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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Радио „Фокус“ 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Ако Христо Алексиев остави тока скъп, АОБР – протест пред 48 НС 
Васил Велев, председател на АИКБ пред Илиана Беновска в "Беновска пита" по Радио К2“ на 10 септември 2022 г. за 
настояването на бизнеса да се продължат компенсациите за свръхвисоките цени на тока до 31 декември. 
"Добър ден, но не знам дали е добър денят! Остават 20 дни до 30 септември! Това е един срок за бизнеса, не е ясно 
дали ще можете да продължите работа при неяснотата как ще си плащате тока, ако мога да го кажа просто!“, започна 
разговора Беновска. 
Трябва да има яснота час по-скоро, затова бизнесът е изпратил отворено писмо до МС. Защото парламентът е гласувал 
програма за компенсиране на свръхвисоките цени, която трябва да продължи до 31-и декември. Но предишното 
правителство а гласувало програма само за първата част от този период, за третото тримесечие, а не за трето и четвърто. 
В момента не е сигурно, че законовата постановка ще бъде изпълнена. 
В момента най-голям проблем е инфлацията и основна причина за нея са цените на енергоресурсите. Цената на 
електроенергията за текущото тримесечие е 750 лева. Преди година, година и половина цената е била 150 лева. 
Разликата е 600 за мегаватчас. При годишно потребление от 33 тераватчаса това е близо 20 милиарда разлика. 20 
милиарда трябва да се плаща допълнително за електроенергия, ако не се компенсира този огромен скок. При газа 
прогнозата за следващия месец е около 250 лева, а преди година и половина е било 50 лева. При 32 тераватчаса 
годишно потребление това са 6,5 милиарда. При течните горива разликата е още 3,5 милиарда. Като съберем тези суми 
се получава 30 милиарда лева повече за енергия само за година и нещо разлика. "Какво е това число 30 милиарда? Ами 
това е половината от всички заплати, от всички пенсии за една година. Тоест половината от всички заплати и пенсии 
трябва да отиде само за заплащане на увеличението на цената на енергията!“, категоричен бе Велев. 
Нали не искате да кажете, че ще уволните половината работници и на пенсионерите ще им се спрат пенсиите?  
Досега такова нещо не се е случвало и традиционните решения, описани в учебниците, не помагат. Точно затова преди 
година доста европейски страни са взели мерки. Направили са програми за компенсиране, иззели са свръхпечалбите в 
енергийните компании и с тях са компенсирали потребителите. Водещата припомни, че ДПС са предложили подобно 
решение, подкрепено от бизнеса, но при ПП не е имало никакъв резултат. Велев отговори, че това у нас е направено 
частично само за БЕХ и то не със закон, а законът е позволил на МС да взима такива решение. 
Васил Велев обясни, че ние имаме добра цена на микса на електроенергията. Цената на микса на производство на БЕХ е 
180 лева за свободния пазар. Има количества, по-големи от потреблението. Таванът на цената е 250 лева. Тоест съвсем 
по възможностите на БЕХ е да финансира тази програма за компенсиране, която да задържа ръста на инфлацията и да 
прави цените конкурентни с тези на нашите съседи. 
Може ли да обясните новината от вчера, че днес на българската независима енергийна борса цената на тока днес 791 
лева без ДДС за мегаватчас? Като онзи ден борсата е затворила на 598 лева! 
За целия месец август имаме средна цена 847 лева за мегаватчас. За юли е била 632 лева. За първите 10 дни на 
септември е малко над 800 лева. 
Водещата подчерта, че разликата между споменатите два съседни дни е 30%. 
Велев обясни, че има и друга особеност от последния ден, че цените от Франция през Германия, Австрия, Унгария, 
Румъния, България, Гърция са абсолютно еднакви. Това също не се случва често. Това е поради сбъркания дизайн на 
пазара на едро с електроенергия в ЕС. Това се признава вече от всички. 
Кой има интерес от това? Тук специалистите изчисляват, че инфлацията при храните вече е над 24%! 
Велев отговори, че не е нормално при такива екстремни ситуации като сегашната 10 пъти увеличение на цената на 
природния газ да води до 10 пъти увеличение цената на електроенергията, при условие, че малка част от нея се 
произвежда от газ. Това е просто поради сбъркан дизайн. Вече повечето държави са наясно, че трябва да има промяна 
на модела, но не знаят как. Затова държавите решават проблема поединично. Водещата припомни, че Антониу Гутериш 
също е призовал да се изземват свръхпечалбите на производителите. 
Васил Велев отново подчерта, че има програма за компенсация за тока до 30 септември. Бизнесът настоява да се 
изпълни закона и да се осигури такава програма до 31-и декември. "И нещо повече, като се разписва бюджета да се 
превдиви такъв механизъм и за следващата година, защото дългосрочните договори са от този порядък – 800 лева за 
мегаватчас. При цена на микса 180 лева и сме осигурили битът да има ток 82 лева. Забелязвате ли разликата – 800 лева 
на борсата и 82 лева за бита!“, категоричен бе Велев. 
Цената на газа. 
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Васил Велев обясни, че всъщност има и положителни новини, например "Булгаргаз“ вчера е внесъл предложение за 
намаляване цената на природния газ за октомври с 30%. Това е намаление с повече от 105 лева. Той продължи: "И да 
отбележим, че най-накрая започна да се изпълнява закона, защото от прецедент се превърна в норма да не се спазва 
закона и на десето число да няма прогоза за следващия месец! Нещо повече, за текущия месец се определяше в средата 
на месеца, тоест ние работим, но не знаем загуба ли произвеждаме, или работим с нормална рентабилност!“. 
Водещата отбеляза, че все още не знаем дали това намаление ще се случи. 
Наистина не знаем, то е и функция на пазара, но много големи изменения няма да настъпят, предвид на това, че се 
очаква и вече има достатъчно уверения, че ще стартира интерконектора от 1-ви октомври. Цената на азерския газ ще 
бъде ниска, тя е в пъти по-ниска от спот пазара. Освен това се е променил и начина на допълване на недостигащите 
количества. Велев подчерта, че "Булгаргаз“ са правил непрозрачни сделки, а начинът, по който функционира хъб 
"Балкан“, не е от най-добрите. Там могат да се сключват непрозрачни сделки при механизма "затваряне на първи 
участник“, вместо провеждане на аукциони, които да са оповестени достатъчно време предварително. Друга 
непрозрачна практика е изпращането на оферти само до няколко компании. 
Водещата припомни, че в Брюксел европейските лидери не са се разбрали за таван на цената на газа. Велев отговори, че 
таван на цената на газа означава по-малко газ на пазара и по-високи цени! 
Готовността на бизнеса за протести, ако не се реши въпросът с компенсациите за тока. 
Но докога ще чакате? Всички казват – това е служебно правителство, какво да чакаме от тях, но ние не знаем дали ще 
има след тези избори нов кабинет! А вие краен срок 30-и септември за цената на тока за бизнеса! 
Във възможностите на служебното правителство е да приеме програма за компенсиране на свръхвисоките цени за 
последното тримесечие. Няма кой друг да го направи. Този въпрос е бил поставен на първото заседание на кризисния 
щаб. Бизнесът има уверение, че програмата ще се изпълнява. Има отделни гласове, че трябва да се промени програмата, 
тоест не трябва да се компенсира на калпак, а само на тези, които са на загуба. Това е напълно грешна теза. Всъщност 
става дума не за помощи, а за компенсации, връщане на иззетото и то трябва да бъде върнато на всички, защото е 
надвзето от всички. А оттам нататък може да има още по-голям размер на компенсациите за електроинтензивната 
индустрия. 
Хората трябва да разберат, че вие не искате някакви подаяния или специален жест, а това се отнася за оскъпяване на 
всичко, което ние получаваме от бизнеса. 
Ако процесът не се управлява, накрая хората трябва да платят 30 милиарда повече за година. Заплатите на хората са 48 
милиарда лева на година. Пенсиите са 12 милиарда за година. Тоест от тези 60 милиарда хората ще трябва да дадат 
половината за увеличението на цената на енергията, ако процесът не се управлява правилно. 
Кога очаквате отговор от правителство? 
Идната седмица се очаква да има ново заседание на кризисния щаб, на което да се обсъдят и други мерки. 
Какво ще направи бизнесът, ако все пак няма решение?  
Не възнамеряваме да пречим на предизборните кампании, но в началото на октомври очевидно ще има много голям 
протест! Ние не можем да допуснем това. 
Справедливо ли е този протест да засегне новата власт, която ще се формира след изборите? 
Предишният парламент е взел решение, има законова разпоредба и тя трябва да се изпълни. Ако някой в следващия 
парламент се опитва да промени тази разпоредба за последното тримесечие – тогава бизнесът ще протестира. А 
сегашният служебен кабинет, който ще продължи да функционира и след изборите, трябва просто да изпълни закона. 
Председателят на АИКБ заяви: "Има и такъв проблем, понеже има и такива гласове – евтиният азерски газ да се използва 
за бита, а скъпия от борсата за индустрията, което е точно обратното на това, което е в света. В Европа статистиката е 
точно обратната, два пъти по-скъпа е цената за бита, отколкото за индустрията. При нас в момента е еднаква!“. 
Така завърши разговорът между Васил Велев и Илиана Беновска "Беновска пита – Радио К2“ на 10.09.2022 г. 
 
Manager.bg 
 
√ Васил Велев: Цените на течните горива у нас трябва да са най-ниските в ЕС 
„Основният проблем за българските граждани е високата инфлация, Тя е в следствие на високите цени на 
електроенергията, природния газ и течните горива. Тези три компонента трябва да бъдат управлявани, за да 
предотвратим следващото голямо наводнение“. Това заяви пред bTV Васил Велев, който е председател на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България 
Той каза, че ако при електроенергията има решение, тъй като за бита пазарът е регулиран и цената е много ниска, а за 
икономиката и индустрията цената е сравнително добра с праг от 250 лева, за природния газ и течните горива ситуацията 
не е такава. 
 „Облагането на така наречените неочаквани печалби на компаниите в енергетиката не може да бъдат обсъждано бе 
наличието на парламент“, обясни той. 
 „Цените на течните горива у нас би следвало да бъдат най-ниските в ЕС, тъй като акцизите ни са най-ниски, 
производствените разходи са най-ниски, петролът е с около една трета под пазара на сорта „Брент“, каза Велев. 
По думите му има три страни в ЕС, които са с по-ниски цени от нас. 
„Това трябва да ни подсказва, че не всичко наред. В хода на предизборната кампания, където разбира се има и 
спекулации, се представиха данни и изчисления, според които цената на течните горива може да поевтинее с близо лев. 
Дори и с 50 стотинки да поевтинее, това са 150 млн. лева на месец, й като средното месечно потребление е 300 млн. 
литра“, допълни Велев. 
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Според него от този порядък може да се намалят и разходите за природен газ, ако интерконекторът с Гърция проработи 
от 1 октомври. „И още толкова, ако се възстановят доставките пряко от „Газпром Експорт“, а не през посредници“, каза 
той. 
Велев е на мнение, че Европейският съюз не бива да въвежда таван на цените на руския газ, тъй като тази мярка би 
разбила допълнително пазара. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Васил Велев: Таван на цената на руския газ в ЕС би влошил ситуацията 
Бизнесът изпраща писмо на правителството програмата за компенсации да бъде удължена и през 2023 
"Таван на цените на руския газ в ЕС би влошил ситуацията", заяви по бТВ председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев. Повод за коментара му е извънредното събиране на енергийните министри на ЕС 
днес в Брюксел, на което трябва да вземат решение по лансирания от Урсула фон дер Лайен план за ограничаването на 
цената на руското синьо гориво. 
"Според нас не трябва да се преминава към такива мерки, които допълнително разбиват пазара", категоричен е Васил 
Велев. 
Той съобщи, че всички работодателски организации още днес ще изпратят писмо до кабинета с искане да се разработи 
продължаване на програмата за компенсации на бизнеса и след края на годината, а МС да приеме програма за 
реализиране на закона за последното тримесечие. 
"В момента цената на микса е 179,91 лв., а при нас прагът е 250 - това е една добра, справедлива цена, при която 
енергетиката печели", коментира той относно компенсациите на този етап. Велев подчерта още веднъж, че не става дума 
за помощи, а за компенсации на надвзетото от бизнеса. Той наблегна също така, че и в момента цените на конкурентите 
на европейския пазар са по-ниски. 
"Основният проблем за българските граждани е високата инфлация. Тя е вследствие на високите цени на 
електроенергията на първо място, природния газ и горивата. Тези три компонента трябва да бъдат управлявани, за да 
предотвратим следващото голямо наводнение, ако използваме терминологията от последните дни", обобщи Васил 
Велев. 
Той каза, че ако за електроенергията има решение на този етап, като цената е субсидирана за бита, а за бизнеса е 
сравнително добра с праг 250 лв., след което има компенсации, то за природния газ и течните горива ситуацията не е 
такава. 
"Цените на течните горива, на бензин и дизел би следвало да бъдат най-ниски в ЕС, доколкото акцизите и 
производствените разходи у нас са най-ниски, както и суровият петрол, който е с една трета под цената", коментира 
председателят на АИКБ по повод срещата на президента с ръководството на "Лукойл". 
"Има три страни в ЕС, които са с по-ниски цени от нас - това да ни подсказва, че не всичко е наред", каза още Велев. 
Според него дори с 50 стотинки да поевтинее горивото от "Лукойл", това са 150 млн. на месец спестени. По същия начин, 
според него, и цената на газа може да бъде намалена, ако наистина от 1 октомври заработи интерконекторът с Гърция, с 
азерски газ и "ако се възстановят доставките пряко от "Газпром", а не през посредници". 
По думите на Велев срещата на "Лукойл" с Румен Радев би следвало да изиграе положителен ефект върху конюнктурата. 
"Тази среща, се надяваме да повлияе, това би довело до снижаване на цените. В случая става дума за добра воля и 
средносрочно партньорство, тъй като следващите две години ще сме изключение от санкциите. Големият марж трябва 
да се раздели справедливо между акционерите и потребителите", заключи председателят на АИКБ. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев: Цените на горивата у нас трябва да са най-ниските в ЕС, нещо не е наред 
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Европейският съюз не бива да въвежда 
таван на цените на руския газ, тъй като това е допълнителна намеса в пазара 
„Цените на течните горива у нас би следвало да бъдат най-ниските в ЕС. Акцизите ни са най-ниски, производствените 
разходи са най-ниски, петролът е с около една трета под пазара на сорта „Брент“. Има три страни в ЕС, които са с по-
ниски цени от нас. Това трябва да ни подсказва, че нещо не е наред“. Това коментира в „Тази сутрин“ Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Според него Европейският съюз не бива да въвежда таван на цените на руския газ, тъй като това е допълнителна намеса 
в пазара. 
„Основният проблем за българските граждани е инфлацията. Тя е следствие на високите цени на електроенергията, 
природния газ и горивата. Тези три компонента трябва да бъдат управлявани, за да предотвратим следващото голямо 
наводнение“, посочи Велев. 
Той припомни, че електроенергията е ниска за потребителите и бизнеса, но за природния газ и течните горива 
ситуацията не е такава. 
Асоциацията на индустриалния капитал ще изпрати писмо до властите с искане да се продължат настоящите мерки за 
компенсации за високите цени на електроенергията. 
 
