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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНТ 
 
√ Васил Велев: Нужна е справедлива цена за индустрията и подпомагане на енергийно бедните 
Трябва да се стремим миксът, който прави "Булгаргаз", внасяйки природен газ, да бъде на по-добри цени. Натам трябва 
да бъдат насочени усилията. Трябва да бъде прекратено желанието на КЕВР да направи кръстосано субсидиране като 
насочи евтиния азерски газ към топлофикациите и бита, това заяви в "Денят започва" председателят на УС на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Обясни, че ако това се случи, цената за топлофикационните дружества ще бъде 60 лв., а за индустрията - 335 лв. Подчерта, 
че в България индустрията се снабдява на по-високи средни цени в сравнение с цените за индустрията в ЕС. Това обрича 
индустрията на затваряне, открои той. 
Предложението е за еднаква цена от 248 лв. за мегаватчас за октомври за всички, посочи Велев. 
Механизмът е да има справедлива цена за индустрията и подпомагане на енергийно бедните, а не субсидиране на всички, 
категоричен е Велев. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев: Нужна е справедлива цена за индустрията и подпомагане на енергийно бедните 
Трябва да се стремим миксът, който прави "Булгаргаз", внасяйки природен газ, да бъде на по-добри цени. Натам трябва 
да бъдат насочени усилията. Трябва да бъде прекратено желанието на КЕВР да направи кръстосано субсидиране като 
насочи евтиния азерски газ към топлофикациите и бита, това заяви пред БНТ председателят на УС на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Обясни, че ако това се случи, цената за топлофикационните дружества ще бъде 60 лв., а за индустрията - 335 лв. Подчерта, 
че в България индустрията се снабдява на по-високи средни цени в сравнение с цените за индустрията в ЕС. Това обрича 
индустрията на затваряне, открои той. 
Предложението е за еднаква цена от 248 лв. за мегаватчас за октомври за всички, посочи Велев. 
Механизмът е да има справедлива цена за индустрията и подпомагане на енергийно бедните, а не субсидиране на всички, 
категоричен е Велев. 
 
Мениджър 
 
√ Васил Велев: Нужна е справедлива цена за индустрията и подпомагане на енергийно бедните 
Трябва да се стремим миксът, който прави "Булгаргаз", внасяйки природен газ, да бъде на по-добри цени. Това е 
постижимо и натам трябва да бъдат насочени усилията. Трябва да бъде прекратено желанието на КЕВР да направи 
кръстосано субсидиране като насочи евтиния азерски газ към топлофикациите и бита. Това заяви в ефира 
на БНТ председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Относно компенсациите за бизнеса заради високите цени на природния газ, които се подготвят от служебния кабинет, 
според Велев е добре да има праг, над който да се задейства такъв механизъм.  
Велев подчерта, че в България индустрията се снабдява с газ на по-високи средни цени в сравнение с цените за индустрията 
в ЕС.  
По думите на председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България, ако азерският газ се насочи само към 
топлофикационните дружества, цената за топлофикационните дружества през октомври ще бъде 60 лв., а за индустрията 
- 335 лв. или пет-шест пъти по-скъпо. Това обрича индустрията на затваряне, прогнозира той. 
Механизмът е да има справедлива цена за индустрията и подпомагане на енергийно бедните, а не субсидиране на всички, 
категоричен е Велев. 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев: Нужна е справедлива цена за индустрията и подпомагане на енергийно бедните 
Трябва да се стремим миксът, който прави "Булгаргаз", внасяйки природен газ, да бъде на по-добри цени. Натам трябва 
да бъдат насочени усилията. Трябва да бъде прекратено желанието на КЕВР да направи кръстосано субсидиране като 

https://bntnews.bg/news/vasil-velev-nuzhna-e-spravedliva-cena-za-industriyata-i-podpomagane-na-energiyno-bednite-1207474news.html
https://bntnews.bg/news/vasil-velev-nuzhna-e-spravedliva-cena-za-industriyata-i-podpomagane-na-energiyno-bednite-1207474news.html
https://bntnews.bg/news/vasil-velev-nuzhna-e-spravedliva-cena-za-industriyata-i-podpomagane-na-energiyno-bednite-1207474news.html
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насочи евтиния азерски газ към топлофикациите и бита, това заяви в БНТ "Денят започва" председателят на УС на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Обясни, че ако това се случи, цената за топлофикационните дружества ще бъде 60 лв., а за индустрията - 335 лв. Подчерта, 
че в България индустрията се снабдява на по-високи средни цени в сравнение с цените за индустрията в ЕС. Това обрича 
индустрията на затваряне, открои той. 
Предложението е за еднаква цена от 248 лв. за мегаватчас за октомври за всички, посочи Велев. 
Механизмът е да има справедлива цена за индустрията и подпомагане на енергийно бедните, а не субсидиране на всички, 
категоричен е Велев. 
 
News.bg 
 
√ Васил Велев: КЕВР да не прави кръстосано субсидиране на евтиния газ към топлофикациите 
При бизнеса няма привилегировани потребители. Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев пред БНТ. 
Велев обясни, че това, което е сигурно, че трябва служебното правителство да се стреми миксът от газ, който внася 
"Булгаргаз" да бъде на по-добри цени. Това е постижимо и натам трябва да бъдат насочени усилията и трябва да бъде 
предотвратени желанието на КЕВР да направи кръстосано субсидиране като насочи евтиният газ към топлофикациите и 
бита, посочи той. 
Той уточни, че ако евтиният азерски газ се насочи за октомври месец към топлофикационните дружества, там цената на 
мегават час за газа ще бъде 60 лева, а за индустрията, цялата преработваща промишленост, за торовете и 
стъклопроизводството, ще е 335 лв. Това е абсолютно безумие и обрича индустрията на затваряне и ако така продължим, 
ще изнасяме в други страни, предупреди Велев. 
Едно такова дискриминиране и изхвърляне на индустрията само на спот пазара би довело до много рязка загуба на 
конкурентоспособност. Ще има евтини сметки за парно, няма да има заплати, с които да се платят, изтъкна Велев. 
Той добави, че топлофикациите имат много неритмична работа през лятото и зимата, докато индустрията и зиме, и лете 
употребява едно и също количество газ. Велев се надява идеята на КЕВР да не се реализира, защото е пагубно и абсурдно, 
такава практика няма никъде по света - навсякъде индустрията ползва по-ниските цени. 
Той посочи, че в момента има сбъркан пазар на електроенергията. 
 
Actualno.com 
 
√ Служебният кабинет ще изготви компенсаторна схема за бизнеса заради скъпия газ 
Tрябва да бъде предотвратени желанието на КЕВР да направи кръстосано субсидиране като насочи евтиният газ към 
топлофикациите и бита. За това настоя председателят на АИКБ Васил Велев пред БНТ. 
При бизнеса няма привилегировани потребители, каза Велев и добави, че това, което е сигурно, че трябва служебното 
правителство да се стреми миксът от газ, който внася „Булгаргаз“ да бъде на по-добри цени. Това е постижимо и натам 
трябва да бъдат насочени усилията. 
Васил Велев уточни, че ако евтиният азерски газ се насочи за октомври месец към топлофикационните дружества, там 
цената на мегават час за газа ще бъде 60 лева, а за индустрията, цялата преработваща промишленост, за торовете и 
стъклопроизводството, ще е 335 лв. Това е абсолютно безумие и обрича индустрията на затваряне и ако така продължим, 
ще изнасяме в други страни, предупреди Велев. Едно такова дискриминиране и изхвърляне на индустрията само на спот 
пазара би довело до много рязка загуба на конкурентоспособност. Ще има евтини сметки за парно, няма да има заплати, 
с които да се платят, подчерта Велев. 
Той допълни, че топлофикациите имат много неритмична работа през лятото и зимата, докато индустрията и зиме, и лете 
употребява едно и също количество газ. 
Велев се надява идеята на КЕВР да не се реализира, защото е пагубно и абсурдно, такава практика няма никъде по света – 
навсякъде индустрията ползва по-ниските цени. Той посочи, че в момента има сбъркан пазар, като особено важни на 
пазара на електроенергията. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Велев: КЕВР обрича индустрията на затваряне с идеята за кръстосана субсидия на евтиния газ 
Трябва да се стремим миксът, който прави "Булгаргаз", внасяйки природен газ, да бъде на по-добри цени. Натам трябва 
да бъдат насочени усилията. Трябва да бъде прекратено желанието на КЕВР да направи кръстосано субсидиране като 
насочи евтиния азерски газ към топлофикациите и бита, това заяви председателят на УС на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Васил Велев по БНТ. 
Ако това се случи, цената на мегават час за топлофикационните дружества ще бъде 60 лв., а за индустрията - цялата 
преработваща промишленост, за торовете и стъклопроизводството, ще е 335 лв, обясни Велев. 
По думите му едно такова дискриминиране и изхвърляне на индустрията само на спот пазара би довело до много рязка 
загуба на конкурентоспособност. Ще има евтини сметки за парно, няма да има заплати, с които да се платят, посочи Велев. 
Той добави, че топлофикациите имат много неритмична работа през лятото и зимата, докато индустрията и зиме, и лете 
употребява едно и също количество газ. 
Велев се надява идеята на КЕВР да не се реализира, защото е пагубно и абсурдно, такава практика няма никъде по света - 
навсякъде индустрията ползва по-ниските цени. 

https://bntnews.bg/news/vasil-velev-nuzhna-e-spravedliva-cena-za-industriyata-i-podpomagane-na-energiyno-bednite-1207474news.html
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Предложението е за еднаква цена от 248 лв. за мегаватчас за октомври за всички, посочи Велев. 
Механизмът е да има справедлива цена за индустрията и подпомагане на енергийно бедните, а не субсидиране на всички, 
категоричен е председателят на УС на АИКБ. 
 
Standartnews.com 
 
√ Бизнес лидер разкри кое обрича българската индустрия 
Миксът, който прави "Булгаргаз" с цената, внасяйки природен газ, трябва да бъде на по-добри цени. Натам трябва да бъдат 
насочени усилията. Трябва да бъде прекратено желанието на КЕВР да направи кръстосано субсидиране като насочи 
евтиния азерски газ към топлофикациите и бита. Това заяви в интервю за БНТ председателят на УС на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Обясни, че ако това се случи, цената за топлофикационните дружества ще бъде 60 лв., а за индустрията - 335 лв. Подчерта, 
че в България индустрията се снабдява на по-високи средни цени в сравнение с цените за индустрията в ЕС. Това обрича 
индустрията на затваряне, открои той. 
Предложението е за еднаква цена от 248 лв. за мегаватчас за октомври за всички, посочи Велев. 
Механизмът е да има справедлива цена за индустрията и подпомагане на енергийно бедните, а не субсидиране на всички, 
категоричен е Велев. 
 
Дума 
 
√ "Булгаргаз" иска с 12% по-скъп газ за ноември 
Обмислят компенсации за бизнеса и заради скъпото синьо гориво 
След заявеното намаление на цената на природния газ през октомври с 30 процента, държавният газов доставчик 
"Булгаргаз" прогнозира последващо увеличение през ноември с около 12,4 на сто. 
Дружеството информира, че изчисленията му за цената на синьото гориво през ноември са за 278,83 лв./MВтч (без цени 
за достъп, пренос, акциз и ДДС). Заявената за утвърждаване цена през октомври е 247,96 лв. без данъци и такси, но е 
възможно да се промени до 1 октомври, когато "Булгаргаз" ще внесе коригираното си заявление според данните от 
пазарите за целия предходен месец. В момента цената на газа е 353,21 лв./МВтч. 
Дори и с повишението на стойността през ноември газът у нас ще е на цени под европейските. При ноемврийски фючърси 
за 205 евро/МВтч, търгувани на 12 септември на нидерландската борса TTF, цената у нас се очаква да е 142,56 евро за 
мегаватчас. 
Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за ноември обаче ще е ясно на първо число от 
месеца и ще отчита ценообразуващите компоненти към 31 октомври 2022 г., припомнят от "Булгаргаз".  
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. 
"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. 
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. 
 
АИКБ 
 
√ АОБР срещу разпределението на евтиния азерски газ само за топлофикационните дружества 
Следва пълният текст на писмо от АОБР във връзка с планираните промени в Наредба 2 за регулиране на цените на 
природния газ, чрез които се предвижда евтиният азерски газ да бъде резервиран за потребителите на регулирани 
цени (топлофикационните дружества): 

 
  

Изх. № 05-01-27/13.09.2022 г. 

ДО:  
  
Г-Н НИКОЛА СТОЯНОВ, 
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА 
Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ, 
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-14_letter_AOBE_natural-gas.pdf
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ОТНОСНО: Предложения за изменение на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР, 
С предвидените изменения на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ се предвижда газът, закупуван от 
„Булгаргаз“ ЕАД на най-ниска цена, да бъде резервиран за потребителите на регулирани цени. Това е директна заявка за 
кръстосано субсидиране на пазара на природен газ. Такива действия ще повишат необосновано цената за индустрията. 
Категорично се противопоставяме на подобна политика, особено във времена на енергийна криза и неосигурени доставки! 
Изразените от Вас идеи противоречат на пазарната логика и на организацията на пазара на природен газ у нас поради 
следните причини: 

1. Доставките по дългосрочния договор между „Булгаргаз“ ЕАД и AGSC. 
Доставките по дългосрочния договор между „Булгаргаз“ ЕАД и AGSC се осъществяват въз основа на заявените годишни 
количества от всички потребители, включително индустрията. Това важеше и за заявените количества от ООО „Газпром 
експорт“, валидно е и за количествата, закупени от „Булгаргаз“ ЕАД от алтернативни доставчици, включително такива на 
втечнен природен газ (ВПГ). 
 Ценовата формула, по която „Булгаргаз“ ЕАД заплаща газа на AGSC, е валидна за цялото количество, доставяно по 
договора, а не само за количествата на потребителите с регулирани цени. Това е и причината „Булгаргаз“ ЕАД да включва 
в цялост тези количества при формирането на цената, която предлага за утвърждаване от страна на КЕВР. Бихме искали и 
да припомним, че това е и причината, поради която цената, определена в договорите за доставка на газ по „свободно 
договорени цени“ между „Булгаргаз“ ЕАД и промишлените предприятия, е цената, която общественият доставчик 
предлага за утвърждаване. Условията по договорите са такива, че доставната цена за индустрията зависи от процеса по 
ежемесечното утвърждаване на регулираните цени. 
С оглед на това, разделното ценообразуване за крайните клиенти, в зависимост от това дали са на регулирани, или 
свободно договорени цени, на един и същи газ при съществуващите понастоящем условия, е недопустимо, тъй като 
създава привилегировани и непривилегировани потребители. Това директно противоречи на пазарната логика и 
конкурентното право на ЕС. 
След въвеждането на IGB в търговска експлоатация, газът от Азърбайджан ще започне да постъпва в страната през 
първоначално договорената входна точка. Това ще доведе до осезаемо намаляване на цената на този газ. До този момент, 
само 1/3 от договорените с AGSC количества се ценообразуват по оригиналната ценова формула, което допринасяше за 
ръста в цените. До този момент индустрията плащаше скъпия газ, а когато се постига позитивен ценови ефект, той ще се 
преразпредели само на регулираните предприятия, а бизнесът ще плаща още по-скъп газ. 
Индустрията не желае специално отношение. Индустрията желае справедливо отношение. 
Бихме искали да отбележим и обстоятелството, че индустрията е редовен платец на своя доставчик. На този фон, най-
големият потребител на природен газ по регулирани цени трупа огромни задължения към „Булгаргаз“ ЕАД (понастоящем 
– над 1 млрд. лв.), което в перспектива може да заплаши финансовата стабилност на „Булгаргаз“ ЕАД и БЕХ ЕАД, както и да 
постави под риск доставките на газ по дългосрочни договори за страната в случай на изпадане в невъзможност те да бъдат 
заплащани. 

