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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНР 
 
√ Министър Стоянов: Кабинетът е твърдо "за" компенсации за бизнеса заради скъпия газ 
Не може да има компенсации за електрическата енергия, а да няма за газ 
Служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов заяви, че правителството категорично подкрепя 
необходимостта от компенсации за бизнеса заради високите цени на природния газ. 
Кабинетът ще изготви компенсаторна схема, която ще предложи на следващия парламент, каза още Стоянов при 
откриването на специализирано изложение за индустриални машини и технологии. 
Служебният кабинет прави всичко възможно, за да осигури бизнеса с природен газ, включително допълнителни 
количества още през тази зима. Евентуално схемата може да е бартер - газ срещу ток, съобщи министърът на 
икономиката Никола Стоянов. Целта е поне 150% да бъдат обезпечени потребностите през зимата. Такива разговори са 
водени с Азербайджан:  
"Да намерим обаче такива количества е много трудно, защото всички държави в момента търсят. И намерихме такава 
схема - да е бартер срещу ток. И е на ниво експерти в момента - между двете министерства. Те трябва да уточнят в детайли 
как точно ще се разменя, колко газ срещу колко ток и така нататък". 
Газ има, но проблемът е в цената - каза още Стоянов, като отбеляза, че се обмисля как да бъде компенсиран бизнесът: 
"Като министър на икономиката мисля, че това е и разбиране на цялото правителство. Твърдо сме "за" компенсации за 
газа. Не може да има компенсации за електроенергия, а да няма за газ и да поставяме едни фирми в неконкурентна 
ситуация спрямо други. Твърдо ще има и ние ще подготвим схема, която ще предложим на следващия парламент, разбира 
се, тъй като без парламент ние не можем да променим нищо". 
Средства в бюджета са предвидени, за да бъде запазена и отстъпката в цените на горивата, каза още Никола Стоянов.  
От своя страна работодателите възразиха срещу предложението на енергийния регулатор за кръстосано субсидиране на 
бита за сметка на икономиката. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал обясни: "Защото се появиха такива идеи – евтиният газ да отиде 
за "Топлофикации", а скъпият - за предприятията. Това ще доведе до спиране на работа на предприятията и до ръст на 
безработицата. И хората няма да имат заплати и въобще, за да могат да си платят евтината сметка за парно. Енергийно 
бедните биват подпомагани - това е правилният начин, а не да се субсидират всички домакинства, включително тези, които 
нямат нужда". 
 
БНТ 
 
√ Кабинетът е твърдо "за" компенсации за бизнеса заради скъпия газ 
Кабинетът е твърдо "за" компенсации за бизнеса заради скъпия газ. Това каза служебният министър на икономиката 
Никола Стоянов. Бизнесът поиска доставки на евтин газ и се обяви срещу кръстосаното субсидиране на КЕВР, което 
компенсира бита за сметка на индустрията. 
Въпросът за държавна компенсация на бизнеса стана особено актуален, след като стана ясно, че „Булгаргаз“ иска синьото 
гориво да поскъпне от първи ноември с нови 12.45% или близо 279 лв. за мегаватчас при заложени 245 за октомври. На 
този фон едва 37% от компаниите у нас могат да преминат на алтернативни горива. 
Схема за подпомагане ще има, но не е ясно откъде ще се финансира, заяви служебният министър на икономиката. Той 
обаче отхвърли това да стане чрез увеличаване на данъците. Така единственият реалистичен източник остава Фонда за 
енергийна сигурност, който се финансира от производителите на ток и доставчиците. 
Въпросът е дали в него ще има достатъчно средства и за компенсациите на бизнеса за скъпия борсов ток и за високата 
цена на газа, ако бъде взето такова решение. 
Служебният кабинет няма да остави бизнеса без подкрепа заради скъпия газ, заяви министърът на икономиката. 
"Като министър на икономиката мисля, че това е и разбиране на цялото правителство. Твърдо сме "за" компенсации 
за газа. Не може да има компенсации за електроенергия, а да няма за газ и да поставяме едни фирми в неконкурентна 
ситуация, спрямо други. Твърдо ще има и ние ще подготвим схема, която ще предложим на следващия парламент, 
разбира се, тъй като без парламент, ние не можем да променим нищо в схемите в момента", каза Никола Стоянов. 
Той обаче не обясни откъде държавата ще намери нужните средства. 
"Данъци няма да се увеличават със сигурност. Търсят се други варианти. Гледаме какво правят и другите държави в 
ЕС. Работим по въпроса. Това което е, разбира се, пари от някъде трябва да се намерят", каза той. 
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А работодателите поискаха кабинетът да осигури доставки на възможно най-евтиния газ, тъй като държавата не може да 
набави пари за компенсациите от свръхпечалбите на доставчиците на горива. 
"По-важно е да се постигнат общо добри цени на природния газ, на микса, който "Булгаргаз" внася, защото, за разлика 
от електроенергията, свръхвисоките цени формират печалби не в български предприятия, а в чужди и от там не 
могат да се вземат средствата и да послужат за компенсация. Компенсациите за газа трябва да прибегнат до нови 
разходи и дефицити в бюджета", каза Васил Велев - председател на АИКБ. 
Според министъра на икономиката освен възможен бартер с Азербайджан ток срещу газ, се работи и за нов дългосрочен 
договор и участие в търгове за запазване на допълнителни капацитети в газопроводите от азиатските находища. 
"Искаме да блокираме от разширението на Южния газов коридор още 1 млрд. за България след 3,4 години. Говорим с 
всички не само с Азербайджан, с всички възможности и вчера имах среща с посланици от други държави, които са 
производители на газ, е да намерим допълнителни количества за тази зима, тъй като нашата цел е поне на 150% да 
обезпечим нуждите ни, тъй като всичко е разговори и преговори и не се знае въобще с "Газпром" ще стане ли нещо, 
няма ли да стане? Ние трябва да сме готови за всеки вариант", каза Никола Стоянов. 
А бизнесът предупреди, че ще бъде грешка защитата на най-уязвимите групи да се остави в ръцете на КЕВР. 
"На първо време трябва да възпре този светъл порив на КЕВР да направи кръстосано субсидиране на бита за сметка 
на икономиката, за сметка на работещите хора в крайна сметка. Защото се появиха такива идеи - евтиният газ да 
отиде за топлофикации, а скъпият за предприятията. Това ще доведе до спиране на работа на предприятията и до 
ръст на безработицата и хората няма да имат заплати и въобще, за да могат да си платят евтините сметки за 
парно", каза Васил Велев. 
Служебният министър на икономиката прогнозира, че цените на горивата у нас ще продължат да падат заради активните 
действия на служебния кабинет с участниците на пазара на горива. 
"Говорим за облекчаване работата на участниците на пазара за търговия на едро на горива. Тъй като имаше много 
административни пречки, изисквания допълнителни, които иначе можем от наша гледна точка да облекчим, те от 
тяхна страна също проявиха добра воля и така разговорите продължават. И аз, честно казано, се надявам и съм 
сигурен, че спадът на цените ще продължи", каза Никола Стоянов. 
Той посочи, че средствата за отстъпка на масовите горива са гарантирани и през следващия месец, след това редовният 
парламент ще реши дали мярката да продължи до края на годината. 
 
Мениджър 
 
√ Служебният кабинет ще изготви компенсаторна схема за бизнеса заради скъпия газ 
Правителството категорично подкрепя необходимостта от компенсации за бизнеса заради високите цени на природния 
газ. Кабинетът ще изготви компенсаторна схема, която ще предложи на следващия парламент. Това заяви служебният 
министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов при откриването на специализирано изложение за индустриални 
машини и технологии "MachTech & InnoTech Expo 2022".  
"Не може да има компенсации за електроенергия, а да няма за газ и да поставяме едни фирми в неконкурентна ситуация 
спрямо други. Твърдо ще има и ние ще подготвим схема, която ще предложим на следващия парламент", категоричен 
е икономическият министър Никола Стоянов.  
По думите му, служебният кабинет прави всичко възможно, за да осигури бизнеса с природен газ, включително 
допълнителни количества още през тази зима.  
По повод възможността за бартер на газ от Азербайджан срещу български ток министърът напомни, че по време на 
визитата му в тази страна подобни разговори са стартирали, като допълни, че целта е била да се намерят допълнителни 
количества още за тази зима на добра за потребителите цена. По думите му, такава схема е възможна и сега тя се обсъжда 
в детайли на експертно равнище. Министърът изтъкна, че допълнителни количества за тази зима се търсят и от други 
държави, които са производители на газ. 
"Нашата цел е поне на 150% да обезпечим нуждите ни, защото всичко е преговори, не се знае с "Газпром" ще стане ли 
нещо или не. Ние трябва да сме готови на всеки вариант", допълни министърът на икономиката и индустрията.  
Министър Стоянов цитира данни от анкета с българските предприятия, проведена от министерството през август, според 
която 74% от компаниите у нас използват природен газ, а само 37% могат да го заменят с алтернативно гориво. От 
допитването става ясно още, че 60% от фирмите не могат да намалят обемите на консумация на природния газ. "Тези данни 
още веднъж показват колко е важна диверсификацията и осигуряването на най-добри цени на енергийните източници 
преди зимния сезон", каза той. 
"Тъмните облаци са за световната икономика, рецесията е на 6 месеца и вече се усеща. Ние имаме сравнителни 
предимства да минем по-леко през този период, като конкурентните цени на енергоресурсите са от решаващо значение 
за това", коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Другият важен фактор за това е подкрепата за инвестициите, за което бизнесът настояваше при изработването на Плана за 
възстановяване и устойчивост, но предложенията не бяха приети в пълен обхват, добави той. Според него, сега идва 
времето за инвестиции, след като през последните две години те упорито вървят надолу. "Сега е моментът България да 
заеме полагащото й се място при преразпределението и скъсяването на веригите на доставки. Страната ни има 
конкурентните предимства за това, а сега подходящият момент и в контекста на старта на Плана за възстановяване и 
устойчивост и на новите оперативни програми за пряка финансова подкрепа за тези инвестиции", допълни той. 
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Председателят на Българската браншова камара "Машиностроене" Илия Келешев посочи, че сегашният период е важен 
за икономиката на страната и за фирмите от сектора. За да оцелеят и се развиват, трябва ускорено да се повишава 
конкурентоспособността и цифровизацията в уменията на работещите в сектора, допълни той.   
 
Pariteni.bg 
 
√ Икономическият министър: Бъдещите енергийни помощи няма да доведат до вдигане на данъците 
Ще има средства за покриване на отстъпката от 25 стотинки за бензина, заяви министър Стоянов 
Служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов заяви, че правителството твърдо подкрепя 
необходимостта от компенсации за бизнеса заради високите цени на природния газ. 
"Като министър на икономиката мисля, че това е и разбиране на цялото правителство, твърдо сме "за" компенсации за 
газа. Не може да има компенсации за електроенергия, а да няма за газ и да поставяме едни фирми в неконкурентна 
ситуация спрямо други. Твърдо ще има и ние ще подготвим схема, която ще предложим на следващия парламент", каза 
пред журналисти министър Никола Стоянов. По-рано днес той откри специализирано изложение за индустриални машини 
и технологии, роботика и автоматизация "MachTech & InnoTech Expo 2022" в Интер експо център - София. 
Министърът каза, че бъдещите енергийни помощи няма да доведат до увеличаване на данъците. Търсят се други 
варианти, гледаме какво правят другите държави в ЕС, разбира се пари отнякъде трябва да се намерят, допълни той. 
Председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев, който също участва в откриването на изложението, заяви пред 
журналисти, че на първо време властта трябва "да възпре този светъл порив на КЕВР да направи кръстосано субсидиране 
на бита за сметка на икономиката". Появиха се такива идеи евтиният газ да отива за топлофикациите, а скъпият за 
предприятията, допълни Велев и изтъкна, че това ще доведе до спиране на работата на фирмите и ръст на безработицата, 
а хората няма да имат заплати, за да си платят евтината сметка за парното. 
В Европа и по света цената, на която потребителите се снабдяват с природен газ, ако е диференцирана, тя е в полза на по-
ниски цени за индустрията и като цяло за икономиката, а енергийно бедните хора биват подпомагани, коментира още 
Велев. 
Той изтъкна, че по-важното е да се постигнат общо добри цени на природния газ, на микса, който "Булгаргаз" внася, 
защото, по думите на Велев, за разлика от електроенергията свръхвисоките цени формират печалби не в български 
предприятия, а в чужди, което означава, че оттам не могат да се вземат средствата за компенсации. В този смисъл Велев 
каза, че за компенсациите за природния газ ще трябва да се направят нови разходи и дефицит за бюджета за разлика от 
тези при електроенергията, където системата се самофинансира. 
По повод възможността за бартер на газ от Азербайджан срещу български ток министърът напомни, че по време на 
визитата му в тази страна подобни разговори са стартирали, като допълни, че целта е била да се намерят допълнителни 
количества още за тази зима на добра за потребителите цена. По думите на министъра такава схема е възможна и сега тя 
се обсъжда в детайли на експертно равнище. 
Министърът изтъкна, че допълнителни количества за тази зима се търсят и от други държави, които са производители на 
газ. "Нашата цел е поне на сто и петдесет процента да обезпечим нуждите ни, защото всичко е преговори, не се знае с 
"Газпром" ще стане ли нещо или не. Ние трябва да сме готови на всеки вариант", допълни министърът. 
В отговор на въпрос той уточни, че ще има средства за покриване на отстъпката от 25 стотинки за бензина. "Средства има 
за отстъпката, разчетени са до след идването дори на парламента, така че може след това да се удължи", допълни 
министърът. 
Той посочи, че падането на цените на горивата е заради разговорите на служебното правителството, а на заради цените 
на международните пазари и допълни, че се водят разговори не само с "Лукойл", но и с всички участници на пазара в 
посока облекчаване работата им на пазара на търговия на едро на горива. Министърът визира административни пречки и 
допълнителни изисквания. Той допълни, че разговорите продължават и изрази увереност, че спадът на цените ще 
продължи. 
 
3e-news.net 
 
√ Служебното правителство ще предложи схема за подкрепа на бизнеса заради високите сметки за природен газ 
Служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов заяви, че правителството твърдо подкрепя 
необходимостта от компенсации за бизнеса заради високите цени на природния газ. "Като министър на икономиката 
мисля, че това е и разбиране на цялото правителство, твърдо сме "за" компенсации за газа. Не може да има компенсации 
за електроенергия, а да няма за газ и да поставяме едни фирми в неконкурентна ситуация спрямо други. 
Твърдо ще има и ние ще подготвим схема, която ще предложим на следващия парламент", каза министърът, цитиран от 
БТА. По-рано днес той откри специализирано изложение за индустриални машини и технологии, роботика и 
автоматизация "MachTech & InnoTech Expo 2022" в Интер експо център - София. 
Председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев, който също участва в откриването на изложението, заяви пред 
журналисти, че на първо време властта трябва "да възпре този светъл порив на КЕВР да направи кръстосано субсидиране 
на бита за сметка на икономиката". Появиха се такива идеи евтиният газ да отива за топлофикациите, а скъпият за 
предприятията, допълни Велев и изтъкна, че това ще доведе до спиране на работата на фирмите и ръст на безработицата, 
а хората няма да имат заплати, за да си платят евтината сметка за парното. 
В Европа и по света цената, на която потребителите се снабдяват с природен газ, ако е диференцирана, тя е в полза на по-
ниски цени за индустрията и като цяло за икономиката, а енергийно бедните хора биват подпомагани, коментира още 
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Велев. Той изтъкна, че по-важното е да се постигнат общо добри цени на природния газ, на микса, който "Булгаргаз" внася, 
защото, по думите на Велев, за разлика от електроенергията свръхвисоките цени формират печалби не в български 
предприятия, а в чужди, което означава, че оттам не могат да се вземат средствата за компенсации. В този смисъл Велев 
каза, че за компенсациите за природния газ ще трябва да се направят нови разходи и дефицит за бюджета за разлика от 
тези при електроенергията, където системата се самофинансира. 
 