 
 

https://www.btv.bg/
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√ Васил Велев: Цените на течните горива у нас трябва да са най-ниски 
„Цените на течните горива у нас би следвало да бъдат най-ниските в Европейския съюз. Акцизите ни са най-ниски, 
производствените разходи са най-ниски, петролът е с около една трета под пазара на сорта „Брент“ ", коментира 
Васил Велев 
„Цените на течните горива у нас би следвало да бъдат най-ниските в Европейския съюз. Акцизите ни са най-ниски, 
производствените разходи са най-ниски, петролът е с около една трета под пазара на сорта „Брент“ ", коментира Васил 
Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
По думите му има три страни в ЕС, които са с по-ниски цени от нас. 
"Това трябва да ни подсказва, че не всичко е наред“, допълни Велев. 
"Групата компании "Лукойл" има голяма пазарна сила. Положителният ефект от конюнктурата би следвало да се раздели 
не само между акционерите, а и между потребителите. В това отношение срещата на ръководството на компанията с 
президента Радев би трябвало да повлияе и да последва снижаване на цените, при всички случаи на най-ниско равнище 
в ЕС", подчерта Велев пред Би Ти Ви. 
По думите му в следващите две години ще сме изключение от ембаргото, време през което рафинерията трябва да се 
подготви да преработва и друг петрол. 
Според него Европейският съюз не бива да въвежда таван на цените на руския газ, тъй като това е допълнителна намеса 
в пазара и би влошило ситуацията. 
"Основният проблем за българските граждани е инфлацията. Тя е следствие на високите цени на електроенергията, 
природния газ и горивата. Тези три компонента трябва да бъдат управлявани, за да предотвратим следващото голямо 
"наводнение“ ", посочи председателят на АИКБ. 
Асоциацията на индустриалния капитал ще изпрати писмо до властите с искане да продължат настоящите мерки за 
компенсации за високите цени на електроенергията и през следващата година. Според Велев тези компенсации не са 
помощи в голям размер, а възстановяване на надвзетото от изкривения пазар. 
 
Dnes+ 
 
√ Васил Велев: Основният проблем за българските граждани е инфлацията 
„Основният проблем за българските граждани е инфлацията. Тя е следствие на високите цени на електроенергията, 
природния газ и горивата. Тези три компонента трябва да бъдат управлявани, за да предотвратим следващото голямо 
наводнение“. 
Това коментира в „Тази сутрин“ по БТВ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Той припомни, че електроенергията е ниска за потребителите и бизнеса, но за природния газ и течните горива 
ситуацията не е такава. 
„Цените на течните горива у нас би следвало да бъдат най-ниските в ЕС. Акцизите ни са най-ниски, производствените 
разходи са най-ниски, петролът е с около една трета под пазара на сорта „Брент“. Има три страни в ЕС, които са с по-
ниски цени от нас. Това трябва да ни подсказва, че нещо не е наред“, допълни Велев. 
Според него Европейският съюз не бива да въвежда таван на цените на руския газ, тъй като това е допълнителна намеса 
в пазара. 
Асоциацията на индустриалния капитал ще изпрати писмо до властите с искане да се продължат настоящите мерки за 
компенсации за високите цени на електроенергията. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Регионалният министър ще провери работата по изграждането на интерконектора с Гърция 
Регионалният министър Иван Шишков отново заминава за Стара Загора, за да провери работата по довършване на 
интерконектора с Гърция. Тази седмица се очаква съоръжението да получи акт 15. 
Усилията са работата му да започне преди началото на отоплителния сезон и по него да потече по-евтин азерски газ. 
Междувременно стана ясно, че България започва преговори с Азербайджан за удвояване доставките на природен газ 
след 2026 година и за размяна на синьо гориво срещу електричество за идващата зима. Това стана ясно от думите на 
министъра на икономиката Никола Стоянов пред БНТ. 
 
√ Засега няма установена незаконна сеч в карловско, проверките продължават 
Първоначалните проверки показват, че няма незаконна сеч в района на Карлово, който пострада жестоко от наводнения 
след проливните валежи. Това заяви в "Денят започва" инж. Стоян Тошев, изпълнителен директор на Агенцията по 
горите. Той добави, че предстоят още проверки в района, съвместно с други институции, а окончателните изводи ще се 
направят след приключването им. 

https://bntnews.bg/news/zasega-nyama-ustanovena-nezakonna-sech-v-karlovsko-proverkite-prodalzhavat-1207170news.html
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"Проверките, които започнах в самото начало, показаха, че няма незаконна сеч, но не мога да бъда категоричен, 
защото има други сечища, които ще бъдат проверени. Установени са организационни пропуски, които ще бъдат 
отстранени.", каза той. 
Към момента проверките не са установили изсечени пътища, които да са се превърнали в улеи, но релефът е изиграл 
своята естествена роля и е спомогнал за отвеждането на вода до притоците на река Стряма, допълни инж. Тошев. 
"В карловско като цяло е спокоен район, без много сигнали за нарушения. Сега се е фокусирало вниманието там. 
Хората, които присъстват с нас на проверките, сами се убеждават, че тези райони не са компрометирани. 
Горските райони са добре стопанисвани. Да, има организационни пропуски, но като цяло се създават едни нелоши 
горски насаждения, които вършат своята функция.", изтъкна той. 
Инж. Тошев коментира сателитни снимки от района, които показват оредяване на гората през последните години. 
"Всъщност, става въпрос за близо 1000 хектара увеличение на горската площ, но с млади насаждения, които не са с 
такава плътност. Има извършени във времето мероприятия, но са възстановени с млади насаждения.", каза той. 
Инж. Стоян Тошев добави, че от самото начало екипите на агенцията работят по сигнали на местни жители, които ги 
насочват къде има проблем. Проверки текат в цялата страна. Той призова хората да подават сигнали винаги, когато имат 
съмнение за незаконна сеч. 
"Апелирам да се подават сигнали, защото за нас е важно да ходим преди или по време на извършване на 
нарушението, а не след това, когато вече са изсечени масиви. Ние ще направим така, че максимално бързо да се 
задействаме в случай на сигнал, така че апелирам да се подават сигнали дори и анонимно. Нашата цел е да покажем 
на обществото, че държавата я има. Нямам никакви притеснения в момента да отида където и да е било да 
направя проверка и да покажа дори с медии какво се случва в гората.", каза той. 
Сигнали за незаконна сеч и бракониерство могат да се подават на телефон 112 или на платформата "Защити гората". 
"Предстои анализ в кои райони на страната има концентрация на нарушения и всичката сила, с която разполагаме, 
ще концентрираме за пресичане на тези дейности там.", каза още той. 
Инж. Тошев коментира още, че през последните години контролът в горските стопанства у нас се е повишил значително. 
С около една трета са се увеличили проверките, установените нарушения също не са малко. Горските служители са на 
терен и в тъмните часове на денонощието. Средната заплата в горските стопанства у нас е около 1200 лева, което 
показва, че работата им не е добре платена, смята Тошев. 
Според него забраната за износ на дървесина у нас е дала ефект, макар че изнасяният дървен материал по принцип не е 
в големи количества. 
 
√ Остра нужда от работна ръка: Най-много се търсят готвачи и шивачи 
Бизнесът има остра нужда от близо 240 хиляди работници и специалисти в различни сфери. Най-голям дефицит има от 
шивачи, продавачи, машинни оператори и готвачи. Над 70% от работодателите в България се затрудняват да си намерят 
персонал в тези области. Данните са от проучване на Агенцията по заетостта. 
В закусвалня в Благоевград повече от седмица търсят персонал. Имат нужда от баничар и продавач. Заплащането е над 1 
000 лева месечно, но кандидати почти няма. 
"Няма! Появиха се там едно или две момичета и това е. Няма хора, няма кандидати за работа", казва Димитър 
Бакалов, хлебопроизводител и собственик на закусвални. 
Подобна е ситуацията и в съседните магазини, ресторанти и кафенета, където също са разлепени обяви, че търсят 
персонал. 
"Който и да попиташ колега, в почти всички заведения се търсят или бармани или сервитьор. Да оставим това, че 
тези хора, които се появяват нито имат някакво образование, нито имат стаж, нито имат някаква практика", 
казва още Димитър Бакалов. 
Над 500 свободни работни места са обявени и в Бюрата по труда в Благоевградска област, повечето са в сферата на 
услугите и търговията. И въпреки че работодателите се оплакват, че все по-трудно намират кадри, в региона се отчита 
положителна тенденция към намаляване на безработните. 
"В последните няколко месеца прави впечатление, че имаме две общини с изключително ниско равнище на 
безработицата на територията на област Благоевград. Това е самата община Благоевград с 3,7% равнище на 
безработица и община Сандански с 3,9%", заяви Станислава Поповска, директор на Бюрото по труда в Благоевград.  
Благоевградска област обаче остава в дъното на класацията по заплащане, като средната месечна заплата е около 1 000 
лева, което кара много млади хора в трудоспособна възраст да търсят препитание в столицата или в чужбина. 
 
√ Ще се увеличи ли безработицата по морето след края на летния сезон? 
Дали и с колко ще се увеличи безработицата след края на летния туристически сезон? Повечето хотели по северното 
Черноморие ще затворят и се очаква стотици сезонни работници да бъдат освободени. 
В този хотел има близо 30 сезонни работници и до края на месеца те ще останат без работа. Повечето от тях няма да 
имат право на обезщетение от борсата заради Ковид пандемията през 2020 година. 
"Ние вече минахме през този ред. Вземахме си ги, 2020 година бяхме на борсата и сега не се събират работни месеци 
за една календарна година в рамките на две години, за да бъдем на борсата. Да видим какво ще правим, иначе си 
оставаме вкъщи", казва Симеон Спиридонов, сезонен работник. 
А това "вкъщи" звучи страшно за всеки, който остава без доходи на прага на прогнозираната тежка зима. 
За хотелиерите става все по-трудно да задържат кадрите си целогодишно. Затова влагат ресурс и проявяват гъвкавост да 
не загубят поне мениджърския си екип. 
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"Имам основание пред себе си и съвестта си да задържа гръбнака и той да получава някакво заплащане и хората да 
вършат по няколко дейности, които може и да не са им присъщи. Управителят на ресторантската част е и барман 
и ОТЗ и сервитьор. Стараем се с многофункционалност да компенсираме трудностите", обясни Атанас 
Карагеоргиев, хотелиер. 
По данни на Бюрото по труда до края на август безработицата във Варна е била 1,7 процента. Тоест данните сочат, че 
след края на сезона безработицата във Варна няма да се увеличи драстично, но статистиката все още не отчита колко от 
освободените сезонни работници ще имат право на обезщетение. 
 
√ Италия се подготвя да поеме командването на многонационалната бойна група в България 
90% от италианския контингент с необходимото въоръжение, оборудване и технология е вече разположена на полигона 
“Ново село”. Италия се подготвя да поеме командването на многонационалната бойна група в България, съобщиха от 
командването на Многонационалната дивизия югоизток към НАТО. 
Италия, една от страните-основателки на НАТО, пое командването на групата в България като рамкова държава, а 
България, Албания и САЩ - като подпомагащи нации. След инвазията на Русия в Украйна НАТО реши да разположи още 
четири батальонни бойни групи в България, Унгария, Румъния и Словакия. 
 
√ Десните печелят изборите в Швеция 
Обединената десница печели преднина след вчерашните парламентарни избори в Швеция. 
Окончателните резултати ще станат известни до сряда, но според частично преброяване блокът на консерваторите 
печели абсолютно мнозинство. Десният блок, в който влиза и Умерената коалиционна партия на Улф Кристершон, ще 
разполага със 176 места в 349-местния парламент. 
Плътно зад тях са социалдемократите, начело с досегашния министър-председател Магдалена Андершон, които печелят 
173 места. Големият победител обаче е националистическата антиимигарнтска партия на Ими Окешон, която записва 
рекордните 20,7% от гласовете. Ако тези резултати бъдат потвърдени, това означава край на 8-годишното управление на 
лявоцентристката коалиция. 
 