2. Кръстосаното субсидиране. 
Многократно сме изразявали становището, че стремежът за осигуряване на достъпна енергия (електрическа, топлинна и 
природен газ) за бита е разбираем, но е крайно време социалната политика на държавата да спре да се осъществява през 
енергийната система. Справянето с енергийната бедност обаче преминава през целенасочени програми за социално 
подпомагане на нуждаещите се и реализиране на мащабни мерки за повишаване на разполагаемия доход на населението. 
Тази отговорност и функция на държавата не бива да се прехвърля на пазарните участници. 
Българската индустрия дълги години субсидираше цените на електроенергията и топлоенергията за бита чрез цена 
„задължения към обществото“ на пазара на електрическа енергия. Сега се създават очаквания промишлеността да поеме 
тази роля и на пазара на природен газ, заплащайки по-високи цени, за сметка на изключването ѝ от достъп до източници 
на природен газ на конкурентни цени. Това идва на фона на няколкомесечна тежка за потребителите ситуация на пазара 
на електрическа енергия, изчерпани резерви и висока несигурност за базовата индустрия, подплатени от екстремни 
ценови равнища и рискове за снабдяването с природен газ. 
Дългосрочните договори за доставка са договаряни на държавно равнище и следва ползите от тях да се разпределят 
равномерно измежду всички пазарни участници, а не да се създават привилегировани групи потребители. 
Бихме искали да припомним, че и понастоящем „Булгаргаз“ ЕАД има възможността да продава на цена под регулираната, 
стига това да не води до кръстосано субсидиране. Това е уредено в чл. 6 от Наредба №2: „Енергийните предприятия 
могат да прилагат по-ниски от утвърдените от комисията цени, при условие че това не води до кръстосано 
субсидиране между отделните дейности, както и между групите клиенти.“ 

3. Цена „задължения към обществото“. 
Към цената на природния газ се заплаща и добавка за задължения към обществото, чийто размер също се определя от 
КЕВР. Тези задължения произтичат основно от наличието на клиенти с неравномерно потребление в годишен разрез, които 
са най-вече топлофикационни дружества. Въпреки това, съгласно Наредба №2 тези разходи се заплащат солидарно от 
всички пазарни участници, включително и от индустрията, която е с равномерно потребление. 

4. Модел на пазара на природен газ 
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Ако сега се осъществят намеренията за „разделяне“ на функциите на „Булгаргаз“ ЕАД (обществена доставка и „свободен“ 
пазар), това ще бъде поредната промяна на газовия пазар, извършена по средата на действащи дългосрочни договори и 
направена без предварително обсъждане със заинтересованите страни. 
Нещо повече, това ще доведе до явна неравнопоставеност на икономически оператори от едни и същи индустрии, което 
е пазарна дискриминация и е явно нарушение на европейското конкурентно право. Това е така, тъй като някои 
индустриални предприятия се снабдяват от крайните снабдители, а техни конкуренти от същия отрасъл се снабдяват от 
„Булгаргаз“ ЕАД. Така част от икономическите оператори ще продължат да се възползват от регулираните цени. 
Категорично се противопоставяме на изменението на пазарния модел, когато ЕК обмисля налагане на таван на цените. 
В момент на ценова нестабилност и явен риск за сигурността на доставките, такива действия биха довели до 
„изхвърляне“ на българската индустрия на спот пазара, което ще има изключително негативни последици върху цялото 
общество. На практика, за да се подпомогне определена категория потребители, се застрашава функционирането на 
значима част на българската икономика. 
По отношение на топлофикационните предприятия, без да целим противопоставяне на категориите потребители, бихме 
искали да припомним, че се изплащат и премии за произведената от тях електрическа енергия. 
Нещо повече, не чухме да се предлагат мерки за ограничаване на потреблението на природен газ от топлофикационните 
предприятия, а всички такива искания бяха насочени към индустрията. Така, най-големият консуматор на газ в страната 
остава встрани от тези процеси, които засягат всички потребители на газ в Европейския съюз. 
С така предложените изменения, на пазара на газ в страната ще се създадат дефекти, подобни на пазара на електрическа 
енергия, където, за да се потискат цените за бита, се насочва електроенергия от АЕЦ „Козлодуй“ към регулирания пазар, 
намалявайки предлагането на свободния пазар и замествайки тази енергия с много по-скъпи източници. Същата ситуация 
ще бъде репликирана и на пазара на природен газ. 
В резултат на това, всички индустриални предприятия, присъединени към газопреносната мрежа, ще бъдат директно или 
индиректно извадени на спот пазара (ще бъдат принудени да закупуват спотово от борсите или чрез спотово индексирани 
контракти от търговци). Това ще бъде пагубно за производствените предприятия, които, в крайна сметка, няма да могат да 
си плащат сметките. 
С оглед на гореизложеното, категорично заявяваме, че всяка предпоставка за допълнително повишаване на цените на 
енергоносителите за базовата индустрия за сметка на „евтиното парно“ ще има всеобщ отрицателен ефект върху цялото 
стопанство на страната. Наред с електроенергията, природният газ е основен ценообразуващ фактор в черната и цветната 
металургия, азотно-торовата и химическата промишленост, циментопроизводството и стъклопроизводството. Тези 
отрасли имат съществен принос към търговския баланс и формирането на БВП на страната. Преработващата промишленост 
е и основен работодател в страната. 
Поради характера на продуктите, произвеждани от базовата индустрия, повишаването на производствените им разходи 
води до множество отрицателни ефекти: 

1. Генерира се инфлация, породена от поскъпването на строителните и опаковъчните материали, металите, торовете 
(които оказват влияние и върху цените на храните), машините, съоръженията и оборудването; 

2. Вкарва предприятията в режим на минимизиране на разходите, който се изразява в прекратяване на 
инвестициите, намаляване на производството, намаляване на разходите, като неизбежно се стига до съкращаване 
на работни места; 

3. Загуба на конкурентоспособност спрямо преки конкуренти в ЕС и в трети страни с по-ниски разходи за 
енергоносители. В този случай повишаването на цените на енергията, покачването на цените на продукцията, 
когато това е възможно, и намаляването на производствените мощности, води до загуба на дял на външните 
пазари. При някои производства тези ефекти се подсилват, поради това, че продуктите им се продават на световни 
борсови цени и нарасналите разходи не подлежат на прехвърляне в крайната цена. Това важи с особена сила за 
базовите метали и торовете. Така се оказва пряко отрицателно въздействие върху експорта на страната и 
платежния ѝ баланс. България е отворена икономика, в която много от производствата са експортно ориентирани 
и конкурентоспособността е от съществено значение за поддържане на икономическия ръст; 

4. Повишаването на производствените разходи води до влошаване на инвестиционната среда, тъй като спира 
капиталовложенията в съществуващи и нови производства. В случаите, в които дадено предприятие е част от 
международна корпорация или група, може да се стигне до решение за затваряне и/или преместване на 
съответния нерентабилен производствен актив извън страната. По този начин страната търпи щети и от загуба на 
производствен потенциал. 

5. Базовата индустрия е основополагаща за осигуряването на материалите, необходими за осъществяването на 
зелената сделка и нисковъглеродния преход на енергетиката и икономиката. Енергоинтензивните отрасли също 
са важна част от кръговата икономика – металургията и стъкларската промишленост, например, осигуряват 
огромна възможност за пълното рециклиране на метали и стъкло, торовите заводи оползотворяват сярната 
киселина, получена в металургията в резултат на очистването на газовете и т.н. Неконкурентоспособността на 
такива производства у нас може да доведе до изместването им и осъществяването на дейността им на места с по-
ниски екологични стандарти. Това явление е известно като „изтичане на въглерод“. 

Поради това, като индустриалци, настояваме да продължаваме да закупуваме природния си газ на достъпни цени, за да 
се запазят конкурентоспособността, работните места и експортният потенциал на националната икономика. Също така, Ви 
приканваме към диалог, какъвто сме имали досега на добро равнище, като Ви насърчаваме да обсъждате всички 
намерения за промяна на пазарния модел със заинтересованите страни. 
В противен случай, неизбежно ще се стигне до масови протести във всички законови форми. 
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С УВАЖЕНИЕ, 
ДОБРИ МИТРЕВ, Председател на УС на БСК 
и председател на АОБР за 2022 г., 
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ 
 
БНР 
 
√ Бизнесът е против разпределението на по-евтиния газ само за топлофикационните дружества 
Бизнесът се обяви срещу разпределението на евтиния азерски газ само за топлофикационните дружества. Подобни 
промени ще повишат необосновано цената за индустрията и ще доведат до множество фалити, се казва в писмо до 
министрите на икономиката и енергетиката и до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране. 
Предвидените промени в Наредба №2 за регулиране цените на природния газ се предвижда газът, закупуван от 
"Булгаргаз" на най-ниска цена да бъде резервиран за потребителите на регулирания пазар – топлофикационните 
дружества. Това е директна заявка за кръстосано субсидиране и ще повиши необосновано цената за индустрията, твърдят 
от бизнеса. Работодателите категорично възразяват срещу подобна политика, особено във времена на енергийна криза и 
несигурни доставки, пишат в писмото. 
И предупреждават, че резултатът от това ще бъдат повишени производствени разходи и генериране на инфлация, загуба 
на работни места и на конкурентоспособност.  
 