Dnesnews.bg 
 
√ Министър Никола Стоянов: Подготвяме схема за компенсации на бизнеса заради високите цени на природния газ 
Служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов заяви, че правителството твърдо подкрепя 
необходимостта от компенсации за бизнеса заради високите цени на природния газ, предава БТА. 
„Като министър на икономиката мисля, че това е и разбиране на цялото правителство, твърдо сме „за“ компенсации за 
газа. Не може да има компенсации за електроенергия, а да няма за газ и да поставяме едни фирми в неконкурентна 
ситуация спрямо други. Твърдо ще има и ние ще подготвим схема, която ще предложим на следващия парламент“, каза 
министърът. 
По-рано днес той откри специализирано изложение за индустриални машини и технологии, роботика и автоматизация 
„MachTech & InnoTech Expo 2022“ в Интер експо център – София. 
Председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев, който също участва в откриването на изложението, заяви пред 
журналисти, че на първо време властта трябва „да възпре този светъл порив на КЕВР да направи кръстосано субсидиране 
на бита за сметка на икономиката“. 
Появиха се такива идеи евтиният газ да отива за топлофикациите, а скъпият за предприятията, допълни Велев и изтъкна, 
че това ще доведе до спиране на работата на фирмите и ръст на безработицата, а хората няма да имат заплати, за да си 
платят евтината сметка за парното. 
В Европа и по света цената, на която потребителите се снабдяват с природен газ, ако е диференцирана, тя е в полза на по-
ниски цени за индустрията и като цяло за икономиката, а енергийно бедните хора биват подпомагани, коментира още 
Велев. 
Той изтъкна, че по-важното е да се постигнат общо добри цени на природния газ, на микса, който „Булгаргаз“ внася, 
защото, по думите на Велев, за разлика от електроенергията свръхвисоките цени формират печалби не в български 
предприятия, а в чужди, което означава, че оттам не могат да се вземат средствата за компенсации. 
В този смисъл Велев каза, че за компенсациите за природния газ ще трябва да се направят нови разходи и дефицит за 
бюджета за разлика от тези при електроенергията, където системата се самофинансира. 
 
Novini.bg 
 
√ Никола Стоянов: Подготвяме схема за компенсации на бизнеса заради високите цени на природния газ 
Служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов заяви, че правителството твърдо подкрепя 
необходимостта от компенсации за бизнеса заради високите цени на природния газ, предава БТА. 
"Като министър на икономиката мисля, че това е и разбиране на цялото правителство, твърдо сме "за" компенсации за 
газа. Не може да има компенсации за електроенергия, а да няма за газ и да поставяме едни фирми в неконкурентна 
ситуация спрямо други. Твърдо ще има и ние ще подготвим схема, която ще предложим на следващия парламент", каза 
министърът. 
По-рано днес той откри специализирано изложение за индустриални машини и технологии, роботика и автоматизация 
"MachTech & InnoTech Expo 2022" в Интер експо център - София. 
Председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев, който също участва в откриването на изложението, заяви пред 
журналисти, че на първо време властта трябва "да възпре този светъл порив на КЕВР да направи кръстосано субсидиране 
на бита за сметка на икономиката". 
Появиха се такива идеи евтиният газ да отива за топлофикациите, а скъпият за предприятията, допълни Велев и изтъкна, 
че това ще доведе до спиране на работата на фирмите и ръст на безработицата, а хората няма да имат заплати, за да си 
платят евтината сметка за парното.  
В Европа и по света цената, на която потребителите се снабдяват с природен газ, ако е диференцирана, тя е в полза на по-
ниски цени за индустрията и като цяло за икономиката, а енергийно бедните хора биват подпомагани, коментира още 
Велев. 
Той изтъкна, че по-важното е да се постигнат общо добри цени на природния газ, на микса, който "Булгаргаз" внася, 
защото, по думите на Велев, за разлика от електроенергията свръхвисоките цени формират печалби не в български 
предприятия, а в чужди, което означава, че оттам не могат да се вземат средствата за компенсации. 
В този смисъл Велев каза, че за компенсациите за природния газ ще трябва да се направят нови разходи и дефицит за 
бюджета за разлика от тези при електроенергията, където системата се самофинансира. 
 
Standartnews.com 
 
√ Министърът на икономиката с голямо обещание за бизнеса 
„Като министър на икономиката мисля, че това е и разбиране на цялото правителство - твърдо сме „за“ компенсации за 
газа. Не може да има компенсации за електроенергия, а да няма за газ и да поставяме едни фирми в неконкурентна 

https://novini.bg/profile/551
https://novini.bg/profile/551
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ситуация спрямо други. Твърдо ще има и ние ще подготвим схема, която ще предложим на следващия парламент“, каза 
пред журналисти министърът на икономиката Никола Стоянов, цитиран от БТА. 
Той посочи, че бъдещите енергийни помощи няма да доведат до увеличаване на данъците. 
„Търсят се други варианти, гледаме какво правят другите държави в ЕС, разбира се, пари отнякъде трябва да се намерят“, 
допълни той. 
Председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев, заяви пред журналисти, че на първо време властта трябва „да 
възпре този светъл порив на КЕВР да направи кръстосано субсидиране на бита за сметка на икономиката“. 
„Появиха се такива идеи евтиният газ да отива за топлофикациите, а скъпият - за предприятията“, допълни Велев и изтъкна, 
че това ще доведе до спиране на работата на фирмите и ръст на безработицата, а хората няма да имат заплати, за да си 
платят евтината сметка за парното. 
„В Европа и по света цената, на която потребителите се снабдяват с природен газ, ако е диференцирана, тя е в полза на по-
ниски цени за индустрията и като цяло за икономиката, а енергийно бедните хора биват подпомагани“, коментира още 
Велев. 
Той посочи, че по-важното е да се постигнат общо добри цени на природния газ, на микса, който „Булгаргаз“ внася, защото, 
по думите на Велев, за разлика от електроенергията, свръхвисоките цени формират печалби не в български предприятия, 
а в чужди, което означава, че оттам не могат да се вземат средствата за компенсации. 
В този смисъл Велев каза, че за компенсациите за природния газ ще трябва да се направят нови разходи и дефицит за 
бюджета за разлика от тези при електроенергията, където системата се самофинансира. 
По повод възможността за бартер на газ от Азербайджан срещу български ток министърът напомни, че по време на 
визитата му в тази страна подобни разговори са стартирали, като допълни, че целта е била да се намерят допълнителни 
количества още за тази зима на добра за потребителите цена. 
По думите на министъра такава схема е възможна и сега тя се обсъжда в детайли на експертно равнище. Министърът 
изтъкна, че допълнителни количества за тази зима се търсят и от други държави, които са производители на газ. 
„Нашата цел е поне на сто и петдесет процента да обезпечим нуждите ни, защото всичко е преговори, не се знае с 
„Газпром“ ще стане ли нещо или не. Ние трябва да сме готови на всеки вариант“, допълни Стоянов. 
В отговор на въпрос той уточни, че ще има средства за покриване на отстъпката от 25 стотинки за бензина. 
„Средства има за отстъпката, разчетени са до след идването дори на парламента, така че може след това да се удължи“, 
допълни министърът. 
Стоянов посочи, че падането на цените на горивата е заради разговорите на служебното правителството, а не заради 
цените на международните пазари и допълни, че се водят разговори не само с „Лукойл“, но и с всички участници на пазара 
в посока облекчаване на работата им на пазара на търговия на едро на горива. 
Министърът визира административни пречки и допълнителни изисквания. Той допълни, че разговорите продължават и 
изрази увереност, че спадът на цените ще продължи. 
 
Дивидент 
 
√ Бизнесът няма да остане без компенсации 
В това увери икономическият министър Никола Стоянов 
Служебният кабинет е твърдо "за" компенсации за бизнеса заради скъпия газ. Това каза служебният министър на 
икономиката Никола Стоянов и обяви, че няма да остави бизнеса без подкрепа заради скъпия газ. 
"Като министър на икономиката мисля, че това е и разбиране на цялото правителство. Твърдо сме "за" компенсации за 
газа. Не може да има компенсации за електроенергия, а да няма за газ и да поставяме едни фирми в неконкурентна 
ситуация, спрямо други. Твърдо ще има и ние ще подготвим схема, която ще предложим на следващия парламент, разбира 
се, тъй като без парламент, ние не можем да променим нищо в схемите в момента", каза Никола Стоянов. 
По думите му данъците няма да се увеличават със сигурност. 
"Търсят се други варианти. Гледаме какво правят и другите държави в ЕС. Работим по въпроса. Пари от някъде трябва да 
се намерят", каза той. 
Бартер с Азербайджан 
Според министъра на икономиката освен възможен бартер с Азербайджан ток срещу газ, се работи и за нов дългосрочен 
договор и участие в търгове за запазване на допълнителни капацитети в газопроводите от азиатските находища. 
"Искаме да блокираме от разширението на Южния газов коридор още 1 млрд. за България след 3,4 години. Говорим с 
всички не само с Азербайджан, с всички възможности и вчера имах среща с посланици от други държави, които са 
производители на газ, е да намерим допълнителни количества за тази зима, тъй като нашата цел е поне на 150% да 
обезпечим нуждите ни, тъй като всичко е разговори и преговори и не се знае въобще с "Газпром" ще стане ли нещо, няма 
ли да стане? Ние трябва да сме готови за всеки вариант", каза Никола Стоянов. 
Бизнесът  
В същото време бизнесът поиска от държавата доставки на евтин газ и се обяви срещу кръстосаното субсидиране на КЕВР, 
което компенсира бита за сметка на индустрията. 
"По-важно е да се постигнат общо добри цени на природния газ, на микса, който "Булгаргаз" внася, защото, за разлика от 
електроенергията, свръхвисоките цени формират печалби не в български предприятия, а в чужди и от там не могат да се 
вземат средствата и да послужат за компенсация. Компенсациите за газа трябва да прибегнат до нови разходи и дефицити 
в бюджета", каза Васил Велев,  председател на АИКБ. 
Бизнесът предупреди, че ще бъде грешка защитата на най-уязвимите групи да се остави в ръцете на КЕВР. 
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"На първо време трябва да възпре този светъл порив на КЕВР да направи кръстосано субсидиране на бита за сметка на 
икономиката, за сметка на работещите хора в крайна сметка. Защото се появиха такива идеи - евтиният газ да отиде за 
топлофикации, а скъпият за предприятията. Това ще доведе до спиране на работа на предприятията и до ръст на 
безработицата и хората няма да имат заплати и въобще, за да могат да си платят евтините сметки за парно", каза Васил 
Велев. 
Служебният министър на икономиката прогнозира, че 
цените на горивата у нас ще продължат да падат 
заради активните действия на служебния кабинет с участниците на пазара на горива. 
"Говорим за облекчаване работата на участниците на пазара за търговия на едро на горива. Тъй като имаше много 
административни пречки, изисквания допълнителни, които иначе можем от наша гледна точка да облекчим, те от тяхна 
страна също проявиха добра воля и така разговорите продължават. И аз, честно казано, се надявам и съм сигурен, че спадът 
на цените ще продължи", каза Никола Стоянов. 
Той посочи, че средствата за отстъпка на масовите горива са гарантирани и през следващия месец, след това редовният 
парламент ще реши дали мярката да продължи до края на годината. 
 
Епицентър 
 
√ Никола Стоянов: Подготвя се схема за компенсации за бизнеса заради високите цени на природния газ 
Не може да има компенсации за електроенергия, а да няма за газ и да поставяме едни фирми в неконкурентна ситуация 
спрямо други, каза министърът на икономиката и индустрията 
Служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов заяви, че правителството твърдо подкрепя 
необходимостта от компенсации за бизнеса заради високите цени на природния газ, съобщи БТА. 
"Като министър на икономиката мисля, че това е и разбиране на цялото правителство, твърдо сме "за" компенсации за 
газа. Не може да има компенсации за електроенергия, а да няма за газ и да поставяме едни фирми в неконкурентна 
ситуация спрямо други. Твърдо ще има и ние ще подготвим схема, която ще предложим на следващия парламент", каза 
пред журналисти министърът. 
По-рано днес той откри специализирано изложение за индустриални машини и технологии, роботика и автоматизация 
"MachTech & InnoTech Expo 2022" в Интер експо център - София. 
Председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев, който също участва в откриването на изложението, заяви пред 
журналисти, че на първо време властта трябва "да възпре този светъл порив на КЕВР да направи кръстосано субсидиране 
на бита за сметка на икономиката". 
Появиха се такива идеи евтиният газ да отива за топлофикациите, а скъпият за предприятията, допълни Велев и изтъкна, 
че това ще доведе до спиране на работата на фирмите и ръст на безработицата, а хората няма да имат заплати, за да си 
платят евтината сметка за парното. 
В Европа и по света цената, на която потребителите се снабдяват с природен газ, ако е диференцирана, тя е в полза на по-
ниски цени за индустрията и като цяло за икономиката, а енергийно бедните хора биват подпомагани, коментира още 
Велев. Той изтъкна, че по-важното е да се постигнат общо добри цени на природния газ, на микса, който "Булгаргаз" внася, 
защото, по думите на Велев, за разлика от електроенергията свръхвисоките цени формират печалби не в български 
предприятия, а в чужди, което означава, че оттам не могат да се вземат средствата за компенсации. В този смисъл Велев 
каза, че за компенсациите за природния газ ще трябва да се направят нови разходи и дефицит за бюджета за разлика от 
тези при електроенергията, където системата се самофинансира. 
 
Investor.BG 
 
√ ББР стартира дигиталната си платформа Business Booster в помощ на малкия и средния бизнес 
Мащабният проект предлага онлайн финансиране до 50 хиляди лв., безплатно обучение по бизнес и възможност за 
откриване на електронен магазин 
Как да помогне на предприемачите от всяка точка на страната да получат финансиране изцяло онлайн и да превърнат 
бързо и лесно идеите си в работещ бизнес? Това е мисията на Business Booster - новата дигитална платформа на 
Българската банка за развитие. 
Стартът ѝ беше официално даден днес. Business Booster е огромно улеснение за нуждаещите се от финансиране микро-, 
малки и средни компании в страната, тъй като банката не разполага с клонова мрежа. 
Възможностите на платформата за подкрепа на българското предприемачество бяха представени от изпълнителния 
директор на ББР Цанко Арабаджиев, изпълнителния директор на дъщерното дружество „ББР Микрофинансиране“ Ивана 
Цанева, технологичния партньор Софтуер Груп и авторите на основната графична визия РОБО Лаб. 
На премиерата на Business Booster присъстваха партньорите на банката в осъществяването на платформата Евротръст и 
Борика, представители на водещите бизнес асоциации и стейкхолдъри у нас (ИАНМСП, БАИ, АИКБ, БСК, БТПП и мн. др.), 
както и много клиенти на банката. 
Платформата стартира с програма „Микростарт“, която предлага финансиране до 50 000 лв. Предстои добавянето на нови 
финансови програми в Business Booster за нуждите на малкия и средния бизнес. 
Съдействие на потребителите ще оказва дигиталният асистент Вики – 3D анимиран образ, който ще им помага във всяка 
стъпка за успешно ползване на Business Booster. 
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Всички необходими документи се попълват и подписват изцяло онлайн. За създаването на фирмен профил е необходимо 
само въвеждане на ЕИК и данните се зареждат автоматично чрез интеграция с Търговския регистър. Нужен е и 
квалифициран електронен подпис, за който платформата работи с Евротръст. 
До края на годината ще бъде въведена и бек офис система, която ще ускори разглеждането на кредитни апликации – Credit 
Quest. 
Business Booster предлага още безплатна „Бизнес академия“ - обучение с наръчници, видеоуроци и дигитална библиотека, 
където са публикувани всички необходими бланки и документи за започване на бизнес, както и специален инструмент за 
създаване на бизнес план – Business Plan Wizard. 
За да осигури на предприемачите продажба на тяхната продукция, новата дигитална платформа на ББР им дава 
възможност и за лесно и безплатно откриване на онлайн магазин с вграден модул за издаване на фактури. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Радев пред представители на ОССЕ: България се нуждае от стабилно редовно правителство и работещ парламент 
България се нуждае от стабилно редовно правителство и работещ парламент с дългосрочен хоризонт, така че да могат да 
се взимат и следват стратегически решения за страната. Това заяви държавният глава днес на среща с представители на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Службата за демократични институции и права на човека 
(БДИЧП) към организацията откри на 31 август мисия за наблюдение на предсрочния парламентарен вот на 2 октомври. В 
разговора участва и вицепрезидентът Илияна Йотова. 
Президентът подчерта, че за да се увеличи избирателната активност на предстоящите парламентарни избори и да се 
постигне висока легитимност на вота, партиите и кандидатите за народни представители трябва да градят предизборната 
си кампания на съревнование на програми и работещи решения за изход от кризите, а не на лични нападки. Друг важен 
въпрос е доверието в машинното гласуване, което гражданите приемат като фактор за елиминирането на високия процент 
отчитани в миналото недействителни гласове, както и за противодействие на купения и корпоративен вот. В този процес е 
важна ролята не само на институциите, но и на политическите партии, посочи Румен Радев. 
Свободните избори и масовото гражданско участие в тях са стълб на всяко демократично общество, заяви още държавният 
глава и отново открои необходимостта партиите да не горят мостовете помежду си по време на предизборната кампания, 
защото след броени седмици ще трябва да работят за управленско мнозинство и сформирането на правителство. 
Представителите на мисията за наблюдение на предсрочния парламентарен вот от ОССЕ поставиха редица въпроси, 
свързани с организацията и провеждането на изборите, хода на предизборната кампания с посланията за противодействие 
на купения и контролиран вот. 
 