БНР 
 
√ Вицепрезидентът Йотова: Външната политика отсъства от предизборния дебат 
Темата за българската външна политика блести със своето отсъствие в публичния дебат, темата не е сред водещите и в 
предизборната кампания. Тази теза изрази вицепрезидентът Илияна Йотова на откриването на заключителния курс от 
Национална програма „Управленски умения“ на Българско училище за политика „Димитър Паница“, съобщиха от 
прессекретариата на държавния глава. 
Често България търпи чужди решения, а не се опитва да бъде пълноценна част от процеса по вземане на решения на 
европейско и на световно ниво, смята Йотова.  
В изложението си тя разгледа българската външна политика в контекста на членството в Европейския съюз и НАТО. 
„Безспорно като част от тези съюзи България е равноправен член и участва във вземането на решения. Но страната ни 
трябва да има по-силна и по-категорична позиция, да говори с по-висок глас, а не да изпълнява чужди решения“, посочи 
вицепрезидентът. 
По отношение на европейската външна политика Йотова беше категорична, че тя отдавна се е превърнала от политика на 
инициативата в политика на реакцията. „Това се вижда особено в кризисни ситуации, когато Европа предпочита 
декларативната дипломация“, заяви вицепрезидентът и посочи войната в Украйна като пример за липсата на капацитет 
на ЕС да предотвратява и влияе върху управлението на конфликти. 
Вицепрезидентът изтъкна, че България е можело да има ярка роля в началото на конфликта, и припомни предложението 
на президента Румен Радев да бъдем посредници за мир. „Вместо това войната в Украйна раздели българското 
общество и се превърна във вътрешнополитически проблем. Вместо влияние и отстояване на позиции навън, войната 
повлия на вътрешнополитическите процеси у нас“, заяви Илияна Йотова. 
В изложението си Йотова акцентира върху т.нар. икономизация на външната политика, като даде пример с енергийната 
зависимост от Русия. „Доколко външната политика може да се води по класическия начин, въобще възможно ли е това 
или икономическите интереси и зависимости диктуват международните отношения?! На път сме да допуснем в най-
големия фактор в международен план да се превърне „Газпром“, посочи вицепрезидентът. Според нея в България 
кризата с газовите доставки е прераснала в политически въпрос – "за" или "против" Русия, който, по думите й, се изостря 
по време в предизборната кампания, като се използва най-вече от тези, които няма какво друго да предложат. 
Като основен аспект на българската и европейската външна политика, вицепрезидентът открои политическото 
разширяване на Европейския съюз, в частност европейската перспектива на Република Северна Македония и 
отношенията й с България. Йотова отново подчерта, че всеки, който иска да бъде част от европейското семейство, трябва 
да разбира, че то не е нито банка, нито донор, а свобода и защита на човешки права. „Искаме гаранции за правата на 
македонските българи, за истинско добросъседство, уважение на историята“, посочи вицепрезидентът и открои като 
успех на българската външна политика отстояването на българската позиция за вписването на българите в Конституцията 
на Република Северна Македония. „Това е пример как успяваме, когато работим заедно всички институции и 
политически партии“, каза тя. 
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„Разширяването на ЕС към Западните Балкани засяга и друг основен въпрос – Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово. Този 
възел може да бъде разплетен само при ясна перспектива за тези страни и знакът трябва да дойде именно от ЕС, в 
противен случай те винаги ще останат конфликтни точки“, заяви Илияна Йотова. 
За пореден път вицепрезидентът изтъкна необходимостта от сила и лидерство сред европейските политици. Тя посочи, 
че външната политика е тясно свързана с политиката за сигурност, и акцентира върху темата за миграционната политика 
на ЕС, която не може вече осем години да намери адекватно решение. 
Поставените от вицепрезидента въпроси станаха предмет на оживена дискусия, се посочва още в съобщението. 
 
√ Вицепремиерът Пеканов представя възможности за финансиране на бизнеса по Плана за възстановяване 
Възможностите за финансиране на микро, малкия и среден бизнес по проекти от Плана за възстановяване и устойчивост 
ще бъдат представени от ресорния вицепремиер Атанас Пеканов и от министъра на иновациите и растежа Александър 
Пулев. 
До 21 септември е отворена процедура с бюджет 260 милиона лева, като  спрямо големината си компаниите могат да 
получат между 180 000 и 700 000 лева за ново оборудване, техническа модернизация и софтуер.  
 
√ Александър Пулев: Министерство на иновациите и растежа с ресурс от 7 млрд. лв. от структурните фондове 
Производителите на медицински изделия могат да кандидатства по Плана за възстановяване 
Производителите на медицински и стоматологични изделия могат да кандидатстват по първата отворена процедура по 
Националния план за възстановяване и устойчивост до 21 септември. Това заяви министърът на иновациите и растежа 
Александър Пулев в служебния кабинет по време на 11-тия Конгрес на Югоизточно-Европейския Медицински форум, 
провеждащ се в гр. Пловдив и гр. Смолян в периода 8-11 септември. 
“Много се спекулира в пространството по темата - има ли пари, няма ли пари, има ли процедури, няма ли процедури. 
Много чисто и ясно искам да заявя, че Планът е отворен, Планът работи!”, категоричен беше министър Пулев. И добави, 
че има отворена процедура по Плана за технологична модернизация в размер на 260 млн. лв. 
“Тя е отворена за определен сегмент от икономиката, който включва научна дейност и включва и фирми от медицината и 
здравеопазването, фокусът е върху производители на медицински и стоматологични изделия. Апелирам към всички 
фирми, които оперират в този сегмент да се възползват от този ресурс и да кандидатстват сега, в момента, срокът за 
кандидатстване е до 21ви септември”, съобщи министърът на иновациите и растежа. 
Александър Пулев съобщи, че паралелно с Плана за възстановяване и устойчивост се работи в посока задоволяване на 
всички критерии по линия на структурните фондове, където ресурсът по линия на Министерство на иновациите и растежа 
ще бъде 7 млрд. лв. 
Министър Александър Пулев беше отличен от президента на Югоизточно-Европейския Медицински форум проф. Андрей 
Кехайов за Изключителна подкрепа и принос за успешното провеждане на 11-тия Конгрес на ЮЕМФ. 
Президентът на Югоизточно-Европейския Медицински форум, проф. Андрей Кехайов връчи отличието и изказа своята 
благодарност за оказаната подкрепа. 
“Убеден съм, че Министерство на иновациите и растежа може да бъде наш надежден партньор и със съвместни усилия, 
не само да издигнем авторитета на страната ни пред света, но и да допринесем за въвеждането на значими иновации в 
здравния сектор”,  завърши проф. Кехайов. 
 
√ Калоян Стайков: Таван за цените на газа в Европа ще пренасочи доставките другаде 
"Защо някой доставчик би доставял на Европа при по-ниски цени, при положение, че може да го продаде някъде 
другаде на по-високи?" 
Интервю на Юлияна Корнажева с Калоян Стайков 
Есента е пред нас. Трябва да се намери вариант за подпомагане на домакинства и компании. Проблемът е европейски. 
Залагането на национални решения няма да е добър вариант, защото означава тотално нарушаване на пазарни 
принципи, поясни в интервю за БНР Калоян Стайков, енергиен експерт от Института по енергиен мениджмънт. 
"Мерките не трябва да са национални, защото това изкривява пазарните взаимоотношения. И второто важно нещо – 
трябва да се дават помощи на тези, които реално имат нужда от тях, а не помощи на капак, на всички поравно." 
Налагането на таван на цените на природния газ насърчава употребата му в момент, когато е дефицитен в целия свят, не 
само в ЕС, и това обръща икономическата логика с главата надолу, заяви Калоян Стайков в предаването "Преди всички". 
Според него се запазва тенденцията ЕС твърде дълго да обсъжда различни предложения, да отлага тяхното решение във 
времето, което намалява ефективността им и запазва висока несигурност на пазарите. 
Делът на руския газ във вноса на ЕС е около 10%. Налагане на таван на цената само за един доставчик също поражда 
проблем – "ЕС да се окаже и без този газ", отбеляза Стайков. 
"Ако страните са готови за такава жертва, просто могат да кажат – забраняваме вноса и няма нужда да си играем на 
такива дребни номера." 
По думите му таван на цените за един доставчик би провокирал у другите въпроса кога това ще се случи и на тях. 
Стайков е категоричен, че таван на цените в Европа ще доведе до пренасочване на доставките към други региони, където 
търсенето също е голямо. 
"Като започне да налага тавани на цени, естествено, че доставките ще секнат. (…) Въпросът е защо някой доставчик би 
доставял на Европа при по-ниски цени, тоест при таван на цените, при положение, че може да го продаде някъде 
другаде на по-високи?" 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  

bnr.bg/post/101703500
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√ Чехия иска да свали цените на тока чрез държавна намеса 
В Чехия властите обмислят да понижат значително цените на електричеството за индустрията чрез интервенция на 
пазара, предава "Ройтерс". 
Финансовият министър Збинек Станюра заяви, че 200 евро на мегаватчас би бил подходящ "таван". Той може да бъде 
наложен преди края на тази и да е в сила през следващите две години. 
Чешкото правителство ограничава цените на тока и за домакинствата и държавните институции. На парламента ще бъде 
представен законопроект, който ще задължава производителите на електроенергия да продават поне 20 на сто от 
продукцията си на държавата - така че да могат институции като болници и училища да бъдат снабдявани на поносими 
цени. 
Колко ще струват всички тези мерки на държавата не е ясно. Преди дни Станюра сподели пред пражки всекидневник, че 
разходите по антикризисните мерки могат да набъбнат до 130 милиарда крони (повече от 5 милиарда и 200 милиона 
евро). 
 
√ Макрон и Путин разговаряха за ЗАЕЦ, официалните съобщения по казуса се разминаха 
Русия трябва да изтегли бойната си техника от Запорожката атомна централа - това според съобщение на Елисейския 
дворец от последния час е заявил президентът на Франция Еманюел Макрон пред руския лидер Владимир Путин. 
От Кремъл разпространиха по-различна версия за днешния телефонен разговор между двамата. 
Заплахата за атомната централа в южния украински град Енергодар произтича главно от руското военно присъствие в 
района - с този аргумент, според сътрудниците му, Макрон е призовал Путин да нареди изтегляне както на тежкото, така 
и на лекото въоръжение на руската армия от района. 
Запорожката централа бе изключена днес като предохранителна мярка след като външното ѝ захранване, както и обекти 
в самата централа, бяха повреждани многократно от артилерийски обстрел през последните седмици. 
Според съобщението от Кремъл Путин е хвърлил вината за обстрела върху украинската армия и е предупредил за 
възможни "катастрофални последици". 
Съобщенията от Кремъл и от Елисейския дворец са единодушни в едно - Макрон и Путин ще продължат дискусиите за 
обезопасяване на ядрената централа в следващите дни. 
В днешния разговор е бил засегнато и изпълнението на Истанбулското споразумение, което отвори украинските 
пристанища за износ на хранителни продукти в края на юли. 
След като през последните дни от Москва неколкократно критикуваха сделката, днес Макрон е призовал Путин да 
осигури продължаване на изпълнението ѝ. От своя страна руският лидер е поискал Еврокомисията да не създава пречки 
за износа на руски земеделски продукти за нуждаещите се в Африка и Близкия изток. 
По-рано министърът на транспорта на Франция Клеман Бон заяви, че утре ще подпише споразумение с Румъния за 
увеличаване на износа на украинско зърно по земя и вода за Европа и развиващите се страни в Средиземноморския 
регион, предаде Ройтерс. 
Агенцията се е сдобила с чернова на спогодбата, според която Париж ще сътрудничи в разработката на проект, целящ 
оптимизирането на работата в пристанището в град Галац, ще оборудва гранични пунктове в Северна Румъния, ще 
помогне за увеличаване на производителността в пристанището в Констанца, където има контейнери с украинско зърно. 
Франция също така ще помогне в изготвянето на средносрочна стратегия за осите по коридора между Румъния и Украйна 
и ще осигури оборудване за оптимизиране на морския трафик. 
Париж освен това ще осигури финансиране за първоначалната техническа експертиза и ще работи с Букурещ за 
определяне на нужните средства, които ще бъдат отпуснати в бъдеще. 
По-рано тази седмица президентът на Русия Владимир Путин заяви, че по-голямата част от украинското зърно, което се 
изнася, не отива в бедни, а в богати държави - твърдение, което днес френският министър на транспорта Клеман Бон 
отхвърли. 
 
√ Зеленски не планира преговори с Путин 
Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за Си Ен Ен, че засега не планира преговори с руския 
президент Владимир Путин. Главната цел в момента е да си върнем всички територии, допълни Зеленски на фона на 
успешно контранастъпление на украинската армия. 
Киев обвини руските войски и за атака на Харковската топлоцентрала. 
Руски атаки по енергийната инфраструктура са оставили без ток огромни части на Източна и Централна Украйна, съобщи 
президентът на страната. По думите на Володимир Зеленски, "затъмнението" е пълно в Харковска и Донецка област и 
частично - в Сумска, Запорожка и Днепропетровска. Според руски източници в Донецк няма проблеми с тока. 
По-рано работата на Запорожката АЕЦ беше спряна като предпазна мярка заради продължаващите бойни действия. 
Окупирането на централата от руските войски е причината сигурността ѝ да бъде изложена на риск, е казал френският 
президент Еманюел Макрон в телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин, който от своя страна е 
обвинил Киев за редовните нападения в района. Според Кремъл Путин е призовал за „неполитизирано взаимодействие“ 
по въпроса с участието на Международната агенция за атомна енергия. 
В поредното си видеообръщение украинският президент отбеляза, че са изминали 200 дни от началото на руската 
агресия срещу страната му. Володимир Зеленски изказа благодарност на военнослужещите: 
"Днес вашите действия на север, юг и изток се виждат и забелязват от всички. Светът е във възторг, а врагът е обзет от 
паника. Украйна се гордее с вас, вярва във вас, моли се за вас и ви очаква. Пътят към победата не е лесен, но ние сме 
уверени, че той е по силите ви. Вие ще достигнете нашата граница, във всички райони. Ще видите нашите гранични 
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бразди и вражеските гърбове. Ще видите как сияят очите на нашите хора и петите на окупаторите. Те ще нарекат това 
жестове на добра воля. Ние ще наречем това победа". 
Зеленски потвърди, че в рамките на контраофанзивата е превзет стратегическият източен град Изюм, както и Балаклия и 
Купянск. Военното командване обяви, че са освободени 3000 квадратни километра от началото на настъплението край 
Херсон и Харков.  
Според руската страна нейните силови структури са предотвратили терористични актове в Херсонска област. Съобщава се 
и за мощни взривове в Херсон, а също, че в хода на т.н. "специална военна операция" са взети под контрол приазовската 
част на Запорожка област и цялата Херсонска област с големите храдове Херсон, Мелитопол и Бердянск. РИА Новости 
пише, че и двата региона, в които са сформирани нови администрации, са изразили желание да влязат в състава на 
Русия. 
 
3e-news.net 
 
√ Президентът Радев увери: Докато има служебно правителство няма да има режим на тока 
Президентът Румен Радев определи за спекулации твърденията, че в България ще има режим на тока. Той увери, че 
докато служебното правителство е на власт, това няма да се случи. 
"Що се отнася до започналите дебати в Европейския съюз за овладяването на инфлацията, част от мерките, и за 
ограничаване на потреблението на електричество и газ, искам да е ясно едно – появилите се спекулации, че в България 
ще се ограничава улично осветление, ще има режим на тока и т. н., нека е ясно, че докато има служебно правителство, 
това няма да стане. България е производител на електрическа енергия, България е износител на електрическа енергия и 
българите няма да стоят на тъмно", каза Радев, цитиран от БНР. 
Държавният глава поздрави служебното правителство за последователните му усилия за овладяването на инфлацията в 
страната. Той даде пример с цената на литър бензин на бензиностанциите на "Лукойл", който от миналата вечер е под 
три лева, както и намаляването с 30 процента на цената на газа за следващия месец. 
"Но е очевидно, че три десетилетия след началото на демократичните промени в България все още има политици, които 
са готови да жертват икономиката и благосъстоянието на хората в името на идеологията. Нито българският бизнес, нито 
българското общество могат да търпят повече такива експерименти, нито да плащат цената на нечии зависимости", 
коментира Румен Радев пред журналисти в София. 
Президентът посочи още, че Европа се опитва да предотврати социално напрежение с набор от мерки, някои от които са 
с непредвидими последици, защото ще тегнат на следващите правителства и на следващите поколения. 
Румен Радев направи коментарите, след като участва в тържествената церемония по откриването на новата академична 
учебна година във Висшето училище по телекомуникации и пощи в София. 
 
