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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНР/Радио Видин 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Икономизиране на политиката, а не политизиране на икономиката 
След изборите на 2 октомври би било добре да се формира управление, което да преведе страната през задаващите се 
кризи. Необходим е и работещ парламент, който да придвижи напред редица реформи, за които има обществено 
съгласие. Това каза за Радио Видин Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. В 
"Посоките на делника" потърсихме мнението на бизнеса какви са очакванията от новата законодателна и 
изпълнителнителна власт. 
"Ние от много време предупреждаваме, че в страната трябва да постигнем конкурентни цени на електроенергията, за да 
може българската индустрия не само да запази, а и да разшири своето присъствие в Европа и света, защото има такива 
възможности в хода на преразпределение и скъсяване на веригите на доставки. Ние имаме всички други конкурентни 
предимства и едни цени на енергоресурсите, които са като на останалите наши конкуренти в ЕС, биха спомогнали през 
задаващата се криза българската икономика да мине с по-малки загуби, с по-малки спадове или даже без спадове. Ние 
имаме сравнителни предимства от гледна точка на себестойност на микса на цената на електроенергията и е необходимо 
запазане и подобряване на тази схема за нормализиране на цените, ние не ги наричаме помощи, тези компенсации, които 
се правят са всъщност нормализиране на цените на електроенергията. Те са изкривени в резултат на дефектиралия пазар 
на цени на едро на електроенергия в резултат на сбъркания модел на пазара. Това вече се вижда от все повече страни, 
включително и от Европейската комисия. Ако говорим по-общо, ние бихме желали икономизиране на политиката, а не 
обратното- политизиране на икономиката. България, в общностите, в които участва- ЕС, НАТО, да представи и защитава 
националния интерес, да го отстоява, а не просто да изпълнява взети от други решения, които невинаги са в съзвучие с 
националния интерес. Очакваме да се препотвърди като национален приоритет членството ни в ОИСР (Организация за 
икономическо сътрудничество и развитие), в Шенген, членството ни в Еврозоната и да бъде подготвен разумен бюджет за 
2023 година, който да е в съответствие с тези национални приоритети." 
Популизмът във воденето на националната политика е вреден, категоричен е Велев. 
"Популизмът води до нереалистични обещания по време на кампанията. Популизмът счупи редица системи. Една от тях 
е пенсионната- неразличаването на социалното осигуряване и социалното подпомагане. Други счупени сектори са 
превозите, инфраструктурното строителство... Всичко това трябва да се лекува, да се санира. Върховенството на правото и 
сигурността на собствеността, за жалост, също не напреднахме в тези теми, по които имаше консенсус." 
Бизнесът очаква адекватни решения от политиците, които да са национално отговорни и да помогнат на работодателите 
да съхранят своите производства и работни места, коментира още председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
"Важно за нас е да стане ясно, че икономическото развитие е източник на по-висок стандарт, а за него е необходима 
добра бизнес среда, насърчаване на инвестициите и осигуряване и развитие на човешките ресурси- и като образование, 
но и като трудова миграция. Ние всяка година губим на пазара на труда по демографски причини от порядъка на 50 000 
души. Ако искаме да се развиваме и да расте българската икономика и възможностите на бюджета, трябва да прибегнем 
до облекчаване на режима на трудова имиграция и привеждането му към добрите образци в ЕС, за да има пари за сектори 
като култура, образование..." 
Васил Велев заяви, че не е оптимист за нормализирането на ситуацията в сраната след изборите. 
"От заявеното в хода на предизборната кампания не може да черпим безгрижно оптимизъм, да очакваме да се случат 
нещата от само себе си. Надяваме се все пак политиците да бъдат на висотата на отговорностите, които времето изисква 
от тях, и да се формира управление, което да се ползва с по-широка подкрепа, за да може да преведе страната през тези 
наслагващи се кризи. В условия на остро противопоставяне и конфронтация няма да издържи едно управление, крепящо 
се на минимално мнозинство." 
Повече - в прикачения звуков файл. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев: Политиците счупиха пенсионната система. Данъчният модел не бива да се пипа 
За да минем по-леко през тази задаваща се рецесия, трябва да осигурим конкурентни цени на енергоресурсите за 
българската индустрия, заявява Велев 
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Настояваме сега да се разработи и да се предложи на парламента законодателна промяна, в която да се позволи като 
източник за компенсиране да се ползват не само свръхпечалбите в държавната енергетика, но и в частната енергетика и 
това е в съзвучие с мерките на Европейската комисия за облагане на тези свръхпечалби. Това заяви пред Епицентър.бг 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Ето акценти от интервюто: 
При тази ситуация данъчният модел не бива да се пипа. Нови данъчни облекчения ще доведат до още по-голям дефицит, 
още по-големи заеми и гръцки сценарий. 
Ако наистина ОИСР и Еврозоната са ни приоритет, да се съобразим с изискванията за тях, планирайки бюджета за 
следващата година. 
Не очаквам в краткосрочна перспектива цената на газа да се нормализира до нивото преди кризата с доставките на газ.  
Ето и самото интервю: 

- Господин Велев, вече стана ясно, че бизнесът иска компенсациите за тока за бизнеса да бъдат продължени? 
Според Вас в в какви размери да бъдат те? 

Вие виждате, че не се задава промяна на ситуацията на пазара с електроенергия. При нас със закон е уредено тази 
компенсация да продължи до 31 декември като се възстановява надвзетата сума над 250 лева за мегават. Настояваме сега 
да се разработи и да се предложи на парламента законодателна промяна, в която да се позволи като източник за 
компенсиране да се ползват не само свръхпечалбите в държавната енергетика, но и в частната енергетика и това е в 
съзвучие с мерките на Европейската комисия за облагане на тези свръхпечалби. Цената, на която се снабдяват в момента 
българските потребители е следната – за регулирания пазар е 82 лева за мегаватчас, а за свободния пазар – така и в 
икономиката, така и в социалната сфера – образование, здравеопазване, култура, цената е предел от 250 лева за 
мегаватчас. 
Тоест възстановява се, компенсира се надвзетото над 250 лева. Смятаме, че не трябва да се променя тази схема. Чуха се 
различни гласове, че трябвало да се диференцира помощта, забележете! Това не е помощ! Това е нормализиране на 
цената, която е изкривена в резултата на изкривения, счупен, дефектирал пазар на едро с електроенергията в Европейския 
съюз. 