√ Илин Димитров: Удължаваме програмата за настаняването на украинските бежанци до 31 октомври 
"Мярката за настаняването на украинските бежанци в хотели се продължава до 31 октомври на тази стойност, която е в 
момента, това ще бъде финалът на програмата, така ще може да се организира нова програма", заяви в "Денят започва" 
Илин Димитров, служебен министър на туризма. 
Той изрази надежда това да е последното удължаване на програмата и да има нова програма, която ще интегрира 
бежанците в социалната система. 
"Това са европейски пари, ние изплащаме регулярно всяка седмица средства по тази програма, много е сложен 
механизмът на изплащане, 32 стъпки има преди да бъде платена една сума, което отнема минимум 15 дни, в първата 
програма е имало софтуерен проблем, голяма част от нощувките не се виждат, има над 900 жалби, ще бъде отворена 
мярката, ще се внесат корекциите и всичко ще бъде изплатено. Тази седмица ще бъдат внесени финалните плащания 
за юни и юли, те ще бъдат изчистени. Много малко нарушения са открити, които са главно в дублажа", допълни Илин 
Димитров. 
По думите му трудно може да бъде планиран сезонът за догодина и затова се залагат буфери. 
"Като цяло имаше туристи това лято. Добре е компенсациите за тока да останат и следващата година. За зимните 
курорти цените на тока, на газа и пелетите са ключови този сезон. Не мисля, че е скъпо по Черноморието, има 
всякакви ресторанти, въпрос е на избор. Има сериозен ръст на балнеотуризма - 665 хиляди души, 17 процента от 
всички туристи, които са дошли в България. 3 милиона и 300 хиляди души са избрали да почиват в България - 
половината са по морето, останалите са в планината. Услугата е добра като качество", допълни Илин Димитров.  
Той поясни, че целта е да се удвои броят на сертифицираните плажове. 
"Зимният сезон върви добре, смени се начинът на рекламиране - с журналисти, инфлуенсъри, посланици. Разчита се 
основно на близкия пазар, записванията от Обединеното кралство вървят добре, има 30-процентен ръст", каза още 
Илин Димитров. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ България може да бъде санкционирана от ЕС, ако замърсяването на ТЕЦ Марица 3 продължи 
Държавата затваря принудително ТЕЦ Марица 3 в Димитровград заради замърсяване на въздуха. Това съобщиха 
министрите на екологията и енергетиката. Само за 24 часа централата е допуснала 8 превишения на нивата на серен 

https://bntnews.bg/news/ilin-dimitrov-udalzhavame-programata-za-nastanyavaneto-na-ukrainskite-bezhanci-do-31-oktomvri-1207369news.html
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диоксид от разрешени общо 24 подобни нарушения за година. Втората критична точка, в която въздухът се замърсява е 
Гълъбово. Недоволни от това, че ТЕЦ-а в града все пак ще работи след решение на съда - граждани излизат на протест. 
България има разрешение от ЕС да бъде изключение от правилото по отношение на замърсяването със серен диоксид. 
Това означава, че нашите централи, въпреки че не отговарят на критериите, могат да работят. Изключенията не се допускат, 
когато нарушенията на година станат 24. До този момент те са 23. Като само за едно денонощие ТЕЦ Марица 3 в 
Димитровград е направил 8 нарушения и затова се налага да бъде затворен. Ако централата не бъде затворена, има 
опасност и останалите ТЕЦ-ове да бъдат спрени заради нарушенията само на едно дружество. 
В момента около 40% от електроенергията в България се произвежда именно от въглищни централи. По думите на 
енергийния министър Росен Христов, ако не бъдат взети мерки навреме със спирането на ТЕЦ Марица 3, означава, че от 
нетен производител и износител на енергия, ще станем нетен вносител. 
Това не е първото затваряне на централата. През пролетта ТЕЦ Марица 3 също беше спряна заради замърсяване, но съдът 
ѝ позволи да работи. Министрите на енергетиката и на околната среда и водите уверяват, че този сценарий няма да се 
повтори. 
Ако замърсяването на ТЕЦ Марица 3 край Димитровград продължи, България може да бъде санкционирана от 
Европейския съюз. 
"Този момент е изключително критичен предвид факта, че срещу България има две наказателни процедури, свързани 
с качеството на атмосферния въздух. Ако страната ни не покаже напредък по постигане на по-добри норми, ще се 
стигне и до съдебно произнасяне. Има огромна вероятност съдът да постанови мерки, които са свързани първо с 
отнемане на дерогациите, дадени по отношение на нормите на серния диоксид по отношение на големите 
инсталации в Маришкия басейн, втората мярка е ясно и категорично намаляване на мощностите, дори има 
вероятност от затваряне на централи", каза министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.  
В Маришкия басейн се намират три от най-големите централи на въглища у нас. Те осигуряват около 40% от тока в страната. 
В същото време спирането на ТЕЦ Марица 3 няма да се отрази сериозно на енергийната система. 
"Със своите 65 мегавата мощност е абсолютно незначителна част от енергийната система на страната. Така че 
прекъсването на работата му по никакъв начин не влияе на енергийния баланс, на енергийната сигурност", каза 
енергийният министър Росен Христов. 
На ТЕЦ-а вече е давано право да отстрани нарушенията. Централата дори беше спряна от екоминистерството през 
пролетта, но с решение на съда отново заработи. 
"То по презумпция този срок вече е минал. По презумпция те следва да са изпълнили всички изисквания, така че да 
работят. Разбира се, прилагат се различни няма да използвам думата "трикове", които да им позволят те да 
работят често", каза министър Карамфилова. 
Работа продължава друг често санкциониран заради замърсяването ТЕЦ - Брикел. Там обаче екоминистерството е 
изпратило денонощно екипи да следят чистотата на въздуха. 
 
√ Шефът на БУЛАТОМ: Не сме зависими от руския инженеринг 
Не сме зависими от руския инженеринг - 100% българската атомна централа се обслужва от български ядрени компании, 
които работят в този бизнес. Това заяви в "Денят започва" Богомил Манчев, председател на УС на БУЛАТОМ. 
Горивото е с руски произход, но РОСАТОМ не е в забранителния списък, каза той. Ако бъде поставен по санкции - 28% от 
американските централи ще спрат, защото получават уранов концентрат от РОСАТОМ. После ще мислим за нас, каза той. 
Към България има две предложения - едното е от "Уестингхаус", които мога да произведат старото гориво и те имат още 
година, за да направят анализ дали тяхното гориво става за нашите централи. Другото предложение е от ФРОМАТОМ. 
Който даде най-добри условия за АЕЦ "Козлодуй" - той е, каза Манчев. 
Частите за подмяна и поддръжка на АЕЦ-а обаче би могло да бъде проблем, но има компании в Европа, където могат да 
се произвеждат част от резервните части - в Чехия и Франция. 
По отношение на спирането на ТЕЦ Марица 3 шефът на БУЛАТОМ заяви, че централата има комплексно разрешително и 
ако има някакви нарушения, трябва да ги оправи и да възстанови работа. Инсталираната мощност на ТЕЦ-а е 120 метавата, 
но те работят под 100 мегавата. Ако достигнем максималните нарушения - независимо на кой ТЕЦ - защото нарушенията 
се отчитат на всички въглищни централи и се наложи да спрем нашите централи - ще затворим от около 4 000 мегавата 
мощности, което е 16 млн. мегават часа производство на електроенергия на годишен план. Т.е. сто процента ще прекъснем 
износа и ще имаме дефицит, а няма много излишна енергия около България, каза Манчев. 
На въпрос защо сега се предприемат мерки с ТЕЦ Марица 3, при положение, че са направени вече 23 нарушения от страна 
на централата, Манчев препоръча да се зададе въпроса на предишните два министъра на енергетиката, както и на 
министрите на околната среда и водите. 
Много лесно с лека ръка затваряме, но проблем е за хората, които работят, каза той 
"ЕС искаше да затвори всички ТЕЦ-ове до 2025 година, но ние се преборихме като държава да го направим до 2038-а 
година. Но и до 38-а година няма нищо да направим, защото сме такива - хитруваме. Смятаме, че на нас ще ни се 
размине. Два мандата говориха, че ще получим дерогация, от какво да получим дерогация? Не представляваме никакъв 
съществен принос", каза шефът на БУЛАТОМ 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
БНР 
 
√ Служебното правителство планира 2 млрд. лева нов дълг 

https://bntnews.bg/news/shefat-na-bulatom-ne-sme-zavisimi-ot-ruskiya-inzhenering-1207371news.html
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Служебният кабинет планира да тегли 2 млрд. лв. вътрешни заеми до края на годината, става ясно от публикувания от 
финансовото министерство емисионен календар за последните четири месеца от годината. Първият аукцион е за 200 
милиона лева и ще бъде проведен идния понеделник. Той вече е обявен и на сайта на БНБ. 
Към момента страната ни е изтеглила 1.8 млрд. лв. нов дълг от началото на годината при лимит от 10.3 млрд. лв. 
 
√ Правителството отпуска допълнителни средства на ведомства и общини 
Правителството ще одобри доклад за работата на Междуведомствената комисия за експортен контрол и 
неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за миналата година. Служебният 
кабинет се събира на редовното си седмично заседание. 
Служебното правителство  планира да  отпусне допълнителни средства по бюджетите на  МВР, министерствата на 
здравеопазването и на околната среда , както и на Държавна агенция "Национална сигурност", като ще бъде променен и 
устройственият правилник на Агенцията. 
Допълнителни пари ще получат по бюджетите си и  общини - за превоза на пътници по нерентабилни вътрешноградски 
линии и за транспорта на пътници в планинските райони. 
С решение на служебният кабинет ще се промени и общият устройствен план на Столична община в частта за транспортната 
система - това се налага заради разширението на метрото и планираните нови станции по третия метродиаметър от 
Военната академия към булевард "Цариградско шосе". 
Одобрение също днес очакват и промени в Закона за семейните помощи за деца, както и допълнения на нормативни 
актове на правителството,  вносител на които  е вицепремиерът по управление на европейските средства. 
 
√ Социалният министър обяви приоритети по ОП "Развитие на човешките ресурси" 
3,8 милиарда лева е бюджетът за новия програмен период по програмата 
Репортаж на Цветелина Стоянова в предаването ''12+3'' 
3,8 милиарда лева е бюджетът за новия програмен период по програма "Развитие на човешките ресурси" -  първата 
получила одобрението на Брюксел. "Средствата, предвидени за страната ни, са почти удвоени. Вече започва и усвояването 
им", обяви служебният вицепремиер и социален министър Лазар Лазаров. Благодарение на ресурса се очаква страната ни 
да увеличи броя на хората в заетост и да намали тези, които са в риск от бедност.  
Очаква се да бъдат обявени за кандидатстване и първите схеми за усвояване на средствата, осигурени от Европейския 
социален фонд. 
40 процента от определения бюджет на Програма "Развитие на човешките ресурси ще бъде насочен към пазара на труда, 
35 на сто или 1,3 милиарда лева са за социално включване. Като отделен приоритет е изведена младежката заетост, за 
която бюджетът е 735 милиона лева, за да се улесни прехода от учебната скамейка към първото работно място. 
Основната цел ресурса на Програмата да достигне до 740 хиляди българи до края на 2027 година, а до края на тази се 
очаква да бъдат обявени първите 5 нови операции. 
Сред тях са тези, които да активират и мотивират трудово неактивното население - включително младите, които не са в 
образование, обучение или заетост. Схемата "Започвам работа" е предвидила пакет от мерки в тази посока.  
За новия програмен период ще продължи и популярната мярка "Родители в заетост", по която се ползват детегледачи, за 
да се върнат по работните си места родителите на малки деца. Продължава и утвърдената схема, по която подкрепа 
общините оказват на възрастни и хора с увреждания в домашна среда. 
"Бъдеще за децата" също е нова схема и по нея ще се изпълняват мерки в контекста на Европейската гаранция за детето.  
 