Икономически живот 
 
√ Бизнесът готов за бунт, ако азерският газ отива само при топлофикациите 
В пространно и особено остро отворено писмо до министрите на икономиката и енергетиката и до шефа на КЕВР всички 
големи работодателски организации категорично се противопоставят срещу идеята евтиният азерски газ да бъде насочван 
за ползване само от топлофикационните дружества. 
Бизнесът директно заявява, че ако това стане – „неизбежно ще се стигне до масови протести във всички законови 
форми“. 
Писмото от АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП е по повод предвидените изменения на Наредба № 2 за регулиране на цените на 
природния газ, с които се предвижда газът, закупуван от „Булгаргаз“ ЕАД на най-ниска цена, да бъде резервиран за 
потребителите на регулирани цени. 
Това е директна заявка за кръстосано субсидиране на пазара на природен газ. Такива действия ще повишат необосновано 
цената за индустрията, заявяват работодателите, според които това противоречи на пазарната логика и на организацията 
на пазара на природен газ у нас. 
Сред причините, изтъкнати от бизнеса е и фактът, че доставките по дългосрочния договор между „Булгаргаз“ ЕАД и AGSC 
се осъществяват въз основа на заявените годишни количества от всички потребители, включително индустрията. Това 
важеше и за заявените количества от ООО „Газпром експорт“, валидно е и за количествата, закупени от „Булгаргаз“ ЕАД от 
алтернативни доставчици, включително такива на втечнен природен газ (ВПГ). 
С оглед на това, разделното ценообразуване за крайните клиенти, в зависимост от това дали са на регулирани, или 
свободно договорени цени, на един и същи газ при съществуващите понастоящем условия, е недопустимо, тъй като 
създава привилегировани и непривилегировани потребители. Това директно противоречи на пазарната логика и 
конкурентното право на ЕС. 
След въвеждането на IGB в търговска експлоатация, газът от Азърбайджан ще започне да постъпва в страната през 
първоначално договорената входна точка. Това ще доведе до осезаемо намаляване на цената на този газ. До този момент, 
само 1/3 от договорените с AGSC количества се ценообразуват по оригиналната ценова формула, което допринасяше за 
ръста в цените. До този момент индустрията плащаше скъпия газ, а когато се постига позитивен ценови ефект, той ще се 
преразпредели само на регулираните предприятия, а бизнесът ще плаща още по-скъп газ. 
Специално се отбелязва и обстоятелството, че индустрията е редовен платец на своя доставчик. На този фон, най-големият 
потребител на природен газ по регулирани цени (Топлофикация София, б.р.) трупа огромни задължения към „Булгаргаз“ 
ЕАД (понастоящем – над 1 млрд. лв.), което в перспектива може да заплаши финансовата стабилност на „Булгаргаз“ ЕАД и 
БЕХ ЕАД, както и да постави под риск доставките на газ по дългосрочни договори за страната в случай на изпадане в 
невъзможност те да бъдат заплащани. 
Ако сега се осъществят намеренията за „разделяне“ на функциите на „Булгаргаз“ ЕАД (обществена доставка и „свободен“ 
пазар), това ще бъде поредната промяна на газовия пазар, извършена по средата на действащи дългосрочни договори и 
направена без предварително обсъждане със заинтересованите страни, изтъкват още работодателите. 
Според тях това ще доведе до явна неравнопоставеност на икономически оператори от едни и същи индустрии, което е 
пазарна дискриминация и е явно нарушение на европейското конкурентно право. Това е така, тъй като някои индустриални 
предприятия се снабдяват от крайните снабдители, а техни конкуренти от същия отрасъл се снабдяват от „Булгаргаз“ ЕАД. 
Така част от икономическите оператори ще продължат да се възползват от регулираните цени. 
Бизнесът категорично се противопоставя на изменението на пазарния модел, когато ЕК обмисля налагане на таван на 
цените. В момент на ценова нестабилност и явен риск за сигурността на доставките, такива действия биха довели до 
„изхвърляне“ на българската индустрия на спот пазара, което ще има изключително негативни последици върху цялото 
общество. На практика, за да се подпомогне определена категория потребители, се застрашава функционирането на 
значима част на българската икономика, се посочва още в писмото. 
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√ Бизнесът търси равнопоставеност при покупката на природен газ и е против евтиният азерски газ да отива първо за 
топлофикациите 
Предприятията се притесняват да не се стигне отново до кръстосано субсидиране за домакинствата в условията 
на енергийна криза 
Бизнесът поиска равнопоставеност при търговете за доставки на природен газ и се обяви против идеята най-евтиното 
синьо гориво да бъде предлагано първо на топлофикациите. Това стана ясно от писмо, разпратено до правителството и 
КЕВР от Асоциацията на организациите на българските работодатели. 
"С предвидените изменения на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ се предвижда газът, закупуван от 
„Булгаргаз“ ЕАД на най-ниска цена, да бъде резервиран за потребителите на регулирани цени. Това е директна заявка за 
кръстосано субсидиране на пазара на природен газ. Такива действия ще повишат необосновано цената за индустрията. 
Категорично се противопоставяме на подобна политика, особено във времена на енергийна криза и неосигурени 
доставки!", аргументират се от бизнеса. 
Според бизнесът "изразените от Вас идеи противоречат на пазарната логика и на организацията на пазара на природен газ 
у нас поради следните причини: 
1. Доставките по дългосрочния договор между „Булгаргаз“ ЕАД и AGSC. 
Доставките по дългосрочния договор между „Булгаргаз“ ЕАД и AGSC се осъществяват въз основа на заявените годишни 
количества от всички потребители, включително индустрията. Това важеше и за заявените количества от ООО „Газпром 
експорт“, валидно е и за количествата, закупени от „Булгаргаз“ ЕАД от алтернативни доставчици, включително такива на 
втечнен природен газ (ВПГ). 
 Ценовата формула, по която „Булгаргаз“ ЕАД заплаща газа на AGSC, е валидна за цялото количество, доставяно по 
договора, а не само за количествата на потребителите с регулирани цени. Това е и причината „Булгаргаз“ ЕАД да включва 
в цялост тези количества при формирането на цената, която предлага за утвърждаване от страна на КЕВР. Бихме искали и 
да припомним, че това е и причината, поради която цената, определена в договорите за доставка на газ по „свободно 
договорени цени“ между „Булгаргаз“ ЕАД и промишлените предприятия, е цената, която общественият доставчик 
предлага за утвърждаване. Условията по договорите са такива, че доставната цена за индустрията зависи от процеса по 
ежемесечното утвърждаване на регулираните цени. 
С оглед на това, разделното ценообразуване за крайните клиенти, в зависимост от това дали са на регулирани, или 
свободно договорени цени, на един и същи газ при съществуващите понастоящем условия, е недопустимо, тъй като 
създава привилегировани и непривилегировани потребители. Това директно противоречи на пазарната логика и 
конкурентното право на ЕС. 
След въвеждането на IGB в търговска експлоатация, газът от Азърбайджан ще започне да постъпва в страната през 
първоначално договорената входна точка. Това ще доведе до осезаемо намаляване на цената на този газ. До този момент, 
само 1/3 от договорените с AGSC количества се ценообразуват по оригиналната ценова формула, което допринасяше за 
ръста в цените. До този момент индустрията плащаше скъпия газ, а когато се постига позитивен ценови ефект, той ще се 
преразпредели само на регулираните предприятия, а бизнесът ще плаща още по-скъп газ. 
Индустрията не желае специално отношение. Индустрията желае справедливо отношение", коментират от АОБР. 
Оттам припомнят, че индустрията е редовен платец на своя доставчик. На този фон, най-големият потребител на природен 
газ по регулирани цени трупа огромни задължения към „Булгаргаз“ ЕАД (понастоящем – над 1 млрд. лв.), което в 
перспектива може да заплаши финансовата стабилност на „Булгаргаз“ ЕАД и БЕХ ЕАД, както и да постави под риск 
доставките на газ по дългосрочни договори за страната в случай на изпадане в невъзможност те да бъдат заплащани. 
Вторият проблем е кръстосаното субсидиране. 
"Многократно сме изразявали становището, че стремежът за осигуряване на достъпна енергия (електрическа, топлинна и 
природен газ) за бита е разбираем, но е крайно време социалната политика на държавата да спре да се осъществява през 
енергийната система. Справянето с енергийната бедност обаче преминава през целенасочени програми за социално 
подпомагане на нуждаещите се и реализиране на мащабни мерки за повишаване на разполагаемия доход на населението. 
Тази отговорност и функция на държавата не бива да се прехвърля на пазарните участници", смятат от АОБР. 
Българската индустрия дълги години субсидираше цените на електроенергията и топлоенергията за бита чрез цена 
„задължения към обществото“ на пазара на електрическа енергия. Сега се създават очаквания промишлеността да поеме 
тази роля и на пазара на природен газ, заплащайки по-високи цени, за сметка на изключването ѝ от достъп до източници 
на природен газ на конкурентни цени. Това идва на фона на няколкомесечна тежка за потребителите ситуация на пазара 
на електрическа енергия, изчерпани резерви и висока несигурност за базовата индустрия, подплатени от екстремни 
ценови равнища и рискове за снабдяването с природен газ. 
Дългосрочните договори за доставка са договаряни на държавно равнище и следва ползите от тях да се разпределят 
равномерно измежду всички пазарни участници, а не да се създават привилегировани групи потребители. 
"Бихме искали да припомним, че и понастоящем „Булгаргаз“ ЕАД има възможността да продава на цена под регулираната, 
стига това да не води до кръстосано субсидиране. Това е уредено в чл. 6 от Наредба №2: „Енергийните предприятия могат 
да прилагат по-ниски от утвърдените от комисията цени, при условие че това не води до кръстосано субсидиране между 
отделните дейности, както и между групите клиенти.“ 
Цена „задължения към обществото“ 
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Към цената на природния газ се заплаща и добавка за задължения към обществото, чийто размер също се определя от 
КЕВР. Тези задължения произтичат основно от наличието на клиенти с неравномерно потребление в годишен разрез, които 
са най-вече топлофикационни дружества. Въпреки това, съгласно Наредба №2 тези разходи се заплащат солидарно от 
всички пазарни участници, включително и от индустрията, която е с равномерно потребление, обясняват от бизнеса. 
Модел на пазара на природен газ 
Според АОБР ако сега се осъществят намеренията за „разделяне“ на функциите на „Булгаргаз“ ЕАД (обществена доставка 
и „свободен“ пазар), това ще бъде поредната промяна на газовия пазар, извършена по средата на действащи дългосрочни 
договори и направена без предварително обсъждане със заинтересованите страни. 
Нещо повече, това ще доведе до явна неравнопоставеност на икономически оператори от едни и същи индустрии, което 
е пазарна дискриминация и е явно нарушение на европейското конкурентно право. Това е така, тъй като някои 
индустриални предприятия се снабдяват от крайните снабдители, а техни конкуренти от същия отрасъл се снабдяват от 
„Булгаргаз“ ЕАД. Така част от икономическите оператори ще продължат да се възползват от регулираните цени. 
Работодателите категорично се противопоставят на изменението на пазарния модел, когато ЕК обмисля налагане на таван 
на цените. "В момент на ценова нестабилност и явен риск за сигурността на доставките, такива действия биха довели до 
„изхвърляне“ на българската индустрия на спот пазара, което ще има изключително негативни последици върху цялото 
общество. На практика, за да се подпомогне определена категория потребители, се застрашава функционирането на 
значима част на българската икономика. 
По отношение на топлофикационните предприятия, без да целим противопоставяне на категориите потребители, бихме 
искали да припомним, че се изплащат и премии за произведената от тях електрическа енергия", обясняват от бизнеса. 
"Нещо повече, не чухме да се предлагат мерки за ограничаване на потреблението на природен газ от топлофикационните 
предприятия, а всички такива искания бяха насочени към индустрията. Така, най-големият консуматор на газ в страната 
остава встрани от тези процеси, които засягат всички потребители на газ в Европейския съюз. 
С така предложените изменения, на пазара на газ в страната ще се създадат дефекти, подобни на пазара на електрическа 
енергия, където, за да се потискат цените за бита, се насочва електроенергия от АЕЦ „Козлодуй“ към регулирания пазар, 
намалявайки предлагането на свободния пазар и замествайки тази енергия с много по-скъпи източници. Същата ситуация 
ще бъде репликирана и на пазара на природен газ. 
В резултат на това, всички индустриални предприятия, присъединени към газопреносната мрежа, ще бъдат директно или 
индиректно извадени на спот пазара (ще бъдат принудени да закупуват спотово от борсите или чрез спотово индексирани 
контракти от търговци). Това ще бъде пагубно за производствените предприятия, които, в крайна сметка, няма да могат да 
си плащат сметките", добавят оттам. 
Според АОБР всяка предпоставка за допълнително повишаване на цените на енергоносителите за базовата индустрия за 
сметка на „евтиното парно“ ще има всеобщ отрицателен ефект върху цялото стопанство на страната. Наред с 
електроенергията, природният газ е основен ценообразуващ фактор в черната и цветната металургия, азотно-торовата и 
химическата промишленост, циментопроизводството и стъклопроизводството. Тези отрасли имат съществен принос към 
търговския баланс и формирането на БВП на страната. Преработващата промишленост е и основен работодател в страната. 
Поради характера на продуктите, произвеждани от базовата индустрия, повишаването на производствените им разходи 
води до множество отрицателни ефекти: 
1. Генерира се инфлация, породена от поскъпването на строителните и опаковъчните материали, металите, торовете 
(които оказват влияние и върху цените на храните), машините, съоръженията и оборудването; 
2. Вкарва предприятията в режим на минимизиране на разходите, който се изразява в прекратяване на инвестициите, 
намаляване на производството, намаляване на разходите,  като неизбежно се стига до съкращаване на работни места; 
3. Загуба на конкурентоспособност спрямо преки конкуренти в ЕС и в трети страни с по-ниски разходи за енергоносители. 
В този случай повишаването на цените на енергията, покачването на цените на продукцията, когато това е възможно, и 
намаляването на производствените мощности, води до загуба на дял на външните пазари. При някои производства тези 
ефекти се подсилват, поради това, че продуктите им се продават на световни борсови цени и нарасналите разходи не 
подлежат на прехвърляне в крайната цена. Това важи с особена сила за базовите метали и торовете. Така се оказва пряко 
отрицателно въздействие върху експорта на страната и платежния ѝ баланс. България е отворена икономика, в която много 
от производствата са експортно ориентирани и конкурентоспособността е от съществено значение за поддържане на 
икономическия ръст; 
4. Повишаването на производствените разходи води до влошаване на инвестиционната среда, тъй като спира 
капиталовложенията в съществуващи и нови производства. В случаите, в които дадено предприятие е част от 
международна корпорация или група, може да се стигне до решение за затваряне и/или преместване на съответния 
нерентабилен производствен актив извън страната. По този начин страната търпи щети и от загуба на производствен 
потенциал. 
5. Базовата индустрия е основополагаща за осигуряването на материалите, необходими за осъществяването на зелената 
сделка и нисковъглеродния преход на енергетиката и икономиката. Енергоинтензивните отрасли също са важна част от 
кръговата икономика – металургията и стъкларската промишленост, например, осигуряват огромна възможност за 
пълното рециклиране на метали и стъкло, торовите заводи оползотворяват сярната киселина, получена в металургията в 
резултат на очистването на газовете и т.н. Неконкурентоспособността на такива производства у нас може да доведе до 
изместването им и осъществяването на дейността им на места с по-ниски екологични стандарти. Това явление е известно 
като „изтичане на въглерод“. 
Поради това, като индустриалци, настояваме да продължаваме да закупуваме природния си газ на достъпни цени, за да 
се запазят конкурентоспособността, работните места и експортният потенциал на националната икономика. Също така, Ви 
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приканваме към диалог, какъвто сме имали досега на добро равнище, като Ви насърчаваме да обсъждате всички 
намерения за промяна на пазарния модел със заинтересованите страни. 
В противен случай, неизбежно ще се стигне до масови протести във всички законови форми, завършват писмото си от 
бизнеса. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Гълъб Донев: Правителството е направило необходимото за осигуряване на газовите доставки за училищата 
Правителството е направило всичко необходимо да осигури газовите доставки с нужните количества за страната през 
целия отоплителен сезон, така че училищата да не останат на студено и тъмно, да има достатъчно газ и горива, които 
използват. Това каза министър-председателят Гълъб Донев, който откри новата учебна година в столичното 60-о ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий“, чийто възпитаник е бил. 
Ще осигурим нормално присъствие и нормален учебен процес във всички училища в страната, за да не отклоняваме децата 
от присъствената форма на обучение, да не бъдат смесени форми - присъствено и дистанционно, каза той. 
Премиерът отказа да отговаря на въпроси, които не са свързани с първия учебен ден. 
Той отправи приветствие към учениците, учителите и родителите в рамките на тържеството, след което влезе в класните 
стаи с първокласниците, за да им пожелае лично на добър час и успех. 
 
√ Министърът на образованието: Желанието ни е тази учебна година да бъде присъствена 
Желанието ни е тази учебна година да бъде присъствена, дано да имаме късмета и възможността това да се реализира. 
Това заяви в "Денят започва" служебният министър на образованието проф. д-р Сашо Пенов по повод старта на новата 
учебна година. 
Смятам, че цялото общество иска да се направи всичко възможно, за да бъде трайно установено присъственото обучение. 
Ясно е голямото му значение и ролята му за образователната среда, каза той. 
А дали са подсигурени доставките на газ за всички училища? Министърът каза, че е направен анализ и е събрана 
информация кои училища с какво гориво се отопляват. Предстои по-нататъшен анализ на цялата система на училищната 
мрежа, за да се види, с оглед на цялото икономическо състояние, какви ще бъдат необходимите мерки. 
Но е категоричен, че предварителното говорене е хипотетично и трябва да се стигне до реални ситуации, за да се прецени 
какви са възможностите за покриване на нуждите със средства в рамките на закона. 
"При конкретни казуси вбъдеще, когато бъдат изработени бюджетите, ще се преценява какви конкретни мерки ще се 
предприемат в тази посока. Зависи от конкретната ситуация коя дейност ще бъде избрана. Надявам се, че ситуацията ще 
бъда такава, че няма да има нужда от неприсъствено обучение заради мерки, свързани със стойността на 
енергоносителите", каза министър Пенов. 
Той увери, че и в наводнените села в Карловско ще започне учебната година. 
По отношение на мерките в училищата каза, че става въпрос за дейности, които са насочени по-скоро към превенция. 
"Това да се спазва хигиена, да се отварят прозорците, да е спазва дистанция - не смятам, че са твърди мерки, които ще 
възпрепятстват учебния процес. Оповестените дейности са по-скоро насочени към това да избегнем случаите да се 
достигне до там дори да се затвори една паралелка", каза той. 
Заяви обаче, че можем да извлечем доста ползи от обучението в електронна среда. 
"В момента се разработват електронни системи, които подпомагат обучението. Трябва да се намери онзи баланс, в който 
водещ е присъственото обучение, а електронните форми на обучение да се използват за надграждане на знания, проверка 
на знания. Виждам бъдещето именно в съчетание на двете форми, за да може, хем да отговорим на съвременните условия, 
хем да развиваме социализацията на обучаването", каза той. 
Министърът заяви още, че преди седмици в МОН е демонстрирана нова платформа "Дигитална раница", която дава 
безплатен достъп до учебни материали и в която учителите могат да представят различни уроци. Дава възможност за 
контрол върху знанията на учениците, а на родителите да проследяват знанията на децата си. 
МОН заедно с МЗ са разработили и пилотен проект - телемедицина, която дава възможност от разстояние да се оцени 
състоянието на даден ученик или учител. Системата осъществява връзка между здравния кабинет и пунктовете в 
съответните болници, където има лекар, който според видяното и обясненото може да прецени какво е състоянието на 
ученика или учителя, който е пострадал. Това ще даде дава възможност за спокойствие в училища, където няма 
медицински персонал, каза министърът. 
За срива в Националната електронна информационна система заяви, че става дума за претоварване, което може да стане 
във всички електронни среди. Като всяка система тя подлежи на надграждане и временните затруднения не бива да 
притесняват учители и родители, допълни Пенов. 
За замразената процедура за конкурсите за директори заяви, че след произнасянето на ВАС, ще може отново съвместно 
със социалните партньори да се прецени съдържанието на наредбата и съответствието и със закона и едва тогава ще се 
премине към провеждане на конкурсите. 
Служебният министър на образованието информира още, че в момента тече процедура за обсъждане на необходимите 
промени в учебното съдържание. 
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"В много начален етап сме, където се очакват мненията на заинтересованите страна, на специалистите, обнародване за 
консултации и след крайния резултат ще се прецени кои промени са целесъобразни. Що се отнася до формите на матурите 
и националното външно оценяване те остават същите, както и учебните програми", каза министърът. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Земеделският министър: Ще поискаме ЕК да задейства кризисен резерв в подкрепа на българските 
зърнопроизводители 
Министерството на земеделието ще поиска ЕК да задейства кризисен резерв в подкрепа на българските 
зърнопроизводители. Това обяви ресорният министър Явор Гечев. 
Гечев проведе среща с ръководството на Националната асоциация на зърнопроизводителите, организирана след 
днешните протести в страната. Проблемите в сектора ще бъдат обсъдени на Консултативен съвет по зърното 
"Българските земеделски производители имат пълната ни подкрепа заради трудностите, пред които са изправени. 
Министерството на земеделието ще поиска извънредни мерки от Европейската комисия да бъде задействан т. нар. 
земеделски кризисен резерв на ЕС", съобщи Явор Гечев. 
Зърнопроизводителите връчиха на министъра декларация с исканията си и изложиха опасенията си във връзка с вноса на 
слънчоглед и пшеница. 
"Разпоредил съм удвояване на пробите при вноса на слънчоглед и пшеница, за да бъде опазено здравето на българските 
граждани", увери Гечев. 
Той припомни, че в приетата днес от правителството позиция се отчита, че в Република България безпокойство будят 
смущенията на пазара на слънчоглед и пшеница, като земеделските стопани срещат сериозни предизвикателства - 
затруднена реализация, ограничени складове за съхранение на зърното и съответните разходи, ценови натиск. В тази 
връзка Република България призовава Комисията да приложи всички възможни инструменти, в т.ч. прилагането на 
извънредни мерки срещу смущения на пазара. 
"България е солидарна с Украйна, но българските земеделски производители претърпяха сериозни щети", отчете 
аграрният министър. 
По предложение на зърнопроизводителите следващата седмица проблемите в сектора ще бъдат обсъдени на 
Консултативен съвет по зърното. „Ще поканим за участие представители на Националната агенция по приходите и Агенция 
„Митници“, каза аграрният министър и призова производителите да подават сигнали за нарушения на данъчното и 
митническото законодателство. 
"Лично ще настоявам всички компетентни институции да вземат мерки, за да не се компрометира българската реколта и 
потребителите да са спокойни“, каза в заключение министърът. 
 