√ Газовата връзка с Гърция ще получи акт 15 през следващата седмица 
Нямаме отказ от руската "Газпром" за подновяване на доставките, но нямаме и отговор 
"Направили сме запитване до "Газпром експорт" да се възстановят доставките по договора, България не е молител. 
Разговорите са между два равноправни търговски партньора", каза служебният премиер Гълъб Донев в интервю по Нова 
телевизия в отговор на въпроса кой води разговорите. И потвърди, че те са на ниво търговските дружества "Булгаргаз" и 
"Газпром", но още нямаме отговор от руска страна. 
Служебният премиер уточни, че нямаме отказ от "Газпром" за подновяване на доставките, но нямаме и отговор. 
"Не, нямаме твърд отказ от Русия за това да не се водят разговори с "Газпром експорт", коментира той по повод интервю 
за германска медия на енергийния министър Росен Христов, в което става въпрос за политическо решение на Русия да не 
преговаря за газ с нашата страна. 
Гълъб Донев каза, че разговорите са между "Булгаргаз" и "Газпром" и обясни, че разнобой в информацията кой води 
преговорите се е получил заради това, че "на отправената покана за разговори няма върнат отговор". "Отговорът може 
да бъде "да", може да бъде "не". През "Булгаргаз" се търси среща и диалог с "Газпром експорт", министърът на 
енергетиката също се опитва да влезе в диалог с "Газпром експорт". В момента нямаме разговор с "Газпром експорт". 
Министърът на икономиката участва индиректно в този диалог", коментира Гълъб Донев. 
"Ние не чакаме, работим за това да диверсифицираме източниците, да осигурим необходимите количества газ на 
поносими цени за бизнеса и българските граждани", допълни още министър-председателят по повод неполучения 
отговор от "Газпром". "Ние компромиси няма да правим. Ако влезем в диалог, ще използваме тази схема, която се 
използва от Германия, Австрия, Гърция, Италия", добави още служебният премиер. 
И съобщи, че следващата седмица интерконекторът с Гърция ще получи Акт 15. 
"Ще имаме възможност за още един източник за доставка на газ, ще диверсифицираме източниците и цената ще е малко 
по-добра от сегашната", коментира премиерът. 
"Работим уверено за това енергийният хаос да бъде овладян", обобщи Донев. По думите му екипната работа доказала, 
че правителството знае какво прави и как да го направи. "Зимата ще бъде трудна, но полагаме абсолютно всички усилия 
гражданите и бизнеса да бъдат гарантирани в доставките на газ, горива и други необходими стоки. Работим в посока да 
имаме конкретни мерки за борба с инфлацията, нещо, което не се правеше. Раздаваха се пари на калпак. В България 
инфлацията е над 17%, непосилна е за гражданите. Тя е двойна в сравнение със средната в Европа", заяви той. 
"Факт е, че бензинът в България вече е под 3 лева. И с 30 стотинки средно са поевтинели горивата. Това е резултат на 
усилията, които полагаме съвместно с всички и с газовата асоциация", заключи Донев. 
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"Европейските партньори ни подкрепиха за това, че търсим възможности, за да гарантираме енергийната сигурност на 
бизнеса и гражданите в България", заяви още той по повод проведена среща с посланиците на страните членки на 
Европейския съюз. Той категорично отрече да сме получили укор от дипломатите, че се опитваме да преговаряме с 
"Газпром". "Много ясно беше заявено това пред тях - че сме член на ЕС и НАТО, предвидим партньор и работим по 
общите правила", коментира Донев. И за пореден път отрече да правим завой към Русия. 
 
√ Вицепремиерът Пеканов и министър Пулев откриват форумът „Големите пари за малкия бизнес“ 
Вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов и министърът на иновациите и растежа 
Александър Пулев ще открият на 12 септември в София събитието „Големите пари за малкия бизнес: Възможности за 
финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост“. 
Информационната среща ще се проведе в зала „Роял“, хотел „Балкан“ в столицата, съобщават от Министерство на 
иновациите и растежа. 
Събитието се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ към 
Министерство на иновациите и растежа. В него ще се включат още главният директор на Главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност“ Илияна Илиева и изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков, както и 
експерти от ГД ЕФК. 
Пред микро-, малките и средни предприятия ще бъде представена първата за България процедура от Плана за 
възстановяване и устойчивост /ПВУ/ – „Технологична модернизация“. В момента тя е отворена за кандидатстване до 21 
септември и е с бюджет 260 млн. лв. Спрямо големината микро-, малките и средни предприятия в страната могат да 
получат между 180 000 лв. и 700 000 лв. за ново оборудване, техническа модернизация, софтуер и др. 
Екипът на министър Пулев ще представи и детайли около програмите, които ще стартират до края на годината по ПВУ и 
по структурните фондове на ЕС в общ размер на 735 млн. лв., от които по ПВУ са 600 млн.лв. 
Участниците ще могат да се включат в Q&A сесия. 
Припомняме, че на 30.08.2022 г. вицепремиерът Пеканов и министър Пулев проведоха онлайн събитие за възможностите 
за малкия и среден бизнес, в което участваха над 1 500 компании. 
 
√ Министър Росен Христов проведе поредица от двустранни срещи по енергийни въпроси в Брюксел  
Служебният министър на енергетиката Росен Христов проведе редица двустранни срещи в Брюксел по основни за 
България въпроси в сферата на енергетиката. Той обсъди детайли от промените, които предвижда Планът за 
възстановяване и устойчивост, с еврокомисаря по енергетика Кадри Симсон. Това бе и водеща тема на разговор между 
българския министър и немския му колега Роберт Хабек.  
По време на срещата на Росен Христов с румънския енергиен министър Вирджил-Данаил Попеску бяха набелязани 
възможности за двустранно сътрудничество в областта на газовите доставки, в това число и коопериране между двете 
държави при закупуването и ползването на капацитети за регазификация. С гръцкия си колега Костас Скрекас Христов 
разговаря за общи енергийни проекти между двете страни, сред които предстоящото пускане в експлоатация на 
Интерконектора и активизиране на отношенията между държавната „Булгаргаз“ и гръцката ДЕПА. 
 
√ Умни роботи произвеждат качествени български мебели 
Все повече компании от сектора инвестират във високи технологии и софтуер, за да останат конкурентоспособни  
Все повече български компании използват роботизирани системи и дигитализират своето производството на качествена 
мебелна продукция. Имат ли наистина приложение високите технологии в дървообработващата и мебелна индустрия, 
която е със съхранена вековна традиция и наследственост от времето на старите възрожденски майстори? 
Роботизацията и автоматизацията всъщност не са нещо непознато за фирмите от сектора. Напротив, част от нашите 
мебелни компании са високотехнологични и в цеховете тежкият физически труд отдавна е заместен от автоматизирани 
производствени системи и оборудване, отбелязват в анализ експертите на Браншовата камара на дървообработващата и 
мебелната промишленост/БКДМП/. 
Индустрията от години има опит и произвежда мебели с помощта на съвременни модерни технологии. Доскоро тези 
роботизирани и автоматизирани системи бяха достъпни основно само за компаниите с по-мащабно производство, но 
сега пътят към модернизация предстои и за средните и по-малки фирми. 
Модерно, качествено и бързо 
Изискванията на пазара, голямата конкуренция, все по-задълбочаващата се липса на работна ръка, необходимостта от 
високо качество и осигуряване на възможно най-добри условия на труд на служителите изискват бързо внедряване на 
високотехнологични машини. Разбира се, основните варианти за автоматизация от типа на пакетно-разкройващи 
циркуляри, кантиращи машини и обработващи центрове все още са широко разпространени. 
От доста време обаче в производството у нас вече са навлезли индустриалните роботи, които се използват основно за 
заваряване, палетизиране, зареждане и разреждане на CNC машини, фрезоване на големи детайли, както и лакиране и 
шлайфане на сложни форми. 
Приложението на технологиите разбира се не е еднозначно за всеки тип производство, защото ако при изработката на 
мебели от плочести материали автоматизацията е напълно възможна и приложима, при мебелите от масивна дървесина 
има повече трудности заради различния вид на суровината, сложността на изпълнението и индивидуалните параметри. 
Автоматизацията за този тип изделия е по-сложна, но не и невъзможна. Пример за това са актуалните и добре познати в 
бранша CNC машини, които могат да обработват прецизно и бързо детайли в различни равнини. 
Какви са предимствата на технологиите? 
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„Използването на роботи в производството помага за повишаване на качеството на продукцията, намаляване на брака и 
това е благодарение на голямата прецизност и повторяемост на процесите; увеличаване на продуктивността – повишена 
и постоянна скорост на работа, безопасност на труда. Роботите могат да заменят служителите в местата с повишена 
запрашеност, висока температура, при операции с висок риск. Важно предимство е и това, че предоставят възможности 
за гъвкав подход при изпълнение на нови задачи – при нужда от нови операции или специфична поръчка не е 
необходимо да се закупува допълнително оборудване – могат да се използват същите роботи, препрограмирани за друг 
процес“, обяснява Павел Димов, член на управителния съвет на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна 
промишленост (БКДМП) и управляващ директор на „МОС Роботикс“. 
Според него ако фабриките инвестират в модернизация и актуализация на оборудването, ще извлекат максимума от 
производството и ще постигнат наистина по-високи резултати. Ефективността в производството на изделия от дървесина 
би се увеличила в пъти, ако се дигитализират процесите по обработка на данни в офиса, управлението на детайлите, 
поръчки и производителността на оборудването, както и се автоматизират и роботизират голяма част от 
производствените процеси. 
„Успоредно с навлизането на роботите в мебелните предприятия върви и постепенната дигитализация. Много компании 
използват високотехнологични софтуерни системи за управление на цялото си производство. Отдавна чертежите се 
генерират дигитално от висококвалифицирани служители. От БКДМП работим усилено точно върху повишаване на 
дигиталните компетентности на кадрите в бранша, като организираме обучения и семинари. Нужно е уменията на 
работещите в сектора да се развиват в тази посока, за да може да отговорим на изискванията на европейските пазари“, 
добавя още Димов. 
Кадри и технологии 
„Развитието на мебелната индустрия у нас в бъдеще ще се основава на осигуряването на високо качество, поддържане 
на добрия имидж, който имат нашите продукти от дървесина, и използване на все повече иновации и напреднали 
технологии. За да е конкурентноспособен браншът ни, наистина трябва да се модернизира напълно и да заложи на 
добре балансирана комбинация от висококвалифицирани кадри и умни машини. 
Над 90% от предприятията у нас работят за външни пазари и за да се задържим, ние наистина трябва да сме добри и да 
поддържаме високо качество. В Европа вече ни познават, защото сме се доказали с професионализъм, качествени 
мебели и конкурентни цени“, твърди Марин Генов, член на управителния съвет на БКДМП и собственик на „Геномакс“. 
Той споделя, че във фабриката му вече използват успешно конфигурация от две нови технологии: автоматизирана 
производствена система и индустриален робот. 
„Металните детайли, които изработваме за подматрачните рамки, се изрязват на автоматизирана машина, която 
извършва няколко операции с голяма скорост. Оттам се зарежда следващата машина, огъващата (навремето това беше 
ръчен процес), сега имаме механизиран зареждач – слагаме всички детайли и той автоматично взима детайла, зарежда 
машината, а тя го огъва. Впоследствие роботът взима детайла и го позиционира на следващата машина, където той се 
пробива, а след това ги вкарва в зоната на заваряване. Създали сме напълно затворен автоматизиран цикъл“, споделя 
той полезен пример от практиката си. 
Според Генов автоматизацията и роботизираната система му помага да съкрати времето за производство и да увеличи 
производителността. Целта обаче не е машините да заменят хората, а хората с помощта на машините да започнат да 
създават мебели с по-високо качество. В модернизация той инвестира в последните 2 години около 3 млн. лв. Част от тях 
са по европейски програми. „Ако искаш да останеш на пазара, не можеш да разчиташ само на европейските програми. 
Инвестицията в нови машини и технологии е огромен плюс, но темповете в България са бавни, защото разбира се не 
всички фирми могат да си го позволят или ако могат, това става постепенно“, коментира още той. 
Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/е учредена през 1992 г. като 
доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на 
бранша като цяло. В БКДМП членуват близо 250 фирми, 11 професионални гимназии и един университет. Камарата е 
единственият официален представител на работодателите в секторите производство на мебели, дървообработване, 
производство и доставка на машини и материали за дървообработващата и мебелна промишленост. 
 
√ Владимир Малинов: Газохранилището в "Чирен" е запълнено на 67% в момента 
Към днешна дата хранилището в Чирен е запълнено на 67% от техническия му капацитет и с темповете, с които върви 
нагнетяването, има вероятност до края на октомври да постигнем целта, заложена в регламента на ЕС за 80% 
запълняемост. Това заяви пред БНТ директорът на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов. 
"Най-важното е в Чирен да бъдат съхранявани количествата за есенно-зимния сезон, защото тогава потреблението 
нараства значително и Чирен влияе съществено върху целия микс", каза той. 
Досега пред най-студените зимни дни България е употребявала около 17-18 млн. куб. метра от Чирен. В момента 
техническият капацитет преди проекта за разширяване позволява при форсмажорни обстоятелства да добиваме 4-4,5 
млн. куб. метра на ден. В проценти е около 15-16%, уточни Малинов. 
Разширяването на хранилището е одобрено от Европейската комисия, която е отпуснала финансова подкрепа в размер 
на 78 млн. евро. В момента "Булгартрансгаз" води разговори за останалата част от финансирането с различни институции, 
включително с държавни финансови фондове от САЩ, каза още директорът на дружеството. 
"Това ни дава силата и увереността, че работим в правилната посока. Не на последно място, ако искаме наистина да 
постигнем диверсификация на източници и да дадем възможност на втечнения природен газ да играе съществена роля в 
газовия микс на България, ни е необходимо хранилище", коментира Владимир Малинов. 
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Окончателното приключване на проекта и въвеждането му в експлоатация са предвидени за края на 2024 г., което е в 
синхрон с въвеждането в експлоатация на терминала за втечнен газ в Александруполис, който трябва да заработи в 
началото на същата година. 
 