√ Джонатан Лин, "Локхийд Мартин": Осемте Ф-16 за България са на производствената линия 
Интервю на Добромир Видев с Джонатан Лин в предаването ''Нещо повече'' 
Първите машини от осемте самолета Ф-16 за Българските военновъздушни сили се произвеждат, но датата на 
доставка остава 2025 г.  
Това каза Джонатан Лин, ръководител Бизнес развитие за България в "Локхийд Мартин". Той отговаря и за програмата Ф-
16. Говори се за отсрочка във времето за отговора, който България трябва да даде за това дали би купила още осем 
изтребителя. 
"Българските Ф-16 са на производствената линия в завода ни в Грийнвил, Калифорния. Към момента по програмата за 
производството на Ф-16 очакваме следващата година да започнат първите изтребители да излизат, за да може да правят 
първите тестове полети. Очакваме това да стане в началото на 2023 година. И тогава да видим реално първите Ф-16 блок 
70 да летят. Те няма да бъдат българските машини, които се очакват. Но дори и самият факт, че вече можем да кажем, че 
тези машини ще излязат от производствената линия и ще правят своите тестови полети, е достатъчно голям напредък. 
Нямаме проблеми с производството на Ф-16 блок 70", каза Джонатан Лин.   
На първите тестове ще има ли и български пилоти?  
"Начинът на работа на договора определя и процедурата. Вашият договор е между две правителства. Затова работата на 
компанията ни е да тестваме изтребителите и да ги предадем на американското правителство. Тогава вече американското 
правителство ще работи с България. Но хубавото в цялата работа е, че и вие вече имате един пилот, който е преминал етап 
на обучение за управление. Втори, който навлиза в тренировъчната програма. Още трима ще ги последват. Затова виждаме 
доста сериозна активност от пилотите ви, които се готвят да управляват бъдещите Ф-16".   
Остава ли датата 2025 г. за доставка на първите машини?  

https://bnr.bg/post/101704023/socialniat-ministar-obavava-prioriteti-po-op-razvitie-na-choveshkite-resursi
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"Договорката, направена през правителството на Съединените щати и с българската страна, е 2025-а. Това е годината, в 
която ще получите тези изтребители. Тази дата не е била променяна. Разбираме, че забавянето на доставката е заради 
това, което се случи заради Covid и другите неща. Но смятаме да спазим договорката, която имаме. А това е 2025 г.".   
За следващите осем Ф-16 какви разговори имате?   
"През юли изпратихме писмо към българските власти и направихме това предложение. Крайният срок за отговор е 1-ви 
ноември. Но се работи и за удължаването на срока, за да може да проучат предложението. Разбираме и положението на 
сегашното правителство в процеса. Но има предложение за подписване".   
Датата първи ноември може да бъде удължена. Имаше и въпроси по договора, нали?   
"Може да бъде. Работим с американското правителство и с българското правителство. Но тази „точка във времето“ зависи 
от американското правителство. Договорът е между правителствата. И затова не мога да се произнеса. Още по времето, 
когато беше предоставен този документ на страната ви, министърът на отбраната ви е посочил нещата. Но продължаваме 
разговорите в България с правителство и с министерството, за да продължи процесът". 
С платени вече над два милиарда лева за първите осем изтребителя и обявена цена от 2.97 млрд. лева за вторите…. 
Критиците казаха, че това са адски много пари. 
"Министърът ви на отбраната преди време посочи колко ще струва новата оферта. Но това е договор между две 
правителства и това е цената, която е дало американското правителство. По отношение на цената трябва да знаете, че 
дори да е такава, тя има много допълнителни неща, които се включват в нея, и не е всичко това свързано с „Локхийд 
Мартин“. При една такава сделка вие не се договаряте само с компанията, с американското правителство, но и с още много 
производители, които са част от това споразумение и процеса".   
Политическата ситуация в България обаче не е в полза на това да се вземат каквито й да било решение за новите 
самолети. Нямаме редовен парламент, например. 
"Не съм нито политически анализатор или геополитик, за да мога да коментирам този въпрос. Но мога да кажа, че ако 
получите и следващите осем изтребителя, вече ще имате ескадрила, с която да може да оперирате. За военновъздушните 
сили на България е важно да има този пълен набор от изтребители. Пилотите ви ще извървят този нужен процес на 
обучение. 
В България имаме чудесен проект с Академията на военновъздушните сили. Там тренираме хората, които ще преподават 
на бъдещите пилоти. Предоставяме специалисти. Този проект се развива добре. А желанието ни е България да може да 
поддържа и да оперира тези военни самолети в рамките естествено на суверенното въздушно пространство".  
А има ли възможност за сътрудничество по програмите, в които компанията ви участва и за изследването на Марс?  
"Аз мога да говоря само за изтребителите. Не съм специалист по космическите проекти. Но ако България иска да бъде част 
от нещо, най-добрият начин е да попита".   
Интервю на Добромир Видев с Джонатан Лин можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ ЕП дебатира ареста на Борисов 
Евродепутатите ще дебатират на днешното пленарно заседание в Страсбург задържането на бившия премиер Бойко 
Борисов по искане на парламентарната група на Европейската народна партия. 
Борисов бе арестуван в средата на март заедно с бившия министър на финансите Владислав Горанов и бившата 
ръководителка на правителствената информационна служба Севделина Арнаудова. Те бяха задържани за 24 часа, след 
което освободени, без да им бъдат повдигнати обвинения. 
 
√ Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишната реч за състоянието на Съюза 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще обяви някои от предложенията на Комисията, свързани 
с високите цени на енергията в годишната си реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент в Страсбург. Част 
от тях вече бяха оповестени неофициално. 
В традиционната реч, която председателят на Европейската комисия представя пред евродепутатите през септември, Фон 
дер Лайен ще оповести намеренията на Комисията за следващите действия в отговор на войната в Украйна, енергийната 
криза и други предизвикателства пред ЕС, съобщават от Комисията. 
Според агенция Ройтерс, тя ще се обяви за таван върху цената на тока, продаван от негазовите производители, от 180 евро 
на мегаватчас. Надценката ще се насочи за компенсации на бизнеса и потребителите, които са потърпевши от неговото 
поскъпване. 
Ценовият таван ще важи и за ядрените, вятърните, соларните и лигнитните централи. 
Планира се и солидарна вноска на нефтените, газовите компании и тези, които работят на въглища и реализират 
свръхпечалби. 
В тази насока вчера бяха и изявленията на еврокомисаря по енергетиката Кадри Симсон, която получи подкрепата на 
голяма част от евродепутатите.  
Речта за състоянието на Съюза е знаково събитие в началото на всеки нов политически сезон в Европа от последните 12 
години насам, припомнят от Комисията. 
Паралелно с това нейният председател представя и писмо с намерения за законодателните инициативи, които предстоят 
през следващите седмици и месеци. 
 
√ Ройтерс: Фон дер Лайен ще се обяви за таван на цената на тока от негазови производители - 180 EUR/MWh 
Чешкото председателство свиква втора за този месец извънредна среща на енергийните министри за съгласуване на 
антикризисни мерки в Евросъюза. 

https://bnr.bg/post/101704496/djonatan-lin-lokhiid-martin-osemte-f-16-za-balgaria-sa-na-proizvodstvenata-linia
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Миналата седмица министрите натовариха Европейската комисия да изработи конкретни предложения за компенсиране 
на домакинствата и бизнеса заради поскъпването на тока. Очаква се, че председателят Урсула фон дер Лайен ще изложи 
предложенията на Комисията утре. 
Според агенция Ройтерс Фон дер Лайен ще се обяви за таван върху цената на електричеството, продавано от негазовите 
производители, на равнище от 180 евро на мегаватчас. Надценката ще бъде събирана за компенсиране на бизнеса и 
потребителите, засегнати от поскъпването на тока. 
Ценовият "таван" ще важи за ядрените, вятърните, соларните и лигнитните централи, както и някои от 
водноелектрическите и централите на биомаса. 
Брюксел планира също така и налог върху допълнителните печалби от фосилните горива в размер на 33 процента за 
фискалната 2022 година. 
Държавите членки ще проучат и обсъдят тези предложения, като целта е енергийните министри да постигнат консенсус на 
срещата си на 30 септември. 
 
√ Евроминистри обсъждат енергийни помощи за домакинствата на 30 септември 
Енергийните министри на страните членки на ЕС ще обсъдят предложенията на Европейската комисия за подпомагане на 
домакинствата и компаниите на 30 септември срещу високите цени на енергията, съобщи чешкият министър на 
промишлеността Йозеф Сикела, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 
"На 30 септември ще приключим това, което започнахме миналата седмица", написа той в Туитър: 
"Току-що свиках поредната среща на извънредния енергиен съвет на ЕС, за да обсъдим предложенията на Еврокомисията 
за справяне с високите цени на енергията". 
Чехия председателства ротационното председателство на ЕС. 
 
√ Експерти прогнозират "почти сигурна" рецесия в Германия 
Доверието на германските инвеститори падна през септември за трети пореден месец, показа проучване във вторник, 
подхранвайки страховете за задаваща се рецесия в най-голямата икономика в Европа, предава АФП. 
Индексът на икономическите очаквания на института ZEW се понижи с 6,6 пункта спрямо предходния месец до минус 61,9 
пункта - заради нарастващата инфлация и спирането на доставките на руски газ. 
За своето проучване ZEW разпитва експерти относно текущата икономическа ситуация и перспективите за следващите шест 
месеца. Повечето експерти са песимисти. 
„Перспективите за следващите шест месеца се влошиха още повече“, каза президентът на групата Ахим Вамбах. 
Перспективата за недостиг на енергия през зимата направи очакванията още по-негативни за големи части от германската 
индустрия. Оценката на инвеститорите за текущата икономическа ситуация в Германия също е спаднала с 12,9 пункта през 
септември спрямо предходния месец до минус 60,5 пункта, според проучването. 
Според банковия анализатор Йенс-Оливър Никлаш, че рецесията в Германия е „почти предизвестена".. 
„Въпросът сега е колко ще се свие икономиката – и колко ще се повиши инфлацията.“ 
Мрачната картина от ZEW идва ден, след като мозъчният тръст към института Ifo прогнозира, че германската икономика 
ще се свие с 0,3 процента през 2023 г. Германия, както и останалата част от Европа, е изправена пред енергийна криза, 
след като руският "Газпром" затвори ключовия газопровод "Северен поток 1".. 
Инфлацията в Германия достигна 7,9% през август и правителството бърза да намери начини да облекчи бремето върху 
потребителите и бизнеса, коментира още "Франс прес". 
 
√ Хубертус Клинт: Търговският обмен между България и Германия е около 10 млрд. евро годишно 
Около 4000 немски компании работят в или с България 
Какви са впечатленията от България на Хубертус Клинт, немският съветник по икономическите и търговските въпроси, за 
4-годишния му престой? 
“Ние, дипломатите, винаги сме на път, оставаме на едно място три, максимум четири години, след което си тръгваме оттам. 
Разбира се, от една страна това е тъжно, но от друга това е нашият избор и има и своите положителни страни. В моя случай 
аз бих се радвал да остана по-дълго в България, защото се привързах към нея, но животът е такъв и заминаването е в реда 
на нещата“, каза немският съветник по икономическите и търговски въпроси Хубертус Клинт в “Нашият ден“: 
“Да си призная, първоначално нямах ясни представи за България. Не бях посещавал страната ви или други балкански 
държави преди да дойда тук. Но от самото начало бях положително изненадан и не би било грешно ако кажа, че бързо се 
влюбих в България и хората – в културата ви, традициите, музиката, всичко. Така че сега наистина е трудно да си тръгна. 
Относно плановете ми – преминавам към икономиката, защото това бе моята работа.“ 
Немско-българските търговски отношения 
“Знаех, че немско-българските търговски отношения са традиционно силни, но може би не си давах сметка точно колко 
интензивни и близки са те. А те наистина са! Имайте предвид, че около 4000 немски компании работят в или с България. 
От тях 1500 присъстват на територията на страната ви с пълното си производство, или поне с малко представителство. Така 
че ние сме най-големият търговски партньор на България и всяка година цифрите растат. Разбира се, покрай Covid имахме 
известен спад, но той се наваксва бързо. Ще дам една цифра: Търговският обмен между България и Германия е около 10 
млрд. евро годишно и – изненадващата ситуация, която наблюдаваме от 2018-а година насам, е че България успява да 
надмине Германия. Изразено с точни цифри това звучи така: 4,5 млрд. евро внос от Германия в България и 5,2 млрд. евро 
внос от България към Германия. Това прави 700- 800 млн. евро разлика на годишна база. За нас, германците, това не е 
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обичайната ситуация; обикновено съотношението е обратното, но ето в този случай за България това е плюс. И мисля, че 
това е добре“, казва още той. 
Най-важните теми в работата му 
“Общата икономическа ситуация, която непрекъснато се развива и променя. Инвестициите – тук всичко е много, много 
важно. И тук отново мога да кажа добри новини. Немските компании и предприятия продължават да инвестират доста 
сериозно в България. Германия е третият най-голям инвеститор в страната ви от доста години и на този етап мога да кажа, 
че 90% от немските инвеститори са доволни от инвестициите си тук. Ще спомена причините за това по-късно. Разбира се, 
понякога се натъкваме и на трудности, налага се да решаваме някои проблеми. В няколко случая имах възможност да 
помогна на немски компании, които бяха изпаднали в беда... Бяха станали жертви на измама. Това се случва по целия свят, 
включително и тук, в България. И именно това е работата на посолството – да окажеш на сънародниците си помощ тогава, 
когато можеш, като ги представляваш пред държавата, институциите и т.н. Това бяха най-важните аспекти на работата ми. 
И – разбира се – пътувах доста, имах много срещи и бих казал, че за тези четири години добих доста задълбочена представа 
за българската икономика и това е една положителна представа. Малко по-късно ще се спра и на това“, посочва още той. 
Чуйте пълния разговор в звуковия файл. 
 
√ Зеленски: Напълно или частично си върнахме 8000 кв. км за две седмици 
Байдън вижда "дълъг път" до освобождаването на всички окупирани територии на Украйна 
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за върнати напълно или частично 8 хиляди квадратни километра в 
района на Харков през последните две седмици. 
Част от освободените територии са в Южна Украйна, където украинската армия се сражава за възвръщане на областния 
център Херсон, но повечето са в източната Харковска област. 
Володимир Зеленски: 
"Към този час са завършени стабилизационните дейности в райони с обща площ от над 4 хиляди квадратни километра. 
Приблизително на още толкова освободени територии продължават мерките за стабилизация. Разкриват се остатъците от 
окупаторите и диверсионни групи, арестуват се колаборационисти и се възвръща пълната сигурност". 
Съветникът на Зеленски - Олексий Арестович не изключва придвижване към източната провинция Луганск, като добави, 
че в момента се щурмува Лиман и очаква напредък в Северск в района на Бахмут. 
Министерството на отбраната в Москва междувременно съобщи, че руската армия е нанесла "масирани" въздушни и 
артилерийски удари по целия фронт. 
Лидерът на комунистическата партия пък Генадий Зюганов призова за "максимална мобилизация" след пораженията от 
последните дни. 
"Въпросът да победата в Донбас е въпрос на историческото ни оцеляване", каза Зюганов. 
Дълъг път 
Президентът на САЩ Джо Байдън описа намеренията на Украйна да освободи цялата окупирана от руските сили територия 
след контраофанзивата в североизтока на страната като "дълъг път". 
"Ясно е, че украинците са постигнали значителен напредък, но аз мисля, че това ще бъде дълъг път", заяви американският 
президент Джо Байдън запитан дали войната е в повратен момент. 
Междувременно говорителят на Белия дом Джон Кърби съобщи, че в скоро време Вашингтон може да обяви поредния 
пакет с военна помощ за Украйна, без повече подробности. 
Директорът на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева съобщи, че е обсъдила дългосрочен ангажимент с 
президента Володимир Зеленски, който може да прерасне в пълноценна програма за финансиране на Украйна. МВФ ще 
отпусне на Украйна един милиард и 400 милиона долара допълнителна подкрепа. 
В телефонен разговор с руския президент Владимир Путин снощи германският канцлер Олаф Шолц е призова руския лидер 
да се намери решение на конфликта възможно най-скоро, което да се основава на прекратяване на огъня, руските военни 
да се изтеглят напълно и да се уважава териториалната цялост и суверенитетът на Украйна. 
 
√ Стратегическите петролни запаси на САЩ на най-ниско ниво от 1984 насам 
Стратегическите запаси от нефт на САЩ са намалели до 434,1 млн. барела, което е най-ниското ниво от 1984 г. насам. Това 
съобщи "Ройтерс", позовавайки се на Министерството на енергетиката на САЩ. 
По негова информация петролните резерви са намалели с 8,4 млн. барела само през последната седмица. 
По-рано "Блумбърг" отбеляза, че САЩ изразходват стратегическите си запаси от петрол по-бързо от очакваното в опит да 
задържат цените на световния енергиен пазар. Ако Вашингтон запази сегашния темп на продажби, националният резерв 
на САЩ може да се свие до 40-годишно дъно от 358 млн. барела до края на октомври, когато Белият дом планира да 
прекрати освобождаването. Само преди година стратегическият петролен резерв, разположен в щатите Тексас и Луизиана, 
съдържаше 621 милиона барела. 
На 31 март президентът на САЩ Джо Байдън обяви, че САЩ ще освобождават по 1 млн. барела петрол дневно от 
стратегическия си национален резерв за период от шест месеца. 
 