- Тоест Вие сте против диференциацията на тези компенсации? 
Ако има диференциация, тя трябва да е от 250 лева надолу, а не нагоре. За електроинтензивната индустрия трябва да има 
по-нисък таван. За всички останали този таван, който го има в момента. Пак повтарям не е помощ, не а компенсация, а е 
нормализиране на цената, която е изкривена в резултат на изкривения, счупен пазар на търговия на едро с електроенергия. 
Моделът на пазара на електроенергия в Европейския съюз е сбъркан. Всички признават това. В САЩ няма такива 
изкривявания на пазара на електроенергия. Тоест една диференциаци, ако се въведе, трябва да е в посока малък брой 
компании, за да се свали тавана от 250 лева, за да станат конкурентоспособни електроинтензивните предприятия. 
Да се гледа кой е на загуба и кой е на печалба и да се компенсира само тези, които са на загуба, за да станат всички на 
загуба, е пълен нонсенс. Тук не става дума за помощи, а за нормализиране на цената. 

- Освен тока, и доставките на газ се оказаха сериозен проблем. Какви грешки се допуснаха и кой носи вината за 
това? 

Цената е на газа можеше да е по-ниска, ако не бяха преустановени доставките по дългосрочния договор с „Газпром 
Експорт“. Поради простата причина, че 30 процента от цената по този договор е много ниска, обвързани с петролни 
деривати, а не спот пазара. В момента, както стана ясно, се работи по всички възможни алтернативи без да се изключва 
възстановяване на доставките от „Газпром експорт“. Тъй като това не зависи само от нас, не са разчита изключително на 
тези доставки, а се разработват всички възможни алтернативи като се търси най-добра цена. 
Това е начинът, а не да се поискат оферти от определени компании, избрани не е ясно как, а да се проведе добре 
организиран търг, на който да се явят всички, които имат желание и възможност да го направят. А не да се селектират 
потенциалните доставчици и по този начин да се лишим от най-добри оферти. Посоката е правилна и за късмет и пазарът 
върви надолу. Но не очаквам в краткосрочна перспектива цената на газа да се нормализира до нивото отпреди кризата с 
доставките на газ. 

- Все повече се говори за рецесия, как ще се справи българската икономика с това? 
Рецесията се вижда на месечна база. Европейската икономика отбелязва спад. Българската икономика отбелязва също 
макар и по-малък спад. Имаме ръст на икономиката на годишна база, но след няколко месеци вероятно ще имаме спад и 
на годишна база. Българската икономика е отворена като над две трети от експорта на страната е за страните членки на 
ЕС. За да минем по-леко през тази задаваща се рецесия, трябва да осигурим конкурентни цени на енергоресурсите за 
българската индустрия. Цената на енергоресурсите, подкрепа за инвестициите и човешките ресурси са от голямо значение. 

- Тъй като тече бюджетна процедура, предвид наближаващата рецесия, какви важни текстове според Вас 
трябва да бъдат приети от бъдещото Народно събрание освен това за компенсациите за енергията за 
бизнеса? 

Нека да е ясно, че компенсациите за енергия не се взимат от данъците и държавния бюджет. Системата се самофинансира. 
Те се вземат от свръхпечалбите на компаниите, които произвеждат и търгуват с електроенергия. Ние сме нетен голям 
износител на електроенергия. Около 25 процента от производството на ток се изнася на добри цени. От тази ситуация 
България печели много, ние сме в изгодна ситуация. Тези средства са достатъчни, за да се реализира програмата за 
компенсиране на свръхвисоките цени без да се взимат пари от бюджета. Но е важно в бюджета да се гарантира, че този 
механизъм ще продължи чрез фонда „Сигурност“ на електроенергийната система. По отношение на бюджета е важно да 
вървим към една нормализация с оглед и целите и националните приоритети, които сме си поставили – членство в ОИСР, 
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Шенген и Еврозоната. Тази инфлация, която имаме и тези дефицити, които се очертават в резултат на неразумно харчене, 
популистко харчене... 

- Кой е виновен за това популистко харчене, кого имате предвид? 
Очевидно политиците, борейки се за народната любов. Всъщност те счупиха пенсионната система. Хора с минимален 
принос и хора със среден принос към пенсионната система получават еднакви пенсии. Не се прави разлика между 
социално осигуряване и социално подпомагане. 
Пенсията трябва да е такава, какъвто е осигурителния принос. Ако един човек получава мизерна пенсия, с която не може 
да води достойно съществуване, тогава има социално подпомагане. Тези неща не се разбират или не се иска да се 
разберат, защото е по-трудно да се обяснят на хората отколкото щедро да се взимат заеми и да се харчи на калпак. Това 
харчене на калпак при социалното подпомагане е за сметка на заеми и води до този резултат. Тоест нашите политици са 
много щедри с чужди пари. 

- А предложения за данъчни облекчения? 
При тази ситуация данъчният модел не бива да се пипа. Нови данъчни облекчения ще доведат до още по-голям дефицит, 
още по-големи заеми и гръцки сценарий. Ще попаднем в дългова спирала. Има два начина да се намали огромния дефицит 
– да се намалят разходите или да се увеличат приходите. Ние апелираме към разумно харчене и към целево подпомагане 
само на нуждащите се, а не раздаване на пари на калпак. Ако наистина ОИСР и Еврозоната са ни приоритет, да се 
съобразим с изискванията за тях, планирайки бюджета за следващата година. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Радев: От днес се премахва неефективната практика да се договарят танкери без търг 
"От днес се премахва неефективната практика да се договарят танкери без търг, без да се знае кой и как определя 
доставчика и цената", заяви президентът Румен Радев. 
По думите му днес "Булгаргаз" е обявил за първи път открит търг за доставка на втечнен газ и то 3 вида. 
"Така се прави и така трябва да се прави за в бъдеще - открито, прозрачно и равнопоставено към всички възможни 
доставчици. Само така може да се постигне диверсификация, състезателност и най-добри условия за страната ни, 
да се търсят решения не месец за месец, както досега", допълни Румен Радев. 
Според президента е необходимо да се търси стратегическо партньорство с дългосрочен хоризонт, което ще повлияе 
несъмнено на цените на втечнения газ за тази година. 
"Поздравявам правителството за сключения вчера договор с "Газтрейд" за гарантиране на един милиард кубически 
метра втечнен газ от терминала в Александруполис. Продължават усилията за решаване на най-тежкия проблем - 
осигуряване на слотове на терминалите до края на тази година, тъй като много по-добрите шансове за гарантиране 
и резервиране на тези слотове през пролетта бяха пропилени", добави Румен Радев. 
Той изрази надежда интерконекторът в Гърция да бъде приключен в срок. 
"Дали е гарантирана зимата зависи от това дали ще бъдат намерени слотове за втечнен газ", заяви Румен Радев. Той 
коментира и темата за предстоящите предсрочни избори на 2 октомври и подчерта, че е важно да се постигне избирателна 
активност, която да даде легитимност на новия парламент. 
"Да се излъчи стабилно и устойчиво правителство. И служебният кабинет, и Централната избирателна комисия 
правят всичко възможно да се повиши доверието в изборния процес - с детайлна и прозрачна методика за 
сертифициране и тестване, с откритост към всички партии и организации, с пълноценна информационна кампания, 
с безкомпромисна борба с купения вот. За избирателната активност е критично важно поведението на партиите в 
тази кампания, трябва да насърчава гражданското участие, а не да отблъсква хората", каза още Радев. 
Президентът бе на посещение в Севлиево, където участва в церемонията по разширяване на производствената база на 
завода за модерно оборудване за високо напрежение. С церемонията се отбелязват и 60 години от създаването на 
производствения завод. 
 
