказахме да плащаме в рубли, руснаците спряха доставките, а сега ще плащаме това, което не сме взели?  
-Точно така! Но всъщност плащането не е в рубли, а в долари, както е по договора, а банката превалутира, без да ни струва 
нищо, няма оскъпяване. Така правят Франция, Германия, Италия, Австрия. 
-Имате ли обяснение защо тандемът Петков – Василев категорично отказа да разговарят с „Газпром“? Проява на 
инат ли е, или е нещо друго? 
-Едната възможност е корупция, защото ние пак купуваме руски газ, но чрез посредници, при това свързани с „Газпром“, 
и то на по-висока цена. В крайна сметка плащаме на руснаците повече, отколкото ние бихме платили, ако директно 
получаваме количествата по договора, който имаме. Някой може би получава комисиони? От друга страна, някой пък 
може да си пише някъде червени точки, знам ли къде… 
-Според новия стар председател на КЕВР Иван Иванов има документи, че пак получаваме руски газ, но с 20 долара по-
скъп. 
-Неотдавна политици от опозицията показаха фактури за 30% по-скъп газ, платен на посредници, фирми, свързани с 
„Газпром“. Това е факт и той ще бъде публично огласен. 
-Кой е според вас изходът от тази ситуация? 
-Изходът е само един – ние трябва да уредим отношенията си с доставчика „Газпром експорт“ и да вземем колкото можем 
по договора. Най-добре всичките количества, за да наваксаме изоставянето. Този газ е с 30% по-евтин от текущата пазарна 
цена. И е важно да се знае, че нашите конкуренти в ЕС се снабдяват по дългосрочни договори. По тази причина един голям 
германски оператор беше пред фалит, защото има ниска цена по договорите с предприятията, но не успя да се снабди с 
пълните количества по своя договор и трябваше да купува на спот пазара, където е много по-скъпо. 
-Цяла Европа се стяга за тежка зима, а българската индустрия? 
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-В повечето предприятия газът не може да бъде заменен, ако го няма, те ще спрат. Въобще не можем да сравняваме с 
предишната газова криза през януари на 2009 г., когато след Нова година предприятията не работеха седмица-две. Сега 
кризата ще е месеци. Всъщност не знаем докога ще продължи, защото за следващата година изобщо нямаме дългосрочен 
договор освен за азерския газ, който е недостатъчен. В момента имаме само това, но смятайте, че проблемът започва от 
октомври, не от 1 януари. Ако възобновим доставките по договора с „Газпром експорт“, можем да напълним хранилището 
в Чирен със сравнително по-евтини количества и до края на годината да има сигурност на доставките. Но това не решава 
проблема за следващата година. Фирмите, които използват голямо количество газ за своите инсталации в металургията, 
ще затворят. Същото важи и за химията, ако спре изведнъж газът в стъкларската индустрия, ще се втвърди стъклото и 
пещите ще бъдат унищожени, ще пострада производството на керамика, на хартия и целулоза, машиностроенето и т.н. 
-Каква ще е общата загуба? 
-Правиха сметки в Германия – при пълно спиране на доставките от „Газпром“ ще има между 5 и 10 на сто спад на брутния 
вътрешен продукт. А най-голям наш външнотърговски партньор е именно Германия, там са около 15% от износа. Като спре 
немската индустрия, моторът на европейската икономика, ще пострадаме в по-голяма степен ние, защото рязко ще 
ограничат поръчките. Но ние работим и за подизпълнители на германски компании, основно от Италия, и по тази линия 
също ще настъпят сериозни проблеми. По първоначални сметки ще бъдат съкратени 250 000 работници. Ако има 
единствено азерски газ, той ще е за топлофикациите, впрочем количествата не са достатъчно дори само за столичната ТЕЦ 
и ще трябва в определен период да минава на мазут. 
-Имате ли информация какво се случва с Плана за възстановяване и устойчивост? 
– Стартира процедурата за технологична модернизация на малки и средни предприятия за 260 млн. лева и сега се приемат 
проекти. Очакваме още две или три процедури – за цифровизация, за ВЕИ и за енергийна ефективност на промишлени 
сгради. Това касае пряко предприятията. Но за да върви всичко по план, трябва да се приемат тези прословути над 20 
поправки в закони или нови закони до декември, което е сериозна работа. Истината е, че до края на годината значителни 
суми няма да могат да бъдат инвестирани. 
 
Novinata.bg 
 
√ Васил Велев: Как грантополучатели лъжат 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. 

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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– 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 кuпуват 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 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 



5 

 

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. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Държавата подготвя пакет от мерки за намаляване цените на горивата 
Правителството и "Лукойл" търсят варианти за овладяване цените на горивата. Министрите на икономиката и енергетиката 
съобщиха, че в петък е бил обсъден пакет от мерки с ръководството на рафинерията. ГЕРБ предложиха свое решение. 
Следващата седмица трябва да заработи междуведомствена работна група, съставена от експерти на министерството на 
енергетиката, на икономиката и представители на "Лукойл", които трябва да обсъдят пакет от мерки, за трайно намаляване 
цените на горивата, а чрез тях да бъде овладяна и галопиращата инфлация. По-рано в петък, в сутрешния блок на БНТ, 
министърът на икономиката Николай Стоянов зави, че България търси диверсификация на газовите доставки, но на този 
етап руското синьо гориво е най-изгодно. 
 

 
 
В петък масовият бензин се търгуваше средно за 3,19 лева, дизелът за 3,35 лева, а метанът скочи над 5,40 лева. Целта на 
служебното правителство е заедно с ръководството на рафинерията да понижат цените. 
"Направихме среща с ръководството на "Лукойл-Нефтохим" и "Лукойл-България". Срещата премина много 
конструктивно. Обсъдихме мерките, които не бяхме подготвили като проект в рамките на кризисния щаб, за да 
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завършим започнатото и да намерим някакво решение за трайно оптимизиране цените на горивата", заяви Росен 
Христов - служебен министър на енергетиката. 
А служебният министър на икономиката посочи, че във всички срещи с бизнеса и синдикатите винаги е бил поставен 
въпроса за намаляване цените на горивата. 
"Горивата са компонент цената на всяка стока, която потребяваме. Днес логистиката е навсякъде. При инфлация 
над 17% в България, два пъти по-висока от средната за ЕС, сами разбирате, че това е възможност да укротим тази 
инфлация", посочи Никола Стоянов - служебен министър на икономиката. 
По-рано в петък от ГЕРБ обвиниха предишния кабинет, че е позволил "Лукойл" да продава на нереално висока цена евтин 
уралски петрол, представяйки го за брент. От разликата горивата на бензиностанциите са продавани с лев на литър по-
скъпо от реалната стойност. И предложиха 2 варианта за овладяване на цените. 
"Ние предлагаме държавата в лицето на БЕХ ще купува от тия руски барели, ще си плаща държавата на "Лукойл-
Нефтохим" тези 10-20 ст. Крайната себестойност на тези горива на БЕХ ще бъде 2,50 лв., а не 3,50 лв.", каза Делян 
Добрев от ГЕРБ. 
Другото предложение на ГЕРБ предвижда още при вноса на суровия петрол държавата да сложи лев акциз на всеки литър, 
с който да се компенсират цените на горивата за потребителите. 
А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди служебният кабинет да внимава, ако поднови преговорите с "Газпром". 
"Да не стане да платим за един и същи газ два пъти. За дългосрочен договор категорично не трябва да се приема. Да 
разсрочат неприетите количества за следващите 1-2 месеца", заяви Бойко Борисов - лидер на ГЕРБ. 
Пред БНТ служебният министър на икономиката заяви, че заради невъзможността на българските фирми изцяло да 
преминат от газ на алтернативно гориво се налага да се търсят най-евтините възможни доставки. 
"74% от предприятията, които отговориха в нашата анкета ползват газ. От тях само половината могат да минат 
на алтернативно гориво. Повечето в срок от месец биха могли да минат. Но ако всички веднага тръгнат да минават 
не се знае дали ще смогнат, тъй като това са специализирани компании, които ще им помагат в тази дейност", каза 
Никола Стоянов - служебен министър на икономиката. 
Той заяви още, че служебният кабинет не е отхвърлил нито една възможност за доставка на газ от различни източници. 
И в петък борсовите цени на газа в Европа останаха много високи - до 316 евро за MWh, въпреки спада с 1,68%. 
 
√ Нивото на река Дунав остава ниско 
Нивото на река Дунав остава ниско. Само сантиметър го делеше през изминалата седмица от абсолютния рекорд, 
достигнат през последните 90 години, откакто съществуват хидрометеорологични наблюдения в българския участък на 
реката. Той е минус 73 сантиметра от условната кота нула, измерени на 8 септември 2003 година. 
Променената климатична обстановка в Европа през последните 15 години на практика остави Дунав с едни от най-ниските 
му познати нива през голяма част от лятото. 
През седмицата на транзитни стоянки отново изчакваха множество товарни и пътнически кораби. Най-критичен е 70-
километровият участък между островите Белене и Батин, където български и румънски екипи работят по удълбочаването 
на плавателния път. 
"Удълбочихме фарватера, като гарантирахме дълбочини от порядъка на 2 метра, 2 метра и 20 см, с което се позволи 
преминаването както на пасажерските кораби, така и на тези товарни кораби, които имат подходящо газене", заяви 
инж. Павлин Цонев, изпълнителен директор на ИАППД. 
Ниското ниво на реката води и до повишаване на температурата на водата, което от своя страна се отразява неминуемо 
на живота на рибите в нея. 
"Има видове, които намаляват много разпространението си. Първо от това, че температурата не е подходяща за 
тях. Второ от това, че има много по-малко кислород, а те имат необходимост от кислорода", допълни инж. Цонка 
Христова, директор на РИОСВ-Русе. 
Към вчерашна дата, нивото на Дунав при Русе е минус 49 см под условната кота нула. Надеждите са, че тенденцията от 
последните няколко дни ще се запази и то ще се повиши още. Все повече специалисти обаче виждат трайно решение на 
проблема с изграждането на хидротехнически съоръжения в българо-румънския участък на реката. 
 
√ Километрични опашки за въглища се извиха в Полша 
Километрични опашки от чакащи пред пунктовете за продажба на въглища в Полша. Според прогнозите над 3 милиона и 
800 хиляди домакинства в страната ще разчитат тази зима на отопление с твърдо гориво. 
Независимо от жегата през деня и неудобното спане в колите през нощта, опашките пред пунктовете за продажба на 
въглища в Полша не намаляват. 
Полша е от най-големите производители на въглища в Европа. В страната се добиват над 50 милиона тона годишно. Но те 
са предназначени почти изцяло за електрическите централи. 
Едва около 1 процент от производството на всяка мина се продава на домакинства. Досега на частни клиенти се предлагаха 
и внесени от Русия въглища. Полша вече се опитва да компенсира с доставки от Индонезия, Колумбия и Африка. 
"Бързо си спомнихме за опашките от комунистическите времена. Спим в колите, храним се в колите. Не можем да 
мръднем никъде. Не ми е хрумвало, че ще преживеем нещо дори по-лошо от тогава", казват поляците. 
През последните години Полша беше от най-големите критици на европейската политика за климата и неохотно се съгласи 
да изпълни целите на Европейския съюз за климатичните промени. Миналата година правителството подписа 
споразумение с минната индустрия всички мини в Полша да бъдат затворени до 2049 година. 
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√ Мисията на Международната агенция за атомна енергия пътува към АЕЦ "Запорожие" 
Мисия на Международната агенция за атомна енергия пътува за АЕЦ "Запорожие". Това написа в Туитър директорът ѝ 
Рафаел Гроси. 
Очаква се експертите да проследят работата в централата и да оценят заплахата от авария там. Съоръжението е под руски 
контрол, но там продължават да работят украински служители. Опасенията са, че ескалация на напрежението може да 
доведе до сериозни последици. 
Кметът на Енергодар, близо до който се намира АЕЦ "Запорожие, съобщи, че и през изминалата нощ районът е бил 
атакуван. Москва и Киев се обвиняват взаимно за стрелбата в района на централата. Според украинското разузнаване 
руснаците се готвят да присъединят мощностите ѝ към руската енергийна мрежа. Киев твърди, че са атакувани 3 руски 
командни поста и складове за боеприпаси в Херсонска област. 
 
√ Постигнат е компромис между Сърбия и Косово 
Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Жозеп Борел обяви, че е постигнат 
компромис между Сърбия и Косово. 
По думите на Борел, Сърбия се е съгласила да допуска на своя територия граждани на Косово с издадени от Прищина 
лични документи, а Косово - да не задължава косовските сърби да имат такива, за да пътуват. Гаранции за това в събота 
вечерта е дал косовският премиер Албин Курти. 
По-рано в събота сръбският президент Вучич съобщи, че се е съгласил сръбските гранични власти да признаят издаваните 
от властите в Прищина лични документи, но само заради свободата на придвижване, а не защото Белград признава 
независимостта на Косово като държава. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев ще разговаря с две гръцки компании за получаване на втечнен природен газ 
Президентът Румен Радев покани на разговор представители на  компаниите "Gastrade" и "Копелузос Груп", за да обсъдят 
възможности за увеличаване на количествата природен газ, които България ще внася чрез терминала за втечнено синьо 
гориво в Александруполис. 
Сред темите на срещата ще бъдат възможностите за увеличаване на количествата природен газ за България, които страната 
ни ще получава през Гърция чрез терминала в град Александруполис, информираха от прессекретариата на президента 
Румен Радев. 
В началото на май с официална церемония, с участието на бившия премиер Кирил Петков, беше даден старт на 
строителството на терминала за втечнен природен газ край гръцкия град.  
С 20-процентен дял държавната компания "Булгартрансгаз" е сред акционерите в терминала, който се очаква да бъде 
завършен през следващата година. Той ще бъде свързан с газопреносната мрежа на Гърция чрез газопровод с дължина от 
28 километра. Годишният капацитет е близо 6 милиарда кубически метра синьо гориво, с което ще бъдат 
диверсифицирани доставките за Балканите. Сред резервиралите капацитет е и "Булгаргаз" с 500 милиона кубически метра 
годишно. 
Преди седмица служебният министър на енергетиката Росен Христов заяви след заседание на Кризисния щаб в 
енергетиката, че са осигурени количества газ за септември, а до голяма степен и за октомври: 
"В момента фокусът е системни доставки на оптимална цена. Интерконекторът сме го взели на практика на ръчно 
управление. Поети са ангажименти, че ще бъде пуснат от първи октомври". 
В събота от правителствената пресслужба съобщиха, че във видеоконферентен разговор с генералния директор на 
дирекция "Енергетика" в Европейската комисия Дите Юл Йоргенсен служебният вицепремиер Христо Алексиев е заявил, 
че българското правителство не възнамерява да води разговори за нов краткосрочен, средносрочен или дългосрочен 
договор с "Газпром Експорт“, а единствено разговори за получаване на количества по съществуващия договор. 
 