√ Русия е дала $300 млн. за намеса в политиката на 24 държави от 2014 г. 
От 2014 г. насам Русия тайно е похарчила повече от 300 млн. долара, за да повлияе на политици в повече от 24 държави, 
твърди Вашингтон, предаде БГНЕС. 

https://bnr.bg/post/101704114
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Твърдението на Държавния департамент се основава на разсекретена оценка на американското разузнаване. 
Високопоставен служител от администрацията на президента Джо Байдън заяви: "Смятаме, че това е само върхът на 
айсберга". 
Русия не е коментирала публично твърденията, като самата Москва неведнъж е обвинявала САЩ в намеса във вътрешните 
работи на чужди държави. 
Американското разузнаване "преценява, че това са минимални цифри и че Русия вероятно е прехвърлила допълнителни 
средства в случаи, които не са били открити", заяви служителят от администрацията на Байдън по време на брифинг. 
В оценката на американското разузнаване не се посочват конкретни държави или длъжностни лица, за които се смята, че 
са били цел на Русия - но се казва, че Москва си е купувала влияние на четири континента. Пари са били давани на партии, 
кандидати за депутати, кандидати за президенти, официални лица и др. 
В един от случаите посланик на Русия в неназована държава в Азия дал милиони долари на кандидат за президент. 
Източник от администрацията, запознат с доклада на разузнаването, твърди, че Русия е похарчила около 500 000 щатски 
долара, за да подкрепи дясноцентристката Демократическа партия на Албания на изборите през 2017 г., а също така е 
финансирала партии или кандидати в Босна, Черна гора и Мадагаскар. 
Източникът също така заяви, че Кремъл е използвал Брюксел като център за създаване на фондации, които финансират 
крайнодесни кандидати. 
Твърди се, че фиктивни компании се използват за финансиране на европейски партии и за купуване на влияние на други 
места. 
Държавният департамент е разпратил в понеделник дипломатическа каблограма до посолствата и консулствата на САЩ, 
голяма част от които в Европа, Африка и Южна Азия, в която са изложени опасенията за руска намеса, предаде БТА. В нея 
пише, че според американското разузнаване Русия планира да прехвърли "още най-малко стотици милиони долара" на 
симпатизиращи ѝ партии и политици по света. 
 
√ Около 100 са жертвите на сблъсъците между Азербайджан и Армения 
Армения и Азербайджан съобщиха за близо 100 убити военни във вторник в най-сериозните боеве след войната от 2020 г. 
за оспорвания регион Нагорни Карабах, предаде АФП. 
Предишната вълна сражения заради населения с арменци анклав приключи с крехко примирие с посредник в лицето на 
Русия. 
Но вчера министерството на отбраната в Баку съобщи, че "50 азербайджански военни са загинали в резултат на 
провокирана от Армения мащабна провокация". Малко преди това Ереван съобщи за смъртта на поне 49 свои войници. 
Азербайджан обвини Армения в нарушаване на примирието след нощ на сблъсъци, които подновиха опасенията за още 
един пълномащабен конфликт между историческите врагове. 
Русия обяви, че е постигнато примирие между враждуващите страни, което доведе до сравнително спокойствие, но 
Азербайджан по-късно обвини арменските сили в "интензивно" нарушаване на споразумението. 
Армения призова световните лидери за помощ след разразяването на нови боеве, обвинявайки Азербайджан в опит да 
навлезе и напредне на нейна територия. 
Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън призова вчера лидерите на Азербайджан и Армения да постигнат мирно 
решение и предупреди, че САЩ ще "окажат натиск за незабавно спиране на боевете и за мирно споразумение между 
Армения и Азербайджан". 
Руски медии съобщиха, че снощи около стотина души са се събрали на протест в Ереван с искане за оставката на премиера 
Никол Пашинян заради ескалацията на напрежението.  
 
√ Шефът на ООН зове за солидарност и сътрудничество за спасяването на света 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова за солидарност и сътрудничество за спасяване на "света, който е 
в опасност" при откриването на 77-ата сесия на Общото събрание на ООН. 
"Изправени сме пред един застрашен свят в работата ни за утвърждаване на мира, правата на човека и устойчивото 
развитие", заяви Гутериш, като посочи конфликтите и изменението на климата, "счупената глобална финансова система", 
бедността, неравенството, глада и разделенията. 
"Решаването на общите предизвикателства ще изисква непрекъсната солидарност, тъй като ние демонстрираме голямото 
обещание и потенциал на тази организация", каза той преди началото на събитието на високо равнище на Общото 
събрание. 
Следващата седмица десетки държавни и правителствени ръководители от цял свят ще говорят пред Общото събрание на 
ООН. 
 
3e-news.net 
 
√ Едва 37% от компаниите у нас могат да заменят природния газ с алтернативни горива 
60% от фирмите не могат да намалят обемите на консумация на природния газ, стана ясно от допитване на 
икономическото министерство 
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Източник: Министерство на икономиката и индустрията. 

 
Седемдесет и четири процента от компаниите у нас използват природен газ, а само 37% могат да го заменят с алтернативно 
гориво. Това съобщи министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов при откриването на специализираното 
изложение „MachTech & InnoTech Expo 2022“. Данните са от анкета с българските предприятия, проведена от 
министерството през август, която цели да даде актуална картина на нуждите на бизнеса. 
От проведеното допитване става ясно още, че 60% от фирмите не могат да намалят обемите на консумация на природния 
газ. “Тези данни още веднъж показват колко е важна диверсификацията и осигуряването на най-добри цени на 
енергийните източници преди зимния сезон“, заяви Никола Стоянов, цитиран от пресцентъра на Министерство на 
икономиката и индустрията. 
Министър Стоянов поздрави участниците в изложението и посочи, че за 2021 г. износът на българските компании, 
работещи в машиностроителния сектор, надхвърля 4 млрд. лева. „70% от продукцията в отрасъла се изнася за държави в 
Европа, което е ясен знак, че българските фирми са силно конкурентни на световните пазари“, съобщи още Стоянов. По 
думите му, секторът е с висока добавена стойност и българската държава полага всички усилия, за да подобри бизнес 
средата у нас. 
След официалното откриване министър Стоянов разгледа изложбените щандове, където представители на български и 
международни фирми го запознаха със своята дейност и производство. 
Изложението „MachTech & InnoTech Expo 2022“ се провежда за 13-и път и тази година събира на едно място над 130 
компании. В рамките на 4 дни, от днес до 16 септември, на площ от 10 000 кв.м. ще бъдат представени 250 световни бранда 
от Германия, Чехия, Австрия, Италия, Турция, Румъния, Китай и др. 
 
√ 400 млн. лева за енергийна ефективност в общински сгради раздават отново като безвъзмездна подкрепа 
Неправителствени организации се противопоставят на продължаващата практика за безвъзмездното финансиране 
Правителството пусна за обществено обсъждане мярката за енергийна ефективност за общински и държавни сгради за 400 
млн. лева. Първоначално обсъждането е било обявено със срок една седмица в средата на август, но след реакцията на 
общините и бизнеса срокът е удължен до 26 септември, научи 3eNews. 
Програмата е по Националния план за възстановяване и устойчивост, като целта е да се постигне устойчив механизъм за 
финансиране на общински проекти - сгради на общинската администрация, спортни зали, музеи, концертни зали, 
читалища, пожарни, полицейски управления и други. А безвъзмездното финансиране не е устойчив механизъм за разлика 
от т.нар. ЕСКО договорите -заеми, които се изплащат чрез реализирани спестявания, както беше първоначално предвидено 
в плана, коментира изпълнителният директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект Драгомир Цанев. Така 
тотално противоречим на заложената цел да създадем устойчив модел за финансиране на общински проекти за 
обновяване, ако искаш да създаваш устойчивост, няма как да е 100% грант, защото няма как осигуриш финансиране за 
всички сгради, допълни той. Най-устойчиво е местните власти да вземат заем и да изплащат от спестяванията, това са 
сгради, в които има дейност, имат разходи за енергия и могат да реализират спестявания. В момента всички са с нагласата 
да търсят всякакви възможни мерки веднага, за да спестят разходи за енергия, а сега пак ще се окаже, че добри проекти 
ще чакат безвъзмездна помощ, а тя няма да стигне до всички, каза Цанев. 
Нека да припомним, че така се е получило с университетите, които са започнали да сключват договори с финансови 
институции като ФЛАГ, но тръгва програма за саниране и те се отказват като започват да разчитат само на безвъзмездната 
помощ, която обаче не стига за всички. Така някои остават в неравнопоставено положение спрямо 
други.                                                            
Добра новина е, че има изискване за постигане на клас А, като приоритет се дава за почти нулево енергийна сграда, което 
технически е възможно и чудесно като идея, но поставя въпроси към предвиденото финансиране. 
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Ако направим сметка колко пари има по програмата и колко квадратни метра обновена площ очакват като индикатор, 
всички разходи излизат 286,24 лв/м2 с ДДС  - проекти, обследвания, строителни дейности, повторни обследвания, с което 
при настоящите цени на строителството ще е изключително трудно и дори невъзможно да се постигнат изискванията за 
почти нулево-енергийни сгради. Това означава, че някой от индикаторите няма да бъде постигнат – или заложените цели 
за площ, съответно брой санирани сгради, или тези за качество на проектите. 
В момента целта е да се обновят 600 публични сгради, а само София има над 1000, въпреки че в тази бройка се включват 
и сградите от образователната, социалната и здравната инфраструктура, които не са допустими по този проект Има 265 
общини в България и всяка има административна сграда, а пък в големите градове има много повече. Парите няма как да 
стигнат за всички, а има и друг сериозен проблем - проекти в подобен тип сгради в средните по големина градове 
обикновено са много по-скъпи от обявения праг от 2 500 000 лева за административни сгради и 1 000 000 лева за сгради в 
областта на културата и спорта. Същевременно, няма посочени възможности за прилагане на допълващи схеми за 
финансиране и така много общини няма да могат да си позволят да участват в програмата точно със сградите, които имат 
най-голяма нужда от обновяване. 
Има и други технически недомислици. Иска се веднага след изпълнението на мерките от строителя енергиен одитор да 
провери дали те са изпълнени както трябва и да верифицира спестяванията. Само че работата на одитора не е това, той 
смята как се е държала сградата след поне един отоплителен сезон и дали изпълва поставените цели, и това е записано в 
Наредбата за обследване. Повторно обследване се прави най-малко след един отоплителен сезон. Тук искат одиторът да 
приеме резултатите такива каквито са по проект и те да се отчетат към ЕК по този начин. Така избягваме отново реалния 
процес на мониторинг; от друга страна там, където могат да се сложат инсталации за ВЕИ, одиторите не са посочени като 
част от процеса, а тяхната оценка е особено важна. Там искат оценки от проектант с правоспособност и регистрация в 
КИИП, а всъщност на одиторите им е най-присъщо да направят енергиен баланс и да преценят каква точно ВЕИ система е 
най-подходяща за сградата. ВЕИ инсталациите трябва да са само за собствено ползване, което, при режима на работа на 
тези сгради, означава, че голяма част от произведената енергия (например през почивните дни) няма да може да се 
използва. 
При програмата за индустриални сгради максимално допустимият грант е 45%. Това изглежда по-добре на пръв поглед, 
но тук нещата са по-сложни, защото всяка индустриална сграда има специфика, различна нужда от енергия, различни 
срокове за възвръщаемост.  Грантът трябва да се определя спрямо финансовите параметри. Ако сградата трябва да се 
обнови, но сроковете за възвръщаемост са 20 години, тогава трябва да се даде по-голям грант, но ако си избие 
обновяването за две години, тогава трябва да се даде по-малък процент грант. В тази програма отново се виждат същите 
проблеми като при тази за обществените сгради, въпреки че имаше достатъчно време тези насоки да бъдат предварително 
консултирани с професионалната общност преди да се пристъпи към обществено обсъждане, но това така и не се случи, 
дори и в Комисията за енергийна ефективност и енергийна бедност към Консултативния съвет по Европейската зелена 
сделка. 
 
√ Слаб спад с 1.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 868.11 лв. за MWh с ден за доставка 14 
септември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 868.11 лв. за MWh с ден за доставка 14 септември 2022 г. и обем от 71 995.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
слабо понижение от 1.1%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 942.08 лв. за MWh, при количество от 38 439.90 MWh. 
Извънпиковата енергия (33 556.00 MWh) е на цена от 794.15 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 674.92  лв. за MWh и количество от 2820.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 656.45 лв. за MWh (2895.5 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1231.12 лв. за 
MWh при количество от 2940.4 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 695.36 лв. за MWh при обем от 2663.6 MWh. 
(https://ibex.bg/)  
Спрямо стойността от 877.96 лв. (448.89 евро) за MWh за 13 септември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 4 септември 2022 г. спада  до 868.11 лв. за MWh ( спад с 1.1%) по данни на БНЕБ или 443.86 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 13 септември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 135.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 806.16 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     36,07%    1988.32 
Кондензационни ТЕЦ   43,02%    2371.47 
Топлофикационни ТЕЦ   2,91%    160.67 
Заводски ТЕЦ    1,78%    98.33 
ВЕЦ     1,52%    83.95 
Малки ВЕЦ    1,61%    88.94 
ВяЕЦ     1,44%    79.12 

https://ibex.bg/
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ФЕЦ     11,30%    622.82 
Био ЕЦ      0,34%     18.81 
Товар на РБ         3766.47 
Интензитетът на СО2 е 383g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Колеблив ръст на цените по европейските електроенергийни борси за сряда 14 септември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 443,86 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 451,13 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 443,86 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 14 септември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 481,68 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 406,04 евро/мвтч. Най-високата цена от 629,46 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
335,64 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 61 370,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 14 септември ще бъде 451,13 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 137,31 гвтч. Максималната цена ще бъде 629,46 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 356,96 евро/мвтч.  
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 14 септември е 458,49 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 511,19 евро/мвтч. Най-високата цена от 629,51 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч тя ще бъде 335,64 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 62 255,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 14 септември на Словашката енергийна борса е 458,17 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 20 ч и тя ще е 629,77 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 335,64 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 457,10 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 630,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 335,64 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 14 септември е 455,47 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 506,85 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 38 103,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 20 ч и тя ще достигне 628,63 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 335,64 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 455,81 евро/мвтч на 14 септември. Пиковата цена ще бъде 
509,83 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 476 355,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 630,25 евро/мвтч. В 2 ч се очаква и най-ниската цена от 329,47 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 14 септември ще се продава за 464,84 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще е и най-високата цена на електроенергията за сегмента в цяла Европа. 
 