√ Скок с 11.3%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 852.50 лв. за MWh с ден за доставка 12 
септември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 852.50 лв. за MWh с ден за доставка 12 септември 2022 г. и обем от 72 895.80 MWh, сочат данните от търговията. 
Това е ръст от 11.3%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 920.15 лв. за MWh, при количество от 37 468.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (35 427.30 MWh) е на цена от 784.86 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 678.85 лв. за MWh и количество от 2942.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 658.57 лв. за MWh (3083.1 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1331.78 лв. за 
MWh при количество от 2664.3 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 726.22 лв. за MWh при обем от 2768.3 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 766.00 лв. (391.65 евро) за MWh за 11 септември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 12 септември 2022 г. се повишава до 852.50 лв. за MWh ( покачване с 11.3%) по данни на БНЕБ или 
435.88 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 11 септември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 3 699.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 717.29 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     37,31%    1997.09 
Кондензационни ТЕЦ   42,86%    2294.38 
Топлофикационни ТЕЦ   3,10%    166.2 
Заводски ТЕЦ    2,01%    107.67 
ВЕЦ     0,82%    43.99 
Малки ВЕЦ    1,74%    93.27 
ВяЕЦ     0,83%    44.56 
ФЕЦ     10,69%    572.29 
Био ЕЦ      0,59%     31.45 
Товар на РБ         3511.35 
Интензитетът на СО2 е 370g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Покачване на цените по енергийните борси в първия ден на работна седмица, в Гърция са най-високи нивата 
Румънската OPCOM затвори при цена от 435,88 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 467,02 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 435,88 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 12 септември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 470,46 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 401,29 евро/мвтч. Най-високата цена от 680,93 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя 
ще бъде 336,72 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 60 920,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 12 септември ще бъде 467,02 евро/мвтч. 
Общият изтъргуван обем електроенергия е за 137,37 гвтч. Максималната цена ще бъде 680,93 евро/мвтч и тя ще бъде в 
20 ч. Минималната цена ще бъде в 5 ч и тя ще бъде 386,85 евро/мвтч. Това ще е и най-високата цена на 
електроенергията за сегмента в цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 12 септември е 436,37 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 471,43 евро/мвтч. Най-високата цена от 682,79 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 3 ч тя ще бъде 336,94 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 65 093,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 12 септември на Словашката енергийна борса е 433,95 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 20 ч и тя ще е 648,91 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 334,68 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 423,76 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 591,87 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 344,92 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 12 септември е 419,82 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 439,59 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 59 284,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 20 ч и тя ще достигне 540,64 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 3 ч и тя ще бъде 345,71 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 408,03 евро/мвтч на 12 септември. Пиковата цена ще бъде 
416,78 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 501 759,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 540,64 евро/мвтч. В 14 ч се очаква и най-ниската цена от 329,91 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 12 септември ще се продава за 451,31 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Анализатор: Вместо таван на цените на газа, по-добре да има стимули за пестенето на синьо гориво 
Европейските нации обмислят налагане на таван цената на газа, която потребителите плащат, чрез субсидия, която 
правителствата ще плащат, за да гарантират, че домакинствата няма да останат на студено тази зима. Даниел Грос от 
CEPS предупреждава, че тази стратегия ще премахне стимула за потребителите да намалят потреблението на газ, 
поддържайки цените на международния пазар високи. Вместо това правителствата трябва да стимулират намаляването 
на използването на газ. Грос е моделирал две стратегии. Първата е да се плати на домакинствата за по-малко 
потребление тази зима от миналата. Второто е таван на цените само до ограничена базова сума на глава от населението 
и начисляване на пълната пазарна цена за всичко, потребено над това ниво. 
Грос прогнозира, че тези субсидии ще се изплатят най-вече чрез избегнатите разходи от по-високите цени на вноса, ако 
търсенето на газ не бъде ограничено. Най-важното е, че това трябва да се направи на ниво ЕС, за да се гарантира, че 
никоя държава членка не се облагодетелства несправедливо от усилията на другите. 
ЕС е изправен пред енергийна криза. Де факто ембаргото на Русия върху износа на газ изпрати спот цените на 
европейските борси до безпрецедентни нива. Цените, плащани от потребителите, също са се увеличили, макар и много 
по-малко от спот цените. Цените за домакинствата са се удвоили в много държави-членки, докато спот цените на газа на 
борсата са се увеличили с десетократно дори и повече. Потребителите вече са разтревожени от увеличенията, с които 
сега се сблъскат. Но още по-високите спот цени означават, че скоро може да има още големи увеличения. Следователно 
политиците са в състояние на почти паника, подобно на потребителите, коментира европейското издание Energypost, 
цитирайки анализът на експертът от CEPS. 
Рекордно високите цени на спот пазара на газ също влияят върху цените на електроенергията, които достигнаха 
безпрецедентни нива на форуърд борсите в края на август, но остават над 200 евро за MWh - 10 пъти над 
миналогодишната си стойност. 
Тази комбинация доведе до нарастващ натиск да се „направи нещо“, за да се защитят потребителите от рязко 
нарастващите цени на енергията, с аргумента, че „пазарите вече не функционират рационално“. 
Нецелевите субсидии за потребителите вече започнаха 
Поради това няколко държави-членки въведоха субсидии, които намаляват цените за потребителите. Така например 
през юли цената на природния газ за домакинствата беше намалена с 15% в Италия, докато се увеличи с близо 20% в 
Германия. Но дори в Германия и други страни без масивни ценови субсидии сега има политически натиск за подкрепа на 
потребителите. За съжаление европейските държави не са единствените, които се опитват да защитят потребителите от 
високите цени на газа. Някои големи азиатски вносители, като Япония и Южна Корея, също предприеха мерки за 
ограничаване на увеличенията на цените, пред които са изправени домакинствата. Това може да е една от причините, 
поради които търсенето на газ в Азия досега е намаляло малко и защо спот цените на синьото гориво продължават да се 
увеличават. 
Фискалната цена на енергийните субсидии е огромна, достигайки десетки милиарди евро за по-големите държави-
членки. Но този фискален разход представлява само трансфер (от правителството към домакинствата), а не нетна загуба 
за обществото. Истинската социална цена на субсидиите за потребителските цени идва от различен източник. 
…Но субсидиите поддържат цените на газа високи 
Един ключов страничен ефект от държавните ценови субсидии е, че търсенето на газ ще спадне по-малко, отколкото би 
било иначе. Потребителите, които са дарени с по-евтин газ от техните правителства, ще бъдат по-малко склонни да 
намалят термостата си или да вземат по-кратък горещ душ. 
Това означава, че Европа ще трябва да внася повече, отколкото би направила, ако потребителите бяха принудени да 
плащат по-високи цени на енергията. Но откъде Европа ще получи допълнителния газ? 
Повечето производители на газ вече работят безпроблемно и не могат да увеличат производството си през следващите 
няколко месеца. Единственият източник на допълнителни доставки е LNG. По-голямото търсене на внос от Европа ще 
окаже още по-голям натиск върху световните (LNG) цени на газа и по този начин ще увеличи базовата сметка за внос за 
целия ЕС – икономистите наричат това „ефект на търговските условия“. 
Къде е стимулът да се намали потреблението на газ? 
Накратко, всяка мярка, която намалява стимулите за вътрешни спестявания, означава по-голяма нужда от внос. След това 
тя оказва по-голям натиск върху цената, пред която е изправена Европа на световния пазар. Това представлява ясен 
външен ефект (действията на една държава засягат всички останали), който оправдава общите усилия за намаляване на 
търсенето на газ. В този смисъл Европейската комисия беше оправдана да предложи общи цели за намаляване на 
потреблението на газ в целия ЕС. 
Но тези цели (засега само доброволни) могат да бъдат постигнати само чрез по-високи цени, а не с обикновени 
политически призиви и „смекчаването на цените“, препоръчано от Комисията по-рано тази година. 
Така всяка ценова субсидия ще доведе до по-високи цени на вноса, но това означава, че цената, платена от потребителя, 
пада по-малко от очакваното, отколкото при въвеждането на субсидията. 
Увеличението на вносните цени след това подтиква политиците да увеличат субсидията. Следователно всеки опит за 
ограничаване на цената на вътрешния пазар би могъл да задвижи верига от все по-високи спот цени и по-високи нива на 
субсидии, за да се поддържа ниска цената за потребителите. Субсидиите в целия ЕС биха могли да имат толкова силно 
въздействие върху цените на вноса, че в крайна сметка така или иначе ще увеличат потребителските цени, тъй като 
увеличението на цената на вноса по същество надвишава субсидията. Става омагьосан кръг. 
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Вместо това субсидирайте икономиите на газ! 
Какво трябва да се направи, ако ограниченията на цените са грешния подход в случая? 
Вместо да субсидират потреблението чрез ценови таван, правителствата трябва да субсидират спестяванията на газ, 
например като плащат на домакинствата за потреблението на по-малко тази зима в сравнение с миналата зима. Това 
също би включвало фискални разходи, но моят модел предвижда, че подобни субсидии ще се изплатят най-вече чрез по-
ниски цени на вноса – но само ако се прилагат на ниво ЕС, коментира Даниел Грос. Ако някоя отделна държава-членка 
приложи такава схема, тя ще поеме пълните фискални разходи, докато останалата част от ЕС ще спечели (макар и 
незначително) от по-ниските цени на вноса. 
Друг начин за насърчаване на спестяването на енергия би бил да се предложи на домакинствата таван на цените само за 
ограничена базова сума на глава от населението и да се таксува пълната пазарна цена за всички количества, 
консумирани над това ниво. 
Общото заключение е, че субсидиите за цената на газа или електроенергията нямат смисъл. Комисията трябва 
решително да им се противопостави и трябва да препоръча на държавите-членки вместо това да застанат зад субсидиите 
за спестявания при синьото гориво. 
*Анализът е публикуван на интернет сайта на Центъра за европейски политически изследвания (CEPS). Даниел Грос е 
член на борда и почетен сътрудник там. 
 
√ Емисиите на икономиките от G7 не достигат глобалната климатична цел, показва проучване 
Компаниите в икономиките от Групата на седемте (G7) не успяват да изпълнят целите на Парижкото споразумение за 
климата въз основа на настоящите корпоративни обещания за намаляване на емисиите, съобщи usnews.com, цитирайки 
Reuters. 
Това разкриваха през седмицата от платформата за разкриване на информация с нестопанска цел CDP и консултантската 
компания за глобално управление Оливър Уиман (Oliver Wyman). 
CDP е международна организация с нестопанска цел, базирана в Обединеното кралство, Япония, Индия, Китай, Германия 
и Съединените американски щати, която помага на компании и градове да разкрият своето въздействие върху околната 
среда. 
Съгласно глобалната сделка от Париж от 2015 г. страните се съгласиха да намалят емисиите на парникови газове 
достатъчно бързо, за да ограничат глобалното затопляне до 2 градуса по Целзий и да се стремят да запазят покачването 
под 1,5 градуса по Целзий, което според учените би предотвратило някои от най-лошите му ефекти. 
В G7, която се състои от Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Съединените щати, 
корпоративните цели за емисии са като цяло на траектория на затопляне от 2,7 градуса по Целзий, показа анализът на 
CDP и Oliver Wyman. 
„Не е приемливо никоя страна, да не говорим за най-напредналите икономики в света, да има индустрии, показващи 
толкова малко колективна амбиция“, каза в изявление Лоран Бабикян, глобален директор на капиталовите пазари в CDP. 
Проучването показва, че колективните емисии на американски и канадски фирми съответстват на скоростта на 
декарбонизация, необходима за ограничаване на глобалното затопляне съответно до 2,8 градуса по Целзий и 3,1 градуса 
по Целзий. Оценките на анализаторите посочват, че това е „до голяма степен резултат от компании, които напълно нямат 
цели, а не цели, които нямат амбиция." 
Проучването разкрива, че фирмите в Германия, Италия и Холандия са имали най-амбициозни цели за по-ниски емисии в 
G7, тъй като те се изравняват със средно 2,2 градуса по Целзий, докато Франция е на 2,3 градуса по Целзий, а 
Обединеното кралство на 2,6 градуса по Целзий. 
„Анализът подчертава големите разлики в амбицията и желанието на компаниите да поемат водеща роля в постигането 
на своите цели и спешната необходимост от разпространение на най-добрите практики по-нататък и по-бързо“, 
коментира Джеймс Дейвис, партньор в Oliver Wyman. 
Близо 200 държави ще се съберат на срещата на високо равнище за климата COP27 в Египет следващия ноември, след 
опустошителното за мнозина лято на суша, горещи вълни и други крайности, свързани с климата. 
 