√ КЕВР: Прогнозата на "Булгаргаз" за поскъпване на природния газ с 12% през ноември е нереалистична 
Прогнозата на "Булгаргаз" за поскъпване на синьото гориво с 12% през ноември е нереалистична, заяви за "По света и у 
нас" председателят на КЕВР Иван Иванов, позовавайки се на международните котировки, с които е обвързано 
ценообразуването у нас. Според него ограничаване на пиковото потребление, е най-приложимата мярка от пакета, 
предложен от ЕК за овладяване на енергийните цени. По този повод служебният министър на енергетиката Росен Христов 
заяви, че до момента няма конкретни изисквания от Брюксел към държавите - членки, като до момента само са били 
обсъдени отделните предложения. 
Шефът на КЕВР обясни, защо анонсираното от "Булгаргаз" поскъпване през ноември е пазарно нереалистично. 
"Това е една далечна прогноза и като наблюдавам движението и тенденциите в изменението на TTF - това е цената 
на Нидерландската борса, считам, че или няма да има изобщо повишение, или ще бъде значително по-малко. Съгласно 
последните данни, които имаме от провежданите търгове, в които и "Булгаргаз" участва, можем да се надяваме на 
едни поносими цени на природния газ за следващите месеци в количества, които напълно да задоволят нуждите на 
България", заяви Иван Иванов - председател на КЕВР. 
 

 
 

https://bntnews.bg/news/ministarat-na-obrazovanieto-zhelanieto-ni-e-tazi-uchebna-godina-da-bade-prisastvena-1207475news.html
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По повод предложените от ЕК мерки за стабилизиране на енергийните цени, сред които таван на цените на газа и 
ограничения на потреблението, шефът на регулатора обясни, кое е най-приложимо за българските условия. 
"Това, което считам, че наистина трябва да се реализира, е да бъдат насърчени както индустрията, така и 
битовите потребители към намаляване на потреблението на природен газ и разбира се на ел. енергия. При намалено 
потребление, в разумни граници, разбира се България ще може да мине през зимните месеци без никакви проблеми", 
обясни Иван Иванов - председател на КЕВР. 
Служебният министър на енергетиката Росен Христов заяви, че до момента няма конкретни изисквания от ЕС към 
държавите членки за овладяване на енергийните цени. 
"На срещата в Брюксел миналата седмица бяха обсъдени няколко направления, целта на които е стабилизация на 
пазара на електроенергия и газ", каза Росен Христов – служебен министър на енергетиката. 
И акцентира върху най-дискутираната мярка, предложена от ЕК. 
"Потенциално поставяне на таван на цената газа общо и по-специфично може би на вноса на газ от Русия. За момента 
очакваме от Европейската комисия конкретното предложение вече с конкретните цифри", каза още Росен Христов – 
служебен министър на енергетиката. 
Той отново потвърди, че на 1-ви октомври в пълен обем азерският газ ще потече по интерконектора с Гърция и увери, че 
опасност от режим на тока няма, тъй като България е износител. 
 
√ Владимир Иванов: Потребителската кошница е 23% по-скъпа спрямо миналата година 
Имаме много добра реколта и на плодове и на зеленчуци. На пазара на храни имаме стабилизация, последният пиков 
момент беше на 30 април, след това имаше плавен спад до края на май. Това заяви в "Денят започва" председателят на 
Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов. 
Потребителската кошница е 23% по-скъпа спрямо предходната година. 
По думите му много от измененията в цените са от създадените негативни очаквания. Иванов призова да не се използва 
пазара за постигане на други цели, тъй като пазарът е чувствителен. Призова за повече информираност и разум от 
потребителите. 
Според Владимир Иванов страхът и незнанието са много заради енергийния пазар, но пазарът има уникалната способност 
да се регулира. Вероятно ще има трендове нагоре, предвид че зимата изисква използването на повече енергийни ресурси. 
Определено потреблението се сви, масово се насочва към стоки от първа необходимост. На фона на определени периоди, 
в момента имаме доста сериозно свиване на търсенето, пазарът е много близо до перфектната конкуренция. 
 
√ Володимир Зеленски е пострадал в катастрофа 
Украинският президент Володимир Зеленски е пострадал при катастрофа тази нощ. Това съобщи негов говорител във 
Фейсбук. Състоянието му не е тежко, малко по-сериозни наранявания е получил неговият шофьор. Съобщава се, че 
автомобилът, в който е пътувал Зеленски, се е сблъскал с друга кола, по път за Киев след посещение в Изюм. 
Зеленски изненадващо посети отвоюваните градове Изюм и Балаклия, където благодари на украинските военни. 
Държавният глава присъства на церемония по издигане на украинското знаме. Той сравни разрушенията с обстановката в 
град Буча. Киев и западните му съюзници обвиняват във военни престъпления руските сили, преминали през града. 
Зеленски изрази увереност, че извършителите ще бъдат съдени от трибунал. 
По-рано украинският лидер посочи, че силите на страната му укрепват позициите си на 8000 квадратни километра, 
отвоювани срещу Русия този месец. Москва продължава да контролира една пета от територията на Украйна. Сега 
украинската контраофанзива се насочва към Донбас, където са главните цели на руската инвазия - Донецк и Луганск. 
Зеленски обеща Украйна да си върне всички окупирани територии, включително Крим, анексиран от Москва през 2014 г. 
 
√ Армения и Азербайджан се споразумяха за прекратяване на огъня 
Армения и Азербайджан се споразумяха за прекратяване на огъня. Това съобщават от арменския Съвет за сигурност. 
В 20 часа местно време е влязло в сила примирие между двете страни. 155 военни са загинали от двете страни по време 
на двудневните боеве. Баку съобщава за 50 жертви при сраженията, за които двете страни си разменят взаимни обвинения. 
Договореното от Русия крехко примирие се провали. Ереван твърди, че частите на Баку са окупирали 10 квадратни 
километра арменска територия и поиска военна помощ от Русия. Азербайджан отрече арменските съобщения, че е 
подложил на обстрел автомобил на руското ФСБ. В дъното на конфликта е Нагорни Карабах - международно призната част 
от Азербайджан, населена с арменци. В Армения пристига миротворческа мисия на Организацията на Договора за 
колективна сигурност - военен съюз в рамките на ОНД. Турция предупреди Армения, че действията й срещу Азербайджан 
ще имат последици. 
 
БНР 
 
√ Първи учебен ден за 57 000 първокласници, 717 000 ученици започват училище 
Днес е първият учебен ден. За първи път в класните стаи ще влязат над 57 000 първокласници.  
Близо 717 000 са всички ученици, които ще се обучават през новата  учебна година. 
Учебната година започва присъствено във всички 2347 училища в страната, като при нужда има готовност за преминаване 
към дистанционно обучение. 
От Министерството на образованието и науката посочват, че всички образователни институции са в готовност за 15 
септември и че са взети мерки за опазване на здравето на децата и учениците. 

https://bntnews.bg/news/vladimir-ivanov-potrebitelskata-koshnica-e-23-po-skapa-spryamo-minalata-godina-1207466news.html
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100 процента са осигурени дезинфектанти, топла вода, предприети са и допълнителни мерки за намаляване на риска от 
инфекции. 
Общо 46 образователни институции от 14 области ще открият учебната година в други сгради, като най-честата причина за 
това са продължаващи ремонти. Сред тях са 18 училища от 9 области на страната. 
Безплатните учебници и учебните комплекти за учениците до 7 клас вече са доставени, има учебници и за ученици с 
нарушено зрение, както и за обучаващите се в европейските училища. 
Намалява  броят на незаетите места за педагогически специалисти. 
В  училищата са назначени над 1200 медиатори и повече от 180 социални работници, които съдействат на учителите за 
приобщаване на деца и ученици в системата на образованието. 
98 процента от училищата и детските градини са готови за новия отоплителен сезон. 
Президент и министри на откриването на учебната година 
Президентът Румен Радев ще участва в откриването на столичното 43-о Основно училище "Христо Смирненски". От 
администрацията му изтъкват, че сградата на училището навършва 115 години и по повода на първия учебен ден там ще 
присъстват общественици и културни дейци, свързани с училището. 
Служебният премиер Гълъб Донев ще открие новата учебна година в столичното 60 основно училище „Св. Св. Кирил и 
Методий“, съобщиха от правителствената пресслужба. Самият Донев е възпитаник на това учебно заведение. Премиерът 
ще отправи приветствие към учениците, учителите и родителите в рамките на тържеството, след което ще влезе в класните 
стаи с първокласниците, за да им пожелае лично на добър час и успех. 
Един от заместниците на Донев, Атанас Пеканов, ще се включи в откриването на учебната година в Перник. 
Във Варна служебният министър на туризма д-р Илин Димитров ще открие новата академична година в Икономически 
университет. Преди това той беше гост на новата учебната година в Професионалната гимназия по туризъм "Проф. д-р 
Асен Златаров". 
В откриването на учебната година на две места в страната ще участва просветният министър Сашо Пенов. Сутринта той ще 
е гост на  столичното 18 СУ „Уилям Гладстон“ , а следобед  ще посети  Професионалната гимназия по железопътен 
транспорт „Христо Смирненски“ в Карлово. 
Призив за дарения за пострадалите от наводненията 
Междувременно училища в София и страната призоваха родителите и учениците да дарят за пострадалите в Карловско 
парите, които биха отделили за букети цветя за учителите по повод  първия учебен ден. 
"В трудни времена, повече от всякога се нуждаем от морални ценности и пример, които да предадем на децата си. Заедно 
сме силни и така успяваме", това пишат от Националната природоматематическа гимназия в София, където е открита и 
дарителска сметка, чрез която може да бъде направено дарение за деца в Карловско. 
 
√ Президентът Радев отива в Лондон за погребението на Елизабет II 
Държавният глава Румен Радев ще участва в траурната церемония в Лондон по повод погребението на кралица Елизабет 
II, съобщиха от прессекретариата на държания глава. 
Церемонията и погребението ще се състоят на 19 септември в британската столица. 
 
√ Росен Христов: На 1 октомври по тръбата ще потекат търговски количества газ 
Служебният министър на енергетиката Росен Христов потвърди, че на 1 октомври по интерконектора между България и 
Гърция ще потекат търговски количества природен газ. 
"В момента се изпълняват редица тестове и всякаква друга подготовка. Всичко върви по план, така че на 1 октомври 
очаквайте по тръбата да потекат търговски количества газ". 
Това каза във Ветово служебният министър на енергетиката Росен Христов и поясни, че капацитетът на тръбопровода ще 
гарантира България да получава газ от Азербайджан, който по договор е 1 млрд. куб. м. за година и ще се подава 
равномерно през всичките 12 месеца на годината. 
Според Росен Христов енергийната система на страната ни е обезпечена, извършени са всички ремонтни дейности и не се 
очакват сътресения през зимата. 
"Аз съм абсолютно сигурен, че режим на тока в България не се очаква". 
 
√ Министърът на земеделието обеща подкрепа за зърнопроизводителите 
„Българските земеделски производители имат пълната ни подкрепа заради трудностите, пред които са изправени. 
Министерството на земеделието ще поиска извънредни мерки от Европейската комисия – да бъде задействан т. нар. 
земеделския кризисен резерв на ЕС“. Това съобщи министърът на земеделието Явор Гечев на среща с ръководството на 
Националната асоциация на зърнопроизводителите, организирана след вчерашните протести в страната. 
Зърнопроизводителите връчиха на министъра декларация с исканията си и изложиха опасенията си във връзка с вноса на 
слънчоглед и пшеница. „Разпоредил съм удвояване на пробите при вноса на слънчоглед и пшеница, за да бъде опазено 
здравето на българските граждани“, заяви министър Явор Гечев. 
Той припомни, че в приетата вчера от правителството позиция се отчита, че в Република България безпокойство будят 
смущенията на пазара на слънчоглед и пшеница, като земеделските стопани срещат сериозни предизвикателства като 
затруднена реализация, ограничени складове за съхранение на зърното и съответните разходи, ценови натиск. В тази 
връзка Република България призовава Комисията да приложи всички възможни инструменти, в т. ч. прилагането на 
извънредни мерки срещу смущения на пазара. 
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„България е солидарна с Украйна, но българските земеделски производители претърпяха сериозни щети“, отчете 
аграрният министър, съобщиха от земеделското министерство. 
По предложение на зърнопроизводителите следващата седмица проблемите в сектора ще бъдат обсъдени на 
Консултативен съвет по зърното. „Ще поканим за участие представители на Националната агенция по приходите и Агенция 
„Митници“, каза аграрният министър и призова производителите да подават сигнали за нарушения на данъчното и 
митническото законодателство. 
„Лично ще настоявам всички компетентни институции да вземат мерки, за да не се компрометира българската реколта и 
потребителите да са спокойни“, каза в заключение министър Явор Гечев. 
 
√ Стоян Панчев: Дефицит над 10% за 2023-а означава определени разходи да бъдат драстично намалени 
Икономистът свързва засилената реторика за еврозоната с "очевидната надежда" на политиците да се освободи 
валутният резерв и "някаква част от него да бъде похарчена" 
Интервю на Марта Младенова със Стоян Панчев 
"За съжаление, ще има нужда доста дългове да се вземат в близкото бъдеще предвид и все по-разширяващия се дефицит." 
Това заяви пред БНР икономистът Стоян Панчев от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП). 
Според него с оглед на обещанията на партиите преди изборите "няма как да се очаква по-добра фискална дисциплина". 
"Прочутата фискална дисциплина, която благодарение на валутния борд доминираше българските публични финанси в 
последните години, започва да изчезва." 
По-добре да сме със служебно правителство, което не може твърде много да се разшири в разходите, смята Панчев. 
"Ако наистина очакваме дефицит над 10% за следващия бюджет, 2023-а година, това е изключително проинфлационно. За 
да лимитираме фискалния ефект върху инфлацията, който нашата държава създава върху инфлацията, ще трябва да 
балансираме бюджета, определени разходи да бъдат драстично намалени", коментира Стоян Панчев в предаването 
"Преди всички". 
Той изрази предположение, че засилването на реториката за влизане в еврозоната може би е свързано с "очевидната 
надежда" да се освободи валутният резерв и "някаква част от него да бъде похарчена". 
"Не е правилно сега да се опитваме да влезем в еврозоната, защото този достъп до допълнителна ликвидност за 
правителството също ще бъде проинфлационен. Може да доведе до по-малко проблеми за политиците, но ще доведе до 
по-високи цени и повече проблеми за нормалния българин. По-разумният подход е този на Румъния – да изчака този 
период на висока инфлация, на проблеми в еврозоната и да разглежда евентуалното влизане в еврозоната през 2029 
година." 
От гълъби Федералният резерв и Европейската централна банка се превърнаха в ястреби, търсене на политическо 
удобство, отбеляза в анализа си икономистът. 
"Ние зависим до голяма степен от политиката на ЕЦБ. Това повишаване на лихвения процент ще стигне и до нас, ще има 
успокояване на темпа на ръст на инфлацията, то вече се вижда." 
Литва и Естония са много над нашата инфлация – над 25%, уточни той. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Любомир Кючуков: Този път основен акцент в годишната реч на председателя на ЕК беше единството на ЕС 
Интервю на Георги Марков с Любомир Кючуков 
"Този път основен акцент в годишната реч на председателя на Европейската комисия беше единството на Европейския 
съюз, а приоритетната цел беше мобилизацията, всичко това под знака на доминиращата тема за Украйна, което промени 
самия характер на посланието". Това подчерта в интервю за предаването "Нещо повече" по програма "Хоризонт" 
дипломатът и експерт по международни отношения Любомир Кючуков: 
"За разлика от предишни години този път речта не беше аналитична или визионерска. Нейният хоризонт не бяха 
десетилетия, дори не и години напред. Тази реч беше със силно скъсен времеви хоризонт в рамките на настоящата криза, 
тоест речта беше управленска, доминирана и търсеща конкретни отговори и решения на конюнктурата и проблемите на 
деня, както и призивна с цел да мобилизира общественото мнение и да укрепи единството на държавите на Европейския 
съюз. Това намери своето отражение в основното послание – с реформи и солидарност ще преодолеем кризата, като 
понятието реформи в по-голямата си част в този случай беше предимно набор от конкретни мерки срещу кризата". 
Цялото интервю с Любомир Кючуков можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ На какво обърна най-голямо внимание в годишната си реч председателят на Европейската комисия? 
Репортаж на Силвия Петрова 
Очаквано, енергийната криза беше проблемът, на който обърна най-голяма внимание председателят на Европейската 
комисия Урсула фон дер Лайен в годишната си реч "За състоянието на Съюза". Тя обяви, че предстои дълбока реформа на 
пазара на електроенергия и отделяне на цените на газта и тока. 
Всички очакваха да чуят плановете за смекчаване на надвисналата криза, която се влошава от инфлацията. Председателят 
на Европейската комисия хвърли светлина върху плановете си относно цените на енергията и мерките за ограничаване на 
разходите за енергия, които са се увеличили със средно почти 40 на сто след началото на войната в Украйна: 
"Намаляването на потреблението по време на пиковите часове ще означава повече резерв и по-ниски цени, затова 
предлагаме страните членки да намалят общото си енергийно потребление. Милиони европейци се нуждаят от подкрепа. 
Затова предлагаме таван на приходите на компаниите, които произвеждат електричество на ниска цена. В тези времена 
приходите трябва да се споделят и да са канализирани към онези, които имат най-голяма нужда от тях. В предложението 