√ Какви са прогнозите за цените на електроенергията на спотовите пазари през зимата? 
Август донесе сериозни сътресения по пазарите в цяла Европа 
Спот пазарните цени на електроенергията чупят всички рекорди, докато европейските лидери и техните министри засилват 
дискусиите си за това как да се справят с кризата. Саймън Гьос от cr.hub, пишещ за Energy Brainpool, направи кратък анализ 
за Energypost как работят пазарите, като отбелязва, че покачването на цените наистина се движи от цените на изкопаемите 
горива, а не от сертификатите за CO2. Гьос разглежда как са се повишили цените в Германия, Франция, Балтийските страни 
и Испания и как е била повишена горната граница на цената на търга за сегмента „Ден напред“. Големият въпрос сега е 
перспективата за тази зима. Гьос обяснява, че основните рискове са студена зима, намалено предлагане на внос на LNG 
поради нарастващите цени в Азия, недостатъчно намаляване на търсенето на газ в Европа, липса на газ от Русия и 
продължаваща ниска наличност на френските ядрени електроцентрали. Като цяло е вероятно ниският внос на газ през 
зимата да вдигне цените както на синьото гориво, така и на електроенергията до нови рекорди, смята Гьос. 
Цените на европейските спот пазари на електроенергия са на най-високите си нива от началото на борсовата търговия. 
Борсите трябваше да въведат по-високи ценови ограничения, за да реагират на ситуацията. Какво се случва в момента на 
краткосрочните пазари и какво ще се случи през зимата? 
В повечето европейски страни краткосрочните цени за физическа доставка на електроенергия се формират чрез спот 
пазари на енергийни борси. Пазарният сегмент „Ден напред“ играе най-голямата роля, като представлява около 80 
процента от борсово търгувания обем. Тук почасовите цени на електроенергията за следващия ден (ден напред) се 
определят ежедневно чрез търг с производители и купувачи. Следователно като цяло както доставчиците, така и 
потребителите влияят върху нивото на цените чрез своите оферти и обеми. 
„Ден напред“ като основен пазар 
От страна на електропроизводството краткосрочните производствени разходи на последната електроцентрала, която 
отговаря на търсенето, определят цената. Всички производители получават тази цена и всички купувачи на електроенергия 
трябва да я плащат. Ценовата еластичност от страна на купувача на електроенергия е много ниска. Това означава, че 
търсенето на електроенергия реагира слабо на промените в цената. Доставчиците на енергия трябва да купуват 
електроенергия за своите клиенти, дори когато цените на спот пазара са високи, за да продължат да им доставят. Въпреки 
това по-ниското търсене на електроенергия поради мерки за ефективност в индустрията или спестявания в домакинствата 
оказват влияние върху търсенето и по-ниските цени. 
Изкопаемите горива движат цените 
Топлоелектрическите централи заедно с въглищните и газовите електроцентрали определят цените за много часове на 
пазара за ден напред, а техните специфични разходи за производство на електроенергия зависят силно от изкопаемите 
горива. Фигура 1 показва компонентите на средните пределни разходи за електроцентрали на газ и каменни въглища от 
четвъртото тримесечие на 2021 г. 
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Фигура 1: Развитие на компонентите на пределните разходи за електроцентрали на газ (ефективност: 55 %; 

емисионен фактор: 0,2 t/MWh) и електроцентрали на въглища (ефективност: 43 %; емисионен фактор: 0,35 t/MWh) / 
Източник: Energy Brainpool 

 
Тук става ясно, че изкопаемите горива, а не разходите за CO2 сертификати са движещите сили на цената. Делът на 
разходите за сертификатите за CO2 е намалял с времето. Освен това е очевидно, че производството на електроенергия от 
въглища е по-рентабилно от производството от газ: цените на газа са се повишили много по-рязко от цените на въглищата. 
По-конкретно цената на газа се е повишила с повече от 1000 процента в сравнение с началото на 2021 г. поради 
ограниченията на доставките от Русия. По този начин настоящите скокове на цените на спот пазара се дължат главно на 
много високите цени на изкопаемите първични енергийни източници като въглища и природен газ. 
Фигура 2 показва цените за „Ден напред“ на EPEX SPOT за Германия от 2019 г. Ясно е, че цените на електроенергията се 
отклоняват от дългосрочната средна стойност и се движат нагоре още от средата на 2021 г. 
 

 
Фигура 2: Почасови цени за ден напред на EPEX SPOT за Германия (2015 г. до юли 2022 г.) 

Източник: Energy Brainpool 
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Германия 
След избухването на войната в Украйна цените на електроенергията първоначално скочиха, но след това отново се 
понижиха. След рязко намалените газови потоци от Русия в средата на юни 2022 г. спот цените на газа се повишиха до 
рекордно ниво и поради това цените на електроенергията също се повишиха отново. Досега през 2022 г. спот цените на 
електроенергията са пет до десет пъти по-високи от предходните години. На 22 август дневната спот пазарна цена за 
Германия надхвърли 600 EUR/MWh, 15 пъти над средната за 2010 г. През август 2022 г. германският рекорд за цени за ден 
напред (дневни стойности) беше счупен шест пъти (на 3/3, 16/8, 17/17, 18/8, 23/8 и 24/8). 
Франция 
Краткосрочните цени на електроенергията са на рекордни нива и в други европейски страни. По-специално са засегнати 
Франция, Италия и балтийският регион. Във Франция цените на електроенергията са дори по-високи от тези в Германия. 
Слабата наличност на френските атомни електроцентрали поради метеорологичните условия и свързаните с ремонта 
прекъсвания засяга съседната страна. Понастоящем само около 45 процента от ядрения капацитет във Франция всъщност 
генерира електричество: това е 30-годишен отрицателен рекорд според изказвания на Montel. 
Тъй като европейската търговия с електроенергия на EPEX SPOT се извършва и на трансгранична основа, повече 
електроенергия изтече от Германия към Франция тази година, тъй като потреблението там не можеше да бъде напълно 
покрито от собственото производство на Франция или би било дори по-скъпо от производството в или внос от Германия. 
Износът на електроенергия от Германия за Франция се е увеличил шест пъти през второто тримесечие на 2022 г. в 
сравнение с предходната година. Ниското производство от френските атомни електроцентрали също увеличи цените на 
електроенергията за ден напред в Германия, особено от май 2022 г. до момента. 
Фигура 3 показва средната месечна стойност на цените за „Ден напред“ за избрани европейски страни от началото на 
годината, илюстрирайки увеличението в почти всички страни. 

 
Фигура 3: средна месечна цена на пазарите за ден напред в избрани европейски страни / Източник: Energy Brainpool  

 
Испания 
Тъй като Иберийският полуостров е по-слабо интегриран в европейската взаимосвързана мрежа, централноевропейските 
пазари с високи цени не упражняват такъв възходящ натиск върху испанските цени за „Ден напред“. Други причини за 
понижаващите се цени на електроенергията в Испания от юни 2022 г. са независимото снабдяване на Испания с втечнен 
природен газ и по този начин по-ниските цени на първичната енергия в сравнение с други страни от ЕС, както и наложената 
от държавата максимална цена за природния газ, използван за газовите електроцентрали за производство. Цената на 
природния газ, използван за производство на електроенергия, беше ограничена от испанското правителство до 48,8 
EUR/MWh. За сравнение цените на газа на спот пазара в Централна Европа са над 240 EUR/MWh към края на август. 
Балтийските държави 
Спот цените за електроенергия от над 1000 EUR/MWh понастоящем също не са необичайни в балтийските държави. На 16 
август 2022 г. спот цената за един час дори достигна границата от 4000 EUR/MWh, тъй като не бяха налични достатъчно 
производствени мощности. След това операторът на литовската преносна система Litgrid активира 50 MW капацитет при 
пиково натоварване, за да компенсира недостига. Основната причина за условията в балтийските държави е възможното 
най-бързото разпадане на междусистемната мрежова връзка от Русия. 
Борсите за електроенергия трябваше да увеличат максималната цена 
Всъщност минималните и максималните цени на електроенергията в търга за ден напред са ограничени: дълго време 
оферти можеха да се подават само между -500 EUR/MWh и +3 000 EUR/MWh. Въпреки това още през 2017 г. операторите 
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на европейските борси за електроенергия постановиха, че максималната възможна цена трябва да бъде увеличена с 1000 
евро/MWh, ако цената на пазара на електроенергия е над 60 на сто от предишния максимум. 
Тази корекция на нивата на офертите има за цел да позволи на търговията с електроенергия да продължи да функционира 
дори в екстремни ситуации. Още през пролетта на 2022 г. енергийните борси осъществиха увеличение на максималната 
цена до 4000 EUR/MWh. Спусъкът за това действие бе цена от 2987,88 EUR/MWh за час от 8 до 9 сутринта на 4 април 2022 
г. във Франция. В края на август енергийните борси решиха, че максималната цена ще бъде повишена до 5000 EUR/MWh в 
цяла Европа поради достигане на лимита в балтийските държави. Реализацията е предвидена за 20 септември. 
Прогнозата за зимата 
Цените на електроенергията на спот пазарите обикновено са по-високи през зимата, отколкото през пролетта и лятото 
поради по-високото потребление на електроенергия. Тази година има и допълнителен страх от недостиг на газ. Тъй като 
газовите електроцентрали често определят цената на пазара „Ден напред“ по време на пиковите периоди на търсене на 
електроенергия, е вероятно ниският внос на газ през зимата да повиши цените както на синьото гориво, така и на 
електроенергията до нови рекорди. Основните рискове, които биха могли да влошат ситуацията с недостига, са студена 
зима, намалено предлагане на LNG поради покачващите се цени в Азия, недостатъчно намаляване на търсенето на газ в 
Европа, пълно отсъствие на руски газови доставки и продължаваща ниска наличност на френските ядрени централи. 
Фючърсният пазар предоставя перспектива за пазарните цени. Търговците могат да търгуват бъдещ период на доставка 
там. Следователно днешните цени на форуърдния пазар отразяват очакваната средна цена на електроенергията за 
периода на доставка на съответния продукт. В края на август 2022 г. цената за базов товар за доставка на електроенергия 
за четвъртото тримесечие за Германия беше 1000 EUR/MWh. Цените за четвъртото тримесечие се повишиха след 
намалението с 60 процента на доставките на руски газ през газопровода "Северен поток 1" в средата на юни 2022 г. 
В края на август цените се покачиха изключително много. Предистория за това беше поредното съобщение на Газпром за 
прекъсване на доставките на газ през Северен поток 1 в първите дни на септември. За разлика от тях цените се понижиха 
в началото на септември поради високата запълненост на германските газови хранилища и изявленията на ЕС за намеса в 
ценообразуването на спот пазарите на електроенергия (Фигура 4). 
 

 
Фигура 4: Развитие на цената за базово снабдяване с електроенергия за Германия  

през четвъртото тримесечие на 2022 г. / Източник: Montel 
 
Остава много интересно как и дали ще се реализират политическите заявления за намеса в ценообразуването на пазарите 
на електроенергия. Като цяло текущата пазарна ситуация все още показва, че цените на спот пазара за последните три 
месеца на 2022 г. ще бъдат по-високи от всякога. Очакванията на пазара: още по-високи цени на спот пазара за последните 
три месеца на 2022 г., отколкото преди. Надеждата е, че всички потребители, от промишлени до жилищни, ще се подготвят 
за по-високи цени чрез увеличаване на пестенето на енергия и използване на мерки за ефективност. 
 
√ Инфлацията в САЩ потопи в червено акциите в Западна Европа 
С най-голям дневен спад затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-малко понижение приключи британският FTSE 100 
Европейските фондови индекси нарастваха до ранния следобед във вторник, но след като Министерството на труда на 
САЩ обяви, че годишната инфлацията в страната е достигнала 8.3 на сто през август, забавяйки темп спрямо предходния 
месец, но изпреварвайки очакванията на анализаторите за нарастване до 8.1 на сто, ситуацията се промени бързо и 
коренно. „Ройтерс“ припомни, че през юли показателят беше 8.5 на сто, а през юни достигна 40-годишен максимум от 9.1 
на сто. 
Тези данни дават основание да се очаква, че на следващото си заседание 20-21 септември Федералният резерв на САЩ 
(Фед) ще повиши най-вероятно с нови 75 базисни пункта основата лихва след две подобни стъпки през юни и юли и почти 
е сигурно, че ще запази основния си лихвен процент стабилен за продължителен период от време, след като той в крайна 
сметка достигне връх, според проучване на Ройтерс сред икономисти. Агенцията припомня, че целта на Фед е 2% годишна 
инфлация през 2025 година, а в момента е над 4 пъти над това ниво. 
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Ако се реализира прогноза на мнозинството от анкетираните от Ройтерс, това ще доведе основния лихвен процент в САЩ 
до диапазона от 3.00%-3.25%, най-високото ниво от началото на 2008 г., преди най-лошото от световната финансова криза. 
След Фед и другите централни банки също ще пристъпят към по-високо повишение на лихвите. 
Допълнителен натиск пазарите на акции в Западна Европа получиха и от данните за потребителските цени в Германия, 
хармонизирани със стандартите на ЕС, които са се повишили с рекордните 8.8% на годишна база през август, показват 
окончателните данни на Федералната статистическа служба на страната (Destatis). На месечна база цените на нараснали с 
0.4%. Динамиката на двата показателя съвпадна с предварително обявените данни и средните прогнози на анализаторите, 
анкетирани от Trading Economics. През юли потребителските цени в Германия са се повишили с 8.5% на годишна база и с 
0.8% спрямо юни. 
В същото време инфлацията през август в Испания се забави до 10.5% от 10.7% месец по-рано на фона на спад в темпа на 
нарастване на разходите за транспортни услуги (11.5% през август срещу 16.2% през юли), според испанската статистическа 
служба INE . Анализаторите средно очакваха още по-голямо забавяне на потребителските цени - до 10.3%. На месечна база 
потребителските цени са се повишили с 0.3% след спад от 0.6% през юли. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.2%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше френският CAC 40 (+0.64%), следван от италианския FTSE MIB 
(+0.53%), германския DAX (+0.35%), испанския IBEX 35 (+0.18%) и британския FTSE 100 (+0.17%). Следобед настъпи рязък 
обрат и всички основни измерители загубиха над процент сред като бяха обявени данните за инфлацията в САЩ през 
август. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-малко понижение 
приключи британският FTSE 100. 
Акциите на търговците на дребно и на технологичните компании паднаха с 4,6% и поведоха останалите секторни индекси 
към червената зона. Нито един от секторните индекси не затвори с повишение. 
Капитализацията на британския онлайн търговец на дребно Ocado Group Plc спадна с 12.07% и слезе на дъното на Stoxx 
600, след като заяви, че очаква приходите да намалеят тази година поради спадащо потребителско търсене на фона на 
високата инфлация. 
Акциите на британската частна инвестиционна компания Bridgepoint Group се понижиха със 7.42%, заличавайки 
печалбите от 9%, наблюдавани в понеделник, след съобщение за партньорство с базираната в Манчестър компанията за 
маркетингово разузнаване MiQ. От компанията заявиха, че ще работят с Bridgepoint за подобряване на своите медийни 
решения, с фокус върху международната експанзия и увеличаване на клиентската си база. 
Акциите на швейцарската банка UBS Group AG поскъпнаха с 0.68% след новината, че банката ще увеличи дивидента си за 
2022 г. с 10% до 0.55 долара на акция. 
Цената на книжата на британската медийна компания Future Plc се повиши с 6.36% и се изкамиха на върха на общия 
индекс на „сините чипове“ в Западна Европа. Компанията прогнозира, че нейната коригирана оперативна печалба за 
годината ще бъде в горната граница на пазарните очаквания. 
Равносметката за пазара на акции на фондовата борса във Франкфурт е тотално негативен. Само две от включените в DAX 
40 емисии са на печалба – на енергийната RWE (+2.88%) и застрахователят Munich Re (+0.64%). 
На фондовата борса в Париж ситуацията е сходна. Единствена в зелената зона е само енергийната Engie (+2.90%). 
Останалите 39 емисии от CAC 40 са на червено, като най-голямо е загубата за софтуерната Dassault Systemes (-4.31%). 
 