√ Ускоряване на процедурата за пускане в експлоатация на газовия терминал в Александруполи 
Идната седмица се очаква компанията Gastrade, притежаваща плаващата инсталация за съхранение и регазификация на 
втечнен природен газ в гръцкия град Александруполи, да обсъди споразумение за свързване на терминала с гръцкия 
национален оператор за пренос на газ. 
Терминалът в Александруполи ще бъде свързан с газопреносна система с газопровод с дължина 28 километра, по който 
суровината ще се транспортира до пазарите на Гърция, България и по-широкия регион - от Румъния, Сърбия и Северна 
Македония до Молдова и Украйна. 
Пазарният тест и търговете за доставка, както и други технически аспекти на проекта отдавна са приключили, отбелязват 
гръцките медии.  
Сред резервиралите капацитет е и "Булгаргаз" с 500 млн. кубически метра годишно. 
Очаква се плаващата инсталация за съхранение и регазификация на втечнен природен газ край Александруполи да започне 
работа догодина. 
Гръцките медии съобщават обаче, че се полагат усилия пускането й в експлоатация да се ускори до края на първата 
половина на 2023 година, заради ситуацията на международния газов пазар и несигурната ситуация с газовите доставки 
от Русия.  
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Успоредно с процесите по първия терминал край Александруполи, текат и тези за втория плаващ терминал, също във 
водите край Александруполи. Той също ще бъде разработен от компанията Gastrade. 
Днес президентът Румен Радев свиква среща с ръководствата на две компании, с дял в плаващия терминал край 
Александруполи, за да се обсъдят възможностите за увеличаването на количествата природен газ, които България ще 
внася. 
 
√ Служебният финансов министър ще представи данни за състоянието на държавния бюджет 
Служебният министър на финансите Росица Велкова ще представи данните за състоянието на държавния бюджет и 
прогноза за ефекта от високите цени на енергията и храните до 2025-та година. 
Още с встъпването си в длъжност министър Велкова обяви, че министерството ще подготви "базов" бюджет за догодина, 
който може да бъде изпълнен с политики от следващия кабинет. 
До края на юли, докогато са последните официални данни за състоянието на държавната хазна, в нея има излишък от 1,5 
млрд. лева. Промените в данъчните ставки, които бяха направени с юлската актуализация на тазгодишния бюджет, обаче 
все още не са дали ефект върху събираемостта. Освен това, по традиция през есента и през последните месеци на годината 
има по-големи разходи от хазната. 
Все още се очаква първото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост от Брюксел. Също така пред страната ни 
стои поемането на нов дълг, както е залегнало във финансовата рамка за настоящата година, с което би трябвало да се 
покрият предстоящи падежи. 
Предварителната макроикономическа прогноза за следващите години е ключов документ, върху който стъпват 
изчисленията за Бюджета догодина. Това ще е първият анализ, който министерството прави след повишаването на 
лихвените проценти от страна на Европейската централна банка и би трябвало да предостави актуализирани оценки за 
ефекта от високите цени на енергоносителите и храните. 
 
√ Работна група ще овладява цените на горивата. Ще поевтинеят ли бензин и дизел? 
Работна група между няколко министерства, бизнеса и синдикатите ще обсъжда и овладява цените на горивата у нас, 
обявиха на пресконференция министрите на енергетиката и на индустрията Росен Христов и Никола Стоянов. 
В петък те са провели среща с ръководствата на "Лукойл Нефтохим" и "Лукойл България" за цените на горивата. 
"Обсъдихме редица теми, сред които и цените на горивата и мерки, които можем да предприемем за намаляването им за 
крайния потребител", посочи Христов. 
"Отстъпки има за гражданите, но не и за бизнеса, а знаете, че горивата влизат в компонентите на всички цени на стоките", 
коментира той. 
Министрите отчетоха, че инфлацията у нас е 17%, два пъти повече от средната в ЕС, но не се ангажираха дали цените на 
горивата у нас ще поевтинеят и кога. 
Христов и Стоянов отказаха да отговорят на репортерски въпроси за цените на газа и преговорите за доставката му. 
 
√ До 10 септември изплащат парите на хотелиерите, приютили бежанци 
До 10 септември от Министерството на туризма ще преведат втория транш от средствата за хотелиерите, приютили 
украински бежанци. Това съобщи за Радио Варна във Варна министърът на туризма Илин Димитров. 
Той посочи, че контролът на изразходваните средства е много стриктен и непрекъснато се извършват проверки.  
 
√ Гърция удължава оградата по границата с Турция, за да ограничи мигрантския натиск 
Гърция се опитва да овладее мигрантския натиск с удължаване на оградата по границата с още 80 километра и засилване 
на охраната. Атина обвинява Турция, че използва мигрантите, за да оказва натиск върху европейските страни. 
Само за едно денонощие 1500 мигранти са направили опит да преминат на гръцка територия от Турция по река Марица 
,съобщават от гранична полиция. Турските власти ги транспортират с автобуси и ги принуждават да преминат границата, 
признават мигрантите. 
Всеки ден се извършват арести на трафиканти и въпреки това натискът продължава. Засилени са  проверките  на 
автомобилите, които се движат по северната магистрала по посока Солун. В много от тях откриват нелегални мигранти. 
Жителите на пограничните райони протестират срещу решението на правителството да увеличи местата за настаняване в 
бежанския лагер до границата. 
Правителството засили охраната на сухопътната граница с Турция, съобщи премиерът Мицотакис. 
Видимо се засилва и натискът на мигранти по море. До остров Закинтос спасиха днес  80 мигранти и още 36 души до остров 
Родос. 
 
√ Германският финансов министър бие тревога относно скока на енергийните цени 
Германският министър на финансите Кристиан Линднер предупреди, че правителството трябва да се справи с 
нарастващите цени на електроенергията "с най-голяма спешност", след като в петък водещ немски икономист предупреди 
за "гигантски шок", пред който е изправена най-голямата икономика в Европа. 
В интервю за вестник "Билд ам Зонтаг" (Bild am Sonntag) , цитирано от Блумбърг, Линднер каза, че са необходими бързи 
действия или "инфлацията ще бъде все повече движена от кризата с електроенергията". 
Според него пазарът на електроенергия трябва да бъде подложен на основен ремонт, така че цените на тока вече да не са 
свързани с все по-скъпия газ, генерирайки по този начин милиарди евро печалби за операторите на вятърни, слънчеви и 
въглищни съоръжения "за сметка на потребителите", добави той. 
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Инвазията на Русия в Украйна вкара Европа в най-тежката й енергийна криза от десетилетия насам, с нарастващи разходи 
за газ и електричество, които подклаждат допълнително инфлацията, подкопават стойността на еврото и заплашват да 
вкарат икономиките в рецесия. 
На фона на предупрежденията за спиране на тока и социални вълнения тази зима, европейските политици вече са 
отделили около 280 милиарда евро, за да облекчат тежестта, която понасят бизнеса и домакинствата, но помощта рискува 
да бъде по-малка от мащаба на извънредната ситуация. 
Коментарите на германския финансов министър идват, след като Себастиан Дулиен, директор на института за 
икономически изследвания IMK, каза, че някои членове на правителството на канцлера Олаф Шолц изглежда не са 
разбрали обхвата на заплахата, предупреждавайки, че "Германия е изправена пред гигантски макроикономически шок". 
Според т.нар. "консервативна" оценка на базирания в Дюселдорф институт компаниите, домакинствата и държавата ще 
трябва да поемат допълнително бреме от повече от 200 милиарда евро през следващата година, или около 5% от брутния 
вътрешен продукт, каза Дулиен в края на работната седмица в серия от съобщения в "Туитър". 
Чешката република, която в момента е ротационен председател на Европейския съюз, заяви в петък, че ще свика спешна 
среща на енергийните министри на блока, за да обсъдят потенциални решения на кризата. 
Ръстът на цените на електроенергията е резултат от "пазарен провал", посочи предни дни чешкият премиер Петр Фиала и 
призова за предприемане на мерки в целия ЕС за тяхното ограничаване. Той потърси подкрепа за идеята сред другите 
страни членки и обяви, че планира да обсъди възможните ограничения на цените с немския канцлер Шолц на разговори 
в Прага в понеделник. 
В по-дългосрочен план германският министър на икономиката Роберт Хабек иска да преразгледа енергийния пазар, за да 
отдели цената, която клиентите плащат, от цените на газа, съобщи в петък вестник "Ханделсблат" (Handelsblatt), цитирайки 
говорителка на министерството. 
 
√ Германското правителство обмисля национализация на "Газпром Германия" 
Германия се подготвя за окончателно национализиране на "Газпром Германия" (Gazprom Germania GmbH). Това разкрива 
"Велт ам зонтаг". Дружеството бе взето под опеката на германската мрежова агенция през април, след като "Газпром" се 
опита да продаде акциите му на подставени лица. Срокът на опеката изтича на 30 септември. 
Германското правителство е създало холдингово дружество за евентуална национализация на бившата германска 
дъщерна на "Газпром" компания. Холдингът е създаден тайно, за да може да се извърши национализацията в 
краткосрочен план. 
Германското министерство на икономиката и опазването на климата потвърди, че знае за създаването на такова 
дружество. "То беше подготвено през май 2022 г. единствено като предпазна мярка за евентуални мерки за 
преструктуриране", заяви говорителка на министерството, цитирана от вестника. 
"Велт ам Зонтаг" отбелязва, че двама юристи от германското подразделение на международната адвокатска кантора CMS 
са станали управляващи директори на дружеството. 
На 14 юни германският канцлер Олаф Шолц заяви, че засега решението е да не се национализира "Газпром Германия", за 
да избегне евентуална ескалация на конфликта с Русия. Опеката на германския енергиен регулатор обаче изтича на 30 
септември и след това трябва да се направят промени. 
 
√ Франция готви "контролирани увеличения" на енергийните цени за крайните потребители 
Френското правителство ще позволи "контролирани увеличения" на енергийните цени за крайните потребители във 
Франция, след като наложеният изкуствено таван на поскъпването им отпадне в края на годината. 
Това заяви в събота финансовият министър Брюно льо Мер по повод предупреждението, което отправи миналата седмица 
президентът Еманюел Макрон, че на французите им предстоят "тежки месеци". 
Таванът на цените на тока и на газа и облекченията за цените на горивата по бензиностанциите помагат за овладяване на 
инфлацията, но се отразяват негативно на публичните финанси, посочва Ройтерс. 
Льо Мер увери, че през 2023-а правителството ще помага на най-бедните семейства да си плащат енергийните сметки. 
Освен това няма да се опитва да компенсира свръхразходите от тази година за тавана на цените. 
По данни от петък, едногодишните договори за доставка на ток за домакинствата във Франция са за 1100 евро на 
мегаватчас - над 10 пъти повече от същия месец през миналата година. 
 
√ Австрия: Не може да позволяваме на Путин да определя цената на тока 
Австрийският канцлер Карл Нехамер призова Европейският съюз да спре обвързването на цените на електричество с тези 
на природния газ, предава АФП. 
"Цената на тока трябва да се понижи и не може да позволяваме на Путин да решава цената на енергията всеки ден," заяви 
Нехамер.  
Темата вече е обсъдена с лидерите на Германия и на Чехия, която в момента е ротационен председател на Европейския 
съюз. Предстои и извънредна среща на върха на европейските лидери. 
Европейските цени на тока достигнаха нов рекорд миналата седмица. В петък договорите за година напред в 
Германия  достигнаха 995 евро за мегаватчас, а във Франция до 1 100 евро. Това е над 10 пъти увеличение в двете държави 
за една година. 
 Във Великобритания енергийният регулатор обяви, че ще увеличи тавана на цените на тока и газа почти двойно от 1 
октомври до средно 3 549 паунда за година. 
 



10 

 

√ Лиз Тръс планира ниски данъци като помощ за увеличените сметки за енергия 
Във Великобритания фаворитът за лидер на Консервативната партия и премиер на страната Лиз Тръс ще даде приоритет 
на съкращаването на данъците пред преките плащания на всички домакинства като помощ за покриване на растящите 
енергийни сметки, ако стане премиер на страната, съобщи Би Би Си, позовавайки се на източник, близък до нея.  
Според сегашните разчети по принцип е предвидено всички домакинства да получат отстъпка от 400 паунда от техните 
енергийни сметки тази зима. От 1 октомври таванът за енергийните годишни сметки на домакинство се увеличава с 80%, 
съобщи по-рано енергийният регулатор "Ofgem".  
Двамата кандидати да наследят Борис Джонсън – Лиз Тръс и Риши Сунак -  са изложени на силен натиск да оповестят какви 
мерки смятат да вземат. Единственото, което Лиз Тръс е потвърдила досега е, че ще намали националната застраховка и 
„зеленото“ облагане. Близък до нея източник обаче е заявил, че тя е изключила пряка помощ за плащането на енергийните 
сметки. „Сънди телеграф“ спекулира, че Тръс ще се стреми към съкращаване на данък добавена стойност с 5%, което може 
да спести средно по 1 300 паунда на домакинство.  
Екипът на Сунак коментира, че съкращаването на ДДС е „невероятно регресивна мярка“, която ще струва повече от 30 
милиарда паунда. Член на екипа каза, че концепцията няма да се хареса на торите, а освен това през зимата най-сериозно 
ще бъдат засегнати трудещите се семейства и пенсионерите със средни доходи, които гласуват за консерваторите или 
нямат партийни пристрастия, което ще бъде подарък за опозиционната Лейбъристка партия. Ето защо, според Сунак, е 
необходима пряка помощ със сметките за всички с фокус върху най-бедните и пенсионерите. 
 
√ Шнабел, ЕЦБ: Рискът от рецесия не трябва да спира централните банки да повишават лихвите 
Членът на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка Изабел Шнабел заяви, че опасността от предизвикване 
на рецесия не трябва да спира централните банки да предприемат мерки за борба с нарастващите темпове на инфлация. 
Говорейки на икономическия симпозиум на федералния резерв на САЩ в Джаксън Хоул, Шнабел подчерта, че е важно да 
се продължи със затягане на паричната политика (с повишаване на лихвите), за да се стабилизира икономиката, добавяйки, 
че централните банки трябва да се въздържат от понижаване на лихвените си проценти веднага щом се забележи известен 
напредък по отношение на ограничаване на инфлацията. 
"Дори и да влезем в рецесия, нямаме друг избор, освен да продължим пътя на нормализиране на монетарната политика", 
каза Шнабел. 
Според нея ще е необходима по-голяма "жертвоготовност" за укротяване на инфлацията, отколкото в предишните периоди 
на затягане на паричната политика, като тя предупреди, че има риск растежът на цените да излезе извън контрол, ако не 
се предприемат силни действия. 
"Централните банки вероятно ще се изправят пред по-висок т.нар. "коефициент на жертвоготовност“ в сравнение с 80-те 
години на миналия век, дори ако цените реагират по-силно на промените във вътрешните икономически условия, тъй като 
глобализацията на инфлацията затруднява централните банки да контролират ценовия натиск“, каза Шанбел. 
"Коефициентът на жертвоготовност " измерва колко "болка" ще трябва да причинят централните банки по отношение на 
по-слаб икономически  растеж и по-малко създаване на работни места, за да върнат инфлацията под контрол. 
Подобно мнение изрази на същата конференция и управителят на Френската централна банка и член на ЕЦБ - Франсоа 
Вилроа дьо Гало. 
Дьо Гало  каза, че не трябва да има "никакво съмнение" относно желанието на банката да повиши лихвите отвъд така 
наречената "неутрална ставка" - ниво, което нито подпомага, нито ограничава растежа. Според него този процент е между 
1 и 2 на сто. Той също така каза,. че това ниво в еврозоната може да бъде достигнато "преди края на годината“, добавяйки, 
че "нашата воля и капацитетът ни да изпълним мандата си са безусловни“. 
Очаква се инфлацията в еврозоната да постави нов рекорд от 9% на годишна база през август, като Евростат ще представи 
предварителни инфлационни данни следващата сряда (31-ви август). 
Техните забележки на срещата на централните банкери от цял  свят в Джаксън Хоул в Уайоминг, САЩ, повториха 
аналогичната теза на председателя на Федералния резерв Джей Пауъл, който в петък обеща "да продължи" да повишава 
лихвите, за да потуши американската инфлация. 
ЕЦБ сложи край на осемте години на отрицателни лихвени проценти през миналия месец, като повиши лихвения процент 
по депозитите с 50 базисни пункта до 0,00%. Някои членове на ЕЦБ пък призоваха да се обмисли още по-агресивно 
увеличение на лихвените ставки със 785 базисни пункта заседанието на банката на 8 септември. 
 