https://bnr.bg/post/101705219
https://bnr.bg/horizont/post/101705099/lubomir-kuchukov-tozi-pat-osnoven-akcent-v-godishnata-rech-na-predsedatela-na-ek-beshe-edinstvoto-na-es
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са включени производителите на електроенергия с изкопаеми горива, които трябва да дадат своята лепта в тази криза. 
Нашето предложение ще доведе до набирането на над 140 милиарда евро за държавите членки, с които да се омекоти 
ударът." 
Ще бъде създадена и нова банка, която да стимулира инвестициите във водород. 3 милиарда евро ще отидат за 
създаванета на пазар за водород. Фон дер Лайен предложи и законодателство за подсигуряване на стратегическите 
суровини с оглед на конкуренцията от Китай. 
Според анализатори подходът на фон дер Лайен отразява разделението сред страните членки на Евросъюза за по-
агресивните мерки като предложения от нея миналата седмица таван на цената на природния газ. 
Вносът на руски газ представлява около 9 процента от целия внос, което е намаление с около 40 процента спрямо периода 
преди нахлуването в Украйна и последвалите санкции, похвали се фон дер Лайен. 
От звуковия файл можете да чуете целия репортаж на Силвия Петрова. 
 
√ Юлиана Николова: Отварянето на договорите на ЕС може да се окаже Кутията на Пандора 
Критикуват Фон дер Лайен, че повече говори за ценности, отколкото за законодателство, отбеляза директорът на 
Портал "Европа" 
Интервю на Диана Дончева с Юлиана Николова 
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен получава критики, че не предлага общоевропейска политика на 
непосредствените проблеми за утре. 
Този коментар направи пред БНР Юлиана Николова, директор на Портал "Европа" и Фондация "Център за модернизиране 
на политики". 
Речта на Фон дер Лайен е от речите, които са по-мащабни и очертават по-големи рамки, смята тя. 
Това, за което я критикуват, е, че тази реч повече се занимава с по-далечното бъдеще и малко - с текущите проблеми, каза 
Николова. 
"Повече говори за ценности, отколкото за законодателство." 
Николова акцентира върху отчетените грешки на ЕК в регулирането на пазара на енергийните източници. 
"Председателят на комисията обеща нов пакет, нов поглед, за който част от държавите и бизнесът в много голяма степен 
от години настояват за промяна. Притеснителното е, че може би ще се окаже намеса на пазара, което никога не е добре." 
Юлиана Николова отбеляза и предложението на Урсула фон дер Лайен да се свика конвент за обсъждане на промяна в 
договорите, които да направят вземането на решения по-лесно. 
"Отварянето на договорите може да се окаже като отваряне на Кутията на Пандора и никога да не стигнем до успешен 
край. Трябва някой да поведе и този, който поведе дебата - от него зависи дали ще е Кутията на Пандора или път към 
оптимално решаване на проблемите." 
Николова посочи още анонсирания пакет за наблюдение – "Пакт на ценностите", който да следи намесата и заплахите 
върху ценностите на съюза. 
Тя изрази мнение, че водородът като решение ще дойде след години, "не може да реши проблемите на тази зима, то ще 
дойде най-рано 2027 г." 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Премиерът на Швеция Магдалена Андершон обяви, че подава оставка 
Премиерът на Швеция Магдалена Андершон обяви, че в четвъртък подава оставка, предаде АФП. Оттеглянето ѝ идва 
няколко дни след като парламента изборите в неделя бяха спечелени от опозиционния десен блок в страната. 
Обединението, в което влизат четири партии, сред които и антимигрантската популистка "Шведски демократи", си 
осигуриха крехко мнозинство пред досега управляващата Шведската социалдемократическа работническа партия. 
Така за първи път в управлението на скандинавската страна ще има антимигрантска популистка партия. 
Андершон обяви вчера решението си по време на пресконференция. По думите ѝ въпреки че последните гласове все още 
се броят, е било ясно, че десницата ще спечели мнозинство в парламента.  
 
√ Великобритания: Лек спад на инфлацията, но цените като цяло растат 
Растящите цени на храните са основната причина като цяло инфлацията да се задържа висока 
Инфлацията във Великобритания леко е спаднала, въпреки че цените продължават да се покачват с най-бързи темпове от 
40 години насам. 
Инфлацията е слязла на 9,9% през август в сравнение с 10,1% през юли, за което от Националната статистика казват, че 
основен дял има понижаването на цените на горивата. 
Растящите цени на храните обаче са основната причина като цяло инфлацията да се задържа висока. 
Индексът на потребителските цени отразява загрижеността на икономистите с наближаващата зима и увеличаването на 
разходите за живот. Това е така, защото планираната помощ от правителството за енергийните сметки за домакинствата и 
бизнеса само ще ограничи тавана, но няма да намали сметките през студените месеци напред с растящите разходи за газ 
на едро. Как Английската централна банка гледа на инфлацията ще стане ясно следващата седмица, когато се събира за 
обсъждане на лихвените проценти. 
 
√ Президентите на Русия и Китай ще обсъдят войната в Украйна 
Китайският президент Си Цзинпин и руският му колега Владимир Путин ще обсъдят днес войната в Украйна и други 
международни и регионални теми. 

https://bnr.bg/horizont/post/101704869/na-kakvo-obarna-nai-golamo-vnimanie-v-rechta-si-predsedatelat-na-evropeiskata-komisia
https://bnr.bg/post/101705197
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Двамата лидери ще разговарят на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която ще се проведе 
в узбекистанския град Самарканд. 
Това е първото пътуване на китайския президент в чужбина от месеците в началото на пандемията, която започна от 
неговата страна преди 2 години и половина. 
Си се стреми към исторически трети мандат начало на комунистическата партия и самия Китай. За Владимир Путин 
разговорите с най-големия му международен съюзник идват при тотална криза в отношенията със Запада  заради 
нападението над Украйна, както и след успешна контраофанзива на силите на Киев на някои от фронтовете. 
 
√ Спад на световните фондови борси заради високата инфлация във водещите икономики 
Фондовите пазари в цял свят регистрираха понижение, реагирайки на опасенията, че по-високата от очакваната инфлация 
в САЩ ще принуди Фед да продължи с повишаването на лихвите, предава АФП. 
Най-силен спад отбеляза борсата в Лондон, след като инфлацията във Великобритания се задържа на рекордни за 
последните 40 години, макар да беше регистрирано известно забавяне през август. 
В Токио индексът Nikkei загуби 2,8%, а акциите на борсата в Хонконг също поевтиняха с над 2 пункта след съобщенията, че 
китайският конгломерат Fosun е поставен под наблюдение от държавните регулатори. 
В САЩ инфлацията през август беше 8,3% - по-висока от очакваните 8% и това също засилва страховете на инвеститорите. 
Глобалните потребителски цени растат от месеци, обусловени от инвазията на Русия в Украйна и това повишава разходите 
за енергия и храна, като влияние върху този процес оказва и прекъсването на веригите за доставки, породено от 
локдауните заради Covid в Китай. 
След последните данни за инфлацията в САЩ някои инвеститори дори прогнозират, че следващото увеличение на Фед 
може да бъде цял процентен пункт. 
Агресивното затягане на лихвените проценти от страна на централните банки в световен мащаб подкопава икономическата 
активност, тъй като потребителите и фирмите са изправени пред по-високи плащания по кридитите. 
В Обединеното кралство инфлацията се забави до 9,9% през август, но остана почти двуцифрена. Новината доведе до 
поскъпване на паунда заради очакванията за ново повишение на лихвения процент следващата седмица от Bank of England. 
Всичко това засилва опасенията на инвеститорите, че инфлацията се оказва по-трудна да овладяване, отколкото се 
очакваше първоначално, отбелязва "Франс прес". 
 
√ Кристалина Георгиева: Суровата зима може да доведе до социални вълнения в Европа 
Суровата зима може да доведе до социални вълнения в Европа. Това заяви управляващият директор на Международния 
валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс. 
Тя подчерта, че настоящата ситуация означава, че Европейската централна банка трябва внимателно да балансира борбата 
си с инфлацията, като същевременно "държи сметка за необходимостта да поддържа икономиката в движение". 
"Със сигурност в някои страни има страх от рецесия. Дори дори да не е рецесия, има страх, че ще се почувства като рецесия 
през зимата", каза управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. 
 
3e-news.net 
 
√ Инфлацията през август от 17.7% затвърди 24-годишен рекорд 
По стандартите на ЕС годишната инфлацията в България през миналия месец е 15.0% 
Отчетената от Националния статистически институт (НСИ) годишна инфлация по стандартите на националната статистика 
(индекса на потребителските цени -ИПЦ) от 17.7% през август 2022 година затвърждава 24-годишния рекорд, достигнат 
през юли, когато НСИ отчете нарастване на ИПЦ със 17.3 на сто. 
През август 2022 г. месечната инфлация, измерена с ИПЦ, е 1.2% спрямо предходния месец, а годишната инфлация, както 
вече посочихме, е 17.7%. Подобни нива (18.8%) НСИ е отчел през май 1998 година (преди 24 години). Тогава страната ни 
се разделяше с тежките няколко месеца на хиперинфлация над 1000 процента от февруари 1997 година до август на същата 
година (1093.7%), като през март 1997 година достигна изключителния рекорд от 2019.6%. След това инфлацията започна 
стремително да пада с по 10 процента и повече на месец. Укротяването на потребителските цени започна през юни 1998 
година (13.0%), последва 9.5% през юли, 4.1% през август, 3.5% през септември, 3.0% през октомври и 1.4% през ноември 
1998 година. 
Тазгодишната августовска инфлация е значително по-висока от най-високите стойности от времето на световната 
финансова криза през 2007-2008 година. Тогава НСИ отчете най-висока инфлация от 15.5% за юни 2008 година, показва 
справка в Калкулатора на инфлацията на НСИ. 
През август 2022 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: жилища, вода, 
електроенергия, газ и други горива (+5.2%), разнообразни стоки и услуги (+2.3%) и жилищно обзавеждане, домакински 
уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома (+1.8%). Намаление на цените е регистрирано в групите 
транспорт (-3.8%) и облекло и обувки (-2.3%) 
Индекс на потребителските цени (ИПЦ) – по стандартите на НСИ 
Инфлацията от началото на годината (август 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 12.6%, а средногодишната инфлация за 
периода септември 2021 - август 2022 г. спрямо периода септември 2020 - август 2021 г. е 11.7%. 
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Поскъпналите стоки и услуги 
През август 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се увеличили, 
както следва: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 5.2%; разнообразни стоки и услуги - 
увеличение с 2.3%; жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - 
увеличение с 1.8%; хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.2%; развлечения и култура - увеличение 
с 1.0%; ресторанти и хотели - увеличение с 0.7%; съобщения - увеличение с 0.7%; алкохолни напитки и тютюневи изделия 
- увеличение с 0.3%; здравеопазване - увеличение с 0.1%. 
Поевтинелите стоки и услуги 
През август 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се понижили, 
както следва: транспорт - намаление с 3.8%; облекло и обувки - намаление с 2.3%. 
Цените на продуктите в група „Образование“ остават на равнището от предходния месец. 
Храните 
През август 2022 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: краставици – с 10.6%, ябълки - със 7.0%, 
листни зеленчуци - с 5.0%, маргарин - с 4.6%, зрял лук - с 4.0%, пълномаслено прясно мляко - с 3.9%, яйца - с 3.7%, 
нискомаслено прясно мляко - с 3.7%, кисело мляко - с 3.6%, захар - с 3.5%, малотрайни колбаси - с 3.4%, млечни масла - с 
3.1%, гъби - с 3.0%, кашкавал - с 3.0%, макаронени изделия - с 2.8%, свинско месо - с 2.8%, сол - с 2.7%, кафе - с 2.7%, 
цитрусови и южни плодове - с 2.2%, прясна и охладена риба - с 2.2%, пресни зеленчукови подправки - с 1.8%, извара - с 
1.7%, месо от едър рогат добитък - с 1.7%, леща - с 1.5%, шоколад и шоколадови изделия - с 1.5%, минерални води - с 1.4%, 
плодови сокове - с 1.4%, чай - с 1.3%, бира - с 1.3%, месо от домашни птици - с 1.3%, пипер - с 1.3%, кайма - с 1.2%, ориз - с 
1.2%, зеле - с 1.0%, трайни колбаси - с 0.8%, сирене - с 0.6%, вина - с 0.3%, и други. 
През август 2022 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: домати - с 6.8%, кореноплодни зеленчуци 
(моркови и червено цвекло) - с 5.4%, зрял чесън - с 4.5%, други пресни зеленчуци (зелен фасул, тиквички и патладжани) - с 
4.4%, дини и пъпеши - с 3.7%, картофи - с 2.9%, сладолед - с 2.5%, брашно - с 2.4%, праскови и кайсии - с 2.3%, олио - с 2.2%, 
хляб „Добруджа“ – с 2.1%, бял хляб - с 2.0%, типов и ръжен хляб - с 1.8%, зрял боб - с 0.8%, маслини - с 0.7%, оцет – с 0.6%, 
газирани напитки - с 0.5%, ракии - с 0.2%, и други. 
Нехранителните стоки и услугите 
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: 
централно газоснабдяване - с 50.6%, метан за ЛТС - с 39.1%, услуги по обработка на писма - с 13.6%, дърва за отопление - с 
8.5%, пелети - с 5.9%, водоснабдяване - с 5.3%, събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води - с 5.0%, продукти и 
препарати за почистване и поддържане на дома - с 4.3%, въглища - с 4.0%, продукти за лична хигиена и козметика - с 3.6%, 
пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в чужбина - с 2.9%, текущ ремонт и поддържане на жилище - с 2.1%, 
учебна литература - с 2.1%, настаняване в хотели - с 1.4%, пътнически автомобилен транспорт - с 1.3%, други пощенски 
услуги (куриерски услуги) - с 1.3%, градинарство и цветарство - с 0.8%, услуги по обществено хранене - с 0.8%, резервни 
части за ЛТС - с 0.8%, моторни и смазочни масла - с 0.7%, хладилници - с 0.5%, бръснаро-фризьорски услуги - с 0.5%, 
климатични инсталации - с 0.5%, и други. 
През август 2022 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: газ пропан-
бутан за ЛТС - със 17.9%, автомобилен бензин А95Н - с 6.9%, дизелово гориво - с 6.8%, автомобилен бензин А100Н - с 3.9%, 
обувки - с 3.7%, автомобилни застраховки – с 1.9%, облекло - с 1.6%, готварски печки - с 1.5%, лаптопи - с 1.4%, газообразни 
горива за битови нужди - с 1.0%, телевизори - с 0.8%, перални и съдомиялни - с 0.5%, настолни персонални компютри - с 
0.1%, и други. 
През август 2022 г. цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 0.6 и 0.1%, а цените на 
лекарствените продукти остават на равнището от предходния месец. 
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Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) – по стандартите на „Евростат“ 
Според ХИПЦ през август 2022 г. месечната инфлация е 0.8% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за август 
2022 г. спрямо август 2021 г. е 15.0%. 
Инфлацията от началото на годината (август 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 11.2%, а средногодишната инфлация за 
периода септември 2021 - август 2022 г. спрямо периода септември 2020 - август 2021 г. е 9.9%. 
 