√ Весела Лечева: Всички договори от предишното управление на спортното министерство ще бъдат дадени на 
прокуратурата 
Всички договори от последните дни на предишното управление на спортното министерство, свързани с финансови 
разходи, ще бъдат дадени на прокуратурата. Това заяви в студиото на "Денят започва" служебният министър Весела 
Лечева. Тя даде за пример договор за скъпия софтуер на Националната спортна база и договора за 1 млн. лева на Спортния 
тотализатор. 
"Това, което през последните дни и седмици се опитват да наложат, че Нацоналната спортна база едва ли не работи 
на тефтер и че няма дигитализиране на всички процеси, това е меко казано е лъжа. Това беше един изключително 
скъпо струващ софтуерен продукт. Абсолютно ненужен за размерите, капацитета и потенциала на дружествата. 
Аз тука мога да кажа, че самият факт, че собственикът на фирмата поиска да бъде разтрогнат този договор показва 
за начина, по който е бил проведена цялата процедура, за стойността на продукта", заяви Весела Лечева - служебен 
министър на спорта. 
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Лечева уточни, че по отношение на разходите в последните дни преди да предадат властта, предишното управление в 
Спортния тотализатор и всички договори, разписани в Националната спортна база, всичко това ще бъде предоставено на 
прокуратурата. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Министерството на финансите емитира държавни ценни книжа за 200 млн. лв. 
Министерството на финансите преотвори емисия държавни ценни книжа, деноминирана в лева, с падеж 27.07.2026 
година. 
На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена 
годишна доходност в размер на 3,01%. 
Общият размер на подадените поръчки достигна 301,05 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,51. 
Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 147 базисни точки. 
Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 61,2%, следвани от гаранционните фондове – 16,0%, 
пенсионни фондове – 10,0%, застрахователни дружества – 6,0%, инвестиционни посредници – 1,8% и други – 5,0%. 
 
√ Блинкен: Армения и Азербайджан са готови за мир 
Преди началото на форума на ООН в Ню Йорк американският държавен секретар Антъни Блинкен събра на среща колегите 
си от Армения и Азербайджан Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов. Това е първият пряк контакт между двете страни след 
новата въоръжена ескалация на границата, при която загинаха над 200 души. Дипломацията е най-добрият начин за 
разрешаване на конфликта и двете страни са готови да се помирят, каза Блинкен. Американският първи дипломат 
отбеляза, че е насърчен от спирането на боевете през последните дни и демонстрира готовност за посредничество. 
"Премиерът Пашинян и президентът Алиев ми казаха, че са готови за мир. Силни и трайни дипломатически усилия са 
най-добрият път за всички. Няма военно решение на различията между Армения и Азербайджан, но според мен има 
път към траен мир чрез дипломация. Съединените щати са готови да сторят каквото могат, за да подкрепят тези 
усилия", каза Антъни Блинкен. 
 
√ Ердоган: Путин иска да сложи край на войната в Украйна възможно най-скоро 
Руският президент Владимир Путин има желание да сложи край на войната, която започна в Украйна, колкото се може по-
бързо. С такова впечатление е останал турският лидер Реджеп Тайип Ердоган след обстойни разговори с руския си колега 
по време на среща на върха в Узбекистан миналата седмица. 
В интервю за американската обществена телевизия PBS турският президент коментира, че начинът, по който нещата вървят 
сега, е доста проблематичен за Русия. Ердоган обяви, че в скоро време двете страни ще разменят 200 военнопленници. 
Той определи постигнатото споразумение като значителна крачка напред, без да разкрива повече подробности. 
През последния месец украинската контраофанзива отвоюва съществени територии, които бяха под руски контрол. На 
въпрос дали Русия трябва да запази част от завладяната територия в Украйна, за да се прекрати конфликтът, Ердоган 
отговаря отрицателно. Според него завладените територии трябва да бъдат върнати на Украйна. Запитан за Крим, който 
Русия анексира през 2014 г., Ердоган посочва, че Анкара многократно е настоявала пред Путин полуостровът да бъде 
върнат на законните му собственици, но в разговорите досега не е бил постигнат напредък. 
От началото на конфликта преди седем месеца Ердоган иска да бъде посредник за разрешаването му. Членката на НАТО 
Турция се опитва да бъде неутрална, като доставя дронове на Киев, но се противопоставя на западните санкции спрямо 
Москва. Анкара изигра съществена роля за четиристранното споразумение, благодарение на което беше възобновен 
износът на зърно от три украински черноморски пристанища. То беше подписано на 22 юли в Истанбул от Турция, ООН, 
Русия и Украйна. 
 
√ Владимир Путин обяви частична военна мобилизация 
Руският президент Владимир Путин обяви частична мобилизация в Русия. 
В телевизионно обръщение руският президент заяви, че указът вече е подписан. Мобилизационните мероприятия 
започват от днес. 
"Ще използваме всички средства, за да защитим Русия - това не е блъф.", заяви още Путин. 
Мобилизацията се отнася за гражданите от запаса, тези, които са отслужили военна служба. 
Владимир Путин направи телевизионно обръщение към нацията по повод организираните референдуми за 
присъединяване към Русия на Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон. Проруските власти в източната и южната част на 
Украйна обявиха референдуми за присъединяване към Русия между 23 и 27 септември. 
Путин заяви, че е разпоредил доброволците в Донбас да получат законен статус, а целта е освобождаването на областта. 
По думите на Путин, Западът не желае мир между Украйна и Русия. 
Очаквайте подробности. 
 
БНР 
 
√ Правителството ще приеме линия на бедност от 504 лева за 2023 година 
Служебното правителство ще освободи бутилирана питейна вода от държавния резерв по искане на областния управител 
на Пловдив за жителите на общините от Карлово и Марица, пострадали от наводненията. Преди дни жителите на 
засегнатите населени места с оплакаха от остър недостиг на питейна вода. 

https://bntnews.bg/news/vesela-lecheva-vsichki-dogovori-ot-predishnoto-upravlenie-na-sportnoto-ministerstvo-shte-badat-dadeni-na-prokuraturata-1208080news.html
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На редовното си заседание днес правителството ще приеме и изцяло нов списък с републиканските пътища, за които се 
събира толтакса. Служебният министър на транспорта Христо Алексиев предложи увеличение на толтаксите за чуждите 
превозвачи и понижение за нашите преди месец. 
Новият по-висок размер на линията на бедност за следващата година от 504 лева ще приеме служебното правителство, 
увеличението с 22 на сто спрямо тазгодишният ѝ размер би трябвало да покрие по високата натрупана инфлация изчисли 
преди дни служебният социален министър. 
Решението гарантира, че и месечните социални помощи на над 700 хиляди хора  с увреждания от началото на следващата 
година ще са в по висок размер, който е законово обвързан с прагът на бедност. 
Промени ще се направят и във вече утвърдения  брой на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните 
висши училища за настоящата академична година. 
Предвидено е също отпускането на  хуманитарна помощ на Украйна. 
По бюджета на ЦИК ще се отпуснат допълнително средства. 
За одобрение са внесени и промени в Наказателния кодекс и в Наказателно-процесуалния кодекс. 
 