√ Столтенберг: НАТО иска да засили присъствието си около Северния полюс 
НАТО иска да засили присъствието си около Северния полюс, обяви генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг в 
интервю за германското издание "Велт ам Зонтаг". 
Като аргумент той посочи военна активност на Русия в районите, които са на нейна територия. 
Според Столтенберг Москва активира в Арктика бази от съветско време и планира да разположи там свръхзвукови ракети, 
които могат да достигнат американския щат Аляска. 
Генералният секретар на НАТО посочва, че районът е от стратегическа важност за НАТО, тъй като осигурява най-краткият 
въздушен и морски маршрут между САЩ и техните европейски съюзници. 
До Северния пояс се простира и територията на Канада, която е член на НАТО. 
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√ В дълбока енергийна криза затварянето на въгледобива и ТЕЦ-овете на въглища според сегашните териториални 
планове е пагубно 
Страната ни трябва да има резервен фонд от въглищни мощности и механизъм, по който да работят в екстремни 
ситуации 
Териториалните планове за справедлив преход или спирането на въгледобива и затварянето на въглищни мощности с цел 
намаляване на емисиите с 40 % до 2026 г. отново са във фокуса. Засега само на експертите. Предстои в рамките на 
ограничен период от време през следващите дни тези Териториални планове заедно с резултатите от общественото 
обсъждане да бъдат изпратени до Брюксел. С това започва същинската работа. Темата е болезнена. Става въпрос за 
трансформиране на цели региони, загуба на хиляди настоящи работни места, преквалификация на кадри. От не по-малко 
значение е, че се случва в период на дълбока световна енергийна криза. Проблем е, че цялата тази на пръв поглед скучна 
процедури остава малко встрани от широката общественост, без достатъчно специализирани енергийни анализи, без 
финансова подготовка, а и при опасения за стопиране на някои от проектите от Националния план за възстановяване. 
Институциите, а в частност и министерство на енергетиката се държат така, сякаш страната е изолирана и ще бъде 
подмината. А кризата е на прага и за сведение е много по-опасна от газа, за който се вдига вой до небесата. Става въпрос 
за почти 40 % от електроенергийните мощности на България. 
Ключов въпрос е изместване на базовата година от 2019 г. на 2022 г. 
Три са ключовите неща, които страната ни трябва да предприеме и отстоява като политическа позиция, така че да може да 
се реагира своевременно, става ясно от разговор с енергийния експерт Антон Иванов. На първо място, според него страната 
ни би трябвало да иска изместване на базовата година за намаляване на емисиите и тя да не бъде 2019 г., а 2022 г. и 
изготвяне на механизъм, който да гарантира евентуално консервирането на въглищните мощности за работа в екстремни 
ситуации. Предвид актуализиране на Интегрирания план за климат и енергетика пък трябва да се изготви анализ за 
Адекватността на енергийната система. Не на последно място по важност експертът поставя и необходимостта от 
енергийна стратегия. В отговор на въпрос за разминаването на Териториалните планове за справедлив преход с 
Националния план за възстановяване Антон Иванов също не пести критиките си. 
"В рамките на обсъждане на териториалните планове се посочват слабости в залегналата в Националния план за 
възстановяване позиция. В него ние имаме ангажимент за 40% намаляване на емисиите към 2026 г. спрямо 2019 г. Като се 
анализират мерките по Националния план (за възстановяване) се вижда позицията за намаляване на емисиите, но идеята, 
че може да се спира производството противоречи на настоящата ситуация, в която ние вече имаме нужда от въглищните 
централи. Тук вече е преплитането на противоречията - имаме поет ангажимент, защото Националния план (за 
възстановяване) вече е приет от ЕС тоест на доста високо ниво са залегнали тези ангажименти. 
Но когато прехвърлим тези ангажименти в опит да планираме справедливия преход, се вижда, че този преход не може да 
се случи. Нито като преход, нито като справедлив, ако имаме едно бързо преустановяване на използването на въглища до 
2026 година. Това се вижда ясно при обсъждане на Териториалните планове (за справедлив преход)", посочи той. 
Иванов напомни, че една от критиките към приетия Национален план за възстановяване е, че "фактически на обсъждане 
подлежаха съвсем различни проекти, съвсем различни ангажименти от онези, приети в последния момент. Практически 
ние не сме ги обсъждали в обществото. И ето, сега, обсъждането на Териториалните планове се превръща и в осъждане 
на Националния план, поради липса на обсъждане, тогава. Сложността идва от това ,че се допусна приемането на един 
важен стратегически документ , без да има преди това национално обсъждане, без да има енергийна стратегия, която да 
дава яснота как ще се случи", разсъждава той. 
Според него, намаляване на емисиите с 40 %, означава намаляване на производствени капацитети към 2026 г. "Това 
означава - може да не си спирате самите централи, но също така, че първо трябва да има механизъм, по който да им се 
плаща да стоят лятно време, без да работят и да се ползват само зимно време. Това не може да стане, без да има някакъв 
механизъм от рода на механизъм за капацитет", обяснява Иванов. В същото време обаче напомня, че означава да се 
затворят рудниците за въглища. 
"Тук трябва да се свържат формалните изисквания към Плана (за възстановяване) и Териториалните планове за справедлив 
преход и да се посочи колко работници ще бъдат освободени към 2026 г. Там се казва, че във връзка с взетото решение по 
Националния план за възстановяване се очаква да бъдат освободени от порядъка на едно 3 хил. души във въгледобива. 
Тук пак се връщаме към въпроса: Ама ние, тези 3 хил. души като ги освободим към 2026 година, как гарантираме 
сигурността на доставките на електрическа енергия. Как решаваме националния проблем с осигуряване на доставките на 
електрическа енергия?". Експертът е категоричен, че за това страната ни няма абсолютно никаква подготовка. 
"Казва се, че ще осигурим изключително много ВЕИ-та, но времето върви и очевидно не можем да ги изградим в тези 
срокове", допълва той. От тази гледна точка Иванов поставя въпроса на много важна основа, съпоставяйки я със ситуацията 
при затварянето на малките блокове на АЕЦ "Козлодуй". 
"Допуска се по формален начин поемане на едни политически ангажименти, след това да се превърнат в един евентуален 
натиск страната ни да предприеме икономически действия, които не отговарят на националния интерес. Така, както беше 
с блоковете в АЕЦ "Козлодуй" - с политическо решение, а когато се стигна до изпълнението му, първо се видя, че тези 
блокове не са така опасни защото и сега продължават да работят такива в ЕС и се удължава срокът им на работа. Но поради 
това, че е поето политическо решение по този въпрос не можа да се отстъпи. Това не е от национален икономически 
интерес. Сега за въглищата отново ще се тръгне по този път", опасява се експертът. В тази връзка Антон Иванов напомня, 
че в ТЕЦ-овете на въглища в България са направени значителни инвестиции за подобряване на екологичните им 
характеристики. Според него, ако страната ни не подготви механизъм, по който да работят в екстремни ситуации, няма как 
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да се случи, че да гарантираме сигурност на доставките. Иначе тип на поведение на "затваряне през лятото" и "отваряне 
през зимата" може да си осигури само държавната централа ТЕЦ Марица Изток 2. За другите два ТЕЦ-а, например в 
комплекса "Марица Изток" някой трябва да им плати за времето на престой, а и става въпрос за скъпи процедури. "Разумно 
е да ги имаме във формата на държавен резерв, защото възникват всякакви ситуации. Необходим е механизъм за 
поддържането им". 
По думите на експерта нормалният път изисква и изработване на Анализ на адекватността на системата. "Съответно в 
светлината на сегашната ситуация да се посочат онези мощности, които трябва имаме , може да са като дълбок студен 
резерв, но да ги имаме, какви са условията и финансите, които трябва да бъдат осигурени и да влязат общия пазарен 
механизъм, който се използва в България. Иванов е убеден, че енергийната ни система има нужда от подобен тип резерви 
предвид прогнозите, че високите цени на тока ще останат поне още три до четири години. "Очевидно енергийната система 
може да си позволи да поддържа такъв тип резерви", смята той като допълва, че може да се заделят пари в специализиран 
за целта фонд, но не през цената на електроенергията. "Това трябва да бъде взето първо като решение, но е един дълъг 
процес на действия, които не могат да бъдат взети за месец-два", смята той. Затова според него, "базисната година за 
намаляване на емисиите трябва да не бъде 2019 година, което е една предкризисна година, а да е 2022 г., когато беше 
формално приет Плана (за възстановяване)". 
"Тоест, годината, към която трябва да се съотнася към онази, в която той е приет Плана и, в която се виждат всички ефекти 
от кризите, в които ние попадаме. Тогава тежестта върху енергийната система е много по-ниска и съответно тя може да се 
справи с много по-малко рискове за сигурността на доставките", посочва експертът. Що се отнася до задълбочен Анализ 
на адекватността на системата и препоръчване такъв тип развитие, което съответства на реалностите, по думите му, това 
трябва да стане в рамките на следващата година, когато е предвидено актуализиране на Интегрирания план за климат и 
енергетика. Министерство на енергетиката трябва да подготви задание и да организира изпълнението на такъв тип задача, 
а не пак да чакаме 2023 г. и както винаги формално да попълним табличките, смята още той. 
Ангажимент, пагубен за енергетиката, изискващ преоценка 
В самото становище на Българския енергиен и минен форум (БЕМФ) по повод Териториалните планове за справедлив 
преход се посочват ясно опасностите, пред които е изправена страната ни. Експертите от форума настояват за политическа 
преоценка, а като цяло на сроковете за декарбонизация на българската енергетика. 
"Поетият ангажимент от Република България за намаляване до 2026 година с 40% на годишните емисии на СО2 от сектор 
електроенергетика спрямо емисиите от сектора през 2019 година, както и оценката, че въглищните централи ще работят с 
високо натоварване само през зимните месеци, е пагубен за енергетиката, а с оглед на текущата енергийна обстановка в 
Европа, а вече е и напълно неприемлив. 
Следва да се има предвид, че работата на въглищните централи след 2025 година ще зависи от установената тогава пазарна 
среда и ще изисква въвеждане на механизъм за капацитет, какъвто все още не е планиран. 
Поетите политически ангажименти на страната следва да се преоценят и да се постави ясен приоритет върху сигурността 
на доставките и гарантиране на социален стабилитет. Поради това, както ПВУ, така и Териториалните планове за 
справедлив преход (ТПСП) следва да бъдат преоценени така, че да съдействат за постигане на плавен и справедлив 
енергиен преход, а не да създават предпоставки за задълбочаване на енергийните и социални кризи", посочват 
експертите. Те акцентират върху опасността от загуба на 12 хил. работни места и посочват инициативи, които могат да 
бъдат предприето. 
Експертите от БЕМФ наблягат и на редица инициативи, които биха направили Териториалните планове за справедлив 
преход работещи. 
БЕМФ още много по-рано, през юли тази година алармира за тревожността на ситуацията по повод затваряне на въглищни 
мощности. Интересен е фактът, че в момента, в който реагира БЕМФ енергийната криза вече е в началото на развихрянето 
си и то не само заради газа. "На проведеното на 5.07.2022 г. първо заседание на Консултативния съвет във връзка с 
Европейската зелена сделка (КСЕЗС), по повод изготвянето на пътна карта за декарбонизация на енергийния сектор, 
изненадващо за мнозина, ръководството на съвета е предложило като основен сценарии "ускорено затваряне на 
въглищните централи до 2030 г. и отвъд, но не по-късно от 2038 г." 
Изразяваме категоричното си несъгласие с това предложение! Това е непрофесионално и силно притеснително като се 
има преди, че то не съответства на разработени и приети основни политически и експертни доклади по темата", посочиха 
тогава от БЕМФ. Между другото може да се направи справка, какви мерки по това време вече обсъждаха западните 
правителства като едни от тях са за отваряне на консервираните въглищни централи. 
Недопустимо 
Бившият изпълнителен директор на "Мини Марица Изток" и активен защитник на комплекса като цяло също не крие 
опасенията си за бъдещето на енергийната система от една страна, а и на региона като цяло от друга. Нещо повече, той 
окачествява Териториалните планове за справедлив преход като непрофесионални. 
"Недопустимо е Министерството на Енергетиката да публикува за обществено обсъждане един толкова непрофесионално 
изготвен документ като "Териториалните планове за справедлив преход". В него липсват технически анализи за 
потребностите от електрическа енергия през следващите 10 - 20 години, как те ще се задоволяват балансирано от гледна 
точка на електро-производствените мощности и на електропреносната мрежа. Няма техническо решение за поддържане 
на технологичните параметри на тази мрежа (като напрежение, честота, сигурност на доставките до всички 
електропотребители) и не на последно място - прогнозна цена на електроенергията, както за битовите, така и за 
индустриалните потребители. 
Липсват анализи и конкретна обосновка, кои чуждестранни фирми са готови да инвестират в изграждането на средни и 
големи производствени предприятия в засегнатите региони от този така наречен "справедлив преход" при условие, че 
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цената на електроенергия ще се изравни с европейската и заплатите на пренасочваните работещи миньори и енергетици 
трябва не само да се запазят, но и да се увеличат и изравнят с тези на европейските им колеги" пише експертът. 
Щерев прави и демографски прочит. "Тези планове за "справедлив преход" не решават националния демографски 
проблем на страната. Напротив - ускореното спиране на въгледобива и електропроизводството в минно-енергийния 
комплекс "Марица изток" ще доведе до рязък скок на безработицата в Старозагорска и другите й съседни области. Ще 
бъдат засегнати стотици, хиляди малки и средни предприятия в региона, осигуряващ понастоящем работната ръка", 
коментира той. 
"Небалансираното нарастване на производството на електроенергия от ВЕИ (слънчева и ветрова) изисква компенсиращи 
електропроизводствени мощности, които не могат да се осигурят от скъпоструващите батерии, нито от наличните ВЕЦ, 
защото и те са зависими от капризите на природата. Още по-малко може да се разчита на газови ТЕЦ, като се има предвид 
непрекъснато растящата цена на природния газ. Потребностите от него в световен мащаб ще растат непрекъснато с 
растящия брой на населението на планетата (докато у нас българите ще бъдат на изчезване) и желанието всички хора да 
живеят по-добре", смята още експертът. Друга гледна точка, върху която той набляга е загубата на земеделска земя, от 
която нуждата все повече нараства, предвид задаващата се в световен мащаб продоволствена криза. 
Само куха декларация 
Проблемът със земята, работните места и прекаленото залагане на заместването с ВЕИ не убягва и на експертите от КТ 
"Подкрепа". 
"Териториалните планове за справедлив преход не дават категорични и еднозначни отговори. Заявката, че никой няма да 
бъде изоставен при провеждането на зеления преход остава само куха декларация", смятат от синдиката. 
Сред някои от ключовите показатели, на които наблягат от "Подкрепа" е затварянето на над 12 хил. работни места само в 
Стара Загора до 2026 г. Допълнително над 15 хил. работници ще останат без работа до 2038 г. Негативните социални ефекти 
ще засегнат също членове на семействата на заетите, които са над 80 хил. души, както и непряко заетите работни места - 
над 22 хил. души. Като загуба за данъчната система от профсъюза изчисляват сумата от 877 млн. лв. на годишна база. 
Становищата от общественото обсъждане на Териториалните планове за справедлив преход вече са на масата. Сега на ход 
са институциите. Каква ще бъде позицията, която ще защитят ще се изясни съвсем скоро. От нея ще зависи не само какво 
ще е бъдещето на въгледобивните региони, но и как ще обхване и колко дълго ще продължи енергийната криза в България. 
 