√ Международна банка поема финансирането на ядрени проекти и инфраструктура, но предизвикателствата остават 
Финансирането на ядрени проекти при сегашните механизми е изправено пред много предизвикателства. Около 
тази теза се обединиха участниците в Световния ядрен форум в Лондон. Въпреки това, плановете за нова банка, 
насочена специално към ядрена инфраструктура биха могли да помогнат на проектите да напреднат, информира 
world-nuclear-news. 
„Мисля, че всички споделяме визията, че ядрената енергия трябва да играе основна роля в постигането на целите на 
политиката (енергийна сигурност, устойчиво развитие, климатични цели)“, заяви Daniel Dean, председател на 
International Bank for Nuclear Infrastructure (IBNI). 
„Колкото повече правим достъпна и финансируема ядрената енергетика в света, толкова повече ядрената енергия ще се 
счита за жизнеспособна опция за постигане на  целите за въглероден преход. Говорим обаче за няколко трилиона 
долари инвестиции за постигане на тази визия .Това е проблем предвид съществуващите механизми за финансиране, 
съществуващите търговски структури, които се използват за осъществяване на ядрени проекти.", цитира думите му 
изданието. 
Според George Borovas, сътрудник и ръководител по ядрени програми в адвокатската кантора Hunton Andrews Kurth, 
финансирането на ядрени проекти е „въпрос, който е скъп на сърцето ми“. Той каза, че е видял много такива проекти да 
се провалят поради липса на правилните финансови решения. „Те бяха добри проекти, страхотна икономика, страхотни 

https://www.ceps.eu/why-gas-price-caps-and-consumer-subsidies-are-both-extremely-costly-and-ultimately-futile/
https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-09-06/g7-company-emissions-falling-short-of-global-climate-goal-study-shows
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компании със страхотни лидери. Проблемът беше, че започнаха да търсят финансиране твърде късно. Виждам това да се 
случва отново и отново, когато проектите започват и след това в един момент казват „Сега, как ще го финансираме ? Това 
не е начинът, по който трябва да се работи. Трябва да помислите предварително за решението за финансиране.", заяви 
той. 
 „Общите въпроси, свързани с приемането от страна на обществеността, репутационният риск, потенциалните 
противоречия неизбежно карат много банки да са нервни или поне предпазливи, когато се ангажират с ядрена енергия“, 
коментира от своя страна Mark Muldowney от BNP Paribas. 
В същото време добави: „Понякога казвам, че има много банкери, които откриват, че искат да подкрепят ядрени проекти, 
но все още не го осъзнават.“  Според него, въпреки че има предизвикателства, „има много положителни признаци като 
дискусиите за ядрената таксономия в ЕС, които формират положителна основа за напредък по отношение 
на  финансирането на нови ядрени проекти“. 
Daniel Dean обясни, че ядрената енергия трябва да се разглежда от гледна точка на околната среда, социалните 
отношения и управлението (ESG) като инвеститор. „Трябва да създадем по-добра основа за ESG статута на ядрената 
енергетика и нейната роля по отношение на net-zero и ролята й в енергийната сигурност“, каза той. „Това е важно, тъй 
като ще започне да агрегира стабилност. Всъщност, казват, че ядрената енергетика е нещо, което финансистите искат да 
финансират колективно“. Той обаче подчерта, че това не е само въпрос на финансистите. „Всъщност подходът 
институции като нашата да разберат това сами е погрешен“, каза той. По думите му, това, от което се нуждае индустрията 
е заедно, „колективно да формира аргументи защо има смисъл от ядрената енергетика от гледна точка на политиката, 
това е в сферата на управлението, но само по отношение на екологичното и социално въздействие върху обществото и е 
нещо в което всички можем да участваме“. 
Ролята на правителствата в ядрените проекти нараства, отбеляза Lukasz Sawicki, главен експерт към министерство на 
климата и околната среда на Полша, като допълни, че повечето проекти по света се подкрепят от правителствата. Според 
него, най-малкото, което правителствата могат да направят е да гарантират наличието на регулаторна структура и 
политики. Той допълни, че полският премиер по-рано тази седмица е обявил, че ядрената програма в страната ще бъде 
разширена. „Възнамеряваме да се ангажираме с повече от един доставчик на реактори – може дори да са три от тях. 
Възнамеряваме да имаме повече от 9 GWe капацитет. Така че това вероятно ще бъде една от най-големите програми за 
ново строителство в Европа.“, обясни Sawicki. 
Dean от своя страна обясни, че не става въпрос само за финансиране. „Това е проблем с много измерения и затова се 
нуждае от такова решение. Решението за създаване на международна банка, която ще подкрепя ядрените инвестиции и 
ядрената инфраструктура в целия свят е необходим инструмент за постигане на тези цели. Ние виждаме това като 
основно решение за справяне с многото пречки, които съществуват днес и ще продължат да присъстват в бъдеще, когато 
сме изправени пред разширяването на ядрения капацитет в световен мащаб. 
„Смятаме, че имаме железен план, който се базира на десетилетия опит, успешни модели на съществуващите 
многостранни банки.“ 
Предложената нова многостранна банка - IBNI ще се базира на същия модел като Световната банка, Европейската банка 
за възстановяване и развитие и Азиатската банка за развитие. 
„Смятаме, че същият този модел може да се приложи към ядрения сектор. Точно същият модел, който насочи трилиони 
долари капитал към предизвикателствата на пазарите по  света, може да се приложи и към предизвикателствата на 
пазара на ядрената енергетика, за да стимулира глобалния капитал на частния сектор в ядрената индустрия“. 
Според Dean, това, което може да се направи на ниво държава е правителствата да бъдат накарани да вземат 
политически трудните решения за реформиране на енергийните пазари, за да създадат по-справедливи равни условия за 
всички нисковъглеродни технологии, включително и ядрената. 
 
Икономически живот 
 
√ Чия е заслугата за намаляващите цени на горивата? 
Президентът Румен Радев и бившият финансов министър и съпредседател на „Продължаваме промяната“ Асен Василев 
влязоха в задочна дискусия по отношение цените на горивата. 
По-рано в събота Радев коментира пред медиите, че цената на бензина е под 3 лева на бензиностанциите на „Лукойл“. 
„Това е началото на процес, който изисква мерки, така че това да е постоянна тенденция. Очевидно е, че три 
десетилетия след демократичните промени, в България има политици, които са готови да жертват икономиката 
и благосъстоянието на хората в името на идеология“, заяви Радев дни след срещата си с шефовете на „Лукойл“, 
недвусмислено приписвайки заслугата за падането на цените на служебния кабинет. 
Асен Василев обаче го контрира, че заслуга за падането на цените на горивата имат световните пазари, тъй като цената 
им е паднала до показателите отпреди войната, тоест до нивата от януари месец. 
Така че не мисля, че който и да е, било то президент, премиер или министър на финансите, трябва да взема кредит 
за това, че цената на петрола на световните пазари е паднала – и съответно това се е отразило и на цената на 
българските бензиностанции, изтъква Василев, добавяйки, че нито президентът, нито правителството на 
„Продължаваме промяната“ имат някаква заслуга за спада на цените. 
Асен Василев репликира Радев и по отношение на изказването му, че поисканата от Булгаргаз по-ниска октомврийска 
цена за природния газ е станала възможна заради добрата работа на служебния кабинет. 
По думите на Василев обаче това е същата цена, която предишното правителство е успяло да договори юни месец. „Юни 
месец получихме два танкера. Цената през октомври включва един танкер, който уж беше много скъп, но позволява 

https://ikj.bg/novini/bulgargaz-poiska-tsena-za-oktomvri-izpalnyavayki-zhelaniata-na-biznesa/
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цената да падне с 30%. Единственият въпрос, който остава е защо се отказахме от другите 6 танкера, преди да 
сме осигурили алтернативни доставки на газ“, коментира още Василев. 
В брифинга си пред журналисти Радев защити още руските петролни доставки и се изказа остро срещу наложеното от ЕС 
ембарго, което от 5 декември ще засегне около 90% от износа на руски петрол за 27-те държави членки. България 
договори изключение от това до 2024 година. Радев обаче поиска медиите да питат за последствията от ембаргото след 
2024 г. 
 
√ Булгаргаз поиска цена за октомври, изпълнявайки желанията на бизнеса 
“Булгаргаз” са внесли в КЕВР заявление за утвърждаване на цена на природния газ за октомври в размер на 247,96 
лв./MWh или 126,78 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ. 
Изтъква се, че окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за октомври ще бъде депозирано в 
КЕВР на 1 октомври, отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 30 септември, уточняват от 
дружеството. 
Интересен е фактът, че съобщението бе разпространено и от Министерството на енергетиката, което не е практика 
относно този вид комуникация до момента. 
От ведомството са изчислили, че това е с 30% по-ниска цена спрямо настоящата за септември. 
Според министерството това се дължи „на усилията на новото ръководство на компанията за осигуряване на реална 
диверсификация, включително на успешно проведените прозрачни търгове, както и на твърдата решимост на 
правителството да пусне в експлоатация интерконектора с Гърция“. Припомняме, новото ръководство на 
компанията влезе в управление преди седмица. 
В съобщението се казва още, че прогнозната цена за октомври отговаря на призива на работодатели и синдикати за 
пределна цена на газа до 250 лева за мегаватчас, което оставя известни съмнения за начина на определяне на тази цена 
и нейната пазарна адекватност и актуалност. 
 
√ "Нормализация" в лихвите 
Анализът на Лъчезар Богданов е от бюлетина на Института за пазарна икономика 
Тази седмица Европейската централна банка (ЕЦБ) очаквано повиши със 75 базисни пункта трите основни лихвени 
процента. Заедно с това, Управителният съвет заявява, че „очаква да повиши още лихвените проценти на следващите 
няколко заседания, за да забави търсенето и да предотврати риска от трайно възходящо изместване на инфлационните 
очаквания“. 
Тази стъпка, както и последните решения на Федералния резерв, можем да разглеждаме като начало на дългоочаквана 
„нормализация“, след като повече от десетилетие централните банки се опитваха да убедят, че цената на парите е нула. 
Въпросът откъде тръгваме никак не е маловажен, защото ни дава перспективата към адекватността на размера на вече 
направените и очакваните в идните месеци покачвания на основните лихви. Нека припомним, че лихвата по депозитното 
улеснение на ЕЦБ стана нула през юли 2012 г., а след юни 2014 г. вече е отрицателен. Ефективната лихва по федералните 
фондове в САЩ е практически нула след есента на 2008 г., следва кратък опит от средата на 2016 г. за плавно покачване, 
за малко тя „докосна“ 2,4%, но с началото на пандемията отново се върна около нулата. Ако върнем лентата още назад, 
трябва да отбележим и периода 2001-2005 г., когато лихвите се задържаха между 1% и 2%. 
Привикването към „евтините пари“ може да се илюстрира със състоянието и структурата на редица пазари, структурни 
индикатори и измерители на стопанското поведение – като започнем от оценките на търгуваните компании, през цените 
на жилищата и стигнем до предпочитаните специалности в университетите. Ако вярваме на заявените намерения от 
ръководителите на Федералния резерв и ЕЦБ, ще има още повишения, а тепърва ще сме свидетели на ефектите и от 
опитите за свиване на балансите след невижданите по размера си количествени улеснения. Предстои да видим тежък 
махмурлук, какъвто е неизбежен след продължителна и тежка злоупотреба с пристрастяваща субстанция, каквато 
всъщност е достъпът на правителства, бизнес и домакинства до почти безплатен кредит. 
Европейската икономика върви към рецесия или поне стагнация в следващите тримесечия – най-вече заради войната и 
енергийните доставки и цени, но тези ефекти ще бъдат засилени и от затягащата се парична политика. Процесът на 
овладяване на инфлацията с действията на централната банка предполага „охлаждане“ – по-ниска инвестиционна 
активност и по-малко потребление. България има силно отворена икономика и спадът в стопанската активност в 
еврозоната води както до по-ниско търсене на български стоки и услуги, така и до отлагане на поне част от новите 
инвестиционни намерения за разширяване на капацитета на чуждестранни, а и местни предприятия в България. Твърде 
вероятно ще видим стагниране в индустриалното производство, макар и минимално повишение на безработицата, 
задържане на реалния ръст на доходите и спад в продажбите на свързаните с големите износители доставчици на 
материали, стоки и услуги. 
Разбира се, извън общото обяснение за променящата се макро среда, е добре да фрагментираме въздействието на по-
високите лихви в еврозоната през стимули и условия за спестяване, кредит, инвестиции, фискални приоритети, търговия 
и т.н., които по-високите лихви неминуемо ще създадат. Евентуалните оценки и прогнози трябва да отчитат спецификата 
в български контекст и като начало да вземат предвид поне следното: 
Въздействието по линия на дългосрочните ипотечни кредити ще е най-отчетливо – съвсем логично за кредити със срок на 
изплащане над 20 и дори над 30 години. Към юли задълженията на домакинствата към банки по жилищни кредити 
достигат 15,4 млрд. лева, което все още е под 10% от очаквания БВП, въпреки разширяването на достъпа и значителния 
спад на лихвите в последните поне 4 години. Това дава основание за плах оптимизъм по отношение на риска от свиване 
на разполагаемия доход на домакинствата заради нарастване на месечните вноски. В същото време обаче, облекчените 
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условия за покупки на жилища с кредит заедно с нулевите лихви по депозитите повишиха цените на имотите и 
„захраниха“ строителния бум, особено в София /видно от графиката/. Трендът ще се обърне все някога и по всичко личи, 
че не е далеч този момент. 
 

 
Източник НСИ 

 
Кредитът за бизнеса към юли е 39,8 млрд. лева, като едва в последните 12 месеца отчита по-сериозен ръст /над 10%/, 
след като дори в среда на нулеви лихви доскоро темповете на нарастване бяха с по 3-5%. Казано иначе, българските 
нефинансови предприятия не са – поне в международно сравнение – силно зависими от достъпа до банков кредит. 
Задълженията са на ниво от под 25%, като се равняват на около 33% от дълготрайните материални активи в балансите на 
предприятията и под 10% от годишните им приходи от продажби. 
Интересен дискурс е и очакваната динамика на валутния курс на еврото. От началото на 2022 г. еврото загуби близо 12% 
от стойността си спрямо долара. Това, освен за балансите на спестителите, има и пряк ефект върху инфлацията и 
търговията. Значителна част от енергоносителите и суровините се търгуват на глобални пазари при цени, определяни в 
американски долари – слабото евро означава допълнително оскъпяване за бизнес и домакинства в еврозоната и 
България. Тук виждаме очевиден дисбаланс – икономиките в ЕС използват долари за над 50% от вноса си от трети страни 
и едва 40% евро, докато при износа еврото доминира с 55%, а доларът се използва при едва 30% от сделките /виж 
повече тук/. В България делът на вноса в долари е над 57% – отражение на голямата зависимост от вноса на горива от 
Русия. А тези оценки са по данни от 2021 г. – преди огромния скок в цените на петрола и особено на природния газ, 
ценообразуване изцяло в долари; към момента делът на долара във вноса вероятно е значително по-висок. Ако ЕЦБ с 
действията си повиши курса на еврото, това директно облекчава инфлационния натиск за европейските бизнеси и 
домакинства. 
Накрая, но далеч не по значимост, смяната на паричната парадигма ще оскъпи и обслужването на държавните дългове. 
Въпреки ниското ниво на задлъжнялост, България няма да остане встрани от процеса и ще трябва да плаща все по-
високи лихви по новите облигационни емисии. Ако не се свият или отложат разходи, до края на 2022 г. трябва да се 
поеме нов дълг от поне 6 милиарда лева. В мрачната прогноза на министерството на финансите /повече по темата тук/ 
дефицитите в следващите три години ще надхвърлят 11 млрд. лева, при по-благоприятна икономическа среда и 
корекции в политиките може да се върнем на 5-6 млрд. лева дефицит – това очертава границите на нужното дългово 
финансиране от 15 до 33 млрд. лева. Към тях трябва да прибавим падежиращи стари вътрешни и външни заеми от около 
9 млрд. лева до 2025 г. Всеки сам може да сметне колко повече ще трябва да плаща бюджетът годишно за всеки 1 
процентен пункт покачване на лихвата. 
 