√ В омагьосания кръг на застраховките за земеделски производители 
Защо механизмите за компенсации на земеделските производители в България не работят, пита заместник-
министърът на земеделието, който е и дългогодишен производител 
Около 80% от лозята в землището на Поморие са засегнати от бурята в Бургаско през изминалите дни. В близките три 
години тези лозя няма да дават плод. 
Това каза пред БНР Йордан Чорбаджийски, председател на Националната лозаро-винарска камара. Той приветства 
бързата реакция по описване на щетите. 
Изграждането на декар лозе струва около 4 000 лева, нужни са 4 години, за да влезе в плододаване, обясни Чорбаджийски. 
"В момента ще им трябват около 2 000 лева на декар - да се възстановят конструкциите, теловете и капковите напоявания." 
Условията на застрахователите не отговарят на това, което очакват лозарите – не изплащат обезщетения при градушка и 
измръзвания, затова и хората не се застраховат, коментира Йордан Чорбаджийски. Сегашното бедствие той определи като 
"форсмажор, който се случва на 50 години един път". 
По думите му трябва да се направят законодателни промени, за да могат да се застраховат всички земеделски 
производители, защото сега "се играе руска рулетка". 
"На този хал сме, защото лозарството е изоставено от държавата вече 20 години", категоричен е Чорбаджийски. Според 
него секторът се бори за оцеляване и "да стане приоритетен сектор, за да не се изкореняват всяка година лозя". 
За една кокошка субсидията е 80 лева, за лозарите е 40. Обидно е кой и по каква схема разпределя тези пари, даде пример 
той. 
За новия стратегически период в земеделието се обмисля задължителна застраховка, която ще трябва да сключват 
земеделските производители с поделен риск – минимално самоучастие на производителя, поясни заместник-министър на 
земеделието Тодор Джиков пред БНР. 
"Два програмни периода проспахме, вместо да се конструира такава схема", посочи той. 
Другият механизъм, върху който ще се наблегне, е взаимоспомагателен фонд като част от управлението на риска, който да 
покрива и сътресения на пазара. 
Джиков, който е производител от 21 години, си задава въпроса защо механизмите за компенсации на земеделските 
производители в България не работят и защо никой досега не си е направил труда да обследва процеса. 
"Защо не се предлагат добри застрахователни продукти и защо е ниска застрахователната култура на българския 
земеделец? Само ниската застрахователна култура ли е проблем", коментира Джиков, като акцентира върху некоректни 
практики в застрахователния бранш. 
Другата седмица се създава работна група по този проблем с участието на експерти, застрахователи и земеделци, съобщи 
заместник-министърът. 
"Мнението е твърде сурово за застрахователния бранш. Вече не може да се говори за липсата на култура на пазара. 
Продуктите са налични. Може и е вродено в нашия манталитет – защо да плащаме за нещо, което няма да се случи", 
изтъкна в предаването "Преди всички" Веселин Ангелов, член на УС на Асоциацията на българските застрахователи.   
"На практика всичко може да бъде застраховано. Въпросът е на каква цена. Нещо, което е твърде рисково и чистотата е 
много голяма, нормално е да бъде по-скъпо." 
"Браншът е отворен за срещи, дискусии и работни групи с компетентните органи", увери Ангелов. 
Повече по темата чуйте в звуковия файл. 
 
√ Последен ден за кандидатстване за отстъпка от акциза върху горивото в селскостопанското производство 
Днес е последният ден, в който земеделците могат да кандидатстват за отстъпка от акциза върху горивото, използвано в 
селскостопанското производство. 
За целта в държавния бюджет са отделени 100 милиона лева. 
Държавната помощ се предоставя на фермерите под формата на намалена акцизна ставка на ползваното гориво. 
Европейската комисия разреши удължаване на срока на помощта до 31.12.2023 г., като годишният бюджет по схемата 
беше увеличен от 84 на 100 милиона лева. 
Конкретната ставка на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап на базата на бюджета и сбора от 
индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани. 
Стопаните трябва да докажат закупеното гориво с фактури. 

https://bnr.bg/post/101707973
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По данни на ДФ "Земеделие" интересът към тази държавна помощ нараства с всяка изминала година. 
За кампания 2016 г. например са подпомогнати 6 700 фермери, а през миналата година, те са вече над 12 000. 
От началото на прилагането на схемата до момента на земеделците са изплатени общо над 512 милиона лева. 
 
√ Иван Нейков: Хората с минимална пенсия - без увеличение от 1 октомври 
Интервю на Людмила Железова с Иван Нейков в предаването ''Нещо повече'' 
"Целта на корекцията в пенсиите от 1 октомври е да се реши как да бъде преодоляно изоставането на старите пенсии. 
Хора, които са вършили една и съща работа, но са се пенсионирали по различно време, получават различни пенсии и то 
със стотици левове. Тази разлика идва от бързото нарастване на доходите и заради многото политически корекции на 
пенсиите през годините". 
Това каза пред БНР социалният експерт Иван Нейков, председател на Балканския институт по труда и социалната политика, 
бивш социален министър. 
И допълни, че с изменението на Кодекса за социално осигуряване ще бъдат преизчислени пенсиите, отпуснати до 1 януари 
2022 година. 
"Няма да бъдат коригирани пенсиите, които не са от трудова дейност. Сред тези 1/3 от пенсионерите, които ще получат 
увеличение, ще има такива, които ще са с по 300 лева увеличение, но ще има такива и без 1 стотинка увеличение. Всичко 
ще бъде направено по служебен път". 
В предаването "Нещо повече" той поясни: 
"Първо ще се изчисли базовата пенсия на човека и ще се определи неин размер, ориентиран към 2008 година, 
тоест, хората, които са пенсионирани преди 2008 година ще имат ново преизчисляване на пенсията. След това - за всяка 
една година след 2008-а базовият размер ще бъде коригиран в зависимост от размера на инфлацията през текущата година 
или в зависимост от размера на нарастване на средния осигурителен доход. Ще бъде вземан предвид по-изгодният 
коефициент за човека. Така до 2022 година - с натрупване, ще бъде определен новият размер. Хората, които са се 
пенсионирали след 2008 година, ще получат осъвременяване от годината, в която са се пенсионирали". 
Нейков подчерта, че всички хора с минимална пенсия - а това са 45% от всички пенсионери, няма да получат увеличение. 
"Проблемът е, че ако се изчисли пенсията им спрямо техния принос, то тя ще бъде много по-ниска от минималната, която 
вземат в момента. Тъй като минималният размер беше увеличаван политически". 
Интервюто с Иван Нейков можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Седмица на мира се отбелязва в София 
Седмица на мира се отбелязва в София, а днес - за 41-ви път -  светът чества Международния ден на мира, обявен от 
Общото събрание на ООН. 
Тази година автори на програмата на Седмицата в страната ни са - Дружеството на ООН за България, Фондация "Докосни 
дъгата" и представители на духовния център на Шри Чинмой. 
Това поясни за БНР Виолета Ангелова, която е част от екипа на центъра, организатор на Пробега на мира. 
"През изминалите дни посетихме няколко училища, говорихме с деца на тема мир, посадихме няколко дръвчета, които са 
посветени на мира в парка в Борисовата градина, в парка "Св. Св. Петър и Павел" в Северен парк, в Западен парк, в Южния 
парк. Много голяма е програмата, която може да се види на сайта ни https://www.peacerun.org/bg/" 
Днес дърво на мира ще засадят посланиците на Гърция и Индия у нас, а официалното честване ще е по обед пред 
Паметника на Незнайния воин. 
Христо Стоичков участва във видеоклип озаглавен „Мирът започва от мен“, който ще бъде част от учебната програмата на 
училищата в България, реализирана с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Столичната дирекция 
"Спорт и младежки дейности". 
 