√ Шоков скок от 54.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 1363.70 лв. за MWh с ден за доставка 
29 август 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 1363.70 лв. за MWh с ден за доставка 29 август 2022 г. и обем от 78 631.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 54.8 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 1449.98 лв. за MWh, при количество от 41 680.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (36 951.50 MWh) е на цена от 1277.43 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 1155.6 лв. за MWh и количество от 2986.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 1018.99 лв. за MWh (3067 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1703.53 лв. за 
MWh (при количество от 2986.6 MWh). Изключително висока е цената, отчетена за 19 и 21 часа – 1638.77 и 1630.65 лв. за 
MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 1379.78 лв. за MWh при количество от 3069.8 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 880.79 лв. (450.30 евро) за MWh за 28 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 29 август 2022 г. расте до рекордните 1363.70 лв. за MWh ( ръст с 54.8%) по данни на БНЕБ или 697.25 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 28 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 631.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 958.76 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     36,37%    2086.4 
Кондензационни ТЕЦ   44,57%    2557.12 
Топлофикационни ТЕЦ   2,64%    151.42 
Заводски ТЕЦ    1,27%    73.1 
ВЕЦ     0,65%    37.11 
Малки ВЕЦ    1,69%    96.83 
ВяЕЦ     0,82%    47.13 
ФЕЦ     11,45%    657.06 
Био ЕЦ      0,54%     30.79 
Товар на РБ         3833.67 
Интензитетът на СО2 е 379g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 

https://ibex.bg/
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√ Високи енергийни цени от 700 евро/мвтч съкрушават Европа още в първия ден на работната седмица 
Румънската OPCOM затвори при цена от 730,48 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 697,25 евро/мвтч за базова 
енергия 
Нови рекордни цени на електроенергията от около 700 евро/мвтч покосиха Европа още в първия ден на работната 
седмица. Най-скъпо ще плащат за електроенергия в Австрия, а в България и Гърция цената за базовата енергия достигна 
шоковите 697,25 евро/мвтч. Това означава, че в определени часове цената на тока в България достига зашеметяващите 
1700 лева/мвтч. 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 730,48 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 29 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 801,41 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
659,56 евро/мвтч. Най-високата цена от 871,00 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 
523,30 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 72 945,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 29 август ще бъде 697,25 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 140,81 гвтч. Максималната цена ще бъде 871,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 521,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 29 август е 731,05 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 803,67 евро/мвтч. Най-високата цена от 871,00 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч 
тя ще бъде 523,30 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 64 829,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 29 август на Словашката енергийна борса е 714,27 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 871,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 523,30 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 668,79 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 871,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 12 ч и тя ще бъде 479,78 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 29 август е 764,17 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
861,88 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 88 182,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 10 ч и тя 
ще достигне 919,64 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 3 ч и тя ще бъде 523,30 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата 
цена от цяла Европа. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 658,41 евро/мвтч на 29 август. Пиковата цена  ще бъде 668,18 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 479 341,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 871,00 евро/мвтч. В 5 ч се очаква и най-ниската цена от 516,07 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар остава с едни от най-високите цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 29 
август средната базова цена за страната е 740,09 евро/мвтч. 
 
√ Необходими бяха 50 г. на обществото за да повярва във възможността за 100 процента ВЕИ за развитие на 
икономиката и енергетиката 
Кризата с цените на петрола от 1973 г., предизвикана от политическо ембарго, предизвика сътресения в световната 
икономика. До края на ембаргото през 1974 г. световната цена на петрола се бе повишила с близо 300%. Този „първи 
петролен шок“ беше ранна демонстрация на силата на политическата несигурност по отношение на сигурността на 
горивата в един зависим от изкопаемите горива свят. 
Тази криза също така стимулира най-ранния академичен интерес към идеята за енергийна система, базирана единствено 
на възобновяеми източници. В натрапчиво далновидна статия в Science през 1975 г. датският физик Бент Сьоренсен осъди 
неуспеха на обществото да оползотвори изобилните възобновяеми ресурси на планетата в полза на гладно потребление 
на крайни изкопаеми горива. Сьоренсен очерта план, в който слънчевата и вятърната енергия могат да задоволят изцяло 
нуждите на Дания до 2050 г. – дата, която тогава, за разлика от сега, трябва да е изглеждала утешително далечна, 
коментират от RenewEconomy. 
Петдесет дълги години по-късно и много малко държави са се доближили до този свещен граал на 100% електрификация, 
въпреки че богатите на водни ресурси Парагвай, Коста Рика и Норвегия са забележителни изключения. Мечтата за 100% 
възобновяема енергия за другите изглежда далечна. 
 

https://3e-news.net/bg/a/view/36503/shokov-skok-ot-54-8-energijnata-borsa-zatvori-pri-cena-za-bazova-energija-ot-1363-70-lv-za-m-wh-s-den-za-dostavka-29-avgust-2022-g
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Отне известно време на други учени да последват Сьоренсен. Нито едно не е последвано в продължение на 20 години 
след тази публикация и само 12 през следващите 30 години, според авторите на нов доклад от университета LUT. Сега 
обаче стотици научни изследвания демонстрират пътища към 100% базирана на възобновяеми енергийни източници 
енергийна система на местно, национално и глобално ниво. 
Това, което някога беше празна мечта, най-накрая се възприема като постижима реалност и споделено очакване. Повече 
от 61 страни по света са си поставили цели за 100 процента възобновяема енергия, поне за енергийния сектор. 
Проучването LUT, публикувано в IEEE Access, прави преглед на състоянието на изследванията на 100% системи за 
възобновяема енергия. Установено е, че броят на публикуваните проучвания по темата е нараснал с 27% годишно от 2010 
г. насам, което представлява изобилие от данни, които биха могли да насочат прехода – с огромен тласък на изследванията 
от 2017 г. насам. 
Отбелязва се обаче, че междуправителствената група по изменение на климата (IPCC) отне до 2018 г. да признае 
възможността за 100% възобновяема енергия. 
Международната агенция по енергетика (IEA) е разработила глобален сценарий за декарбонизация до 2050 г., който води 
само до възобновяем дял от 67 процента, а Европейският съюз не е публикувал нито един сценарий за 100% възобновяема 
енергия. Все пак блокът вече публикува два неутрални по отношение на климата сценария през 2018 г. 
Изследването се основава на нарастващата вълна от академично мнение, че бързият преход към електрификация може 
да бъде по-лесен – и по-малко икономически турбулентен – отколкото хората си мислят. 
В проучване от юни 2022 г. изследователи от Станфордския университет, Калифорния, САЩ, направиха кратки числа за 
преход към 100% възобновяема енергия до 2050 г. в 145 държави, като установиха, че светът може да възстанови 
първоначалните си разходи за преминаването само в рамките на шест години, правейки всичко това като финансова 
възможност за връщане на средствата като намалени разходи за енергия. 
Въпреки приблизително 62 трилиона щатски долара, необходими за актуализиране на енергийните системи в тези 145 
страни, докладът установи, че преминаването към възобновяема енергия ще доведе до незабавни спестявания от 11 
трилиона щатски долара годишно. 
Според проучването слънчевата и вятърната енергия се очертават като ключови стълбове на всяка устойчива енергийна 
система, когато се комбинират с мерки за енергийна ефективност. 
„Основното заключение от по-голямата част от проучванията на 100% системи за възобновяема енергия е, че подобни 
модели могат да осигуряват цялата енергия във всички региони на света на ниска цена“, се казва в доклада. 
„Като такива, не е необходимо да разчитаме на изкопаеми горива в бъдеще. В началото на 2020-те години консенсусът 
става все по-голям, че фотоволтаична и вятърната енергия ще доминират в бъдещата енергийна система и нови 
изследвания все повече показват, че 100% възобновяеми енергийни системи са не само осъществими, но и рентабилни.” 
Авторите отбелязват, че скорошните изследвания също са се справили с големи предизвикателства пред 
електрификацията на едро, включително претоварване на мрежата, съхранение на енергия, power-to-x и hydrogen-to-x, 
както и включването на стратегии за премахване на въглеродните емисии. И те пишат, че по-голямата част от 
изследванията показват, че системите за възобновяема енергия могат да поддържат мрежата стабилна и на по-ниска цена 
от изкопаемите горива. 
Накратко: изследването е налице, действието го няма. 
Медията е попитала специалисти колко реалистична е 100% базирана на възобновяеми източници система до или преди 
2050 г. в светлината на богатството от изследвания до момента. „Възможно е да не е точно 100% възобновяема около 2050 
г. във всички страни, защото едно останало невъзобновяемо съоръжение би блокирало тази цел“, казва той. „Но много 
близка до 100% цел изглежда все по-реалистична“, коментират анализаторите. 
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Не на последно място защото възобновяемите енергийни източници стават все по-привлекателни в лицето на глобалните 
кризи: „Разходите за невъзобновяеми източници могат да бъдат силно променливи, както преживяваме в момента.“ 
 

 
 
А бързият растеж на тази област на изследване е отхвърлен от технологичния напредък и променящото се обществено 
мнение. „Повече [изследователски] екипи се присъединиха към общността през годините в резултат на коригираните цели 
на политиката, намаляващите разходи за възобновяеми енергийни източници и обществената воля за устойчиви 
решения“, смятат специалистите. 
Говорейки с Helsinki Times, съавторът на изследването Ауке Хоекстра подчерта оптимизма зад проучването. „Много млади 
хора са депресирани, защото смятат, че изменението на климата не може да бъде спряно“, каза Хоекстра. „Искаме да им 
дадем надежда, като покажем, че нашият свят може да получи всичките си енергийни нужди от възобновяеми източници 
на цена под тази на изкопаемите горива. 
„Когато за първи път предложихме това, бяхме осмивани, но този документ показва, че нашите идеи вече са научен 
мейнстрийм“ 
Авторите на доклада предупреждават, че са необходими допълнителни изследвания. Те отбелязват значителни пропуски 
в изследванията, включително относителна липса на проучвания за това как такива системи могат да бъдат интегрирани с 
усилията за улавяне на въглерод, както и липса на изследвания на 100% възобновяеми системи в „глобалния юг“. 
 
Investor.BG 
 
√ По-важното от миналата седмица 
В България продължават смените по върховете на държаните предприятия, Пауъл не отстъпи от твърдия тон за 
лихвените повишения на Джаксън Хол 
По традиция Investor.bg представя по-значимите политически и икономически събития от изминалата седмица, които 
имаха потенциала да задвижат пазарите в една или друга посока. 
България  
В България седмицата бе маркирана с поредните промени на мениджърски позиции на държавни компании. В средата на 
седмицата бе сменено ръководството на АЕЦ "Козлодуй", като с решение на Българския енергиен холдинг, чийто 
принципал е министърът на енергетиката Росен Христов, са отстранени изпълнителният директор Наско Михов и неговият 
заместник Александър Николов. До провеждането на конкурс на тяхно място са назначени Георги Кирков и Андрей 
Красночаров.  
Ново ръководство има и държавната „Автомагистрали“. Трима от петимата членове на борда на директорите на 
държавното дружество са били сменени - Людмила Василева, Димитър Пенев и Георги Попов. На тяхно място са назначени 
Иван Станчев, Ивелина Крушкова и Николай Едрев. Като изпълнителен директор се връща Иван Станчев, който заемаше 
поста по времето на служебния министър Виолета Комитова.  
Промените не подмината и спортния тотализатор, след като спортният министър Весела Лечева смени ръководството му, 
както и това на Националната спортна база (НСБ). Изпълнителен директор на тотото вече е Ангел Иванов, а Светослав 
Русинов застава начело на НСБ. 
Седмицата бе маркирана и от поредните спорове между бившите и настоящите управляващи по отношение на газовите 
доставки. В неделя експремиерът Кирил Петков заяви, че не разбира защо след като е имало слотове за октомври и 
ноември, служебното правителство е избрало да вземе само един кораб. Дни преди да предаде властта на служебното 
правителство Петков обяви оферта за доставка на седем танкера - три до края на тази година и още четири за първите 