√ ЕЦБ с нагласа за още по-драстично вдигане на лихвите 
От Европейската централна банка не изключват, че ще трябва да повишат основния си лихвен процент до 2% или повече, 
за да ограничат рекордно високата инфлация в еврозоната въпреки вероятната рецесия, съобщава Reuters, позовавайки 
се на свои източници. 
С инфлацията, достигнала 9,1% през август и надвишаваща целта на ЕЦБ от 2% за следващите две години, централната 
банка повишава лихвените си проценти с рекордна скорост и призовава правителствата да помогнат за намаляване на 
сметките за енергия, които нараснаха, след като Русия нахлу в Украйна. 
Припомняме, ЕЦБ повиши депозитната си лихва от нула до 0,75% в четвъртък, а президентът Кристин Лагард посъветва 
за още две или три повишения, изтъквайки, че лихвите все още са далеч от нивото, което би позволило връщане на 
инфлацията до 2%. 

https://ime.bg/bg/articles/vynshna-tyrgoviya-na-evropeiskiya-syyuz-po-valuta-na-fakturirane/
https://ime.bg/bg/articles/vynshna-tyrgoviya-na-evropeiskiya-syyuz-po-valuta-na-fakturirane/
https://ime.bg/bg/articles/byudjetnata-kartina-v-predizborna-kampaniya/
https://ikj.bg/novini/etsb-ryazko-vdigna-lihvenite-protsenti/


18 

 

Пет източника, близки до въпроса, казаха, че много политици виждат нарастваща вероятност, че ще трябва да преместят 
лихвения процент в „рестриктивна територия“, жаргон за ниво на лихвените проценти, което кара икономиката да се 
забавя, от 2% или повече. 
В момента ЕЦБ вижда инфлация от 2,3% през 2024 г., въпреки че един от източниците на агенцията посочва, че вътрешна 
прогноза, представена на срещата в четвъртък, я поставя близо до 2%, след като се вземат предвид последните цени на 
газа. 
Вътрешната информация сочи още, че политиците се подготвят за рецесия тази зима и по-слаб икономически растеж 
през следващата година от официалната прогноза на ЕЦБ от 0,9%. Но някои виждат и условия за успокоение, заради 
силния пазар на труда, който трябва да смекчи въздействието на по-високите ставки. 
На срещата в четвъртък е започнала и дискусия относно десетките милиарди евро, които ЕЦБ е длъжна да изплати на 
банките за техните свръхрезерви сега, когато лихвата по депозитите отново е положителна. 
 
√ EС с рекордно производство на ток от фотоволтаици, България – назад 
Фотоволтаичните слънчеви панели са осигурили 12% от произведената електроенергия в Европейския съюз през това 
лято. Това е ново рекордно ниво, което позволи на континента да избегне вноса на 20 милиарда м3 газ с потенциална 
цена от 29 милиарда евро, пише Capital.fr. 
Количеството електроенергия, произведена от фотоволтаични панели, никога не е било толкова голямо в рамките на 
Европейския съюз (ЕС). Между май и август 2022 г. производството на слънчева енергия възлиза на 99,4 тераватчаса 
(TWh), което е с една четвърт повече, отколкото през 2021 г. и представлява 12% от общата добита електроенергия. 
 

 
 
През същия период на миналата година делът на слънчевата енергия в Европа е бил 9% ( 77,7 TWh), става ясно от 
публикувания доклад на Ember, организация, специализирана в областта на енергетиката. Според него 18 от 27-те 
държави от ЕС са регистрирали рекорди в производството на слънчева енергия през това лято, като най-голям е делът ѝ в 
Холандия (23% от от общото количество електроенергия), Германия (19%), Испания (17%). В България този дял е 4,7%, 
което е значително под средното ниво и има незначителен ръст в сравнение с миналата година. Освен това страната ни е 
сред малкото в ЕС, които регистрират спад спрямо 2021 година. 
Развитето на производството на енергия от фотоволтаици е все още в голяма степен недостатъчно, смятат обаче от 
Ember. 
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Най-големият скок на слънчевата енергия от 2018 г. насам е постигнат в Полша, където производството от 
фотоволтаиците се е увеличило 26 пъти, следвана от Финландия и Унгария (пет пъти), отбелязва Еmber, който черпи тези 
данни от Entsoe, европейската мрежа от мениджъри за пренос на електроенергия. Без слънчевата енергия ЕС би 
трябвало да закупи допълнително 20 милиарда м3 газ на стойност от 29 млрд евро по средно претеглени цени за 
периода от май до август. 
Само увеличеното производство през четирите летни месеци на тази година в сравнение с миналата (22 TWh) е довело 
до спестяването на 4 милиарда m3 на стойност над 6 млрд евро. Въпреки този ръст, производството на слънчева енергия 
е все още недостатъчно. Според прогнозите на Ember, през идните години Европа няма да достигне и половината от 
количеството за постигане на целите на ЕС за енергетиката и климата за 2030 г. 
 
Мениджър 
 
√ Страницата на НОИ е вече достъпна от всички електронни устройства 
Националният осигурителен институт (НОИ) обнови официалната си интернет страница (www.nssi.bg), съобщиха от 
института. 
Сайтът вече предоставя възможност за безпроблемен достъп от всички електронни устройства. Освен за влизане през 
компютър, са разработени версии за ползване през мобилни телефони и таблети, като дизайнът на всяка една от тях е 
съобразен с изискванията на съответното устройство. Осигурен е и достъп за хора със специфични потребности. 
Съдържанието в обновения сайт на НОИ е организирано по удобен и прагматичен начин, с фокус върху основните групи 
потребители, като сервизната информация е групирана по логичен и лесно достъпен начин.  
На началната страница са изведени най-посещаваните рубрики и е осигурен директен достъп до електронните услуги на 
института. В рубриката „Важно“ присъстват и други често ползвани страници, което гарантира добрата ориентация на 
потребителите и допълнително подобрява мобилността на платформата. 
 
√ Екзитпол данните ще се обявяват след 8 часа вечерта в изборния ден 
Резултатите от проучванията, извършвани в изборния ден, ще се обявяват не по-рано от 20.00 часа. Това е записано в 
приетите от ЦИК условия за извършване на така наречените "екзит пол" проучвания в деня на вота. Забранява се под 
каквато и да е форма публичното огласяване на каквито и да са резултати от проучвания, извършвани в изборния ден 
преди приключването му, и обявяване края на изборния ден от Централната избирателна комисия, предава БНР.   
До 24 септември включително или седем дни преди изборния ден, агенциите, които ще извършват проучвания на изхода 
в деня на вота, трябва да представят в ЦИК заявление по образец, удостоверение за актуално правно състояние, списък с 
имената и единния граждански номер на анкетьорите по избирателни райони, както и методиката за извършване на 
проучванията, припомнят от ЦИК.   
Анкетьорите не могат да правят социологически проучвания непосредствено пред избирателните секции. Те трябва да 
работят на разстояние най-малко три метра от изхода на помещението, в което се гласува.  
При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може 
да присъства по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция в ЦИК.  
 
 

http://www.nssi.bg/
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√ Финансист: Мерките срещу кризата удължават инфлацията 
„Повечето мерки за борба с инфлацията, които бившите управляващи прекръстиха на мерки за борба с кризата, доведоха 
до удължаване на инфлацията. И този процес ще продължи”. Това коментира финансистът Любомир Дацов пред Нова тв. 
Според него много от проблемите в България не се дължат на външни фактори, нито на войната в Украйна. 
„В България има от 2 до 3 пъти по-висока от средната за много от другите държави инфлация. Това показва, че има чисто 
вътрешни проблеми, които определят този процес”, коментира Дацов. „Като се започне от работата на регулаторите и 
нормативната рамка, която не позволява достатъчно ефективен контрол и се стигне до тази политика за грижа за хората, 
с която ни продъниха ушите”, каза Дацов. 
Той критикува политиците, че не представят предизборно програмите си. 
„Трябва някой да каже какво ще се прави. Дефицитът трябва да бъде вкаран в рамките на 3% от БВП за следващата 
година, ако не искаме да видим процедура за свръхдефицит. А второ – дори и този дефицит е прекалено висок спрямо 
икономическите реалности. Не само, че има вече опасност децата ни да плащат, а товарим и внуците”, каза финансистът. 
 
√ Еврокомисар допусна, че зимата може да бъде една от най-лошите в историята 
Инфлацията, която преживяваме, ще хвърли икономиката ни в турбуленция, а предстоящата зима може да бъде една от 
най-лошите в историята. Това заяви европейският комисар по икономическите въпроси Паоло Джентилони в интервю 
пред германското издание "Шпигел", цитирано от БТА.  
Преживяваме безпрецедентна несигурност, но икономическите данни на Европейския съюз като цяло остават 
положителни, а ситуацията на пазара на труда е добра, добавя той и посочва, че не може да се изключи възможността 
еврозоната да изпадне в рецесия. 
"Икономията на енергия вече е необходимост. Със сигурност сме свидетели на положително развитие, когато става 
въпрос за запълването на хранилищата за природен газ и пестенето на енергия. Въпреки това ситуацията в страните 
членки е много променлива, а в някои от тях може да се наложи нормиране на потреблението", казва Джентилони по 
въпроса за икономията на енергия. 
По думите му, това може да бъде предотвратено "със силен, съвместен отговор. Правителствата вече предприемат 
строги мерки". 
До края на август средствата, предназначени за справяне с енергийната криза, се равняваха на близо 1 процент от 
брутния вътрешен продукт на Евросъюза. До края на годината финансирането може да нарасне до 2%, предупреждава 
още еврокомисарят. 
На фона на покачващите се лихви, еврокомисарят казва, че към момента няма опасност от неизплащане на дългови 
задължения от страна на европейски държави. 
"Разбира се, лихвените проценти са се повишили леко, но все още са доста ниски. Освен това европейската банкова 
система е много по-силна, отколкото беше преди 15 години", добавя Джентилони. 
 
√ ЕК скоро ще представи план за тавана на цената на газа 
Европейската комисия ще представи предложение за въвеждане на обща горна граница на цените на газа през 
септември. Това каза италианският министър за модернизация и трансформация на околната среда Роберто Чинголани в 
интервю за вестник La Repubblica, цитиран от Нова Тв. 
Според Чинголани 15 страни от ЕС са подкрепили въвеждането на таван на цената на газа. Германският министър на 
икономиката и климата Роберт Хабек подкрепя мярката, каза Чинголани. 
В същото време германското правителство иска първо да проучи възможните рискове от въвеждането на таван на цените 
на газа в някоя от страните членки на съюза, каза той. Според него е безсмислено да се налагат ценови ограничения само 
на руския газ. 
По думите му е "справедливо" Европа, като най-големият купувач в света, да помогне за определянето на цената на газа, 
за да защити бизнеса и гражданите. 
 
√ Гърция складира втечнен природен газ в Италия 
Гърция внася втечнен природен газ от различни източници, като складира горивото в Италия. Това съобщи министърът 
на енергетиката Костас Скрекас. Гръцки медии отбелязват по темата, че от терминала на остров Ревитуса има 
възможност за снабдяване и на България, предава БНР. 
На икономически форум в Солун министърът на енергетиката Костас Скрекас обясни, че страната е направила всичко 
възможно, за да осигури природен газ.  
Атина е наела в Италия хранилища за складиране на втечнен природен газ, който ще се обработва на остров Ревитуса. 
Обемът на този терминал се увеличи почти двойно, информират от енергийното министерство, но това не е достатъчно 
по време на енергийна криза. 
Информациите по темата допълват, че Атина има споразумение със София при необходимост да се транспортират 
количества природен газ към газопреносната система на България. 
Министър Скрекас подчерта, че според гръцкото правителство трябва спешно да се създаде общ европейски план в 
помощ на домакинствата и производствените компании за преодоляване на високата цена на горивата и поскъпването 
на стоките. 
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√ Промишленото производство в Гърция с ръст от 7% през юли 
Гръцкото промишлено производство е нараснало със 7% през юли, а производството в преработващата промишленост - с 
6,5% през същия месец. Това съобщи гръцкият статистически институт, цитиран от агенция АНА-МПА и БТА.  
Индексът на индустриалното производство се е повишил със 7 процента през юли в сравнение със същия месец на 2021 
г., след като през същите периоди на 2021/2020 г. е регистрирано увеличение от 8,1 на сто. 
Статистическата служба приписва това развитие на увеличението на производството на електроенергия с 11,1% и на 
увеличението на производството с 6,5% (отразявайки 39% ръст в производството на машини, 31,2% увеличение в 
производството на транспортно оборудване, 29,8% в производството на компютри/оптични устройства). 
От друга страна, производството е намаляло с 0,6% във водоснабдяването и с 10,5% в добивната промишленост. 
През 7-месечния период от януари до юли промишленото производство е нараснало с 4,1% спрямо същия период на 
миналата година, а сезонно изгладеният индекс се е повишил с 0,9% през юли спрямо юни 2022 г.  
 
√ Пшеницата поскъпва в САЩ и Франция, но поевтинява в Русия и Украйна 
В началото на септември, след сериозен ценови спад, пшеницата в САЩ поскъпва с 23 долара до 355 долара за тон, тази 
във Франция добавя 5 евро до 335 евро/тон. В Украйна, след предишния срив, цената намалява с още 10 долара на 300 
долара за тон, а руската бележи спад с 30 долара, достигайки 310 долара за тон, предава БТА.  
Цената на американската царевица се повишава с 8 долара до 325 долара за тон, във Франция тя се понижава с 9 евро до 
320 евро/тон. В Русия царевицата поевтинява с 10 долара до 315 долара за тон. 
Цената на ечемика във Франция се вдига с 6 евро до 301 евро за тон, в Русия той поевтинява с 10 долара до 295 долара 
за тон. 
Рапицата, която повече от месец е със силни ценови колебания на борсата Юронекст (Euronext), сега спада с 5 евро до 
нива от 600 евро/тон. 
Цената на нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам, с доставка през септември, отново се срина с 
нови 100 долара до 1300 долара за тон, а тази на рафинираната захар се вдигна с 21,10 долара, достигайки 580,20 
долара за тон на борсата в Лондон. 
На Софийската стокова борса котировките за пшеница през седмицата са без ново движение и на старите цени - хлебна 
пшеница в големи количества се търси на 580-637 лв./тон, сериозно предлагане имаше за 749-750 лв./тон. Фуражна 
пшеница в големи количества се търси на цена 615 лв./тон. Предлагането на фуражен ечемик е с котировки от 665 
лв./тон, а това на царевица е на 650 лв./тон. Има заявки за покупка на маслодаен слънчоглед на 1200 лв./тон. Всички 
цени са без ДДС. 
През седмицата традиционно се сключиха сделки за енергоносители на Софийска стокова борса: пелети на 780 лв./тон; 
автомобилен бензин А95Н на 2540-2630 лв./хил.л, автомобилен бензин А100Н на 2880 лв./хил.л. Дизелово гориво се 
изтъргува в рамките на 2708,33-2830 лв./хил.л, а газьол за ПКЦ - на 2631,17-2869 лв./хил. литра.  
 