√ Обществено обсъждане в Бургас на програма за управление на отпадъците до 2028 г. 
В Бургас ще се проведе обществено обсъждане на Програмата за управление на отпадъците на общината за периода 2021-
а-2028-а година. 
На форума, който ще се състои в залата на Културния дом на нефтохимика, могат да присъстват жители на общината и 
представители на граждански сдружения и неправителствени организации. 
Основната стратегическа цел на програмата е преминаването от депониране на отпадъците към разделянето и 
рециклирането им. 
Три стратегически цели има дефинирани в програмата, каза зам.-кметът по стратегическо развитие и екология в община 
Бургас Весна Балтина. 
"Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването им, насърчаване на 
повторното им използване, увеличаване на количеството на рециклираните и оползотваряеми отпадъци, намаляване на 
количеството на риска от депонираните битови отпадъци ще бъде реализиран чрез програма от мерки…" 
В момента в Бургас се изгражда анаеробна инсталация. Тя трябва да заработи през 2024 година и да създаде система за 
разделно събиране на хранителните отпадъци. 
Междувременно предстои издаването на разрешително за ползването на клетка две на Депото за битови отпадъци, която 
е с капацитет 400 хил. тона отпадък. 
Най важната цел обаче е преминаването от депониране към рециклиране на отпадъците. Ако не изпълни тази цел, 
страната ни подлежи на наказателни процедури. 
 

https://bnr.bg/post/101707844/ivan-neikov-horata-s-minimalna-pensia-nama-da-poluchat-uvelichenie-ot-1-oktomvri
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√ Лагард прогнозира ново повишаване на лихвите 
Европейската централна банка, е твърдо решена да попречи рязкото покачване на инфлацията да се превърне в норма, 
заяви нейният президент Кристин Лагард, добавяйки, че пандемията от коронавирус и руската инвазия в Украйна оказват 
траен натиск върху цените, предава АФП. 
Двата шока доведоха до повишаване на потребителските цени, което е "много по-високо и по-трайно" от очакваното, заяви 
Лагард в реч във Франкфурт, като добави, че централната банка трябва да гарантира, че високата до небето инфлация няма 
да стане постоянна. 
"Това е, което ЕЦБ прави", каза Лагард. 
Инфлацията в еврозоната се покачи до 9,1% през август, което е рекордно високо ниво, като анализаторите прогнозират, 
че до края на годината тя може да достигне двуцифрено число. 
На последното си заседание по-рано този месец ЕЦБ повиши лихвените си проценти с рекордно големите 75 базисни 
пункта, докато се опитваше да укроти скока на потребителските цени. 
Шоковите решения дойдоха само няколко седмици след като банката повиши лихвите за първи път от повече от 
десетилетие, слагайки край на периода на отрицателни лихвени проценти. Тези агресивни ходове бяха "ключов 
инструмент, с който сигнализирахме за нашата решимост да върнем инфлацията до целевите за ЕЦБ 2%", заяви Лагард. 
В перспектива ЕЦБ очаква да "повиши лихвените проценти допълнително на следващите си няколко заседания", каза тя. 
Колко бързо и колко далеч ще се повишат лихвите, ще зависи от "инфлационните перспективи", добави тя. 
Рязкото покачване на темповете на инфлация се дължи на икономическите сътресения от пандемията от коронавирус и 
руската инвазия в Украйна, която доведе до рязко покачване на цените на енергията, каза още Лагард. 
Намаляването на вноса на руски газ "ще има последици през следващите няколко години", поддържайки високи цени на 
енергията, докато затрудненията, свързани с пандемията, ще доведат до преструктуриране на веригите за доставки в 
условията на по-високи разходи, добави тя. 
Ограниченията на доставките и в двата случая "вероятно ще продължат по-дълго, отколкото в миналото", каза Лагард и 
добави, че "ще отнеме повече време инфлационните ефекти от тези шокове да отшумят". 
 
√ Напрежение в Кипър заради твърдения за полети от Русия до непризнатата СКТР 
Силно напрежение в Кипър предизвика във вторник публикация в турския вестник „Милиет“, според която Русия ще 
започне директни полети до незаконното летище "Ерджан" в непризнатата от международната общност Севернокипърска 
турска република (СКТР). 
Правителствени източници в Никозия и руското посолство отрекоха съобщенията, докато от кипърско-турското 
ръководство обявиха, че се водят разговори. 
Първият полет от Русия до незаконното летище в северната част на Никозия се очаква на 15 ноември, пише „Милиет“, 
позовавайки се на дипломатически източници. Тогава се отбелязва годишнина от едностранното провъзгласяване на т. 
нар. Севернокипърска турска република и е планирано откриване на обновеното летище. 
Лидерът на кипърските турци Ерсин Татар заявява пред „Милиет“, че подобно развитие с Русия, ако се случи, ще е много 
важна стъпка за признаването на самообявилата се република. 
Заради наложеното международно ембарго върху окупираната северна част на острова, полети до нея се изпълняват само 
от Турция. 
С европейските санкции срещу Русия Кипър затвори въздушното си пространство за руски самолети. 
По-късно правителствени източници в Никозия отрекоха да има планове за такива полети. 
От руското посолство в Кипър обявиха, че въпросът не е обсъждан и не са предприемани подобни стъпки. 
В същото време министърът на транспорта на кипърските турци Ерхан Аръклъ коментира, че „има някои официални 
инициативи в тази посока“ и посочи, че се разглежда заявление от частна компания за полет от Русия. 
 