 
 
Според ХИПЦ през август 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи 
са се увеличили, както следва: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 5.5%; жилищно 
обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 1.5%; разнообразни 
стоки и услуги - увеличение с 1.3%; хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.2%; съобщения - 
увеличение с 0.7%; развлечения и култура - увеличение с 0.7%; ресторанти и хотели - увеличение с 0.5%; алкохолни напитки 
и тютюневи изделия - увеличение с 0.3%; здравеопазване - увеличение с 0.1%. 
Според ХИПЦ през август 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи 
са се понижили, както следва: транспорт - намаление с 2.6%; облекло и обувки - намаление с 1.8%. 
Цените на продуктите в група „Образование“ остават на равнището от предходния месец. 
Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК) 
Според индекса на цените за малката кошница през август 2022 г. се регистрира увеличение с 1.7% на месечна база и с 
14.1% от началото на годината (август 2022 г. спрямо декември 2021 г.). 
През август 2022 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се 
променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 1.2%; нехранителни стоки - 
увеличение с 3.2%; услуги - увеличение с 1.0%. 
 
√ НАП напомня: Коригиращи данъчни декларации могат да се подават до 30 септември 
Коригиращата декларация се подава онлайн, чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален 
идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис 
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На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации за доходите от физическите и юридическите 
лица,  припомня Националната агенция за приходите (НАП). 
Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане 
на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите лица. 
Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна 
декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната 
година. 
Физическите лица могат да направят корекции след 30 април до 30 септември. 
За юридическите лица, едноличните търговци, земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци и 
физическите лица, извършващи дейност като търговци, този срок започва след 30 юни и продължава до края на септември. 
Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален 
идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис. 
 
√ До 2030 г. България ще трябва да разработи поне два трансгранични проекта за увеличаване на възобновяемата 
енергия 
Целите за икономии на енергия се увеличават до 40% от крайното потребление на енергия и 42,5 на сто от 
потреблението на първична енергия 
Европейският парламент иска до 2030 г. възобновяемата енергия да се използва много повече, а потреблението на енергия 
да бъде значително намалено. В сряда членовете на ЕП гласуваха за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни 
източници в крайното потребление на енергия в ЕС до 45% до 2030 г., в рамките на преразглеждането на Директивата за 
възобновяемата енергия - цел, подкрепена и от Европейската комисия в рамките на нейния пакет "RepowerEU". 
В законодателството са определени също така подцели за сектори като транспорта, сградите и централното отопление и 
охлаждане. В транспортния сектор внедряването на възобновяеми енергийни източници трябва да доведе до 16% 
намаление на емисиите на парникови газове чрез използването на по-голям дял от съвременни биогорива и по-
амбициозна квота за възобновяеми горива от небиологичен произход, като например водород. Индустрията следва да 
увеличи използването на възобновяеми енергийни източници с 1,9 процентни пункта годишно, а топлофикационните 
мрежи - с 2,3 пункта. 
Всяка държава членка ще трябва да разработи два трансгранични проекта за разширяване на зелената електроенергия. 
Държавите членки с годишно потребление на електроенергия над 100 TWh, ще трябва да развият трети проект до 2030 г. 
Евродепутатите приеха и изменения, призоваващи за постепенно намаляване на дела на първичната дървесина, считана 
за енергия от възобновяеми източници. 
Текстът беше приет с 418 гласа "за", 109 гласа "против" и 111 гласа "въздържал се". 
Енергийни спестявания 
С отделно гласуване в сряда членовете на ЕП подкрепиха преразглеждането на Директивата за енергийната ефективност 
— законът, който определя цели за енергоспестяване както при първичното, така и при крайното потребление на енергия 
в ЕС. 
Евродепутатите повишиха целта на ЕС за намаляване на крайното и първичното енергийно потребление, така че държавите 
членки трябва колективно да гарантират, че крайното потребление на енергия ще бъде намалено с най-малко 40 % до 2030 
г. и с 42,5 % в първичното енергийно потребление в сравнение с прогнозите за 2007 г. Това съответства съответно на 740 и 
960 милиона тона нефтен еквивалент (млн. т н.е./Mtoe) за крайното и първичното енергийно потребление. Държавите 
членки следва да определят задължителен национален принос за постигането на тези цели. 
Целите ще бъдат постигнати чрез мерки на местно, регионално, национално и европейско равнище в различни сектори — 
например публичната администрация, сградите, предприятията, центровете за данни. 
Текстът беше приет с 469 гласа „за „, 93 „против„ и 82 „въздържал се“. 
ВЕИ води до независимост 
„Само разширяването на енергията от възобновяеми източници означава истинска независимост“, заяви Маркус Пипер 
(ЕНП, Германия), водещ член на ЕП по отношение на Директивата за енергията от възобновяеми източници. „Твърдо 
подкрепяме повишената цел за 2030 г. от 45 %. Потвърждаваме необходимостта от по-голямо трансгранично 
сътрудничество за разширяване на внедряването на енергията от възобновяеми източници и призоваваме за 
диверсифицирана стратегия за внос на водород. Повдигнахме също така изискванията за устойчивост на биомасата и 
горивата и показахме начини, по които биогенните материали могат да имат реален икономически принос за енергийния 
преход.“ 
Нилс Фулсанг, (С&Д, Дания) докладчик по директивата за енергийната ефективност, заяви: „Намираме се в криза, в която 
Путин спира газа. Един от най-ефективните отговори на този въпрос е енергийната ефективност. Днес Парламентът гласува 
за амбициозни и обвързващи цели за енергийна ефективност за ЕС и за отделните държави членки.“ 
Следващи стъпки 
Членовете на ЕП и Чешкото председателство на Съвета на ЕС ще започнат преговори по досиетата, по които министрите от 
ЕС определиха позицията си през юни. 
На 14 юли 2021 г. Европейската комисия прие пакета „Подготвени за цел 55“, с който се адаптира съществуващото 
законодателство в областта на климата и енергетиката, за да се постигне новата цел на ЕС за намаляване на емисиите на 
парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. Един от елементите на пакета е преразглеждането на Директивата за 
енергията от възобновяеми източници (ДЕВИ II), което ще помогне на ЕС да постигне новата цел за намаляване на емисиите 
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на парникови газове с 55 %. Съгласно ДЕВИ II, която е в сила понастоящем, ЕС е задължен да гарантира, че поне 32 % от 
потреблението му на енергия идва от възобновяеми енергийни източници до 2030 г. 
Пакетът „Подготвени за цел 55“ включва и преработения текст на Директивата за енергийната ефективност (ДЕЕ), с който 
нейните разпоредби се привеждат в съответствие с новата цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 55 %. 
Понастоящем в ДЕЕ се определя равнището на икономиите на енергия, което ЕС трябва да постигне, за да постигне 
договорената цел за 32,5 % подобрения на енергийната ефективност до 2030 г. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 15 септември расте с 4.17 % 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на газовата борса в България, „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 15 септември 2022 г. е 365.44 лв. за MWh. Изтъргуваният обем е 18 300 MWh. Стойността се покачва с 4.17 % 
спрямо постигнатите 350.80  лв. за MWh с ден за доставка 14 септември при изтъргуван обем от 14 850 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 14 септември изтъргуваният обем 70 MWh. 
Постигнатата цена е 355.00 лв. за MWh и расте с 2.18 % спрямо регистрираните 347.42 лв. за MWh на 13 септември и 
изтъргуван обем от  1 200  MWh в посочения сегмент. 
 
√ Понижение със 17.0%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 720.80 лв. за MWh с ден за доставка 
15 септември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 720.80 лв. за MWh с ден за доставка 15 септември 2022 г. и обем от 74 421.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
спад със 17 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 719.67 лв. за MWh, при количество от 38 229.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (36 191.90 MWh) е на цена от 721.94 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 765.96  лв. за MWh и количество от 3125.9 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 14 часа – 389.48 лв. за MWh (3452.5 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 981.28 лв. за 
MWh при количество от 2797.1 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 454.81 лв. за MWh при обем от 2757.3 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 868.11 лв. (443.86 евро) за MWh за 14 септември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 15 септември 2022 г. спада  до 720.80 лв. за MWh ( понижение със 17.00%) по данни на БНЕБ или 368.54 евро 
за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 14 септември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 865.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 894.62 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     35,89%    1989.46 
Кондензационни ТЕЦ   41,85%    2319.42 
Топлофикационни ТЕЦ   3,00%    166.56 
Заводски ТЕЦ    1,88%    104.02 
ВЕЦ     0,17%    9.25 
Малки ВЕЦ    1,43%    79.38 
ВяЕЦ     1,67%    92.83 
ФЕЦ     13,69%    758.86 
Био ЕЦ      0,42%     23.01 
Товар на РБ         3676.97 
Интензитетът на СО2 е 386g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Понижение на цените по енергийните борси в Европа за четвъртък 15 септември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 368,54 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 422,71 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 368,54 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 15 септември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 367,96 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 369,12 евро/мвтч. Най-високата цена от 501,72 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 
199,14 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 69 148,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 15 септември ще бъде 422,71 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 137,36 гвтч. Максималната цена ще бъде 509,50 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 324,92 евро/мвтч.   
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 15 септември е 397,79 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 427,43 евро/мвтч. Най-високата цена от 500,10 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
24 ч тя ще бъде 229,45 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 66 008,2 мвтч. 

https://ibex.bg/
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Базовата цена на електроенергията за 15 септември на Словашката енергийна борса е 395,56 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 20 ч и тя ще е 505,42 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 220,37 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 380,37 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и тя 
ще е 500,10 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 202,51 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 15 септември е 397,70 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 426,79 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 46 347,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 9 ч и тя ще достигне 500,10 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 24 ч и тя ще бъде 270,01 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 369,37 евро/мвтч на 15 септември. Пиковата цена ще бъде 
376,71 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 443 373,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 500,10 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 254,09 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 14 септември ще се продава за 447,80 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Борсовата цена на газа се повишава със 7.69 % 
Цената на газа, която демонстрира тенденция за спад и успя да спадне до 190.58 евро за MWh отново тръгна нагоре, сочат 
данните от търговията. 
Октомврийските фючърси по индекса TTF на борсата ICE Futures стартира в сряда, 14 септември от 201 евро за MWh, 
понижавайки се с над четири на сто от цената при затварянето на предишната търговия (198.61 евро за MWh). В началото 
на сесията дори успя да се понижи още повече. Все пак на пазара се настани тенденцията за движение в посока към 
повишение, но до обедните часове газовите фючърси се задържаха на нивото от 212 евро за MWh.  Впоследствие 
покачването се засили над 8 %, но към момента на публикуване октомврийските фючърси за газа леко спадат и са на ниво 
от  213.89 евро за MWh, което представлява ръст със 7.69 %. 
В момента през газопровода „Северен поток“ не се движат никакви потоци, което лишава европейският газов пазар дори 
от последното намаление от 20 % от пълния капацитет на „Северен поток“ или от 33 млн. куб м газ. Що се отнася до 
транзита през украинското трасе, по данни на компанията „Оператор на газотранспортната система на Украйна“, за 14 
септември те са в обем от 42,3 млн. куб м. Европейската комисия от своя страна отчете значително свиване на руските 
газови доставки – от 40 % през миналата година до 9 % през настоящата. Причините за тази ситуация вече са известни на 
всички. 
На този фон нагнетяването на синьо гориво в европейските подземни газохранилища продължава, макар и при по-нисък 
темп от 0.25 п.п. Според данните на Асоциацията на европейските оператори на подземни газохранилища, към 12 
септември те са запълнени до 84.23 % или 938.0244 TWh. 
Цената на синьото гориво в Европа расте вече четвърти месец като най-значително е покачването, отчетено през месеците 
юли и август. 
Европейската комисия прави пореден опит за ограничаване на енергийната криза. На първи етап преди месеци бяха 
предприети мерки за намаляване на потреблението на синьо гориво с 15 %. Сега на втори етап вече се подготвя и спад на 
потреблението на електричество, особено в пиковите часове. Третият етап, който най-вероятно едва ли ще стане факт до 
края на настоящата година е свързан с отвързване на газа от електричеството. Дотогава свръхпечалбите на европейските 
енергийни компании ще отиват във Фонд за подпомагане на населението. 
На този фон вече се чуват гласове, че таван на цената на синьото гориво няма да има, тъй като в ЕС има разногласия, а и 
ако има такова решение, то трябва да обхваща и доставките на LNG, което би застрашило газовите доставки. По-рано се 
твърдеше, че ЕК е готова за налагане на таван от 60 % от борсовата цена на TTF. По-късно през тази и следващата седмица 
се очаква да станат ясни и по-конкретните предписания на Европейската комисия, включително и юридическата им 
обосновка. 
 
√ Урсула фон дер Лайен: Това не е само война, която започнаха руснаците срещу Украйна, това е война за нашата 
енергия, за нашата икономика 
Досега „Екип Европа“ е предоставил над 19 милиарда евро финансова помощ, коментира председателят на 
Европейската комисия в своята реч за състоянието на Съюза 
Никога досега този парламент не е обсъждал състоянието на нашия Съюз, докато на земята на Европа бушува война. 
Всички помним онази съдбовна утрин в края на февруари. Европейците от целия ни Съюз се събудиха и бяха слисани от 
това, което видяха. Разтърсени от появилото се наново безмилостно лице на злото. Преследвани от звуците на сирени и от 
голата бруталност на войната, така започна речта си за състоянието на Съюза председателят на Европейската комисия 
Урсула фон дер Лайен. Пълният текст на речта може да видите ТУК.  
"Това не е само война, която започнаха руснаците срещу Украйна, това е война за нашата енергия, за нашата икономика, 
за нашите ценности, това е война за нашето бъдеще. Става въпрос за война на автокрацията срещу демокрацията. Имаме 
необходимия кураж и солидарност - Путин ще се провали и Украйна и Европа ще победят, заяви председателят на 
Европейската комисия," каза още тя. 
От същия този момент обаче целият континент се изправи в солидарност. На граничните пунктове, където бежанците 
намериха подслон. По улиците ни, изпълнени с украински флагове. В класните стаи, където украински деца създадоха нови 
приятели. 
От същия този момент европейците нито се крият, нито се колебаят. Те намериха смелостта да направят това, което трябва. 
И от същия този момент нашият Съюз като цяло се показа на висотата на положението. 