√ Основни групи на ЕП се обединяват зад планове за прекратяване на субсидиите за биомаса и директното горене на 
дървесина 
Трите най-големи политически групи в Европейския парламент подкрепиха предложенията за прекратяване на субсидиите 
за биомаса, използвана в електроцентрали, и изключване на първичното изгаряне на дървесина от целите на ЕС за 
възобновяема енергия. 
Измененията за биомасата, част от директивата на ЕС за възобновяема енергия, ще бъдат подложени на пленарно 
гласуване в Европейския парламент в сряда (14 септември). 
„Ще прекратим субсидиите“, каза Нилс Торвалдс, финландски депутат от центристката група Renew в парламента, който 
води предложението за биомаса. 
„Поради субсидиите има някои държави членки, които секат много повече дърва по начин, който е неприемлив. И затова 
спирането на субсидиите е първа голяма стъпка“, каза той, цитиран от Euractiv. Според Торвалдс поправката „лесно ще 
намери мнозинство“ в пленарната зала благодарение на подкрепата на трите най-големи политически групи в парламента 
– дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП), социалистите и демократите (S&D) и центристката Обнови Европа. 

https://3e-news.net/bg/a/view/36981/%20https:/www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/RED-biomass-AMs-to-plenary-final-version-with-SD-on-board.docx
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Финландският евродепутат смята, че субсидиите за биомаса са били необходими преди години, за да помогнат за 
въвеждането на биогорива от първо поколение на пазара на ЕС. „Но те не могат да останат завинаги, защото вече не са 
полезни. Те са контрапродуктивни по много начини, както икономически, така и от гледна точка на възстановяването на 
природата и биоразнообразието. 
„Не виждам никакъв аргумент да запазим субсидиите, освен алчността.“ Индустриалната асоциация Bioenergy Europe 
опроверга тези твърдения, заявявайки, че субсидиите подкрепят икономиката на ЕС и създават работни места за 
европейските граждани. 
„Освен това, когато се сравняват субсидиите за единица произведена енергия, биомасата получава значително по-малко 
подкрепа от други възобновяеми източници или изкопаеми енергийни източници“, каза Ирене ди Падуа, политически 
директор в Bioenergy Europe. 
Еколозите са разочаровани 
Биоенергията е критикувана от екологични групи, които казват, че изгарянето на дървесина води до обезлесяването, 
унищожава естествените местообитания и подкопава горите, действащи като поглъщащи въглерода места (carbon sinks) в 
борбата срещу изменението на климата. 
Активисти спечелиха победа през май тази година, когато парламентарната комисия по околна среда гласува нови 
правила, изясняващи какво може да се счита за „устойчива биомаса“ съгласно ревизираната директива на ЕС за 
възобновяема енергия. Но те останаха разочаровани от предложеното компромисно споразумение, което сега се внася в 
пленарната зала на парламента. 
„Тази сделка... нарушава духа и буквата на това, което комисията по околна среда гласува“, каза Делия Вилаграса, старши 
съветник в Партньорството за почтеност на политиката (PPI), зелена група за натиск. Въпреки че регламентът предлага 
„намаляване“ на използването на биомаса, той не успява да постави цел за 2030 г., обяснява Вилаграса 
И тъй като постепенното намаляване е свързано с „дела“ на възобновяемата енергия, произведена в Европа – който се 
очаква да се удвои поне до 2030 г. – крайният резултат „може дори да позволи увеличаване на горенето на дървета, 
допринасяйки за още по-голямо унищожаване на климата и биоразнообразието “, предупреди тя. 
„Първичната“ биомаса е изключена от субсидиите 
Въпреки че прекратяването на субсидиите изглежда доста консенсусно между членовете на ЕП, по-разногласен въпрос за 
тях е да се определят видовете биомаса, които могат да се считат за „възобновяеми“ съгласно директивата на ЕС за 
възобновяема енергия. 
„Това е много по-сложен въпрос“, призна Торвалдс. Защото, ако определението за устойчива биомаса е твърде широко, 
„това ще доведе до отнемане на повече първична биомаса от гората, отколкото смятаме за приемливо“. 
И това зависи от това какво представлява „първичната дървесна биомаса“ – или вида дървесина, която не може да се 
изгаря за производство на енергия. 
„Общото правило е, че първичната биомаса – което означава трупи – не може да се използва за възобновяема енергия. И 
това е нашият начин да се опитаме да отклоним биомасата от неприемлива употреба“, обясни Торвалдс. 
Съгласно компромисния текст, „„първична дървесна биомаса“ означава цялата обла дървесина, отсечена или събрана по 
друг начин и премахната“, включително „клони, корени, пънове и издатини (където са добити) и дървесина, която е грубо 
оформена или заострена“. Това обаче не включва „дървесна биомаса, получена от устойчиви мерки за предотвратяване 
на пожари в райони с висок риск от пожари, дървесна биомаса, получена от мерки за пътна безопасност, и дървесна 
биомаса, извлечена от гори, засегнати от природни бедствия, активни вредители или болести, за да се предотврати тяхното 
разпространение“ – всички видове дървесина, които биха били приемливи съгласно целите на ЕС за възобновяема 
енергия. 
Индустриалната асоциация Bioenergy Europe заяви, че предложенията на парламента за забрана на използването на 
„първична биомаса“ като възобновяема енергия са „изключително тревожни и ние категорично се противопоставяме“. 
Според статистиката на ЕС биомасата съставлява близо 60% от цялата европейска възобновяема енергия – повече от 
вятърната и слънчевата енергия взети заедно, напомня групата. 
„Въпреки че твърдо вярваме, че трябва да има стабилни критерии, за да се гарантира устойчивостта на биоенергията, ние 
също знаем, че такива критерии трябва да бъдат изложени по интелигентен и ефективен начин, който не ограничава 
ненужно сектора във време, когато сме свидетели на влошаване на въздействието на изменението на климата в цяла 
Европа и виждане на рязко покачване на цените на енергията“, каза Ирен ди Падуа от Bioenergy Europe. В предишни 
изявления групата предупреди срещу позицията, заета от парламентарната комисия по околна среда, заявявайки, че 
нейното определение за „първична биомаса“ е твърде строго и излага на риск от загуба 20% от възобновяемата енергия в 
Европа. 
Комбинирани топлоелектрически централи 
Друг отворен въпрос е дали биомасата трябва да се счита за устойчива, когато се изгаря в централи за комбинирано 
производство на топлинна и електрическа енергия (CHP), които използват дървесни пелети като гориво за едновременно 
производство на електроенергия и топлина. 
CHP „е по-ефективен начин за изгаряне на биомаса“ от използването на дървесни пелети в битовите печки, каза Торвалдс. 
„Не мисля, че всички тези пелети са устойчиви“, каза той. Финландия и Швеция, които са най-сериозните потребители на 
биомаса в Европа, използват пелети предимно в ефективни когенерационни инсталации, но това не е така в Италия, Дания 
или Германия, където пелетите обикновено се изгарят в индивидуални печки, каза той. 
„Ако пелетите се използват в електроцентрали на биомаса, смятаме, че те имат ефективен начин за изгарянето им. Но 
когато говорим за отделни апартаменти, начинът, по който се изгарят, не е много ефективен”, обясни той.  
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В компромисния текст обаче няма предвидена дерогация за CHP, каза Торвалдс, като изрази надежда, че това може да 
бъде поправено, когато директивата дойде за окончателни преговори със страните-членки на ЕС през следващите месеци. 
„Препятственият въпрос е дали можем да намерим научно обосновано решение по въпроса за когенерацията… (и) да 
видим как може да се отчете към целта“, каза той. 
 
√ България и Румъния на дъното по оползотворяване на отпадъците според данни на Евростат за 2020 година 
От 46% до 60% е скочил делът на отпадъците, които се ползват повторно в ЕС, показва европейската статистика 
От 870 милиона тона през 2004 г. на 1 221 милиона тона през 2020 г. са се увеличили оползотворените отпадъци в ЕС за 
периода от 2004 г. до 2020 г., показва статистиката на Евростат. Това означава, че делът на оползотворяването в общото 
третиране на отпадъци е нараснало значително от 46% през 2004 г. на 60% през 2020 година. Управлението и изхвърлянето 
на отпадъци може да има сериозно въздействие върху околната среда. Ето защо ЕС има за цел да намали въздействието 
на отпадъците върху околната среда и здравето, а също да подобри ефективността на ресурсите. 
 

 
 
В същото време количеството отпадъци за депониране намалява, от 1 027 милиона тона през 2004 г. на 808 милиона тона 
през 2020 година. Това означава, че делът на депонирането в общото третиране на отпадъци е намалял до по-малко от 
половината (от 54% през 2004 г. на 45% през 2020 г., но все още е значителен дял. 
Общо около 2 029 милиона тона отпадъци са били третирани в ЕС през 2020 година. Повече от половината (60%) са били 
третирани в операции по оползотворяване като 39% от всички отпадъци са отишли за рециклиране, 15% за обратно 
насипване и 6% за оползотворяване на енергия. Останалите 40% от отпадъците са депонирани (31%), изгорени без 
оползотворяване на енергия (1%) или изхвърлени по друг начин (8%), показват данните за ЕС. 
 

 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220913-1
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Но се наблюдават значителни разлики между държавите-членки на ЕС. Много високи нива на рециклиране са 
регистрирани в Италия (83%), Белгия (74%), Словакия и Латвия (и двете 64%). От друга страна, изхвърлянето на депа и други 
е преобладаващата категория за третиране на отпадъците в България и Румъния. В Румъния 93% от отпадъците отиват на 
депо, 5% за рециклиране, България 92% от отпадъците отиват на депо и 8% за рециклиране, на трето място в дъното на 
класацията е Финландия като 84% отиват на депо, а 10% за рециклиране. 
 
Мениджър 
 
√ Галъп: Между шест и осем партии влизат в парламента, ако изборите бяха днес 
Между шест и осем партии биха влезли в парламента, ако изборите са днес. Това показват резултатите от проучване на 
"Галъп интернешънъл болкан" по поръчка на Българското национално радио. Изследването е проведено между 2 и 10 
септември сред 1002 пълнолетни българи чрез пряко интервю с таблети по метода "лице в лице".  
Ако изборите бяха в първата десетдневка на септември, ГЕРБ-СДС биха получили 25,9% от потенциалните гласове, а 
"Продължаваме промяната" – 19,2%. Трета се нарежда ДПС с 11,5% от гласовете, следвана от „Възраждане“ с 11,3%. "БСП 
за България" получава подкрепата на 9,8% от анкетираните, а "Демократична България" – на 7,6%. Малко над 
четирипроцентовата бариера са "Има такъв народ" с 4,3% подкрепа и "Български възход" – с 4,2%. Под бариерата остават 
"Изправи се, България" и ВМРО, които получават гласовете съответно на 1,7% и 1,5% от запитаните.  
Основната битка в тази кампания е между ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната" и подредбата им ще зависи от степента, 
в която ПП успее или не успее да мобилизира привържениците, с които разполага, да гласуват, коментират от "Галъп". ГЕРБ 
от своя страна изглеждат в достатъчна степен консолидирани, макар видимо да не растат.  
ДПС и „Възраждане“ засега изглеждат като преки конкуренти в класирането. Заради очаквания вот за ДПС от чужбина, 
както и заради трудно уловимите тенденции на потенциална мобилизация на по-радикални привърженици на 
„Възраждане“, трудно предвидимо e мястото на тези партии, както една спрямо друга, така и в самата подредба, 
коментират социолозите.  
Очаква се в изборите да участват 49% от имащите право на глас, което е около 2.6 милиона души.  
* Методология: Извадката е представителна за пълнолетното население на страната. Изследването е проведено 
между 2 и 10 септември сред 1002 души с таблети по метода "лице в лице". Абсолютната максимална грешка е ±3,1% 
при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 54 хиляди души. 
 

 
 
√ Потребителските цени в Германия стигнаха рекорд от 1973 г. 
Πpeз aвгycт 2022 г. пoтpeбитeлcĸитe цeни в Гepмaния, изчиcлeни cпopeд нaциoнaлнитe cтaндapти, ca ce пoвишили cъc 7,9% 
cпpямo cъщия мeceц нa 2021 г., cлeд ĸaтo ce пoвишиxa cъc 7,5% мeceц пo-paнo. Toвa пoĸaзвaт oĸoнчaтeлни дaнни нa 
Фeдepaлнaтa cтaтиcтичecĸa cлyжбa нa cтpaнaтa (Dеѕtаtіѕ).  Πoдoбнo нивo нa тoзи пoĸaзaтeл бeшe peгиcтpиpaнo пpeз мaй 
тaзи гoдинa, тo e нaй-виcoĸoтo oт 1973 г. нacaм. 
Cпpямo пpeдxoдния мeceц цeнитe ca ce yвeличили c 0,3%.  Динaмиĸaтa нa пoĸaзaтeлитe cъвпaднa c пpeдвapитeлнo 
oбявeнитe дaнни нa Dеѕtаtіѕ.  Цeнитe нa xpaнитe и бeзaлĸoxoлнитe нaпитĸи в Гepмaния минaлия мeceц ca ce пoвишили c 
15,7% нa гoдишнa бaзa и c 1,5% cпpямo пpeдxoдиня мeceц юли.  Уcлyгитe пocĸъпвaт c 2,9% нa гoдишнa и c 0,4% нa мeceчнa 
бaзa Цeнитe нa eнepгиятa зa битoви нyжди ce пoвишaвaт cъoтвeтнo c 46,4% и 2,6%. Цeнитe нa oблeĸлoтo и oбyвĸитe 
нapacтвaт c 2,6% нa гoдишнa бaзa и c 0,8% нa мeceчнa бaзa. 
Πo oтнoшeниe динaмиĸaтa нa пoтpeбитeлcĸитe цeни в Гepмaния, xapмoнизиpaни cъc cтaндapтитe нa EC, тe ca нapacнaли c 
peĸopднитe 8,8% нa гoдишнa бaзa пpeз aвгycт. Ha мeceчнa бaзa цeнитe ce пoвишaвaт c 0,4%. Динaмиĸaтa нa двaтa 
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пoĸaзaтeля cъвпaднa c пpeдвapитeлнo oбявeнитe дaнни и cpeднитe пpoгнoзи нa aнaлизaтopитe, aнĸeтиpaни oт Тrаdіng 
Есоnоmісѕ. Πpeз юли пoтpeбитeлcĸитe цeни в Гepмaния ca ce пoвишили c 8,5% нa гoдишнa бaзa и c 0,8% cпpямo юни. 
 
√ Турция субсидира с 8,2 млрд. долара сметките за природен газ на домакинствата 
Турският министър на енергетиката и природните ресурси Фатих Дьонмез обяви, че държавата е субсидирала сметките за 
природен газ на домакинствата с 8,2 млрд. долара през първите шест месеца на годината. „Правителството е 
подпомогнало с около 1800 до 2000 турски лири всеки гражданин“, отчете министърът, цитиран от Daily Sabah. 
По данни на ведомството страната е използвала приблизително 60 млрд. куб. м природен газ през миналата година и 48 
млрд. куб. м през 2020 г., предимно от външни доставчици. 
Дьонмез увери, че няма проблем с доставката на енергия в страната, но глобалният ръст е значителен. "В този сектор съм 
от около 25-30 години. Следя цените и пазарите отблизо. Не помня такова увеличение", подчерта той. 
„Преди две години хиляда кубически метра природен газ струваше 150 долара. Сега е около 2500 долара. Цените на барел 
петрол паднаха под 50 долара в периода на пандемията и стигнаха до 140 долара. Сега те са в диапазона 90-100 долара“, 
обяви министърът. 
По думите му правителството е предприело мерки поскъпването на горивата да не се отразяват върху крайните цени за 
потребителите. „Размерът на субсидиите, които кандидатствахме за електричество и природен газ миналата година, 
достигна 100 милиарда TL. Тази година, през първите шест месеца, сумата на нашата субсидия беше 150 милиарда турски 
лири само за природен газ. Правителствената програма ще продължи“, увери Дьонмез. 
По-рано президентът Реджеп Тайип Ердоган подчерта, че Турция няма да изпита недостиг на енергия.  Подземното 
хранилище за природен газ ще бъде запълнено до пълния си капацитет до края на месеца. Обемът му е 5,6 млрд. куб. м – 
около 10% от годишното потребление на газ в Турция. 
В опит да диверсифицира доставките, страната внася природен газ от Иран, Азербайджан и Русия чрез тръбопроводи и 
купува втечнен природен газ (LNG) от Катар, Нигерия, Норвегия, Алжир и САЩ. Турция ще използва и собствен добив от 
Черно море още през първото тримесечие на 2023 г. 
 