√ Петролът поевтинява на фона на ограничителните мерки срещу COVID-19 в Китай 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, след като перспективите за глобалното търсене на 
гориво се влошиха на фона на ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19 в Китай и потенциала за по-
нататъшно повишаване на лихвените проценти в Съединените щати и Европа. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,36 долара, или 1,46%, до 91,48 долара за барел, след като в 
петък поскъпна с 4,1%. Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 1,44 долара, или 1,66%, до 85,35 
долара за баре, следвайки ръст от 3,9% предходната сесия. 
Миналата седмица цените на петрола почти запазиха нивата си от предходната седмица,  след като обявеното от 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, начело с Русия, известни като формата 
ОПЕК+, минимално свиване на добива бе компенсирано от локдауните в Китай – най-големият вносител на суров петрол 
в света. 
Тази година търсенето на петрол в Китай може да се свие за първи път от две десетилетия насам, тъй като политиката на 
Пекин за нулево разпространение на COVID-19 държи хората у дома по време на празници и намалява потреблението на 
гориво. 
„Продължителното присъствие на насрещни ветрове от подновените ограничителни мерки в Китай и по-нататъшното 
забавяне на глобалните икономически дейности все още предизвиква резерви относно по-устойчив възход“, коментира 
Джун Ронг Йеп, пазарен стратег в IG. 
„Общите негативи изглежда надделяват над позитивите“, каза Йеп, добавяйки, че цената на суровия петрол Брент може 
да се насочи към 85 долара за барел. 
Междувременно Европейската централна банка и Федералният резерв са готови да увеличат допълнително лихвените 
проценти, за да се справят с инфлацията, която може да повиши стойността на щатския долар спрямо валутите и да 
направи деноминирания в долари петрол по-скъп за инвеститорите. 
„Притесненията за търсенето бяха съсредоточени върху въздействието на нарастващите лихвени проценти за борба с 
инфлацията и политиката на Китай за нулева COVID-19“, пише в бележка анализаторът на Commonwealth Bank of Australia 
Вивек Дхар. 
Въпреки това глобалните цени на петрола може да се възстановят към края на годината - очаква се предлагането да се 
стегне още повече, когато ембаргото на Европейския съюз върху руския петрол влезе в сила на 5 декември. 
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√ 10-те жизненоважни точки на международната търговия 
Знаете ли кои са стратегическите търговските анклави, през които минават корабите, натоварени с продукти и стоки от 
далечни страни? Ако бъдат затворени тези жизненоважни точки на международния трафик, това би довело до 
повишаване на цената на суровините и производството. В тази статия ви представяме 10-те най-важни точки на 
международната търговия, пише eleconomista.es.  
Суецкият канал 
Когато контейнеровозът Ever Given заседна в Суецкия канал през март 2021 г. в продължение на шест дни основният 
търговски път между Азия и Европа беше парализиран, причинявайки закъснения, отклонявайки стотици кораби и 
милиони загуби. Въпреки това една от най-чувствителните точки за международната търговия регистрира 
преминаването през своите води на повече от 20 600 големи товарни кораба през 2021 г., което е рекорд по пътя към 
пълното възстановяване след пандемията от Covid-19. 
Ормузкият проток 
Един от всеки пет барела петрол в света излиза през Ормузкия проток. Черно съкровище, желано както от тези, които 
изпомпват суров петрол, така и от тези, които не го правят. Районът е един от най-нестабилните поради големия брой 
страни с териториални води в него (Иран, Катар, Обединените арабски емирства), поради което при всяка ескалация на 
напрежението в района цената на петрола се променя.  
Панамският канал 
Това е другият изкуствен канал в света, който спестява време и пари за търговия. Той спомага основно за връзката между 
източното крайбрежие на САЩ със западното му крайбрежие и с азиатския пазар през Тихия океан. През него минават 
6% от всички големи товарни кораби в света. А през последните години се появи нов риск. Както съобщава BBC, сушата е 
намалила количеството прясна вода в басейните, които захранват шлюзовете на този канал, което е ограничило газенето 
на корабите, които преминават през него, в допълнение към оскъпяването на таксата. 
Тайванският пролив 
Морето между континентален Китай и остров Тайван не е вдигнало тревога до момента. Неотдавнашното напрежение 
между двете (и със Съединените щати по средата) може да доведе до търговска зона на изключване, която заобикаля 
острова. Навлизането в по-дълбоки води, обаче, удължава времето за преминаване и влияе върху цената. 
Гибралтарски пролив 
Важността на Гибралтарският проток се състои в това, че без гаранцията за неговата безопасност Суецкият канал е 
безсмислен. Това е не само продължението на маршрута между Азия и Европа, но и разделя Европа от Африка. Ето защо 
балансът в отношенията между Европейския съюз, Обединеното кралство, Мароко и Алжир е толкова важен, за да се 
осигури свободен транзит. 
Английският канал (Ламаншът) 
Друг канал, която историята е показала като важен, е Ламаншът. Това е точката на влизане по пътя към големите 
търговски пристанища на Лондон, Ротердам или Антверпен, наред с други, които са портал за голяма част от продуктите, 
идващи от Азия, но също и от Америка. 
Протока Босфора 
Турция е страната, която контролира преминаването през протока Босфора, а настоящият конфликт между Украйна и 
Русия в момента фокусира вниманието в тази точка от света. Светът стана свидетел на бума на цените на зърното, 
идващи от Украйна (наричана житницата на Европа), а изнасянето на зърно от Украйна през Черно море беше 
блокирано. Едва след подписването на споразумение между Турция, ООН, Русия и Украйна на 22 юли се възстанови 
износа на зърно от украинските черноморски пристанища. 
Проливът Малака 
Проливът Малака е почти задължителен проход по оста Европа-Азия и дава смисъл на второто по големина търговско 
пристанище в света: Сингапур. В допълнение, това е морският сборен пункт между големите градове на Китай и Индия.  
Иглен нос 
Това е най-южната точка на Африка (а не Нос Надежда, въпреки че е по-известен) и въпреки че маршрутът му се използва 
от европейския морски трафик от половин хилядолетие, днес през него продължава да преминава и товарният трафик. 
Той в никакъв случай не е остарял, тъй като със събитието Ever Given още веднъж беше доказана важността му като 
единствена алтернатива. 
Магеланов проток 
Естественият проток, който свързва Атлантическия океан с Тихия океан, продължава да бъде достъпната алтернатива за 
заобикаляне на Панамския канал, въпреки че това води и до повече транзитни дни. Има други морски проходи, които ще 
спестят време и пари, като Северозападния проход през Арктика (по-кратък от този през Суец), който Русия се стреми да 
контролира, за да спечели хегемония в световната търговия. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За мерките и проверките за незаконна сеч в бедстващите села в карловско. Гост: Инж. Стоян Тошев – 
изпълнителен директор на Агенцията по горите 

- Мерките срещу газовата криза - кога и как ще ги усетят потребителите. Гости: Ваня Григорова – икономически 
съветник на КНСБ; Мартин Владимиров – енергиен експерт 



23 

 

- За мисията да помагаш и вълната от съпричастност към семействата в карловските села. Гости: Елица Баракова; 
Теодора Бакърджиева 

- Как се възстановяват бедстващите семейства в наводнените села 
- За посланията и промените във Великобритания. Гост: Проф. Любомир Стойков 

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- Предизборни дебати с кандидатите за вота – какво предлагат партиите за справяне с енергийната криза 
- Теменужка Петкова - ГЕРБ-СДС; Радослав Рибарски - „Продължаваме промяната“; Рамадан Аталай – ДПС; 

Драгомир Стойнев – БСП 
- Последният път на Елизабет ІІ 
- Първият българин, преплувал Гибралтарския проток – Цанко Цанков 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Антон Кутев: 100 хил. нови безработни, ако не помогнем на бизнесите да оцелеят 
в. 24 часа  - 2 дни след срещата на властта с "Лукойл" горивата поевтиняват 
в. Телеграф - Проверка на Телеграф установи: България с най-солена захар в ЕС 
в. Труд - Ракията поскъпна 50 на сто 
в. Труд  - Собственици от Синеморец: Не ни пускат в имотите ни, вместо това ни глобяват 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - 7 ведомства срещу смъртта на пътя: нови мантинели, знаци ще светят на опасни места, махат дървета и 
реклами 
в. 24 часа - Кашкавалът скоро ще е три пъти по-скъп от свинското 
в. Телеграф - Говорителят на служебния кабинет: Официални разговори с Газпром не се водят 
в. Труд - Асен Василев: Цената на петрола пада на световните пазари, резонно е и у нас да поевтинява  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Татяна Иванова, космически посланик в Атлантическия клуб в България: Без чуждо гражданство не мога да 
излетя в Космоса, за нашата държава той не е приоритет 
в. Телеграф - Доц. Ангел Кунчев, държавeн главен здравен инспектор: Ковид върви към обикновен респираторен вирус 
в. Труд  - Александър Александров, изпълнителен директор на "Топлофикация София", пред "Труд": Парното продължава 
да е най-евтиното отопление  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Елизабет II дойде оттам, накъдето е тръгнал Радев 
в. Телеграф - Ценовата люлка, от която ни се вие свят 
в. Труд  - Величието не се мери с гаубици и жълтици 
 
√ Предстоящи събития в страната на 12 септември 
София. 

- От 10.00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет, представители на правителството и неправителствени 
организации ще обсъдят спешни мерки за намаляване на пътнотранспортния травматизъм. 

- От 10.30 часа пред зала 5 на СОС / Московска 33/ ще се проведе на брифинг, на който председателят на 
общинския съвет Георги Георгиев и служебният министър на енергетиката Росен Христов ще обявят резултати от 
дейността на работната група и информация за доставките на газ за Топлофикация София. 

- От 11.00 часа в Национален пресклуб БТА (София, бул. "Цариградско шосе" 49) ръководството на БЛС ще даде 
пресконференция по придобилата широк отзвук тема с едновременното използване на хартиената и 
електронната рецепта и тиражираните в общественото пространство спекулации. 

- От 12.00 часа в зала "Роял“, хотел "Балкан“, вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас 
Пеканов и министърът на иновациите и растежа Александър Пулев ще открият събитието "Големите пари за 
малкия бизнес: Възможности за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост“ 

- От 18.00 часа в "Нов театър“ - НДК, приятели и ценители на творчеството на писателя Георги Марков ще 
отбележат 44 години от гибелта му с представянето на новото преработено и допълнено издание на 
документалната хроника "Аз бях той. Писма и документи за съдбата и творчеството на Георги Марков“. 

- От 19.00 часа в Кино КАБАНА, Валери Йорданов ще представи дебютната си книга с "Незаснети" разкази. 
*** 
Благоевград. 

- От 10.00 часа пред Учебен корпус № 1, официално ще бъде открита новата академична година в Югозападния 
университет "Неофит Рилски“, съобщиха от университета. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа кметът Димитър Николов ще открие чисто новата детска градина "Морско конче“. Тя се намира в 
ж.к. "Братя Миладинови“ до блок 156 и е филиал на най-близко намиращата се до нея градина "Раковина“. 

*** 
Варна. 
 



24 

 

- От 18.30 часа на входа на Морската градина във Варна, където се намира изнесената приемна на Продължаваме 
Промяната, варненци ще имат възможност да зададат своите въпроси лично на Кирил Петков и кандидат-
депутатите от Варненската листа. 

*** 
Добрич. 

- В Регионален исторически музей – Добрич продължава образователна програма "Лято в музея“. Събитието 
продължава до 16 септември с предварителна заявка. 

- От 07.30 до 17.30 часа в Народно читалище "Йордан Йовков – 1870 г.“, ще се проведе Летен детски център 
"Млади възрожденци“.Събитието продължава до 14 септември.  

*** 
Габрово. 

- От 19.00 часа в Художествена галерия "Христо Цокев“, ще се състои участие на Български камерен оркестър – 
Добрич в Дни на камерната музика – Габрово 2022. Организатор: Община Габрово, Министерство на културата, 
Габровски камерен оркестър, ХГ "Христо Цокев“. 

*** 
Плевен. 

- От 13.00 часа Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) ще посрещне близо 500 студенти-първокурсници, 
приети за обучение след средно образование в магистърските и бакалавърските програми по професионалните 
направления медицина, фармация, здравни грижи и обществено здраве. 

*** 
Русе. 

- От 10.30 часа, в партерната зала на КОЦ-РУСЕ, ще се проведе среща в знак на подкрепа на дамите с рак на 
гърдата. В събитието ще се включат представители на Фондация Нана Гладуиш "Една от 8", сдружение "Заедно 
си помагаме", Клуб Русе, един от осемте клуба на Съюз България, който принадлежи към 100-годишната 
световна женска организация Сороптимист Интернешънъл и представители на семейната фирма ABC Breast Care, 
със седалище Атланта, Джорджия и производство в Германия. 

*** 
Сливен. 

- От 09.30 до 17.00 часа в двор на РСПБЗН-Сливен, гр. Сливен, ул. "Г. Раковски" № 22а,ще се проведат Дни на 
отворените врати с демонстрация на възможностите на службата за извършване на оперативни дейности, 
разясняване на мерки за по¬жарна безопасност и защита при пожари и бедствия.  

*** 
Стара Загора. 

- От 11.30 часа ,инистърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще провери хода на 
строителните дейности на интерконектора Гърция – България, След това той ще посети Диспечерския център до 
с. Стамболийски, Хасковска област, около 13.30 – 14.00 часа. 

- От 10.30 часа ще бъде открита официално Академичната 2022/2023 година в Тракийски университет – Стара 
Загора. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър “Гео Милев“, ще бъде представена пиесата "Суматоха“ от Йордан Радичков. 
Премиера. 

- От 21.00 часа на лятна сцена на ДТ "Гео Милев“, ще се проведе Юбилеен концерт 30 години група Остава. 
*** 
Шумен. 

- От 10:30 часа в двора на противопожарната служба в Шумен, директорът на РДПБЗН- Шумен комисар Иван 
Иванов ще даде пресконференция, на която ще предостави информация за резултатите от работата на 
огнеборците. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите 
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и 
пълен архив на изданията от 2011 г. до 2021 г. 

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