https://www.investor.bg/a/533-stroitelstvo-i-imoti/358629-ivan-stanchev-e-noviyat-direktor-na-avtomagistrali
https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/358983-petkov-imalo-e-slotove-v-gartsiya-nedoumyavam-zashto-sluzhebnoto-pravitelstvo-vze-samo-edin-korab
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месеци на 2023 г., като уточни, че ако служебният кабинет намери по-добри оферти, може да откаже тази за танкерите. 
Малко по-късно министерството на енергетиката опроверга твърденията на бившия премиер. „Във връзка с твърденията 
на бившия премиер Кирил Петков, че е имало свободни слотове в Гърция, но служебното правителство не е използвало 
възможността, подчертаваме, че това не отговаря на истината. Ако беше така, то буди съмнение защо редовното 
правителство просто не ги е потвърдило“, се казва в съобщението до медиите на енергийното министерство. 
Темата беше коментирана и от бившия министър на енергетиката Александър Николов, който определи като странен 
отказа на служебното правителство от седемте танкера за периода на най-голяма консумация на газ в България от 
октомври до април. 
По думите на Николов в момента газът е дефицитна стока в цяла Европа заради поведението на един конкретен доставчик. 
Най-разумното нещо, което можеш да направиш, е да реализираш финансова полза за обществото и държавата си. Ако 
наистина не можеш да ги разтовариш, то имаш възможност да ги вземеш и продадеш, или да ги замениш“, каза бившият 
енергиен министър. 
Кредитирането продължава да се ускорява и през юли. Ръстът на финансирането за бизнеса вече достига 10,98%, а в 
номинално изражение само за този един месец фирмите са получили финансиране за общо 535 млн. лв. Потребителските 
кредити също засега все още запазват възходящата си тенденция, като вече 14 месеца поред нарастването на обема им е 
с двуцифрени темпове на годишна база.  
Европа, ЕС и еврозоната 
Федералната статистическа служба на Германия ревизира леко експресната си оценка за растежа на брутния вътрешен 
продукт през второто тримесечие. Вместо първоначално отчетения нулев ръст икономическото производство се е 
увеличило с 0,1 % в сравнение с предходното тримесечие. 
Досега през тази година Турция е увеличила повече от два пъти вноса си на руски петрол. По данни на доставчика на 
финансови услуги Refinitiv досега вносът е бил средно над 200 000 барела на ден. През същия период на миналата година 
количеството е било 98 000. Въпреки това вносът се осъществява на значително намалени цени. Според данните 
китайските и индийските компании също се възползват от големите отстъпки и внасят значително по-големи количества, 
отколкото преди войната. От друга страна, Великобритания не е внесла никакво гориво от Русия през юни за първи път от 
25 години насам. През миналата година Русия все още е най-големият доставчик на рафиниран петрол за Обединеното 
кралство. 
Държавите от ЕС трябва да се споразумеят за горна граница на цената на газа, внасян от Русия, за да помогнат за 
облекчаване на тежестта на растящите цени върху бизнеса и домакинствата, каза италианският премиер Марио Драги. Той 
обвини Русия, че използва доставките като оръжие срещу Украйна и нейните европейски съюзници, което Москва отрича. 
Германия и Канада сключиха споразумение за по-тясно сътрудничество в областта на доставките на водород. Това стана 
факт по време на посещение на канцлера Олаф Шолц и федералния министър на икономиката Роберт до Канада. По силата 
на споразумението Канада трябва да продължи производството на водород, особено от възобновяема електроенергия, за 
износ в Германия. От своя страна германското правителство се ангажира да подкрепи вносителите и потребителите на 
екологичен водород. Първите доставки от Канада за Германия са планирани за 2025 г. 
Ръководители на Европейската централна банка защитиха по-голямо повишение на лихвите идния месец, тъй като 
инфлацията остава висока, а обществото може да загуби доверие в способностите на банката да се бори с инфлацията. 
ЕЦБ  повиши лихвите с 50 базисни пункта до нула миналия месец и се очаква сходно или дори по-голямо повишение на 
лихвите на 8 септември, отчасти заради високата инфлацията и отчасти защото Федералният резерв в САЩ също 
предприема изключително големи стъпки в тази посока. В изказвания по време на ежегодния икономически симпозиум 
на Фед в Джаксън Хол членът на борда на директорите на ЕЦБ Изабел Шнабел, гуверньорът на Френската централна банка 
Франсоа Вилерой дьо Гало и латвийският централен банкер Мартинс Казакс защитиха силни или значителни действия в 
областта на лихвената политика. 
Северна Америка  
Президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че правителството на страната ще опрости 10 хил. долара от студентските заеми 
за много обременени с дългове студенти. Този ход може да повиши подкрепата за демократите на изборите за Конгрес 
през ноември, но също и да подхрани инфлацията, тъй като ще освободи стотици милиарди долари за нови потребителски 
разходи. „Стремително растящият кумулативен федерален дълг по студентски заеми на страната - 1.6 трлн. долара за 
повече от 45 млн. кредитополучатели - е значително бреме за средната класа на Америка“, се казва в изявлението на Белия 
дом.  
Председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл очаква, че ще е необходима рестриктивна парична политика 
"за известно време", за да се възстанови ценовата стабилност. На симпозиума на централните банки в Джаксън Хоул Пауъл 
заяви, че наличните инструменти трябва да се използват "енергично". Пауъл остави отворен въпроса колко висока ще бъде 
следващата стъпка на лихвения процент. Необичайно кратката реч, разпростираща се в само шест страници, бе описана от 
Пауъл като "кратки забележки, по-стеснен фокус и по-директно послание". Тя бе очаквана от инвеститорите цяла седмица, 
като предизвикваше сътресения на световните финансови пазари. Пауъл потвърди, че Фед ще използва "мощно 
инструментите си", за да озапти инфлацията, която е на близо 40-годишен връх, макар че през юли тя показа известно 
забавяне - от годишния размер от 9,1% през предходния месец до 8,5 на сто. 
През второто тримесечие икономиката на САЩ не се е свила толкова много, колкото бе съобщено първоначално. Според 
ревизираната оценка брутният вътрешен продукт е спаднал с 0,6% на годишна база; първоначално бе отчетен спад от 0,9%. 
Така САЩ се намират в техническа рецесия (две поредни тримесечия на отрицателен растеж). В сравнение със същия 
период на миналата година икономическото производство се е увеличило с 1,7%. 
Азия   

https://www.investor.bg/a/518-energetika/358986-ministerstvoto-na-energetikata-oproverga-kiril-petkov-za-slotovete-v-gartsiya
https://www.investor.bg/a/538-pazari/358951-paual-ne-otstapi-ot-tvardiya-ton-za-lihvenite-povisheniya
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Китайското правителство обяви, че ще отпусне допълнителни 300 млрд. юана (около 44 млрд. евро) за инфраструктурни 
проекти. Планът има за цел да подкрепи отслабващата икономика. Планира се и финансова помощ за държавните 
енергийни компании. 
Освен това Китайската централна банка отново понижи лихвените си проценти. Основният лихвен процент по 
едногодишните кредити беше намален с 5 базисни точки до 3,65%, а основният лихвен процент по петгодишните кредити 
- с 15 базисни точки до 4,30%. Това е начинът на централната банка да смекчи кризата на пазара на недвижими имоти. 
Единадесет години след ядрената катастрофа във Фукушима Япония се завръща към ядрената енергия. Министър-
председателят Фумио Кишида обяви намерението си да разработи и изгради ядрени електроцентрали от следващо 
поколение. Те могат да бъдат пуснати в експлоатация през 2030 г. Освен това затворените реактори трябва да бъдат 
включени отново към мрежата. По този начин правителството иска да изпълни ангажимента си да постигне климатична 
неутралност до 2050 г.  
Пекин и Вашингтон направиха голяма стъпка към прекратяване на спор, който заплашваше да премахне китайските 
компании, включително Alibaba, от фондовата борса в САЩ, като двете страни подписаха договор, който позволява на 
американските регулатори да проверяват счетоводните фирми в Китай и Хонконг. Регулаторите в САЩ повече от 
десетилетие изискват достъп до одиторски документи на листнати в САЩ китайски компании, но Пекин не беше склонен 
да позволи на чуждестранните органи да проверяват местните счетоводни фирми, позовавайки се на опасения за 
националната сигурност. 
 
√ Цената на украинската дерусификация 
Войната насажда омраза срещу всичко руско, но 1/4 от украинците са рускоговорящи и в страната може да възникне 
сериозен етнически конфликт 
Войната променя - и победителите, и победените са "различни, напълно променени", пише ирландският поет Уилям 
Бътлър Йейтс през 1916 година. Този коментар е по повод възстанието на ирландците срещу британската власт през април 
1916 година, което трае шест дни, но след това ирландците никога не са същите, пише в коментар европейското издание 
Politico. 
В последните шест месеца Украйна води битка, за да запази своята национална идентичност, териториален интегритет и 
суверенитет. И няма признаци, че скоро ще има край на военните действия, които доведоха до разрушени градове, 
разделени семейства и бежанци, до хиляди загубени животи и липса на поминък, посочва още Politico. 
Но вероятно най-голямата промяна ще бъде в сърцата на украинците, особено след непрекъснатите коментари от руска 
страна, че украинска нация не съществува. Това е причината в Украйна да се дистанцират с такава ожесточеност от руския 
език и култура. 
Но според Politico това може да има опасни последици в бъдеще.Защото с действията си Владимир Путин посява семената 
на сериозен етнически конфликт, който може да продължи години и който би направил трудно връщането на мира, дори 
и след края на войната. Това "токсично наследство" ще хвърли нова тежка сянка върху отношенията между руснаци и 
украинци, започнали да се влошават още през 30-те години, след геноцида на Голодомор на Йосиф Сталин. И особено 
предвид факта, че около 1/4 от украинците се определят като рускоговорящи. 
Дерусификацията дава оръжие в ръцете на Кремъл, разпалвайки антиукраински настроения сред руснаците, както и сред 
рускоезичното население в страната. Киев заявява, че ще си върне Крим с всякакви средства, но как ще се отнесе към 
населението, което е 65% етнически руско? 
Всъщност дерусификацията започна още преди февруари 2022 година, съпроводена с мерките за декомунизация. От 2015 
година с решение на Върховната Рада бяха преименувани градове, села и улици, които са свързани с комунистическото 
наследство на страната. Премахнати са и социалистически паметници. От 2016 година информация в украински институции 
се дава само на украински и английски, но не и на руски език, а закон, влязал в сила от 2022 година, задължава всички 
медии да имат сайт на украински език или и версия на украински, която да бъде със същото съдържание, обем и шрифт.   
Но всичко това следва действията на Москва от 2014 година, а войната от февруари само ускори този процес. 
През март 2014 година в своята реч, с която обяви анексирането на Крим, руският президент Владимир Путин заяви, 
че руснаците и украинците са един народ, Киев е "майката на всички руски градове", и те не могат да живеят един без 
друг. Но осем години по-късно той демонстрира точно обратното - направи трудно двата народа да живеят заедно. 
За нация, която не съществува, украинците доста добре се отбраняват и започнаха да нанасят удари дълбоко в руския тил 
- например в Крим, засягайки складове и различни военни обекти на руската армия, с което бяха прекъснати линии на 
доставки. Това затрудни напредването на руснаците в Украйна, признато дори и от руските власти. На част от попаденията 
бяха свидетели руските туристи, което накара Москва да измисли абсурдни обяснения - като например, че са причинени 
от "нарушения на пожарната безопасност". 
Военната офанзива от 24 февруари  може да сформира нова украинска идентичност. За подобно нещо говори и 
украинският президент Володимир Зеленски в своето приветствие по повод Деня на независимостта на 24 август. В 
него той изтъкна, че украинският народ се е преродил и най-накрая е показал истинското си лице - на "нация, която не 
плаче, не крещи, не се плаши. Не бяга и не се предава. И не забравя". 
Опасенията са, че тази нова украинска идентичност може да се превърне в по-малко приобщаваща и все повече мразеща 
всичко руско. Но могат ли украинците да бъдат винени, коментира още Politico. До момента страната страда от руските 
ракетни удари, които поразяват и домове, и гражданска инфраструктура. Руските военни тероризират местното население, 
отхвърляйки и омаловажавайки украинската идентичност. 

https://www.investor.bg/a/527-svyat/358962-vashington-i-pekin-se-dogovoriha-za-schetovodstvoto-na-listnatite-v-sasht-kitayski-firmi
https://www.investor.bg/a/516-politika/358754-volodimir-zelenski-ukrayna-promeni-i-obedini-sveta
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Отричането на всичко руско може и да има ефект в момента, но преди да спечели войната, Зеленски трябва да се опита да 
спечели мира в държавата - украинците и руснаците трябва да  си простят, за да могат да живеят отново заедно в една 
държава , заключава още Politico. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Трябва да се върне системата на еднаквите ставки при ДДС 
Проф. д-р Даниела Бобева, финансист и икономист, бивш вицепремиер, преподавател във ВУЗФ, в "Светът е бизнес" 
В България тази година няма да има рецесия. Вече свърши хубавото време с ниските лихви на международните пазари за 
държавен публичен дълг. Това каза проф. д-р Даниела Бобева, финансист и икономист, бивш вицепремиер, преподавател 
във ВУЗФ, в предаването "Светът е бизнес" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Ивайло Лаков. 
"Вече всеки, който тръгва в тази посока, трябва да си дава сметка, че много по-трудно ще се обслужват по-скъпите 
дългове, нищо, че ние за сега нямаме много висок публичен дълг". 
Освен това трябва да се върне системата на еднаквите ставки при ДДС, каза Бобева. "Никакъв ефект нямаше, а хората 
очакваха да падат цени, очакваше се изсветляване на бизнеса. Нищо от това не се случи".  
"Ние имаме нужда, особено когато икономиките ни ще бъдат в много трудна ситуация по отношение на енергетика 
и други фактори, нуждаем се от ясна и опростена данъчна система и по-стриктен контрол за събиране на 
данъците".  
Неизбежен е дебатът за данъците, ако не престанем с щедрите и нефокусирани политики за стимулиране, компенсиране 
и т.н., заяви бе проф. Бобева. По думите ѝ погрешно се третират послания на Международния валутен фонд и на 
Европейската комисия, че се казва: "Да, харчете". Тя подчерта, че посланието е "да се фокусира върху тези, които най-
много имат нужда, тоест да не се раздава на всички, а да има фокусирана политика за подпомагане на тези, които най-
много са пострадали. На тях да се предоставят необходимите ресурси". 
"Разбира се, че фокусът трябва да бъде бизнесът. Ние имаме достатъчно спестявания. Достатъчно компенсации бяха 
натрупани и в пенсии, и в други социални плащания, но ние вече сме на прага да не можем да си го позволим.  Така че е 
време за сериозна фискална политика".  
В България тази година няма да има рецесия, категорична бе Бобева. "Ще бъдем една от страните, в която няма да има 
рецесия. Що се отнася до следващата година нещата са много неясни. На фона на Германия, която вероятно ще влезе в 
рецесия, а дори и за Нидерландия се говори и след като ние сме много зависими, поръчките в България за текстил и 
изобщо за индустриите намаляват. По-скоро следващата година ще е критична дали ще влезем в рецесия". 
"Но през тази године ние имаме и позитивни тенденции. Стига сме гледали само негативно", призова Бобева. "Имаме една 
добра реколта. Имаме отворен пазар, защото нашите конкуренти не изнасят. Имаме един изключително 
дълъг туристически сезон. Имаме сектори, които са важни за икономиката, които работят като двигател". 
"Освен това, ако погледнем енергетиката като цяло, имаме за първите осем месеца 15% увеличение на 
производството на енергия. При положение, че икономиката расте с два и нещо процента, износът расте, което е 
уникален растеж, а енергетиката е важна като генератор на добри приходи".   
В политическа нестабилност икономиката посивява. Един от позитивните ефекти от приемането на еврото ще бъде именно 
изсветляването на икономиката. Тези пари, които се въртят, които са извън формалния сектор, трябва да бъдат обменени 
в евро, каза гостът.  
Относно срещата на централните банкери в Уайоминг събеседничката каза, че всички проблеми с инфлацията, с която се 
сблъскваме в момента до голяма степен се дължат на погрешни политики на централните банки. Сега пред тях нещата са 
много сложни, защото те едва ли могат да постигнат целевата инфлация.  
Те разшириха прекалено много мандата си и се опитаха да заместят другите два основни стълба на икономическата 
политика като фискалния (те започнаха буквално да раздават пари) и другият е структурната политика, подчерта експертът. 
"Виждам, че централните банки все повече навлизат в територията на т.нар. Зелен преход. Те се превръщат в един от 
инструментите му. Това прекомерно разширяване на мандатите на централните банки прави все по-безсмислена тяхната 
цел за инфлацията. Тяхната цел за постигане на ниска инфлация става все по-труднопостижима". 
"Забавиха се с решението за повишаване на лихвите и сега, ако прекалено агресивно започнат да повишават 
лихвите, ще загубят растежа".  
Не е обичайна практика да се събират толкова много банкери, за да решават съдбините на света, съгласи се Бобева.  "За 
разлика от политическата сцена, при централните банкери има един постоянен диалог, който не е обременен от някакви 
геополитически аргументации, но това е извънредно, защото и ситуацията е специфична".  
Фед започна да действа много по-рано и много по-мъдро, отколкото ЕЦБ и това дава своите резултати - имаме забавяне 
на инфлацията в САЩ. ЕЦБ продължи много дълго с мантрата за "временната" инфлация, което им направи лоша шега, 
каза финансистът. "Дори и да нямаше война ние пак щяхме да имаме много сериозни проблеми с инфлацията. Разбира се, 
че войната направи много по-голям инфлационния скок, но ние имахме сериозни проблеми с централните банки и преди 
войната и не трябва да отминаваме с лека ръка този проблем".  
"За съжаление имаме икономики, включително и в еврозоната, които вече са в стагфлация, например Балтийските 
държави. Това, че те не се справят с кризите, отдаваме и на войната. Но това храни скептицизма по отношение на 
приемането на еврото, след като еврозоната не се справя и държави, които са били сочени за пример, като Естония, 
не се справят добре".  
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Централните банки не трябва да бързат с големи скокове в покачването на лихвите. Престоят много тежки времена за 
уязвимите държави, като Италия. "Тук е изкуството и за това е хубаво, че ще си говорят централните банкери - да намериш 
точният обхват на увеличаването на лихвите, за да не убият растежа". 
Ако се извади факторът "война" бъде изваден от уравнението, тогава много по-агресивно щяха да качват лихвите, за да се 
преборят с инфлацията, коментира проф. Бобева. "Но сега инфлацията става все повече енергийна, свързана с газа и 
другите проблеми. Сега е малко по-структурна".  
По какъв начин решенията на ЕЦБ влияе на българската икономика? Каква е ролята на референтните лихви на 
българските банки? Отваря ли се ножицата между бедни и богати през погледа на банковите депозити? 
Вижте целия коментар във видеото. 
 