√ Испания има спешна нужда от поне 95 000 медицински сестри 
"Тревожен" недостиг на медицински сестри в Испания отчита последния доклад на браншовата им организация. За да 
достигне средната стойност за Европейския съюз страната трябва да назначи поне 95 000 медицински сестри. 
Общо в Испания има само 330 000 медицински сестри, което означава, че на всеки 100 000 жители се падат по 625 при 827 
средно в Европа. Данните изнесе вицепрезидентът на Генералния съвет на медицинските специалисти Хосе Луис Серано 
като уточни, че след Испания в класацията се нареждат само Словакия, Италия, Унгария, България, Гърция и Латвия. 
На челното място е Белгия с близо три пъти повече сестри от Испания - 1824 на 100 000 жители, следвана от Финландия, 
Дания, Ирландия и Люксембург. 
За да се гарантира качество и безопасност на медицинското обслужване ще се направи рекламна кампания по медиите, с 
която да се насърчат младите хора да изучават точно тази професия. 
Планира се и привличането на над 15 000 професионалисти от чужбина, както и увеличаване на заплащането, тъй като в 
момента то е по-ниско от средното за ЕС. Ще се направи и точен анализ кой от автономните региони от какви медицински 
сестри се нуждае, предвид застаряването на населението и числеността му, за да се подберат по съответната специалност. 
Засега Навара е единственият регион, който надхвърля средния брой медицински сестри за Европа, следван от Страната 
на баските, Мелила и Кастилия и Леон, а с най-малко са Мурсия, Галисия, Андалусия, Валенсия и Балеарските острови. 
 
√ Лиз Тръс изрази готовност за непопулярна данъчна политика 
Британският премиер Лиз Тръс заяви, че е готова да бъде непопулярна с нейната данъчна политика, но тя е убедена, че в 
крайна сметка британската икономика ще има полза от това. 
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В изява пред британски медии в Ню Йорк, където е за годишната среща на Общото събрание на ООН, Тръс защити нейните 
данъчни промени, които правителство ѝ ще обяви в края на седмицата и изтъкна, че ще направи каквото е необходимо 
икономиката отново да бележи растеж. 
Освен това тя отхвърли загрижеността по повод на плановете на правителството да взема още заеми, вместо да облага 
допълнително печалбите на енергийните компании. Според нея увеличаването на данъците и спорното облагане на 
енергийните компании или въвеждането на висок корпоративен данък ще доведе до липса на инвестиции и растеж. 
Лиз Тръс също защити съобщенията, че министърът на финансите Куази Куартенг ще премахне тавана за бонусите на 
банкерите, тъй като смята, че "сравнително слабия икономически растеж" е причина за липсата на капиталови инвестиции. 
Премиерът обаче призна, че намаляването на данъците непропорционално ще облагодетелства по-богатите. 
По-рано Лиз Тръс обеща, че няма да има режим за тока и газа тази зима, както това се планира в някои други държави, 
като Германия, например. Тя каза, че Великобритания и Западът "не могат да си позволят да застрашат сигурността си в 
името на евтина енергия" и призова останалите страни да се ангажират с по-нататъшна подкрепа за Украйна, след като 
Обединеното кралство обяви, че и през следващата година отново ще задели 2,3 милиарда паунда военна помощ за Киев, 
колкото бе отпусната и тази година. 
 
√ САЩ и ЕС няма да признаят референдуми в Украйна за присъединяване към Русия 
Проруските лидери на окупираните четири украински региона обявиха плановете си да проведат референдуми за 
присъединяване към Русия идните дни. Тези намерения бяха остро осъдени от световните лидери на Общото събрание на 
ООН. 
В изглежда съгласувана стъпка проруските представители обявиха референдуми между 23 и 27 септември в областите 
Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие, които представляват около 15 процента от територията на Украйна, равняваща се 
на размера на Унгария.  
Някои от проруските власти в тези региони определиха допитванията, подготвяни от няколко месеца, като ултиматум към 
Запада да приеме руските териториални завоевания или да се изправи пред тотална война. 
По подобен модел беше анексиран Кримският полуостров през 2014 г. Руският външен министър Сергей Лавров каза: 
"От самото начало на специалната военна операция, а и преди това, твърдим, че народите в тези територии трябва сами 
да решават своята съдба". 
Първият дипломат на Евросъюза Жозеп Борел заяви, че блокът няма да признае резултата от референдумите. 
Американският съветник по националната сигурност Джейк Съливан заяви, че Вашингтон недвусмислено отхвърля тези 
референдуми. 
"Знаем, че тези референдуми ще бъдат манипулирани, знаем, че Русия ще използва тези мними референдуми като база 
за анексиране на тези територии сега или в бъдеще. Нека бъда ясен, ако това се случи, а това още не е сигурно, САЩ никога 
няма да признаят претенциите на Русия. Отхвърляме недвусмислено руските действия и ще продължим да работим с 
нашите съюзници и партньори, за да накараме Москва да си плати и да подкрепяме Украйна". 
Президентът на Франция Еманюел Макрон определи плановете за допитванията като "пародия" в кулоарите на 77-ата 
сесия на общото събрание на ООН в Ню Йорк. 
"Тези референдуми няма да имат никаква правна стойност, да не говорим за анексирането на територии, в които се водят 
бойни действия. Това, което Русия обяви, е една пародия. Единственото истинско нещо е войната, на която Русия се реши, 
и съпротивата на Украйна". 
Референдумите ще са нагласени, пък е мнението на германския канцлер Олаф Шолц.  
По думите му "имперските амбиции" на руския президент Владимир Путин могат да доведат до разруха в Украйна и Русия, 
ако той не признае, че не може да спечели войната. 
Украинският президент Володимир Зеленски омаловажи плановете на проруските власти: 
"Много въпроси има по този повод, но какво всъщност се случи, какво прозвуча от това, което не е звучало и по-рано. 
Нашите позиции са известни. Само това трябва да ни интересува, не онова, което звучи някъде, а нещата, които са наша 
задача". 
Но в същото време подчерта: 
"Има някои страни, които днес искат да бъдат настрана. Но не трябва да се балансира между доброто и злото, светлината 
и тъмнината във войната на агресора и колонизатора – Руската федерация, която воюва именно така против нас – с открита 
окупация. Тези държави трябва да изберат страна". 
В Херсон, където регионалната столица е единственият голям град, който Русия все още владее, Украйна започна 
контраофанзива. Подготвя се такава и в Луганск, като целта е възстановяването на целия район, заяви губернаторът Серхий 
Гайдай. 
Под контрола на Русия са в момента 60 процента от Донецкия регион, след като този месец нейните сили бяха прогонени 
от съседната провинция Харков. 
На юг Русия контролира по-голямата част от Запорожкия регион, но не и регионалната столица. 
 