https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_bg
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Преди петнадесет години по време на финансовата криза ни отне години, за да намерим трайни решения. Десетилетие 
по-късно, когато ни порази световната пандемия, това ни отне само седмици. Тази година обаче, веднага щом руските 
войски прекосиха границата с Украйна, нашата реакция беше единна, решителна и незабавна. И трябва да се гордеем с 
това. 
Ние отново извадихме наяве вътрешната сила на Европа, каза още председателят на Европейската комисия. 
100 млн. евро ще предостави ЕС за украинските училища 
Сега е моментът да покажем решителност, а не готовност за помирение. 
Досега „Екип Европа“ е предоставил над 19 милиарда евро финансова помощ. Като в тази сметка не влиза нашата военна 
подкрепа. Не си и помисляме обаче да се откажем скоро. Възстановяването на Украйна ще изисква огромни ресурси. 
Например руските удари са повредили или унищожили над 70 училища. 
Половин милион украински деца са започнали учебната си година в Европейския съюз. Но много други в Украйна просто 
не разполагат с класна стая, в която да отидат. 
"Затова днес обявявам, че ще работим с първата дама в подкрепа на възстановяването на увредените украински училища. 
Ето защо ще предоставим 100 милиона евро. Защото бъдещето на Украйна започва в нейните училища", каза Урсула фон 
дер Лайен. 
Не само ще оказваме подкрепа с финансиране, но и ще дадем възможност на Украйна да се възползва максимално от своя 
потенциал. Украйна вече е развиващ се център за технологии и дом на множество иновативни млади предприятия. 
Днес Украйна изнася електроенергия за нас. Искам значително да разширя тази взаимноизгодна търговия.  
Затова искам да мобилизираме пълната сила на нашия единен пазар, за да спомогнем за ускоряването на растежа и 
създаването на възможности. През март успешно свързахме Украйна с нашата електроенергийна мрежа. Първоначално 
това беше планирано за 2024 г. Но го направихме в рамките на две седмици. Днес Украйна изнася електроенергия за нас. 
Искам значително да разширя тази взаимноизгодна търговия, коментира Урсула фон дер Лайен. 
Вече отменихме временно вносните мита върху износа от Украйна за ЕС. Ще включим Украйна в нашето европейско 
пространство за безплатен роуминг.    
Нашите приятели в балтийските държави работиха усилено, за да сложат край на зависимостта си от Русия. Те инвестираха 
в енергия от възобновяеми източници, в терминали за ВПГ и в междусистемни връзки, сподели още Урсула фон дер Лайен. 
"Това струва много. Но зависимостта от руски изкопаеми горива излиза много по-скъпо. Трябва да се отървем от тази 
зависимост в цяла Европа, подчерта още председателят на ЕК. Ето защо постигнахме съгласие за съвместно съхранение на 
газ. Сега сме достигнали 84 %: надхвърляме целта си. За съжаление обаче това няма да бъде достатъчно. 
Диверсифицирахме газовите доставки. Вместо Русия — надеждни доставчици: САЩ, Норвегия, Алжир и други", заяви фон 
дер Лайен. 
Днес вносът на вносът на газ от Русия е намалял до дял от 9% при 40% миналата година  
Миналата година руският газ представляваше 40 % от нашия внос на газ. Днес той е намалял до 9 % от газопроводния газ. 
Русия обаче продължава активно да манипулира нашия енергиен пазар. Те предпочитат да изгарят газа на факел, 
отколкото да го доставят. Този пазар вече не функционира. 
Освен това кризата в областта на климата тежи сериозно на нашите сметки. Топлинни вълни увеличиха търсенето на 
електроенергия. Засушавания затвориха водноелектрически и ядрени централи. В резултат на това цените на газа са се 
увеличили с повече от 10 пъти в сравнение с преди пандемията. Свързването на двата края се превръща в източник на 
безпокойство за милиони предприятия и домакинства. Но европейците се справят смело и с това, коментира 
председателят на ЕК. 
Настъпил е моментът за Европейски конвент 
Но едно е ясно необходимо е да подобрим начина, по който вземаме решения, сериозна е необходимостта от реформи, 
заяви още тя. Според нея е време за свикване на Европейски конвент "Ето защо вярвам, че е настъпил моментът за 
Европейски конвент, за което призова и Парламентът", завърши речта си Урсула фон дер Лайен. 
Кои са водещите инициативи на ЕК през следващата година? 
Урсула фон дер Лайен очерта водещите инициативи, които Комисията планира да предприеме през идната година. Много 
от тях са в отговор на препоръки, отправени от граждани в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа. 
Сред инициативите са: 

• Продължаване на силната подкрепа за Украйна и нейния народ, включително чрез пълноценно използване на 
потенциала на единния пазар на ЕС 

• Въвеждане на мерки за подпомагане на европейците да преминат през енергийната криза 

• Подкрепа за бизнес средата, особено за малките и средните предприятия, с цел укрепване на бъдещата 
конкурентоспособност на Европа 

• Намаляване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива и работа в тясно сътрудничество с надеждни 
доставчици 

• Допълнителни инвестиции в енергия от възобновяеми източници, по-специално в енергия от водород 

• Водеща роля в световен мащаб в областта на адаптирането към изменението на климата и опазването на 
природата 

• Продължаване на подкрепата за демокрацията у дома и по света, както и за върховенството на закона. 
 
√ ЕК предлага спешна намеса на пазара с цел намаляване на сметките за енергия 
Европейската комисия предлага спешна намеса на европейските енергийни пазари с цел справяне със скорошното 
драстично повишение на цените. ЕС е изправен пред последиците от сериозното разминаване между търсенето и 
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предлагането на енергия, дължащо се до голяма степен на продължаващото и до момента използване от страна на Русия 
на енергийните ѝ ресурси като оръжие. За да се облекчи повишеният натиск, който това оказва върху европейските 
домакинства и предприятия, Комисията предприема поредната стъпка за справяне с проблема. Тя предлага извънредни 
мерки за намаляване на търсенето на електроенергия, които ще спомогнат за намаляването на разходите за 
електроенергия за потребителите, както и мерки за преразпределяне на излишъка от приходи от енергийния сектор към 
крайните потребители. Това съобщиха вчера от пресофиса на ЕК. 
Това е следващата стъпка след вече договорените мерки за допълване на запасите от газ и намаляване на търсенето на 
газ като подготовка за предстоящата зима. Комисията също така продължава работата си по подобряване на ликвидността 
на участниците на пазара, намаляване на цената на газа и реформа в структурата на пазара на електроенергия в 
дългосрочен план. 
Първата стъпка за справяне с високите цени е намаляването на търсенето. По този начин може да се окаже въздействие 
върху цените на електроенергията и да се постигне общ уравновесяващ ефект върху пазара. 
Комисията предлага също така временна горна граница на приходите за производители на електроенергия, които работят 
на подпределни цени. Става въпрос за енергоносители с по-ниски разходи — например възобновяеми енергийни 
източници, ядрена енергия и лигнит. Приходите над тази граница ще се събират от държавите членки и ще се използват за 
подпомагане на потребителите на енергия да намалят сметките си.  
На трето място, Комисията предлага също така временна солидарна вноска върху извънредните печалби, генерирани от 
дейности в нефтения, газовия, въгледобивния и нефтопреработвателния сектор, които не попадат в обхвата на 
определената горна граница на приходите за производителите с подпределни цени. Тази временна по своя характер 
вноска ще запази инвестиционния стимул за екологичен преход. 
 
√ Повечето европейски фондови пазари се търгуваха на червено в сряда 
С най-голям дневен спад затвори британският индекс FTSE 100, а единствен с повишение приключи италианският FTSE 
MIB 
Негативното влияние на инфлацията в САЩ върху пазарите на акции в Западна Европа продължава втори ден в сряда. Като 
се прибави и продължаващото поскъпване на потребителските стоки и услуги във Великобритания, натискът върху 
фондовите пазари се задълбочава. Изключение прави само италианската фондова борса в Милано, която завърши на 
зелена територия. 
Потребителските цени (CPI индекс) в САЩ се повишиха с 8.3% на годишна база през август след повишение от 8.5% през 
юли. Въпреки че инфлацията се забави, анализаторите я прогнозираха на по-ниско ниво: анкетираните от Wall Street Journal 
очакваха 8%, а експертите, анкетирани от Trading Economics – 8.1%. 
Обявените от Министерството на труда данни премахнаха всички съмнения, че Федералният резерв на САЩ (Фед) ще 
повиши основния си лихвен процент със 75 базисни пункта на заседанието си следващата седмица. „Ръководителите на 
Фед ясно дадоха да се разбере, че няма да забавят темпото на повишаване на лихвените проценти, докато не видят 
солидни доказателства, че основният инфлационен натиск отслабва“, каза Иън Шепърдсън, главен икономист в Pantheon 
Macroeconomics пред CNBC. „Тези данни означават, че увеличението на лихвения процент с 50 базисни пункта наведнъж 
вероятно ще изчезне следващата седмица. 
Потребителските цени във Великобритания са скочили с 9.9% на годишна база през август, показват данни на 
Националната статистическа служба на страната (ONS). Така инфлацията леко се забави спрямо юли, когато беше 10.1%. 
Въпреки това показателят е на най-високото си ниво от повече от 40 години. Анализаторите, анкетирани от „Блумбърг“, 
очакваха средно потребителските цени на вътрешния пазар в Обединеното кралство да се покачат с 10% миналия месец. 
Банката на Англия (BoE) ще проведе редовно заседание следващия четвъртък. Експертите като цяло прогнозират, че BoE 
ще повиши лихвите със 75 б.п. На последното заседание регулаторът прогнозира, че инфлацията ще достигне пик от 13.3% 
до края на годината. Този път BoE ще трябва да коригира прогнозата, като вземе предвид мерките, предприети от новото 
правителство на Лиз Тръс за ограничаване на цените на енергията. 
До обед общият индекс на най-големите публични компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.33%, а от 
националните измерители на „сините чипове“ с понижение са три: френският CAC 40 (-0.11%), британският FTSE 100 (-0.9%) 
и германският DAX (-0.3%). В същото време италианският FTSE MIB се повиши с 0.4%, както и испанският IBEX 35. Следобед 
низходящият тренд се запази, като към него се присъедини и фондовият пазар в Мадрид. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори британският индекс FTSE 100, а единствен с повишение 
приключи италианският FTSE MIB. 
Секторният измерител на акциите на миннодобивната промишленост поведе по загуба, спадайки с 3.2%, докато акциите 
на петролните и газови компании се противопоставиха на общата низходяща тенденция, като завършиха с ръст от 0.8%. 
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Книжата на германската авиокомпания Deutsche Lufthansa AG поевтиняха с 3.65%, след като Германският 
стабилизационен фонд е продал изцяло акциите на авиопревозвача, за които е получил 760 милиона евро, съобщиха 
представители на фонда. 
Капитализацията на германския доставчик на складово оборудване Kion Group AG се срина с близо 29.65% и слезе на 
дъното на Stoxx 600. Германският производител на складово оборудване заяви, че очаква да отчете нетна загуба през 
третото тримесечие поради проблеми с веригата за доставки и високи цени на енергията. 
На загуба отново затвориха и акциите на Ocado, които спаднаха с 8.24% след новината, че компанията очаква спад на 
продажбите на хранителни стоки за първи път в историята си. Британският търговец на дребно заяви във вторник, че 
прогнозира „малък спад“ в продажбите за годината до ноември и „близо до равновесието“ на основната рентабилност. 
Акциите на Uniper се сринаха с 18.26% след съобщение, че германското правителство обмисля национализиране на 
гиганта за енергийни услуги и основен вносител на руски газ, докато енергийната криза в страната се задълбочава. 
Сред губещите са и акциите на италианската петролна и газова компания Eni, чийто акции поевтиняха с 0.36%, след като 
представи на борсата в Милано доклад за първото полугодие, от който става ясно, че ако през 2021 г. доставките на 
суровини от Руската федерация за рафинериите на компанията възлизат на 18% от общия обем, то от второто тримесечие 
на 2022 г., като се вземат предвид планираната забрана на ЕС за търговия с руски петрол, Eni е намалила закупуването на 
тези ресурси до 7%, като същевременно понесе по-високи разходи. 
Освен това ръководството на компанията е започнало процес на продажба на дела на Eni (8.33%) в рафинерията PCK 
Raffinerie GmbH в германския град Швед, се казва в документа. Заводът е свързан към тръбопроводна система, 
транспортираща петрол от Русия, което затруднява заместването на тази суровина, казаха от компанията. 
Въпреки че Air France обяви, че ще увеличи с 5 процента заплатите на всичките си 38 000 служители и ще им плати премия 
от 1000 евро в отговор на инфлацията, цената на акциите на авиокомпанията се понижи с 3.02%. В съобщението на 
компанията през фондовата борса в Париж се казва още, че повсеместното увеличение на заплатите е съгласувано със 
синдикатите и ще бъде въведено постепенно през следващите месеци, изпреварвайки редовните годишни задължителни 
преговори за 2023 г. 
Междувременно акциите на испанската Industria de Diseno Textil SA (Inditex), един от най-големите търговци на дребно 
на дрехи в света, се повишиха с 5.27% след публикуването на финансовите отчети за полугодието, и се изкачиха на върха 
на Stoxx 600. Компанията увеличи нетната печалба с 41%, а приходите - с 24%. 
Близо до върха бяха и книжата на италианската банка Finecobank, специализирана в онлайн банкирането, чийто акции 
поскъпнаха с 2.83%. 
 
√ Доларът поевтинява в сряда спрямо повечето валути след значителното поскъпване във вторник 
Индексът ICE Dollar, показващ динамиката на щатския долар спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се понижи с 0.22% 
Още на старта на европейската валутна търговия в сряда доларът поевтиня спрямо еврото, йената и британския паунд и 
повечето от основните валути след същественото поскъпване предишния ден, което се дължи на публикуваните данни за 
инфлацията в САЩ през август, която се забавя трети пореден месец, но остава над прогнозите на анализаторите. 
След като Министерството на труда на САЩ обяви във вторник, че инфлацията в страната през август на годишна база се е 
увеличила до 8.3% след повишение от 8.5% през юли, доларът рязко поскъпна спрямо еврото с 1.5%, спрямо йената - с 
1.2%, и спрямо паунда - с 1,6%. Въпреки че инфлацията се забави през август, анализаторите прогнозираха по-ниски нива: 
анкетираните от Wall Street Journal очакваха 8%, а експертите, анкетирани от Trading Economics – 8.1%. 
Данните премахнаха всички съмнения, че Федералният резерв на САЩ (Фед) ще повиши основния си лихвен процент със 
75 базисни пункта наведнъж по време на заседанието си следващата седмица. „Членовете на борда на Фед ясно дадоха 
да се разбере, че няма да забавят темпото на повишаване на лихвените проценти, докато не видят солидни доказателства, 
че основният инфлационен натиск отслабва“, каза пред CNBC Иън Шепърдсън, главен икономист в Pantheon 
Macroeconomics. Той уточнява, че тези данни означават увеличение на лихвения процент най-малко с 50 базисни пункта 
следващата седмица. 
Днешното отстъпление на долара се дължи на променената позиция на пазарните участници относно крайния ефект на 
инфлацията, че поскъпването на потребителските цени се забавя и това става трайна тенденция, въпреки все още високите 
стойности, но паричната политика на Фед дава своите резултати. Според анализатори, новите залози за увеличаване на 
лихвите от Фед са за 100 б.п., което ще прати лихвите на исторически нива. Икономистите на японската банка Nomura 
казаха, че сега вярват, че увеличението на лихвите със 100 б.п. е най-вероятният резултат за Фед. 
Освен това, за спасяване на националните си валути централните банки ще започнат активна интервенция на валутните 
пазари, каквато заявка вече даде Банката на Япония (BoJ). В японските медии, цитирани от „Роайтерс“ се появи съобщение, 
че BoJ е извършила проверка на лихвените проценти, което е подготовка за валутна интервенция, след като правителството 
поднови предупрежденията си за рязкото падане на йената. Японският министър на финансите Шуничи Сузуки каза в 
сряда, че правителството обмисля да се намеси, за да се бори с резките спадове на валутата, която беше ударена от скока 
на зелените пари след данните за инфлацията в САЩ вчера. 
Индексът ICE Dollar, показващ динамиката на щатския долар спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се понижи с 0.22%, а по-широкият WSJ Dollar Index 
спадна с 0.26%. 
Йената поскъпна с цели 0.7% до 143.53 йени за долар след новината за интервенцията, компенсирайки част от загубите си 
през нощта и отдалечавайки се от дъното от 144.99 йени, достигнато преди седмица, най-слабото за японската валута от 
август 1998 г. 
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Еврото се повиши с 0.15% до 0.99929 щатски долара, докато паундът нарасна с 0.29% до 1.15357 долара след спад от 1.61% 
през нощта, в началото на азиатската търговия. 
В същото време опасенията относно икономическите перспективи за Обединеното кралство и политическата несигурност 
продължават на тежат върху паунда. Новите данни, публикувани тази седмица, показаха, че темпът на инфлация 
неочаквано се е забавил поради по-ниските разходи за гориво, но в същото време БВП се е възстановил по-малко от 
очакваното през юли, докато нивото на безработица е достигнала най-ниското си ниво от 1974 г., а в същото време 
заетостта се е забавила. Повечето инвеститори очакват банката на Англия (BoE) да повиши лихвите със 75 базисни пункта 
по-късно този месец, което би било най-голямото повишение на лихвите от 1989 г., според „Ройтерс“. 
Чувствителният към риск австралийски долар се повиши незначително с 0.04% до 0.67355 щатски долара, след рязък спад 
от 2.26% в края на предишната сесия. В същото време другият съименник в Азия – новозеландският долар се повиши по-
значително, с 0.20% до 0.60008 щатски долара. 
Другите две стокови валути – канадският долар и норвежката крона, които са силно зависими от котировките на 
петрола,  поскъпнаха съответно с 0.07% до 1.31583 канадски долара за един американски, а норвежката крона нарасна с 
0.30% до 10.07030 крони за един щатски долар. Петролът поевтиня на Лондонската борса: американският лек суров петрол 
(WTI) с доставка 20 септември се понижи с 0.63% до 86.76 долара за барел, а европейският Brent с доставка до 30 септември 
спадна с 0.71% до 92.51 долара за барел. 
След като поскъпна в азиатската търговия с 0.86% до 20 350 долара, водещата криптовалута биткойнът обърна тренда и 
спадна до 20 231 долара, като се върна на губеща позиция. След като излязоха данните за инфлацията в САЩ във вторник, 
биткойнът рязко спадна с близо 10 процента, отбелязвайки най-значителното си понижение от 18 юни насам. 
Докато набиращият популярност етериум се понижи повече – с 0.79% спрямо края на търговията във вторник до 1 594.88 
долара. 
*Валутните курсове са актуални към 11:00 часа българско време, а котировките на петрола към 10:30 часа, източници 
„Ройтерс“ и Trading Economics. 
 