√ ЕС е на път да прекрати споразумението за издаването на визи на руски граждани 
Плановете за прекратяването на споразумението от 2007 г. ще направят кандидатстването за шенгенска виза по-
трудно и по-скъпо за руските граждани 
Външните министри на ЕС са готови да прекратят споразумението на блока с Москва за улесняване на процеса за 
кандидатстване за визи в опит да се намалят броя на издадените документи след като някои държави от Източна Европа 
заплашиха да затворят границите си за руските туристи, пише Financial Times. 
Някои страни призоваха за колективни действия с цел намаляване на броя на руснаците, които пътуват в ЕС с туристически 
визи. Това е поредното предизвикателство за блока в опитите му да накаже Москва за инвазията в Украйна, като в същото 
време да поддържа единството сред страните членки. 
Някои страни, включително Чехия и Полша, спряха да издават туристически визи за руски граждани веднага след началото 
на инвазията в Украйна на 24 февруари. Оттогава те настояват Брюксел да въведе тотална забрана, което е и желанието на 
президента на Украйна Зеленски. 
Но други държави продължиха да предоставят необходимите документи, позволявайки на руснаци с валидни визи да 
пътуват навсякъде в Шенген. 
Като първа стъпка министрите предлагат да се направи декларация за политическа подкрепа спрямо предложението на 
следващата среща на върха в Прага, която започва във вторник. 
„Не е редно руските туристи да продължават да обикалят нашите градове и плажове“, каза висш служител на ЕС, който 
участва в преговорите. „Трябва да дадем знак на руското население, че тази война не е приемлива“. 
Част от споразумението от 2007 г., което се отнася за свободното движение на официални лица и бизнесмени беше 
отменено още през февруари. Пълното прекратяване на споразумението би означавало, че руските граждани ще трябва 
да представят повече документи, което ще бъде по-скъпо и ще отнеме повече време. 
„Ние се намираме в извънредна ситуация, което изисква да се вземат твърди решения. Ние искаме да направим нещо 
повече от това да прекратим улесняването на процеса за кандидатстване за визи“, заяви висшият служител на ЕС, 
добавяйки че към решението могат да бъдат добавени още щрихи до края на годината. 
Въпреки това засега няма консенсус относно допълнителните мерки, които Брюксел би могъл да въведе с цел намаляване 
на броя на визите за ЕС, издадени на руски граждани или цялостното прекратяване на издаването им, като има 
предложение такива мерки да се вземат и спрямо граждани на Беларус. 
Някои страни като Германия призовават за умереност и са против пълна забрана. Жозеп Борел, най-висшият дипломат на 
ЕС, който ще бъде председател на срещата в Прага, също заяви, че е против забрана на всички визи за руснаци, казвайки, 
че съюзът трябва да действа по-избирателно. 
Финландия, Полша и балтийските държави, които споделят граници с Русия, заявиха, че са готови да спрат изцяло руски 
граждани с туристически визи от влизане в страните им, цитирайки изключенията в споразумението, които се отнасят до 
националната сигурност. 
Тъй като самолетните линии между Русия и ЕС са спрени, много туристи използват тези държави като транзит към други 
дестинации в съюза. Кая Калас, министър-председателят на Естония, заяви че 30% от руснаците, които пътуват за ЕС, 
минават през балтийската държава. 
„Надявам се, че скоро ще се намери общоевропейско решение за това как да бъдат ограничени потоците от руски туристи 
към Европа“, каза външният министър на Литва Габриелус Ландсбергис, който смята че споразумение между 27-те 
държави членки би било „най-устойчиво и правдиво“. 
Но той добави, че „ако не се намери общо решение, не изключвам възможността да се постигне регионално споразумение 
между държавите, които са най-засегнати от огромните потоци от руски туристи, които се възползват от европейското 
гостоприемство“. 
Държавите, които поддържат идеята за пълна забрана на посещенията от руски граждани, заявиха, че не желаят пълно 
затваряне на границите и че трябва да има изключения по хуманитарни причини, като например при бежанци и за 
опоненти на Путин. 
 
√ САЩ и Китай постигнаха предварителна сделка в спора за одити на компании 
Американските регулатори повече от десетилетие изискват достъп до одиторски документи на листнати в САЩ 
китайски компании 
Пекин и Вашингтон предприеха голяма стъпка в петък към прекратяване на спор, който заплашваше да изтласка китайските 
компании, включително Alibaba, от фондовите борси в САЩ, като подписаха пакт, който позволява на американските 
регулатори да проверяват счетоводните фирми в Китай и Хонконг. 

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/109914-tryabva-da-se-varne-sistemata-na-ednakvite-stavki-pri-dds
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Американските регулатори повече от десетилетие изискват достъп до одиторски документи на листнати в САЩ китайски 
компании, но Пекин не е склонен да позволи на чуждестранните регулатори да проверяват неговите счетоводни фирми, 
позовавайки се на опасения за националната сигурност. 
Сделката бележи частично размразяване на отношенията между САЩ и Китай на фона на напрежението около Тайван и 
ще дойде като облекчение за стотици китайски компании, инвеститори и борси в САЩ, давайки на Китай шанса да запази 
достъпа до най-големите капиталови пазари в света, ако работи на практика, коментира "Ройтерс". 
Ако не, около 200 китайски компании може да бъдат забранени от борсите в САЩ, каза председателят на Комисията по 
ценни книжа и борси на САЩ (SEC) Гари Генслър. По-рано агенцията идентифицира Alibaba Group, JD.Com Inc и NIO INC 
сред изложените на риск. 
Обявявайки сделката, официалните лица на САЩ предупредиха, че това е само първа стъпка и че тяхната гледна точка 
относно съответствието на агенциите в Китай ще се определи от това дали те са в състояние да провеждат инспекциите си 
безпрепятствено, както обещава сделката. 
"Това споразумение ще има смисъл само ако PCAOB действително може да инспектира и разследва изцяло одиторски 
фирми в Китай", каза Генслер. 
Все пак Съветът за надзор на счетоводството на публичните компании (PCAOB), който наблюдава одитите на регистрирани 
в САЩ компании, заяви, че това е най-подробното споразумение, което регулаторът някога е постигал с Китай. 
Китайската комисия за регулиране на ценните книжа (CSRC) заяви, че споразумението е важна стъпка към справяне с 
проблема с одита и е от полза за инвеститорите, компаниите и двете страни. 
По принцип сделката изглежда дава на PCAOB това, което отдавна изисква, а именно пълен достъп до работните 
документи на китайския одит без редакции, правото да взема показания от персонала на одиторската компания в Китай и 
по собствено усмотрение да избира кои компании да инспектира. 
 

 
 
Американски служители казаха, че са уведомили избраните компании в петък сутринта и очакват да кацнат в Хонконг, 
където ще се проведат проверките, до средата на септември. 
Регулаторни нужди 
Дългогодишният спор достигна връхната си точка през 2020 г., когато Съединените щати приеха Закона за отчетността на 
чуждестранните компании, който принуди SEC да предприеме по-строги действия спрямо регистрираните в САЩ китайски 
компании. SEC финализира правилата за прилагане на закона през декември. 
„Трябва да държим Китай на същите стандарти като всяка друга компания и всяка друга страна, която се листва на 
американските борси“, каза в изявление в петък американският сенатор републиканец Джон Кенеди, ключов архитект на 
закона от 2020 г. 
Правилата на САЩ предвиждат, че ако се установи, че Китай не ги спазва, неговите компании може да бъдат забранени от 
борсите в САЩ до началото на 2024 г., но този краен срок може да бъде изместен. Генслер каза, че китайските компании 
все още са изправени пред делистване, ако инспекциите бъдат възпрепятствани. 
PCAOB и SEC очакват да вземат решение относно съответствието на Китай до края на годината, казаха служители. 
„Това се разглежда като положителна първа стъпка. Въпреки това, нещата все още не са напълно очертани“, каза Самуел 
Сю, пазарен специалист в CGS-CIMB. 
Цените на акциите на големите китайски компании, регистрирани в Съединените щати, се повишиха в предпазарната 
търговия, като Alibaba нарасна с 2,6%, Pinduoduo спечели почти 6%, а Baidu Inc нарасна с 3,3%, преди да се поддаде на 
широките разпродажби на "Уолстрийт" поради опасения за повишаване на лихвените проценти на Федералния резерв. 
В момента базираните в Китай емитенти в САЩ имат комбинирана пазарна капитализация между 1 трилион до 2 трилиона 
долара, каза SEC. 
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„Това споразумение е важно развитие за глобалната икономика и нашите капиталови пазари в САЩ, които остават водещи 
до голяма степен поради способността си да балансират защитата на инвеститорите и достъпа до водещите световни 
компании“, каза Лин Мартин, президент на Нюйоркската фондова борса в декларация. 
Nasdaq, другата голяма борса в САЩ, отказа коментар. 
Предизвикателства 
Служители на PCAOB казаха, че инспекциите ще се провеждат в Хонконг поради строгите ограничения, свързани с COVID в 
Китай, с опция за преместване в континенталната част в бъдеще. 
"Ройтерс" съобщи по-рано, че Пекин е казал на някои регистрирани в САЩ китайски фирми и техните одитори да подготвят 
прехвърлянето на одитни документи и персонал в Хонконг. 
Кай Джан, старши съветник в китайската адвокатска кантора Yuanda, каза, че споразумението показва, че „и двете страни 
имат силна воля да разрешат“ спора, въпреки че все още има предизвикателства. 
„Сътрудничеството не е прекъснато напълно въпреки китайско-американското съперничество“, каза Джан, който е 
специалист в области, включително капиталови пазари и спазване на санкциите на САЩ. 
„При изпълнението и двете страни биха могли лесно да се сблъскат с някои технически подробности, така че несигурността 
остава.“ 
 
Мениджър 
 
√ От Брюксел обещаха подкрепа при преговорите с доставчици на газ 
Европейската комисия ще подкрепи България в преговорите с доставчици на природен газ. Това е заявил генералният 
директор на дирекция „Енергетика“ в Европейската комисия Дите Юл Йоргенсен по време на видеоконферентен разговор 
с вицепремиера по икономическите политики Христо Алексиев и министъра на енергетиката Росен Христов, съобщи 
пресслужбата на Министерски съвет. 
Представителите на Брюксел са изразили съгласие за необходимостта от продължаване на засиленото регионално 
сътрудничество в контекста на Регионалната работна група за Югоизточна Европа в рамките на Енергийната платформа на 
ЕС с цел осигуряване диверсификация на доставките на енергоносители посредством тръбопроводи и терминали за 
втечнен природен газ (LNG). Това се отнася и до терминалите за втечнен природен газ, преминаващи през Гърция и Турция. 
От Брюксел са обещали подкрепа при съвместни действия с международни партньори за подпомагане диверсификацията 
на доставките за България. 
Вицепремиерът по икономическите политики Христо Алексиев е запознал европейските си колеги с резултатите от 
проведената среща на представители на правителството с работодателските организации, синдикатите и Националното 
сдружение на общините. По време на срещата от българска страна са били посочени нива от около 130 евро на мегават/час 
като пределно поносима цена за бизнеса и домакинствата, за да не се допусне неконкурентоспособност на индустрията, 
потребяваща природен газ спрямо тази, която е само на електрическа енергия. 
Засегната е била и темата за изпълнението на съществуващия договор на България с „Газпром Експорт“, в контекста на 
наложения от ЕС санкционен режим. Представителите на ЕК са били запознати с подхода на служебното правителство за 
осигуряване на доставки на природен газ в краткосрочен и дългосрочен план. Вицепремиерът Христо Алексиев е заявил 
ясно, че служебното правителство не възнамерява да води разговори за сключване на нов договор с "Газпром", а 
единствено за получаване на количества по съществуващия договор, защото "само редовен кабинет и парламент могат да 
вземат решение за поемане на такъв ангажимент". 
Според съобщението на пресцентъра на МС представените пред Брюксел намерения по дългосрочния план 
включват обявяване на международен търг за дългосрочни доставки на втечнен природен газ. Предвижда се служебното 
правителство да стартира процедурата, като решението за сключването на такъв договор ще бъде взето от редовен 
кабинет. България е потвърдила и интереса си да участва в механизми за съвместно закупуване на енергоносители, които 
могат да бъдат създадени в рамките на Енергийната платформа на ЕС. 
Христо Алексиев е информирал представителите на ЕК и за вече предприетите действия от страна на Кризисния щаб към 
българското правителство за преодоляване на потенциална енергийна криза – завършване на интерконекторната връзка 
между България и Гърция и нейното въвеждане в експлоатация до 1 октомври 2022 г., стабилизиране на финансовото 
състояние и осигуряване на ликвидност на „Булгаргаз“ и търсене на икономически, а не компенсаторни механизми за 
постигане на добра цена на природния газ за бизнеса и домакинствата. 
По-рано в събота стана ясно, че президентът Румен Радев свиква в понеделник среща за търсене на решения за 
увеличаване на вноса на газ от Гърция. 
 
√ Първа процедура по Плана за възстановяване е отворена за кандидатстване 
До 21 септември компаниите могат да кандидатстват по първата отворена за България процедура от Плана за 
възстановяване и устойчивост „Технологична модернизация“. Тя е в размер на 260 млн. лв., а подаването на документите 
е изцяло онлайн през системата ИСУН. Това заяви по време на мобилната си приемна в Перник в събота служебният 
министър на иновациите и растежа Александър Пулев, съобщи пресцентърът на ведомството. 
Процедурата е насочена към микро, малки и средни фирми. “Тя е предимно за производствените фирми – за лекарства, 
компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др. Допустими са компании с архитектурна, инженерна или 
научно-изследователска и развойна дейност и още други. Планът работи и дава глътка въздух на бизнеса в условията на 
кризи”, обясни още Пулев. 
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Той допълни, че спрямо големината и нуждите фирмите могат да получат между 180 000 лв. и 700 000 лв. безвъзмездно 
финансиране за ново оборудване, техника, машини и софтуер. 
В област Перник броят предприятия (микро, малки и средни) е над 5400 с близо 20 000 заети лица. От тях микро 
предприятията с до 9 работници са над 5000, където по думите на областния управител на Перник Веселинов - работят 
около 17 000 души от региона. 
Процедурата е насочена към четири от икономическите сектори на страната – C (Преработваща промишленост), Е 
(Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване), J (Създаване и разпространение 
на информация и творчески продукти; Далекосъобщения) и M (Професионални дейности и научни изследвания), обясни 
Илияна Илиева, която оглавява дирекцията за европейско финансиране към министерството на иновациите. Тя допълни, 
че през септември предстои стартиране и на грантова схема в размер на 30,6 млн. лв. за бизнеса за ИКТ решения и 
киберсигурност. 
По думите на Илиева регионът на Перник може да се възползва от програмите за ВЕИ, иновации, околна среда, регионално 
развитие и конкурентоспособност, които ще предоставят около 7 млрд. лева за следващия програмен период - само част 
от общите евросредства за България до 2027 г. 
Подробна информация за възможностите за онлайн кандидатстване по програмата за "Технологична модернизация" 
има на  сайта на Министерството на иновациите и растежа. 
 