√ Инфлацията в САЩ нарасна повече от очакваното 
Инфлацията в САЩ нарасна повече от очакваното през август, въпреки че спада на цените на бензина даде глътка въздух 
на потребителите, предаде Си Ен Би Си, позовавайки се на американското Бюро по трудова статистика. 
Индексът на потребителските цени, който проследява широка гама от стоки и услуги, се е увеличил с 0,1% за месеца и с 
8,3% на годишна база. Основната инфлация, в която не влизат волатилните цени на храните и на енергията, се повиши с 
0,6% на месечна и 6,3% на годишна база. 
Икономистите очакваха общата инфлация да падне с 0,1% спрямо месец юли, а основната инфлация да се повиши с 0,3%. 
Спрямо август 2021 г. прогнозите бяха за увеличение с 8% и 6%. 
Цените на енергията паднаха с 5% за месеца, водени от спад от 10,6% в индекса на бензина. Тези спадове обаче бяха 
компенсирани от увеличения на други места. 
Индексът на храните се е увеличил с 0,8% през август, а разходите за подслон са скочили с 0,7%. Спрямо същия период на 
миналата година разходите за подслон са нараснали с 6,2%. 
Пазарите се сринаха след новината, като фючърсите на Dow Jones Industrial Averagе се понижиха с близо 350 пункта. 
Доходността по държавните ценни книжа нарасна, като тази по двугодишните облигации (най-тясно свързана с 
движенията на лихвения процент на Федералния резерв) се повиши с 0,13 процентни пункта до 3,704%. 
Пазарите масово очакваха Фед да обяви увеличение на лихвите с 0,75 процентни пункта на срещата си следващата 
седмица. След публикуването на данните за инфлацията, трейдърите вече напълно отхвърлят възможността за по-малко 
увеличение с 0,50% процентни пункта. 
След като достигнаха връх над 5 долара за галон  (около 3,8 литра) това лято, цените на бензина рязко се понижиха. 
Въпреки това разходите за живот в други ключови области, като храна и подслон, продължават да се повишават, което 
поражда опасения, че инфлацията, която беше по-концентрирана при цените на енергията, сега започва да се 
разпространява. 
 
√ САЩ започват война за чипове с Китай 
Съединените щати планират от октомври да разширят ограниченията върху доставките на полупроводници в Китай, както 
и средствата за производството на микросхеми. Според експерти става дума за ново разширяване на "технологичната 
блокада" между двете страни, което ще заплаши с нови проблеми  и повишаване на цените в полупроводниковата 
индустрия и в други страни, съобщава в свой анализ "Независимая газета". В отговор Китай може да отреже достъпа на 
американците до редки земни суровини, прогнозират експерти.  
Министерството на търговията на САЩ подготвя нови правила за забрана на продажбите на оборудване за производство 
на чипове на китайски фабрики, които произвеждат определени видове полупроводници от следващо поколение, съобщи 
Ройтерс, позовавайки се на свои източници. Министерството на търговията обеща, че ще „приеме всеобхватен подход за 
прилагане на допълнителни действия... за защита на интересите на националната сигурност и външната политика на САЩ“, 
включително за предотвратяване на придобиването на Китай на американски технологии, които могат да бъдат 
използвани за военни цели.  
Американското ведомство може да включи допълнителни ограничения или да направи промени във вече въведени 
ограничения. Министерството на търговията на САЩ, в случай на такива санкции, често отхвърля заявленията за 
получаване на лиценз за търговия със забранени продукти. Агенцията отбелязва, че администрацията на президента 
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Байдън се стреми да попречи на високите резултати на Китай, който се е насочил към развитието на технологии, където 
САЩ все още имат господство. 
„Стратегията е да се задуши Китай и те откриха, че чиповете са най-прекият път“, обяснява източникът на Reuters.  Новите 
забрани ще се основават на ограничения, обявени по-рано тази година от американските компании KLA Corp, Lam Research 
Corp и Applied Materials Inc. С указания, на тези компании беше забранено да изнасят оборудване за производство на 
чипове в китайски фабрики, които произвеждат модерни полупроводници с производствен процес под 14 нанометра (nm), 
освен ако продавачите не получат лиценз от Министерството на търговията. Миналия месец също бяха изпратени писма 
до Nvidia Corp и Advanced Micro Devices за спиране на доставките на някои компютърни чипове с изкуствен интелект за 
Китай, освен ако не получат лицензи. Вашингтон се обърна и  към съюзниците си, за да ги призове да наложат подобни 
ограничения, за да попречат на чуждестранни компании да продават технологии на Китай, които са забранени и за 
американски компани, предаде Ройтерс. 
По-рано Wall Street Journal (WSJ) съобщи, че американските власти обмислят да предприемат мерки, насочени към 
наблюдение и, ако е необходимо, блокиране на американските инвестиции "в технологични компании в Китай и други 
потенциално враждебни страни". Вестникът посочи, че в резултат на прилагането на планираните мерки, съвместните 
предприятия, в които американски компании прехвърлят технологии на китайски партньори, както и американските 
рискови фондове, инвестиращи в Китай, ще се сблъскат със значителни проблеми. В края на август администрацията на 
Байдън вече беше наложила ограничения върху продажбата на чипове, използвани за суперкомпютри и изкуствен 
интелект на Китай и Русия. По-специално, производителите на GPU Nvidia и AMD заявиха, че правителството на САЩ сега 
изисква лицензи за износ, за да продава два вида високопроизводителни чипове, използвани в сървърни системи.  
След въвеждането на западните санкции Nvidia не работи с Руската федерация, но доставя стоки на китайския пазар. На 
свой ред AMD посочи, че новите забрани се отнасят за продажбите в Русия и Китай на една от най-високопроизводителните 
графични карти. По-късно Nvidia разкри, че е получила одобрение от правителството на САЩ за „износ, реекспорт и 
вътрешен трансфер“, необходими за продължаване на разработването на чипове под имената H100 и A100. Разрешението 
е валидно до 1 септември 2023 г. и позволява на Китай да получава чипове чрез представителството на компанията в 
Хонконг.   
В отговор Пекин обяви, че "категорично възразява" срещу действията на САЩ, които вредят не само на китайските и 
американските компании, но и се отклоняват от принципите на честната конкуренция, както и че нарушават глобалните 
икономически и търговски правила, вредят на международното сътрудничество и възстановяването на световната 
икономика. Според експерти подобни ограничения ще предизвикат допълнителни проблеми на пазара на 
полупроводници. А новите ограничения са част от студената война между Китай и САЩ и за превъзходство във високите 
технологии.  
 
√ Цените на петрола се понижиха на фона на очакваното повишение на лихвите в САЩ 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда на фона на очакванията, че Федералният резерв на САЩ ще 
обяви ново голямо повишение на лихвения процент следващата седмица, след кат инфлацията в САЩ неочаквано нарасна 
през август, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,50 долара, или 0,54%, до 92,67 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,47 долара, или 0,54%, до 86,84 долара за барел. 
Натиск върху цените оказа по-горещият от очакваното доклад за инфлацията в САЩ във вторник, който попари надеждите, 
че Фед може да забави затягането на лихвената си политика през следващите месеци. Представителите на централната 
банка ще се срещнат следващия вторник и сряда, като инфлацията остава много над целта на централната банка на САЩ 
от 2%. 
„Силният щатски долар и очакванията за ново голямо увеличение на лихвените проценти от Фед натежаха върху 
настроенията“, коментира Тина Тенг, анализатор в CMC Markets. 
Доларът се изкачи близо до 24-годишен връх спрямо йената в сряда. Петролът обикновено се търгува в щатски долари, 
така че по-силните зелени пари правят суровината по-скъпа за притежателите на други валути. 
В Китай пък продължаващите локдауни срещу на COVID-19 намаляват търсенето на гориво. 
„Политиката на Китай за нулево разпространение на COVID-19 остава непокътната и това ще ограничи всякакви повишения 
на цените, които може да наблюдаваме през следващите седмици“, каза Едуард Моя, старши пазарен анализатор в 
OANDA. 
От страна на предлагането, запасите от суров петрол в САЩ се повишиха с около 6 милиона барела за седмицата, 
приключила на 9 септември, сочат данни на Американския петролен институт. 
Оказвайки известна подкрепа на цените на петрола, Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) във вторник 
повтори прогнозите си за растеж на глобалното търсене на петрол през 2022 г. и 2023 г., позовавайки се на признаците, че 
големите икономики се справят по-добре от очакваното въпреки насрещните ветрове, включително нарастващата 
инфлация. Търсенето на петрол ще се увеличи с 3,1 милиона барела на ден през 2022 г. и с 2,7 милиона барела на ден през 
2023 г., посочиха от ОПЕК в месечния си доклад. 
 
Cross.bg 
 
√ Прошков: „Топлофикация- София” поиска 20% увеличение, КЕВР одобри 40%, без да го искаме 
Функционирането на ”Топлофикация” както технически, така и по всякакъв организационен начин, е осигурено за зимния 
период. „Топлофикация” е критична за националната инфраструктура и единственият проблем е с натрупването на 
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дългове”. Това каза Прошко Прошков, председател на комисията по инженерна инфраструктура в СОС, в ефира на 
предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS. 
„Имаме договор с „Булгаргаз” до края на тази година. Предстои ни тежка зима. Цените се определят от КЕВР. На парното- 
два пъти годишно, на газа- всеки месец. „Топлофикация- София” поиска над 20% увеличение. КЕВР одобри 40%, без да го 
искаме. „Топлофикация” трябва да остане социално най-поносимата услуга”, обясни Прошков. 
На въпрос дали отводнителната система на София е достатъчно добра или трябва да се преоразмери, Прошков отговори: 
„Отводнителната система на София има проблеми при определени количества валежи. Имаме няколко стратегически 
документа, по които работим. Единият е Плана за действие за устойчива енергия и климат, другият е Плана за превенция 
на климатичните бедствия. Именно дъждовете и бурите  са посочени като фактор. Има нужда от разширяване на 
канализационната мрежа и покриване на кварталите, където това не се е случило. Това ще е един от сериозните проблеми 
в следващите десетилетия”. 
 
√ Зелената енергия ще ни спести пари 
Преминаването към зелена енергия може да спести на човечеството огромни суми. Това е заключението на голямо 
изследване, проведено от Оксфордския университет. Според учените, схващането, че зелената енергия е скъпа е погрешно. 
Хората не разсъждават в дългосрочен план, казва докладът. 
Те не оценяват, че с нарастване броя на съоръженията и усъвършенстването на технологиите, цената ще падне бързо. 
Досега, цената на зелената енергия пада с близо 10 процента на година. А цената на енергията от изкопаеми горива, когато 
се пресметне инфлацията, практически не спада от десетилетия. 
Изследването твърди, че преминаването към зелена енергия би спестило до 2050-та година невероятните 12 трилиона 
долара. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За ръста на туристите през летния сезон и приоритетите в сектора. Гост: служебният министър на туризма Илин 
Димитров; 

- Какви са рисковете за енергийната ни система след затварянето на ТЕЦ Марица 3. Гост: енергийният експерт 
Богомил Манчев; 

- Темата за електронните рецепти продължаваме с представители на фармацевтичния съюз и собствениците на 
аптеки; 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Какво е решението на проблемите в здравеопазването ни. Гости: предизборен дебат между проф. Костадин 

Ангелов от ГЕРБ и доц. Васил Пандов от „Продължаваме промяната“; 
- Тийнейджърки с алкохол и дрога зад волана. 18-годишна помете пет коли в „Люлин”, а 16-годишна беше 

заловена при рутинна полицейска проверка. Защо България е губеща от години в битката със смъртта на пътя; 
- На Кръстовден на живо от Кръстова гора: Хиляди се стичат с надежда за изцеление. 

 
√ Преглед на печата 
в. 24 часа – ДАНС: Руски агенти се месят в политиката, медии, бизнес; 
в. 24 часа  - Въпреки, че вече няма ДДС, хлябът поевтинял само с 11%, изчисли КНСБ; 
в. Телеграф - Наглите похитиха гората в Ихтиман; 
в. Труд - Хлябът с 50 ст. по-скъп от реалната цена; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Узаконяват построеното по "Хемус" без документи, за да не бавят магистралата; 
в. 24 часа - Министри спират ТЕЦ, замърсявала над нормите; 
в. Телеграф - 1.2 милиона пръскат партиите за агитация; 
в. Телеграф - Токът у нас поскъпва драстично; 
в. Труд - Пускат нова отсечка от магистрала "Хемус"; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Красен Станчев, икономист: Вдигане на минималната заплата и данъци не е нужно - крие сериозен риск от по-
голям дефицит; 
в. Телеграф - Зам.-кметът по строителство в столична община Ангел Джоргов: Пускаме жълтите павета за независимостта; 
в. Труд - Д-р Юлиян Петров, председател на Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа": Трябва ни учебна година без 
дистанционно обучение; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Държавата, тази наша мащеха, е отворила парадния вход за "герои" като Семерджиев; 
в. Телеграф - Спаси цвете, спаси бедстващ; 
в. Труд - Кризи и икономически сътресения трябва да ни научат на търпение. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 14 септември 
София 

- От 10.00 часа на входа на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) представители на пътна и охранителна 
полиция ще дадат брифинг във връзка със старта на новата учебна година. 
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- От 10.00 часа в сградата на Министерството на външните работи (МВнР), заместник-министърът на външните 
работи и говорител на МВнР Костадин Коджабашев ще даде брифинг за представителите на медиите. 

- От 10.00 часа служебното правителство ще проведе редовно заседание. 
- От 10.30 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери сграда на 9 Френска езикова гимназия "Алфонс 

дьо Ламартин“. Изграден е нов четириетажен учебен корпус с класни стаи, кабинети, библиотека и двуетажен 
спортен комплекс с многофункционална спортна зала. Старата сграда е санирана, обновена, с подменена 
отоплителна и електрическа инсталация. 

- От 11.00 часа в Национален пресклуб БТА, ще се проведе пресконференция на Националната асоциация на 
зърнопроизводителите (НАЗ) и Национален съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ), по повод 
организирането на фермерски протестни шествия в различни региони на страната. 

- От 12.00 часа, в Зала 6 на НДК, ГЕРБ-СДС ще представи План за възстановяване и развитие на България. 
Документът е озаглавен "България след кризите - план за възстановяване“ и обхваща всички секторни политики 
от обществения живот. 

- От 14.00 часа в двора на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението“ /ул. Пиротска 171А/, за поредна 
година българските пожарникари ще отбележат професионалния си празник 

- От 14.30 часа в Национален институт на правосъдието на ул. "Екзарх Йосиф“14, Министерството на правосъдието 
организира публично представяне на промени в проекта на Закон за противодействие на корупцията, внесен в 
предходното Народно събрание. 

*** 
Варна. 

- От 14.00 часа в сградата на Областна администрация Варна, ул. "Преслав“ № 26 съвместно с РИК-Варна ще бъде 
извършена демонстрация на тестовото гласуване с машини, като част от разяснителната кампания сред 
избирателите. 

*** 
Велико Търново. 

- От 11.00 ч. в Зала 302 в общината ще бъде проведена пресконференция по повод честването на Независимостта. 
Ще бъде представена програмата за празника, както и всички съпътстващи събития. 

*** 
Видин. 

- От 11.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Видин ще се проведе обществено обсъждане на 
актуализация на капиталови разходи по бюджет на Община Видин за 2022 година. 

*** 
Добрич. 

- В Младежки център – Добрич, фоайе ще бъде открита изложба "Вълшебството на детските рисунки“ на Клуб 
"Цветно“ при Младежки център – Добрич с ръководител Олга Иванова. 

*** 
Ловеч. 

- От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на ПП "ВМРО - Българско национално 
движение" 

- От 18.00 часа в Градската градина пред Катедрален храм "Св.св. Кирил и Методий" в Ловеч, ще се проведе 
уличен спектакъл-клоунада по текстове на Карло Гоци и Жак Превер. 

- От 19.00 часа в салона на Ловчанско читалище "Наука 1870“, ще се състои оперен концерт, организиран 
специално за ловешката публика, с участието на едни от най-известните оперни певци в България. 

*** 
Пловдив. 

- От 10.30 часа до 17.00 часа, в едноименната къща - Резиденция "Тракийски стан" за пореден път ще се приютят 
таланти от различни държави, заедно с пловдивски художници, за да се осъществи Международния пленер по 
живопис на Дружество на пловдивските художници в гр. Пловдив. 

*** 
Сливен. 

- От 16.20  часа пред паметника на "Орлето", кметът Стефан Радев ще присъства на отбелязването на 110 - та 
годишнина от създаването на Трета българска армия. 

*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 часа в Културен център "Стара Загора“ ще се състои концерт "Отражения“ с участието на Орлин Горанов. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

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