Мениджър 
 
√ България отново е отличник по индустриално производство 
България отново е на първо място по ръст на промишленото производство през юли на годишна база сред останалите 
страни членки на ЕС. По данни на Европейската статистическа служба българската индустрия се е увеличила с 17,6 на сто 
спрямо юли 2021 г. Това е 17-ия пореден месец, в който записваме успех по този показател. 
След България се нареждат Дания (+12,0%) и Полша (+10,3%). 
Постижението на страната ни идва на фона на свитото промишлено производство в еврозоната и ЕС през юли – съответно 
с 2,3% и с 1,6% спрямо година по-рано, сочат сезонно коригираните данни на Европейската статистическа служба. В 
сравнение с предходния месец спадът е съответно с 2,4% и 0,8 на сто. Тогава индустриалното производство отбеляза лек 
ръст – съответно с 1,1% - в еврозоната, и с 1,0%  - ЕС, припомнят от Евростат. 
 

 
 
Най-драстичен е спадът при капиталовите стоки – на месечна база те отчитат намаление с 4,2 на сто в еврозоната. След тях 
са потребителските стоки – спад с 1,6%, и междинните стоки – с 0,8 на сто. Ръст бележи производството на енергия – с 0,4%, 
и на недълготрайни потребителски стоки - с 1,2 на сто. 
В ЕС производството на инвестиционни стоки е намаляло с 3,2%, на дълготрайни потребителски стоки - с 1,6%, а на 
междинни стоки – с 0,8%, докато производството на енергия нараства с 0,7%, а на недълготрайни потребителски стоки - с 
1,0 на сто. 
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Най-големи месечни намаления сред държавите членки, за които има данни, са регистрирани в Ирландия (-18,9%), Естония 
(-7,4%) и Австрия (-3,2%). Най-голямо увеличение се наблюдава при Литва (+6,5%), Швеция (+5,8%) и Малта (+4,2%). 
На годишна база – през юли 2022 спрямо юли 2021, производството на капиталови стоки е намаляло с 5,4%, на междинни 
стоки - с 1,8%, и на недълготрайни потребителски стоки - с 1,1%. Расте производството на енергия с 1,1% и на дълготрайни 
потребителски стоки с 1,4 на сто. 
В ЕС производството на капиталови стоки е намаляло с 3,5%, а на междинни стоки - с 1,4%, докато производството на 
дълготрайни потребителските стоки се увеличило с 0,9%, на недълготрайните потребителски стоки - с 2,1%, и на енергията 
– с 3,1 на сто. 
Сред държавите членки, за които има налични данни, най-големи годишни намаления са регистрирани в Ирландия (-
23,7%), Естония и Словакия (и двете -6,4%) и Белгия (-5,1%). 
 

 
 
√ Рей Далио очкава срив на акциите с 20%, ако Фед вдигне лихвите до 4,5% 
Основателят на най-големия хедж фонд в света Bridgewater Associates Рей Далио даде мрачна прогноза за акциите и 
икономиката, след като по-високата от очакваната инфлация в САЩ разтърси финансовите пазари по света тази седмица, 
пише Блумбърг. 
„Изглежда, че лихвените проценти ще трябва да се повишат много (към горния край на диапазона от 4,5% до 6%)“, пише 
милиардерът в статия, публикувана в LinkedIn. „Това ще намали растежа на кредитите в частния сектор и съответно 
разходите там, което пък ще доведе до свиване на икономиката“, добави той. 
Според него увеличение на лихвите до около 4,5% би довело до почти 20% спад в цените на акциите. 
По всичко изглежда, че оценките на пазарите вече включват изцяло увеличение на лихвите със 75 базисни пункта на 
срещата на Федералния резерв през следващата седмица, като трейдърите дават малка вероятност и на повишение с цял 
процентен пункт. Трейдърите очакват лихвата на ФЕД да достигне връх от около 4,4% през следващата година, като в 
момента тя е в диапазона  от 2,25% и 2,5%. 
Далио отбеляза, че инвеститорите все още може да не приемат достатъчно сериозно дългосрочната инфлация. Макар че 
пазарът на облигации предполага, че трейдърите очакват среден годишен темп на инфлация от 2,6% през следващото 
десетилетие, неговото предположение е, че увеличението ще бъде около 4,5% до 5%. Ако бъде комбиниран с 
икономически сътресения, скокът може ад бъде дори „значително по-висок“, добави той. 
Инвеститорите, спекулирайки, че Фед ще насочи икономиката към рецесия през следващата година в опитите си да охлади 
инфлацията, вече смятат, че централната банка ще разхлаби паричната си политика в по-късните етапи на 2023 г. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на потенциална стачка на железничарите в САЩ 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, след като пазарът опита да намери баланс между слабото 
търсене  и проблемите с предлагането, които може да бъдат засилени от предстояща стачка на железничарите в САЩ – 
най-големият потребител на суров петрол в света, пише Ройтерс. 
 Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,09 долара, или 0,10%, до 94,19 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,21 долара, или 0,24%, до 86,69 долара за барел. 
„Цената на петрола взима предвид потенциала за световна рецесия, но дори и при стабилен глобален растеж, търсенето 
на петрол ще остане доста силно в сравнение с продължаващите проблеми при предлагането“, коментира Клифърд Бенет, 
главен икономист в ACY Securities. 
„Пазарът напоследък се фокусира върху търсенето, но вероятно е оценил твърде голям спад в действителното търсене, 
като забравя, че предлагането все още може да бъде донякъде проблематично“, добави той. 
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Нарастващата вероятност за спиране на работата на железниците в САЩ поради продължаващ трудов спор също носи 
подкрепа на пазара. Три съюза преговарят за нов договор, който може да засегне железопътните доставки, които са 
ключови за транспорта на суров петрол и петролни продукти. 
Международната агенция по енергетика (МАЕ) заяви в сряда, че очаква широко преминаване от газ към петрол за 
отопление, като посочи, че консумацията на петрол за отопление ще достигне средно 700 хил. барела на ден от октомври 
2022 г. до март 2023 г. - двойно повече от нивото през същия период на предходната година. Това, заедно с общите 
очаквания за слаб растеж на предлагането, също помогна за стимулиране на пазара. 
Но данните, публикувани от Администрацията за енергийна информация, показаха, че запасите от суров петрол и дестилат 
в САЩ са се увеличили повече от очакваното през последната седмица, което предполага по-слабо търсене на гориво и 
поставя капак върху цените на петрола. 
Междувременно очакванията за по-нататъшно повишаване на лихвените проценти в САЩ ще продължат да хвърлят сянка 
върху пазара и да ограничават възстановяването на цените на петрола, казаха анализатори от Haitong Futures. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- На първия учебен ден –  предизвикателствата и приоритетите през новата учебна година. Гост: служебният 
министър на образованието проф. Сашо Пенов; 

- Къде са пробойните в системата – за разследването и полицейският чадър над Семерджиев. Гост: бившият 
министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев; 

- Сметките в кризата – как се справя бизнесът. Гост: Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал; 
бТВ, „Тази сутрин“ 

- Първият учебен ден –  на живо, включително и от наводнените села; 
- Доклада на ДАНСТ: как Русия ни оказва натиск - българската система за класифицирана информация е 

подложена на натиск, медиите и институциите;  
- Рекордна инфланция; 

НТВ, „Здравей, България“ 
- Първият звънец. Как ще започне учебната година? Очаквайте включвания от цялата страна;  
- Повече от 60 деца от пловдивско училище – със съмнение за хранително отравяне. 12 от тях бяха приети в 

болница. Каква е причината и какво е състоянието им; 
- След зрителския сигнал: От НСО признаха, че колата, изпреварвала в Кресненското дефиле, е тяхна. Какво ще 

последва. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Анализ на институциите показа нови данни: Разпореждат на чиновниците да карат бавно при командировка; 
в. 24 часа  - Храна, горива, ресторанти и транспорт изстреляха ръста на цените до рекордните 17,7%; 
в. Телеграф  - Чакаме до Нова година за кола на ток; 
в. Труд - Убийствен удар по джоба, инфлацията вече е 17,7%; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - Нов проект "Антимафия" - президент, върховни съдии и депутати посочват хората, които да борят корупцията; 
в. Телеграф - До три седмици: Възстановяват улици и мостове в наводнените села; 
в. Телеграф - Парното бави верните сметки; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Сергей Петров - Араджони, политолог: Ако се включи при Карабах, Русия ще си разпокъса фронта. Ако не - 
губи имидж пред своите; 
в. Телеграф  - Дългогодишният преподавател Илина Керина: Нужно е чувство за хумор, иначе не ставаш за учител; 
в. Труд - Доц. Златогор Минчев от БАН, експерт по киберсиогурност, пред "Труд": Машинното гласуване доведе до 
нестабилни парламенти;  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Нито кралица, нито нищо!; 
в. Труд - "Невалидната диплома" на Иван Гешев разкри истинските пороци на правосъдието у нас. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 15 септември 
София 

- От 09.30 часа министър-председателят Гълъб Донев ще открие новата учебна година в столичното 60 ОУ "Св. Св. 
Кирил и Методий“, чийто възпитаник е бил. 

- От 9.30 часа вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие новата учебна година в 191 Основно училище "Отец 
Паисий“ в село Железница, район Панчарево. 

- От 10.00 часа президентът Румен Радев ще участва в тържественото откриване на учебната 2022/2023 година в 
43-о ОУ "Христо Смирненски“ в София. 
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- От 11.00 до 12.00 часа, в деня на официалното откриване на изложбата на Съюза на румънските художници, в 
зала "Райко Алексиев“ ще се състои среща дискусия с куратора на изложбата и участници в нея. 

- От 12.30 часа в Столична община, зала 1, кметът Йорданка Фандъкова и изпълнителният директор на "Фонд за 
чист въздух“ (Clean Air Fund), Джейн Бърстън ще подпишат меморандум за разбирателство в сферата на 
справянето със замърсяването на въздуха. 

- От 14.00 часа ще се проведе редовният брифинг на Централната избирателна комисия във връзка с 
предстоящите избори за народни представители, насрочени за 2 октомври 2022 г Брифингът ще се състои в 
сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І“ № 1, вход откъм Ларгото. 

- От 16.00 часа на сцената в атриума на Bulgaria Mall ще се проведе дискусията на тема "Поведението на пътя“. 
- От 19.00 часа в Зала 1 на НДК ще бъде открит ХII-ти Гала концерт на Фестивала за поп и рок музика "София" 2022, 

което се провежда по случай празника на София и в подкрепа на Информационната кампания в подкрепа на 
жени с репродуктивни проблеми "Да сверим биологичния си часовник навреме“. 

*** 
Благоевград. 

- От 09.00 часа кметът на Благоевград Илко Стоянов ще присъства на откриването на учебната година (15 
септември) в следните училища II ОУ "Димитър Благоев“.  

*** 
Бургас. 

- От 09.00 часа кметът на Бургас Димитър Николов ще присъства на официалното откриване на новата учебна 
година в ОУ "Христо Ботев“ в кв. "Сарафово“. Той ще бъде придружен от зам.-кмета по образование, 
здравеопазване, социални дейности и младежки политики Йорданка Ананиева. Председателят на Общински 
съвет Бургас проф. Севдалина Турманова ще бъде в ОУ "Елин Пелин“ от 09.00 ч. и в СУ "Константин Преславски“ 
от 10.00 ч., а председателят на Постоянната комисия по наука, иновации и оперативни програми проф. Сотир 
Сотиров – в ПГКПИ от 09.00 ч. 

***  
Варна. 

- От 9.00 часа министърът на туризма д-р Илин Димитров ще открие учебната година в Професионалната гимназия 
по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров“- Варна. От 10.00 часа министър Илин Димитров ще присъства на 
тържествена церемония за официалното откриване на новата академична 2022/23 година в Икономически 
университет – Варна. 

- От 16.00 часа в хотел “Палас" в к.к. “Слънчев ден" министър Димитров ще проведе работна среща с местната 
администрация, концесионери и наематели на плажове. Те ще обсъдят резултатите от изминалия активен летен 
сезон, както и пътищата за подобряване на имиджа на дестинацията чрез повишаване качеството на 
туристическата услуга и увеличаване броя на плажовете с гарантирана чистота и безупречни условия за туризъм. 

***  
Видин. 

- От 09.30 часа Борислава Борисова, заместник-кмет на Община Видин по хуманитарни дейности и социална 
политика ще бъде гост на тържеството за откриване на новата учебна година в СУ "П. Р. Славейков", а в 10.00 ч. 
тя ще поздрави учителите и учениците с първия учебен ден в ГПЧЕ "Йордан Радичков". 

***  
Добрич. 

- От 15.00 часа на пл. Стария орех, пред Младежки център – Добрич ще стартира младежка инициатива 
"Здравословна Fresh Up – зона". 

- От 19.00 часа в Младежки център – Добрич, Концертна зала, ще се играе спектакълът "Сама жена“ от Дарио Фо и 
Франка Раме на Сатиричен театър "Алеко Константинов“.  

***  
Ловеч. 

- От 12.15 часа в Община Ловеч ще се проведе брифинг на кмета Корнелия Маринова и посланика на Кралство 
Испания в България Н. Пр. Алехандро Поланко. 

***  
Пловдив. 

- От 18.30 часа в изложбена зала "2019" /ул. "Гладстон“, за поредна година 15 художника с индивидуален стил ще 
представят пред пловдивската публика свои творби и послания. Този избор на куратора Христо Жеков носи 
винаги интересна и разнообразна изненада и очарование. 

*** 
Сливен. 

- От 09.00 часа кметът Стефан Радев ще открие новата учебна година в СУ "Константин Константинов" От 10.00 
часа кметът Стефан Радев ще посети Детска градина "Вержин и Хаик Папазян", където ще се проведе 
тържествено откриване на новата учебна година за малчуганите. 

***  
Стара Загора. 

- От 10.30 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на ПП "Русофили за възраждане на 
Отечеството". Темата е: приоритетите на партията в предстоящите избори за 48-мото НС на Република България; 
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- От 18.00 часа, в художествена зала "Байер“ в Стара Загора ще бъде открита съвместната изложба на Анна Васева 
и Румен Дешев "Относителна реалност“. Експозицията ще бъде на разположение до края на месеца. 

- От 18.00 часа в РБ "Захарий Княжески“ ще се проведе Оперен концерт "Нови надежди“. 
- От 19.00 часа в Оперен театър ще бъде представена операта "Турандот“ от Джакомо Пучини. 

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