√ Даниела Добрева ще представлява България в няколко международни институции 
Заместник министърът на финансите Даниела Добрева ще представлява България в няколко международни институции, 
реши днес Служебното правителство. 
Първата е Черноморската банка за търговия и развитие, в която Добрева става управител за страната. Тя е определена още 
и за заместник-управител на България в Международния валутен фонд, за управител за България в Международната 
инвестиционна банка и за ръководител на българската делегация в Съвета на Международната банка за икономическо 
сътрудничество, както и за член на нейния съвет, съобщиха от пресслужбата на кабинета. 
Финансовият министър Росица Велкова е излъчена за управител за България в Международната асоциация за развитие на 
Световната банка. Страната ни стана 174-ият член на Асоциацията в края на миналата година. 
 
√ Средната заплата се е увеличила с 13,4% за година 
Средната заплата в България се е повишила с 13,4% на годишна база и е достигнала 1730 лв. през второто тримесечие на 
2022 г. Това показват данните на Националния статистически институт, цитирани в информационния бюлетин на 
Министерството на труда и социалната политика в областта на жизненото равнище и доходите за периода април-юни 2022 
г. 
Най-високи са средните заплати в икономическите дейности: "Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти, далекосъобщения" - 4216 лева, "Финансови и застрахователни дейности“ - 2739 лева;  "Добивна промишленост" 
- 2544 лева. В сравнение с миналата година трудовите възнаграждения имат най-голям ръст в София  – 16,5% и Габрово – 
15%, а най-малък в Кърджали – 2,5%. 
Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1058 лева; "Други 
дейности" - 1185 лева; "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 1262 лева. 
Статистиката показва, че наетите по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. се увеличават с 34 400 
души и достигат 2,31 млн. 
Към края на юни броят на безработните е 152 200. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. той се понижава с 30 700 
или с 16,8%. 
 
√ МВФ призова централните банки да воюват с инфлацията с цената на всичко 
Овладяването на инфлацията трябва да бъде приоритет за икономиките през следващите пет години. Това препоръча Гита 
Гопинат, първи заместник-управител на МВФ по време на участието си в годишната среща на централните банкери в 
Джаксън Хол, САЩ. 
Повече от три десетилетия инфлацията беше в низходяща тенденция, но през последната година се е повишила в почти 
всички страни, отчете тя. Причините за този обрат, според нея са негативните ефекти от глобалната пандемия и войната в 
Украйна. Представителят на МВФ подчерта, че един от ключовите рискове е фактът, че „текущото високо ниво на инфлация 
води до отслабване на инфлационните очаквания“. В същото време инфлацията вече се доближава до двуцифрени нива в 
САЩ и много развити икономики, отбеляза Гита Гопинат. 
Тя призова централните банки да „действат решително, за да гарантират стабилизиране на инфлационните очаквания“. 
Според нея това ще осигури устойчив икономически растеж в бъдеще. „Централните банки трябва да продължат избрания 
курс и да следват строги политики, докато инфлацията запазва високи нива. И ако инфлацията се окаже изненадващо 
стабилна, те трябва да подчертаят решимостта си да затегнат по-агресивно мерките, дори ако това означава рязко 
„охлаждане“ на икономиката и нарастваща безработица“, каза тя. 
Проучвания на Bloomberg, оповестени наскоро показват, че рискът от рецесия в еврозоната се е повишил до най-високото 
си ниво от ноември 2020 г. В същото време шефът на Бундесбанк не изключи страната да изпадне в рецесия през идващата 
зима. Американската асоциация по бизнес икономика допусна рецесия с продължителност две години. А МВФ излезе с 
прогноза, че вероятността от рецесия в страните от Г-7 е почти 15%. 
 
 

https://www.mig.government.bg/bg/news/ministar-pulev-seriozen-finansov-resurs-ot-nad-735-mln-lv-e-glatka-vazduh-za-balgarskiya-biznes-4323.html
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√ Украйна прекрати споразумението с Русия в областта на ядрената енергетика 
Киев прекрати споразумението между правителствата на Украйна и Русия за научно-техническо и икономическо 
сътрудничество в областта на ядрената енергетика. Това съобщи представителят на правителството на Украйна във 
Върховната Рада Тарас Мелничук съобщи в канала Telegram,  
„Споразумението между правителството на Украйна и правителството на Руската федерация за научно-техническо и 
икономическо сътрудничество в областта на ядрената енергетика, сключено на 14 януари 1993 г. в Москва, е прекратено“, 
пише той. 
По-рано правителството на Украйна прекрати споразумение с кабинета на министрите на Руската федерация относно 
мерките за осигуряване на паралелна работа на енергийните системи на двете страни. 
Русия пък спря действието на споразумението с Украйна за избягване на двойното данъчно облагане, което преди това 
беше денонсирано от украинска страна. Министерството на финансите на Украйна обяви края на преференциалните 
условия за руските жители, които работят в Украйна: те ще бъдат подложени на обща данъчна ставка от 15%. 
 
√ Двете контрастиращи икономически реалности в Русия 
Рекордната заетост в Русия е сигнал за изненадващо плавно отделяне от Запада. Бързата замяна на McDonald's и Starbucks 
показа, че бизнесът върви както обикновено. И все пак натискът върху икономическата машина на страната нараства, 
пише Ройтерс. 
Шест месеца след началото на конфликта в Украйна, стратегиите и проблемите на най-големия автомобилен производител 
в Русия дават добра представа за контрастиращите съдби в една страна, която се стреми да устои на това, което 
президентът Владимир Путин нарича икономически „блицкриг“ от Запада. 
„Автоваз“ поднови производство на автомобили от своята марка „Лада“ това лято, след като то беше спряно през март 
заради западните санкции, недостига на доставки и загубата на френския му партньор Renault. Официално компанията не 
е уволнила нито един от своите 42 000 работници. Въпреки това компанията усеща натиска и свива продукцията. 
По-голямата част от 3200-те работници във фабриката в индустриалния град Ижевск, където производството на 
автомобили не е възобновено, са в отпуск от март, като компанията плаща две трети от заплатите им, въпреки че на някои 
служители е дадена временна работа из фабрика на намалено работно време. 
Този месец автомобилният производител предложи на всички работници в Ижевск еднократни плащания, за да напуснат, 
тъй като компанията иска дасъсредоточи повече производство в основния си завод в Толиати, който е на 600 км 
разстояние. 
„Това е избор между лошо и ужасно“, каза Александър Князев, имайки предвид дилемата дали да вземе обезщетение от 
200 000 рубли (3400 долара) или да остане на работата си в цеха за щамповани части на каросерията в Ижевск. 
Миналата седмица той е решил да напусне фабриката, която му е плащала над 45 000 рубли на месец. „Вече нямат нужда 
от толкова много техници. 
Попитан колко работници са избрали да приемат офертата, „Автоваз“ каза на Ройтерс, че ще разкрие окончателния брой 
след този месец, добавяйки, че работниците с намалено работно време ще се върнат към петдневна работна седмица в 
завода от 29 август. 
Компанията не даде подробности за плановете си за Ижевск, въпреки че каза по-рано този месец каза, че остава 
ангажирана със завода, който според нея ще бъде преоборудван, за да произвежда първата руска електрическа кола, Lada 
e-Largus, и ще запази обслужващите и поддържащи функции. 
„В настоящата ситуация на санкционен натиск и нарастващ брой променливи ние предприемаме всеобхватни мерки за 
поддържане на заетостта“, каза тогава президентът на „Автоваз“ Максим Соколов. 
Рубен Ениколопов, професор по икономика в Новото икономическо училище в Москва, каза, че проблемите в 
автомобилния сектор са прикрити от „скрита безработици“, при която работниците не са съкратени, а вместо това са 
пуснати в отпуск за неопределено време. 
Той каза, че очаква безработицата да се повиши към края на годината, когато според него ще стане ясно, че е малко 
вероятно санкциите да бъдат премахнати в близко бъдеще. 
„В Русия икономическите кризи не водят до масова безработица поради спецификата на руския пазар на труда като 
практиката за пускане в отпуск“, каза Ениколопов. 
Руското министерство на икономиката е отказало коментар за материала на Ройтерс. Този месец министърът на 
икономиката Максим Решетников отхвърли всякакви твърдения за драматичен ръст на безработицата, която според 
официални данни е на рекордно ниско ниво от 3,9% през юни. 
„Мисля, че през есента ще се отдалечим от тези рекордно ниски резултати, но нека не драматизираме, ситуацията е под 
контрол“, каза той на конференция в Екатеринбург. 
В друг знак за оптимизъм, на фона на високите цени на петрола и популярните политики за смекчаване на въздействието 
на инфлацията, последните правителствени прогнози показват, че дълбочината на икономическото свиване на Русия ще 
бъде по-малко сериозна, отколкото се очакваше по-рано. 
Символ на успеха 
Автомобилната индустрия не е единствената, която понася щети от раздялата със Запада. 
Общо 236 хил. руски работници са били или в отпуск, или в намалено работно време към края на юли, казва вицепремиера 
Татяна Голикова. Те не са част от официално регистрираните 3 млн. безработни в Русия. 
Около половината от всички ръководители на полети, или 14 хил. души, са били пуснати в отпуск или назначени на непълен 
работен ден. Няколко чуждестранни компании, напускащи Русия, от шведския мебелен гигант Ikea до испанската модна 
верига Zara, също пуснаха персонала си в отпуск. 

https://www.reuters.com/business/isolated-russia-tale-two-economies-2022-08-25/
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И все пак автомобилният сектор е пострадал в по-голяма степен от повечето, като производството на леки автомобили е 
спаднало с 62% през първата половина на годината спрямо същия период на 2021 г., сочат данни на държавната 
статистическа агенция. 
Редица водещи автомобилостроители, сред които Volkswagen, Nissan, Hyundai Stellantis, Mitusubshi и Volvo, спряха 
дейността си в Русия и пуснаха работници в отпуск на фиксираната от закона две трети заплата, след като Москва започна 
военната си кампания в Украйна на 24 февруари. 
Това напускане на чуждестранните компании остави повече от 14 хил. руски работници от автомобилния сектор  в отпуск, 
според преглед на индустрията, извършен от Ройтерс. 
Бъдещето на много от тези работници изглежда несигурно, тъй като конфликтът продължава - рязък обрат за индустрия, 
която е символ на руския успех от десетилетия, привличайки чуждестранни играчи и превръщайки се в един от най-
големите работодатели в страната. 
Проблемите в автомобилния сектор може да имат широкообхватни икономически последици. В индустрията са заети 
около 400 хил. души през 2020 г., като около 10 пъти повече работници зависят косвено от сектора, сочат правителствени 
данни. 
Работа в „Калашников“ 
„Автоваз“ опитва да се адаптира, след като санкциите откъснаха Русия от много глобални снабдителни вериги и износни 
пазара, стартирайки серия от опростени модели с по-малко части от чужбина, които са трудни за доставяне. 
През юни компанията започна производството на нова, опростена Lada Granta, която се предлага без функции като 
дистанционно управление без ключ или климатик, които разчитат на вносни компоненти. 
Въпреки това обемът на продажбите е намалял с 63% през първите седем месеца на годината до 85 000 автомобила, като 
производството на моделите Lada Vesta, Lada X-Ray и Lada Largus е спряно напълно, според данни на „Автоваз“. 
На някои места, като например Ижевск, други сектори може да спечелят от тази ситуация. 
Княжев, който е напуснал завода на „Автоваз“ в Ижевск, се надява да получи работа във фабриката на оръжейника 
компания „Калашников“ в града, който столицата на региона Удмуртия и се намира на около 1300 км източно от Москва. 
Той обаче очаква по-ниско заплащане, отколкото е получава в автомобилния производител. 
Повече от 100 бивши служители на „Автоваз“ вече са били наети от „Калашников“, според Татяна Чуракова, вицепремиер 
на Удмуртия. 
„Правим всичко възможно всички служители, които може да напуснат завода за автомобили, да се преместят в други наши 
заводи“, каза Чуракова пред Ройтерс. 
„Никой не знае нищо“ 
Въпреки всички тези усилия, половин година след началото на „специалната военна операция“ на Русия, много хора в този 
индустриален град са се отдали на размисли за несигурното икономическо бъдеще. 
58-годишният Сергей, мениджър в завода на „Автоваз“ в Ижевск разказва, че той самият е решил да не се възползва от 
офертата за обезщетение. 
"Те не гонят никого, който иска да остане - остава. Много искат да останат", каза той на излизане от фабриката. „В момента 
никой не знае нищо. Все още не са взети големи решения. Всички чакат“, добави той. 
„Автоваз“ заяви, че планира да възобнови производството на Lada Vesta - спряно в Ижевск, в основния си монтажен завод 
в Толиати през пролетта на следващата година. Компанията не уточни как планира да осигури доставки на части, които в 
момента не са налични от чужбина поради санкциите. 
 
√ Китай увеличи 50 пъти покупките на злато от Русия 
Износът на злато от Русия за Китай през юли достигна 108,8 милиона долара, което е 8,6 пъти повече от юни и 50 пъти 
повече от юли миналата година, пише РБК, позовавайки се на данни на Главното митническо управление на Китайската 
народна република. 
До февруари т.г. руското злато се изнасяше и изкупуваше основно в Обединеното кралство (84% от всички доставки), 
Швейцария и ОАЕ. Миналата година Китай е купил руско злато на стойност 237 милиона долара. Предвид западните 
санкции благородният метал се доставя с отстъпка, но няма публична информация за размера ѝ. Експерти допускат, че тя 
е от порядъка на 20-30% от борсовата цена на тройунция. 
Китай е увеличил вноса си от Русия не само на злато, но и на платиноиди. През юли вносът на паладий (необработен или 
полуобработен) от Русия е бил за 146,7 милиона долара в сравнение с 53,4 милиона долара през май. 
 
√ Най-големите центрове за съхранение на данни в света се запасяват с дизел 
Операторите на едни от най-големите центрове в света за съхранение на данни започнаха да се запасяват с дизелово 
гориво в случай на проблеми с електрозахранването, които могат да започнат поради енергийната криза. Това пише 
Financial Times (FT) с позоваване на най-големите световни компании в бранша. 
Вицепрезидентът на американския Equinix за операции в Европа, Близкия изток и Африка, Гари Ейткенхед, обясни, че са 
започнали кризисно планиране след навлизането на руските войски в Украйна. В момента компанията е готова да осигури 
седмичната работа на центровете за данни само на дизел. Друг световен лидер в съхранението на данни, Digital Reality, 
подписа договори с доставчици за приоритетни покупки на дизелово гориво в Европа. 
Гари Ейткенхед споделя, че индустрията се притеснява от евентуално нормиране на доставките на електроенергия, 
извънредни ситуации или по-нататъшно увеличение на цените, свързано с намаляване на енергийните доставки от Русия. 
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Центровете за обработка и съхранение на данни консумират около един процент от цялата енергия, генерирана в света. 
Те получават електричество директно от мрежата, но за аварийна работа са оборудвани с дизелови генератори. При 
нормален режим заетостта им е 60 процента. Equinix вече са подготвени за капацитет до 90%. 
 