√ Остра реакция по света на намерението на Кремъл да проведе референдуми в окупираните украински области 
Говорителят на украинския президент Сергей Никифоров заяви, че след референдумите за присъединяване на 
републиките Донбас, Запорожка и Херсонска област към Русия, няма да има шанс за дипломатическо решение на 
конфликта в Украйна. 
"Без референдумите все още остава малък шанс за дипломатическо решение. След референдумите - не", каза Никифоров 
в коментар за украинското издание Liga.net. 
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По-рано днес Денис Мирошниченко, председател на Народния съвет на Луганската народна република, заяви, че от 23 до 
27 септември ще се проведе референдум за присъединяване на ЛНР към Русия. По-късно ръководителят на Донецката 
народна република Денис Пушилин обяви, че и референдумът за присъединяване на Донецката народна република към 
Русия ще се проведе на същите дати. Референдуми за присъединяването на Херсонска и Запорожка област към Русия също 
ще се проведат от 23 до 27 септември. 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг осъди плановете на подкрепяните от Русия сили за провеждане на 
референдуми в Украйна, като предупреди, че те са поредната ескалация на войната, предизвикана от Кремъл. 
"Фалшивите референдуми нямат никаква легитимност и не променят характера на агресивната война на Русия срещу 
Украйна. Това е поредна ескалация във войната на Путин", написа генералният секретар на Организацията на 
Северноатлантическия пакт в Twitter. 
"Международната общност трябва да осъди това крещящо нарушение на международното право и да засили подкрепата 
си за Украйна", добави той. 
САЩ също осъдиха планираните от Русия референдуми за анексиране на части от Украйна като "фалшиви" действия и 
заявиха, че няма да признаят резултатите от тях. 
"Тези референдуми са оскърбление за принципите на суверенитет и териториална цялост, които са в основата на 
международната система", заяви съветникът на Белия дом по националната сигурност Джейк Съливан. 
"Ако това наистина се случи, Съединените щати никога няма да признаят претенциите на Русия към всички фалшиво 
анексирани части на Украйна", каза той. 
По-рано и германският канцлер Олаф Шолц обяви, че планираните от Русия референдуми са "фалшиви" и няма да бъдат 
приети. 
 
√ Продължава политическа дискусия на сесията на Общото събрание на ООН 
В Ню Йорк продължава общата политическа дискусия по време на сесията на Общото събрание на ООН. 
Днес ще говори президентът на Съединените щати Джо Байдън. Предвидено е и видеообръщение на украинския 
президент Володимир Зеленски. На сесията присъства съпругата му Олена Зеленска, според ТАСС. 
В рамките на форума се очаква среща на Джо Байдън с британската министър-председателка Лиз Тръс. 
В първия вчерашен ден от изказванията на лидерите стана ясно, че се отхвърлят референдумите, предвидените да се 
състоят другата седмица в 4 сепаратистки региона в Украйна за присъединяване към Руската федерация. 
Руският министър на външните работи Сергей Лавров пристигна снощи в Ню Йорк. 
 
√ Войната в Украйна - акцент в изказванията на Общото събрание на ООН 
Войната в Украйна може да доведе до новo разделение в света в момент, в който климатичните промени и покачването 
на цените на храните могат да доведат до нестабилност. Това са някои от акцентите от изказванията на световните лидери 
на провеждащото се в Ню Йорк 77-мото Общо събрание на ООН.  
През вчерашния ден френският президент Еманюел Макрон описа руското нахлуване в Украйна като цитирам - “нова ера 
на империализъм” и предупреди, че бездействието може да “разруши световния ред без който мирът не е възможен.” 
Един от акцентите на днешния ден е речта на американския президент Джо Байдън.  
Форумът в ООН  тази седмица е възможност за САЩ да потвърдят заклеймяването на действията на Русия и да я изолират 
още повече на международната сцена. Президентът Джо Байдън ще говори по време на шестото пленарно заседание, 
което започва днес в 16 часа българско време. 
Байдън, който залага на прекия контакт с лидери ще търси възможности да използва изтъкваните от него познанства със 
световни лидери, произтичащи от петте му десетилетия опит като общественик. Очакванията са за натоварени срещи с 
глобални лидери с акцент войната в Украйна, глобалната инфлация, увеличаващото се влияние на Китай, климатичните 
промени и ключовата за президента тема за заплахите пред демокрацията в света. 
Това е първото Общо събрание на ООН след началото на пандемията от Covid-19, на което световните лидери ще могат да 
се видят на живо вместо по време на хибридни и виртуални формати. 
Украинският президент Володимир Зеленски ще се включи виртуално. Лидерите на Китай и Русия няма да са пристигнат в 
Ню Йорк и вместо това там ще има техни представители.  
Българският президент също няма да присъства, като на форума България е представена от правителствена делегация, 
водена от министъра на външните работи Николай Милков.  
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Петролът се покачва преди действията на централните банки по лихвените проценти 
West Texas Intermediate се търгуваше над $84 за барел, след като затвори с почти 2% по-ниско във вторник 
Петролът поскъпна преди повишенията на лихвените проценти от страна на централните банки за укротяване на 
инфлацията, които вероятно ще потиснат търсенето. 
West Texas Intermediate се търгуваше над $84 за барел, след като затвори с почти 2% по-ниско близо до осеммесечно дъно 
във вторник. Очаква се Федералният резерв да повиши лихвените проценти със 75 базисни пункта в сряда. 
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Суровият петрол е напът да отбележи първата си тримесечна загуба от повече от две години, тъй като опасенията относно 
глобалното икономическо забавяне натежават върху перспективите за търсенето на енергия. Решението на Фед ще бъде 
последвано от други централни банки от Европа до Азия, които също се очаква да увеличат разходите за заеми. 
„Ако Федералният резерв поднесе още една ястребова изненада тази седмица, това може да означава по-нататъшен 
спад за цените на петрола“, каза Чару Чанана, пазарен стратег в Saxo Capital Markets Pte. в Сингапур. „В средносрочен 
план търсенето на петрол все още се очаква да остане силно, тъй като тежката европейска зима може да означава 
повече преминаване от газ към петрол, докато напрежението между Русия и Украйна също нараства.“ 
Въпреки слабата краткосрочна перспектива, Saudi Aramco каза, че свободният производствен капацитет на петролния 
пазар може да бъде унищожен, след като икономиките се възстановят, посочвайки липсата на инвестиции в изкопаеми 
горива като основна причина за енергийната криза. Главният изпълнителен директор на Crescent Petroleum Co. Маджид 
Джафар повтори настроенията, като каза, че цените ще останат високи поради „хроничното недостатъчно инвестиране“ в 
сектора. 
Американският петролен институт, финансиран от индустрията, съобщи, че запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили 
с повече от 1 милион барела миналата седмица, според хора, запознати с цифрите. Запасите в ключовия център за 
съхранение в Кушинг, Оклахома, както и доставките на бензин в цялата страна се увеличиха. 
Износът на руски суров петрол по море спадна рязко през първата половина на септември, ударен първо от буря в Тихия 
океан, а след това и от спад в доставките от Балтийско море. Увеличените потоци към големите азиатски купувачи - Китай 
и Индия - не компенсират спада в обемите за Европа. 
 