√ Малките ядрени реактори - енергийна революция или твърде малко и твърде късно 
Докато Европа се готви за тежка зима на енергийни икономии, отвъд Океана дойде откритие, което има потенциала да 
предизвика революция в енергетиката, устойчивото развитие и борбата с климатичните изменения. 
Ядрената енергия може да играе важна роля в декарбонизирането на енергийния сектор, но реакторите просто са твърде 
скъпи и сложни, за да бъдат пуснати бързо и от голям брой оператори. Нов, по-малък реактор може скоро да промени 
това, след като получи сертификат от Комисията за ядрено регулиране в началото на месец август 2022 г. 
Докато страните по света се надпреварват да заменят електроцентралите с изкопаеми горива, дебатът дали ядрената 
енергия трябва да играе роля се разгорещи. Въпреки че технологията може да осигури големи и надеждни количества 
безвъглеродна електроенергия, опасенията за разходите и безопасността възпрепятстват нейното внедряване като 
решение на климатичната криза. 
През последните години обаче се появиха редица нови компании, които обещават да заобиколят много от тези опасения, 
като намалят мащабите на реакторите. Така наречените малки модулни реактори (SMR) са проектирани да бъдат 
достатъчно малки, за да се построят във фабрика, преди да бъдат изпратени до мястото, където са необходими, което би 
трябвало значително да намали разходите. Те също така са проектирани да бъдат много по-безопасни от съществуващите 
реактори. 
Джобен АЕЦ 
Комбинацията от малък и модулен дизайн е нова за ядрената енергетика. Преди десетилетия първите ядрени централи 
бяха малки, защото това беше просто границата на нововъзникващите технологии по това време. Концепциите за модулен 
дизайн тогава присъстваха в дискусиите, защото, честно казано, на този ранен етап всякакви идеи бяха обсъждани. 
Съществуват дори концепции за семейни седани с ядрено захранване още през 50-те години на миналия век. Често 
рекламирана като по-гъвкава, мощна алтернатива на възобновяемите енергийни източници, предимствата на ядрената 
енергия и до днес вървят ръка за ръка с нейната нестабилност. Свързваме ядрените реактори по-често с бедствие, 
отколкото с иновация, но докато много индустриализирани държави спират да работят повече с въглищна и традиционни 
централи, инженерите се надяват, че нови концепции за реактори могат да заздравят позицията на ядрената енергия в 
световната енергетика. По-голямото вече не е по-добро. Експертите казват, че бъдещето изглежда като „многоскоростна“ 
ядрена енергия – комбинация от традиционни големи централи и по-малки, по-безопасни мегаватови реактори. 
Реактор, проектиран от базираната в Орегон енергийна компания NuScale Power, се превърна в първия дизайн на малък 
модулен реактор, одобрен за използване в САЩ от Комисията за ядрено регулиране, проправяйки пътя за нови централи, 
които използват реактора. Решението не беше точно изненада, тъй като дизайнът премина окончателната оценка на 
безопасността през 2020 г., но това е решаваща стъпка към действителното внедряване на технологията в реални условия. 
Докато някои разработвани SMR разчитат на нови екзотични дизайни, които използват разтопени уранови или ториеви 
соли като гориво, реакторът на NuScale, който е наречен VOYGR, не се различава драстично от традиционните 
пълномащабни инсталации. Той се основава на дизайн, разработен в Орегонския държавен университет в началото на 
2000-те, наречен „Многоприложен малък лек воден реактор“. 
Дизайнът се състои от висок 23 метра и широк 4.5 метра цилиндричен съд за задържане, в който се помещава реакторът. 
Водата преминава през серия от уранови горивни пръти, които генерират топлина чрез реакции на делене. След това 
нагрятата вода се издига нагоре към парогенераторите, които използват топлината от водата, за да произвеждат прегрята 
пара. После се използва за задвижване на турбина, която генерира електричество. 
Всеки модул е проектиран да генерира 50 мегавата енергия, но компанията планира да комбинира до 12 SMR, за да 
постигне сходни резултати с конвенционалните ядрени централи. SMR идват с нови функции за безопасност, 
предназначени да предотвратят вида бедствия и аварии, които настроиха общественото мнение срещу ядрената енергия. 
Като начало контролните пръти, използвани за спиране на реакцията на делене чрез обвиване на горивните пръти, се 
държат над ядрото на реактора от електрически мотор. Това означава, че в случай на прекъсване на електрозахранването 
те автоматично ще паднат на мястото си под силата на гравитацията. Целият реактор също се къпе във воден басейн, който 
може да отведе излишната топлина в случай на авария. Освен това, чрез използване на по-малки количества гориво, 
общото количество произведена топлина е значително намалено. 
Надеждата е, че тези допълнителни функции за безопасност - съчетани с намалени разходи поради възможността за 
масово производство на тези реактори във фабрика, а не на място - биха могли да доведат до ренесанс в ядрената 
енергетика. NuScale работи по редица проекти в САЩ, включително един в щата Айдахо, който е планиран да бъде 
завършен до 2029 г. и втори в Румъния, с което северната ни съседка ще се превърне в първата европейска държава с 
подобна инсталация. 
Разбира се, това е само едната страна на медала 
Вече бяха повдигнати въпроси относно това дали SMR наистина ще отговарят на изискванията си като по-евтина и по-
безопасна алтернатива на традиционните атомни електроцентрали. Проучване, публикувано в Proceedings of the National 
Academy of Sciences през май 2022 г., установи, че противно на твърденията на производителите на SMR, тези по-малки 
реактори всъщност вероятно ще произвеждат повече радиоактивни отпадъци от конвенционалните инсталации. 
Някои експерти по ядрена енергия също така посочват, че цената на възобновяемата енергия като вятърна и слънчева вече 
е по-ниска от тази на ядрената енергия и продължава да пада бързо. За разлика от това, ядрената енергия всъщност стана 
по-скъпа през годините. 
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SMR могат да струват повече от по-големите ядрени централи, защото нямат същата икономия от мащаба. На теория това 
може да се компенсира чрез масово производство, но само ако компаниите получат стотици поръчки. Показателно е, че 
някои комунални услуги вече са се отказали от първия проект на NuScale поради опасения за разходите. 
Най-важното уточнение е, че малко вероятно тези нови реактори да бъдат готови навреме, за да допринесат за борбата с 
климатичните промени. Проектите не се очаква да бъдат пуснати в експлоатация до края на десетилетието, а дотогава 
Международният панел по измененията в климата казва, че вече трябва да сме направили драстични намаления на 
емисиите. 
Нарастваща конкуренция 
NuScale не е единствената компания, която търси минимизиране на дизайна при същата функционалност и безопасност. 
Базираната в Калифорния стартираща компания Oklo предприема още повече превенция на риска, до точката, в която 
избягват цялото наследство на реакторите с водно охлаждане. Техният усъвършенстван микрореактор за делене може да 
използва натрий като охладител (наред с други методи), така че не изисква вода. 1,5-мегаватовата централа функционира 
много като батерия при производството на електричество. Това е самодостатъчна инсталация и може да се поддържа 
самостоятелно в продължение на 20 години без зареждане с гориво. 
Ultra Safe Nuclear Corporation е компания, която използва по-екстремни подходи от NuScale в опит да тласне мисленето 
към нови стандарти за безопасност и по-възможни случаи на употреба. Предложеният дизайн на USNC се основава на 
ниска енергийна плътност и ниско генериране на топлина след спиране, което означава по-малък риск от разтопяване. 
Енергийният стартъп припомня, че именно нестабилността е обричала други ядрени усилия в миналото. 
Технологията има някои мощни поддръжници, не на последно място президентът Джо Байдън, който наскоро изтъкна 
„новаторската американска технология“ на NuScale, докато обявяваше безвъзмездна помощ за SMR завод, който 
компанията ще построи в Румъния. Инженерният гигант Rolls-Royce също наскоро обяви кратък списък за 
местоположението на бъдещата си фабрика за SMR, която ще бъде използвана за изграждането на 16 малки реактора за 
правителството на Обединеното кралство до 2050 г. 
Остава да се види дали малките реактори могат да изпълнят обещанието си, но като се има предвид обхватът на 
климатичното предизвикателство, пред което сме изправени, проучването на всички налични опции изглежда разумно и 
не бива да се пренебрегва. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Защо „Продължаваме промяната“ не разшириха предизборната си коалиция с още партньори? Гост: Настимир 
Ананиев 

- Защо „Ние идваме!“ да не участват на предстоящите избори? Гост: Николай Хаджигенов 
- Защитен ли е националният интерес в условията на енергийна криза и какви са предизборните послания на партия 

„Български възход“. Гост: Стефан Янев – председател на „Български възход“ 
- Мигрантският натиск и мерките на служебното правителство – защитена ли е границата ни? Гост: Валентин Радев 

– бивш министър на вътрешните работи 
- Докога ще растат цените? Гости: Григор Сарийски – икономист; Никола Филипов – икономист 
- За защитата на трудовите права в здравеопазването и как медицинските сестри се учат да стачкуват 

бТВ, „Тази сутрин“ 
- Ще получи ли България помощ от Европа заради по-големия мигрантски натиск? Гости: Андрей Новаков – 

евродепутат; Петър Витанов – евродепутат; Ангел Джамбазки – евродепутат 
- Кой печели и кой губи от политическите престрелки по време на криза? Гости: Мира Баджева – журналист; Тони 

Николов – журналист; Илия Вълков – журналист 
- Надписвани ли са сметки за парно? Гост: Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация“ 
- Как да реагираме при пожар в колата 

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- Ще успее ли държавата да се справи с мигрантския натиск и как ще бъдат защитени границите ни? 
- Защо от „Има такъв народ“ поискаха референдум за президентска република? Гост: Тошко Йорданов 
- Защо повечето българи не одобряват естетическите корекции на външния вид? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. Телеграф  – 5 - Топлото и водата с 15 000 дела срещу длъжници 
в. Труд  - Сирене и кашкавал с 50% нагоре за година 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Екип на "24 часа" обиколи границата с Турция: 4 точки са вход у нас за бежанците -прескачат оградата със стълба, 
дървета блокират камерите 
в. 24 часа  - ГЕРБ запази знакови водачи, Добрев захапа Асен Василев 
в. 24 часа  - Смятат бюджета за 2023 г. при 11 на сто инфлация и 2,3% ръст 
в. Телеграф  - Банките с аларма: Кредитът струва пари 
в. Труд - Евродепутатът от ГЕРБ Андрей Новаков: Може да изгубим половината от парите по Плана 
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в. Труд - Двойно повече хора купуват дърва за огрев 
в. Труд - Универсалните пенсионни фондове губят пари 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Росен Христов служебен министър на енергетиката: Искаме да преговаряме с "Газпром" и за по-ниска цена на 
газа от сегашната 
в. Телеграф  – 13 - Владимир Тодоров, Асоциация на пострадалите от ПТП: Губим по 2 млрд. лв. годишно от катастрофи 
в. Труд  - Росен Йорданов, социален психолог, пред "Труд": Радев създаде Кирил и Асен и ги наложи в политиката  
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Докато политиците у нас се обгазяват с омраза, Европа учи как да се пести енергия 
в. 24 часа  - Слави с нова пиеса в старото театро 
в. Телеграф - Храмовете също плащат безбожни сметки за ток 
в. Труд  - Референдум за президентска република е недопустим 
в. Труд - Автентичност на изборите и политиците 
 
√ Предстоящи събития в страната на 29 август 
София. 

- От 11.30 часа президентът Румен Радев ще приеме на „Дондуков“ 2 представители на ръководството на 
компаниите „Gastrade” и „Copelouzos Group“. Сред темите на срещата ще бъдат възможностите за увеличаване на 
количествата природен газ за България, които страната ни ще получава през Гърция чрез терминала в град 
Александруполис. 

- От 10.00 часа в Министерство на финансите министър Росица Велкова ще даде брифинг, по време на който ще 
представи актуална информация за Бюджет 2022 и за подготвената предварителна макроикономическа прогноза 
за периода 2023-2025 г. 

- От 11.00 часа в Музея на спорта в Националния стадион „В. Левски“, ще бъдат отбелязани навършването на точно 
50-години от първото олимпийско злато на Норайр Нурикян и на българските щанги. Историческото за българския 
спорт събитие ще бъде отбелязано с кратка церемония . 

- От 11.00 часа в зала 5 на Столичния общински съвет / ул. Московска 33/, на която председателят на СОС Георги 
Георгиев, заедно с Фондация "Анимус" ще представят началото на работата на новата социална услуга "Правна 
клиника", насочена към жени и деца, преживели домашно насилие. По този начин засегнатите ще могат да 
получат безплатно юридически консултации и процесуално представителство на пострадалите, психологическо 
консултиране, както и информиране по социални въпроси. 

- От 19.00 часа Гражданско движение "БОЕЦ" обявява протест-блокада на Министерски съвет в понеделник, 29 
август 2022г., от 19:00 часа. Исканията на организацията са две: 1. Оставка на министъра на енергетиката Росен 
Христов; 2. Гаранции от служебния кабинет, че няма да подновява доставките и няма да сключва нов договор за 
доставка на газ с терористите от "Газпром". 

*** 
Варна. 

- От 12.00 часа в офиса на "Възраждане" на адрес: гр. Варна, бул. Цар Освободител 36, ще се проведе 
пресконференция на "Възраждане". На пресконференцията водачът на листата - д-р Костадин Костадинив ще 
представи кандидатите за народни представители в листата на политическата организация за 3 МИР Варна. 

- От 12.30 часа в сградата на РС на КНСБ гр.Варна, ще се проведе брифинг с участието на Пламен Димитров, 
президент на КНСБ. 

 *** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа в заседателната зала на общинска администрация ще се прове финална пресконференция за 
приключване на проект „Обновяване/реконструкция на Общински театър Кюстендил и изграждане и 
възстановяване на зона за отдих парк „Театъра“.  

*** 
Казанлък. 

- От 19.00 часа в Художествена галерия – Казанлък ще бъде открита изложба, посветена на 120-годишнината от 
рождението на художника Васил Бараков „Теории на меланхолията“. 

*** 
Плевен. 

- От 14.00 часа в Заседателната зала на Областна администрация Областният управител на Област Плевен Иван 
Петков ще проведе среща с представители „Топлофикация“ - Плевен, консервни предприятия и земеделски 
предприемачи във връзка с облекчаване на очаквани негативни последици за бизнеса от предстоящите ремонтни 
дейности и профилактика по магистралните топлопроводи и съоръжения на ТЕЦ от 5 до 30 септември. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 до 12.30 часа в Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69 ще се проведат 
следните събития: Вълшебна библиотека. Програма „В страната на загадките”: Пътешествие в миналото –
Бермудски триъгълник; Моделиране със STEM конструктор; Арт работилничка „Сръчковци”. 
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От 20.00 часа в РБ „Захарий Княжески“ ще се състои Master of Art Film Festival. Тинторето: Един бунтовник във 
Венеция“ – вдъхновяващ филм, който почита 500 – годишнина от смъртта на последния велик художник на 
италианския Ренесанс, Италия 2019 г. 

*** 
Суворово. 

- От 11.30 часа в Детска градина „Буратино“, ще се проведе официална церемония за откриване на обект: „Основен 
ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“ в УПИ IX, кв. 69 по ПБЗ на гр. Суворово  

*** 
Шумен. 

- От 20.00 часа на открита сцена в парка до сградата на общината, джаз групата „Postcard“, в която участва 
шуменката Ралица Тонева, ще изнесе концерт в Шумен. 

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