√ Световната банка призова за намаляване на инфлацията 
Дейвид Малпас, президент на Световната банка 

- Явно вие твърдите, че рецесията предстои заради всеобщия консенсус на централните банки относно 
продължаващото повишение на лихвите заради високата инфлация. А Фед дори обмисля повишение със 75 и 
дори 100 базисни пункта. Могат ли централните банки да предприемат необходимите стъпки без сериозно да 
навредят не само на световната икономика, но и конкретно на развиващите се икономики.? 

Трудно може да се постигне. Знаете, че инфлацията е реален проблем. Не казвам, че ще е лесно, но наистина смятам, че 
централните банки разполагат и с други инструменти, а не само с повишаването на лихвите. 
За правителствата и централните банки, един от начините е да се фокусират повече над  производството, как в 
икономиката да навлязат повече неща. Това означава, че няма да са необходими толкова много повишения на лихвите. 

- Но как ще проработи това? В момента трябва да се понижи инфлацията, в момента глобалната икономика 
понася тежък удар, а за инвестициите в по-производителна икономика се изискват не седмици и месеци, а 
години. 

Така е, но инвеститорите гледат към бъдещето. Така че, ако можете да създадете подходящата среда, тогава ще има и 
положителна реакция от страна на пазарите. 
Например, ще видите доходността по облигациите да се понижава, акциите да се повишават като цени – това ще е сигнал 
за стабилизация от пазарите. Но за това е нужно по-голямо производство и системи, които да могат да произвеждат повече. 
Централните банки могат да използват регулаторните си политики и политиките си по облигациите, за да насърчат 
предлагането. 
Централните банки смятат, че могат да влияят само на търсенето, но всъщност финансовите системи и централните банки 
имат огромно въздействие върху предлагането и инвестициите. 
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√ България получава 92,5 млн. швейцарски франка в рамките на втората швейцарско-българска програма за 
сътрудничество 
Заместник-министър председателят по управление на европейските средства г-н Атанас Пеканов и посланикът на 
Конфедерация Швейцария в България – Н.П. Реймунд Фурер подписаха Рамково споразумение между Правителството на 
Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария за изпълнението на Втори швейцарски принос към 
избрани държави – членки на Европейския съюз за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския 
съюз. 
Общата цел на тази швейцарска подкрепа е да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в 
рамките на ЕС и в България, като надгражда и укрепва двустранните отношения между Швейцария и ЕС и неговите 
държави-членки. Тази цел ще бъде реализирана чрез новата Швейцарско-българска програма за сътрудничество. Неин 
основен фокус ще бъдат инициативи в сферата на образованието, културата и околната среда. 
България е първата държава, която подписва споразумението, от общо 12 държави, които водят преговори. Това е 
възможно благодарение на доброто взаимодействие и съвместна работа между Швейцарският офис за сътрудничество 
към Посолството на Конфедерация Швейцария в България, секторните министерства и дирекция „Централно 
координационно звено“ към Министерския съвет, която гарантира ефективната координация на преговорния процес.  
Швейцарската финансова помощ в размер от 92,5 млн. швейцарски франка ще допълва изпълнението на националните 
политики в областите: дуално професионално образование и обучение, научни изследвания и иновации,  сигурност и 
миграция, околна среда, социална политика и гражданското общество, без да е налице припокриване на финансирането 
от други финансови източници. 
 „Натрупаният опит, установените партньорства и отличните резултати, постигнати по време на предишната швейцарска 
подкрепа, при намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на ЕС, ми дават увереност да твърдя, че 
ще успеем да постигнем успешно целите на втората швейцарска подкрепа за България. Трябва да се стремим към 
ефективност, трябва да се стремим към добри резултати, а това е и начинът да покажем на гражданите, че всички наши 
партньорства са важни за тях, за тяхното благополучие. Това е начинът да направим нашите страни по-добри, по-ефективни 
и по-подготвени за всички предизвикателства на двадесет и първи век - заедно да гледаме към бъдещето“, заяви г-н Атанас 
Пеканов. 
 „С това Рамково споразумение можем да постигнем истинска промяна за правителството, за обществото и за частния 
бизнес“, подчерта Н.П. Реймунд Фурер. 
Конфедерация Швейцария предоставя тази кохезионна помощ на България за периода до 31.12.2029 г. за изпълнение на 
следните 9 програми („Мерки за подкрепа“), за всяка от които ще бъде подписано отделно програмно споразумение: 
1. Програмата за Дуално образование и обучение „ДОМИНО 2“ с програмен оператор Министерството на образованието 
и науката има основна цел –Икономически растеж и намаляване на младежката безработица чрез интегриране на 
принципите на дуалното образование в училищата за професионално образование и обучение. Бюджетът по програмата 
е в рамките на  5 млн. швейцарски франка 
2. Програмата за научни изследвания и иновации цели насърчаване на научното сътрудничество между български и 
швейцарски изследователи с оглед укрепване на международните изследователски мрежи. Програмата ще се изпълнява 
чрез три програмни компонента (Многостранна изследователска програма, програмите SCIEX и PROMYS). Бюджет - около 
10 млн. швейцарски франка. Програмният оператор ще бъде определен в съответното споразумение за мярка за подкрепа. 
3. Програмата в областта на сигурността и миграцията ще подкрепи България в изпълнението на нейната Национална 
стратегия за борба с трафика на хора (2017 – 2021 г.), както и на нейната Национална стратегия за интегрирано управление 
на границите (2020 – 2025 г.) и нейната Национална стратегия за миграция (2021 – 2025 г.), и да преодолее 
предизвикателствата, породени от войната в Украйна. Програмен оператор ще бъде Министерството на вътрешните 
работи. Бюджет по програмата: 3,7 млн. швейцарски франка. 
4. Програма за подобряване на обществената безопасност и сигурност ще допринесе за подобряване на обществената 
безопасност и сигурност в България чрез укрепване на капацитета за ограничаване и в частност за предотвратяване на 
определени престъпления. Програмен оператор ще бъде Министерството на вътрешните работи. Бюджет по програмата: 
4 млн. швейцарски франка. 
5. Програмата за борба с корупцията и насърчаване на интегритета има за цел укрепване на българския институционален 
интегритет и механизми за прозрачност, необходими за ограничаване на корупционните практики и повишаване на 
доверието на гражданите в публичните институции. Програмен оператор ще бъде Министерство на правосъдието. Бюджет 
по програмата: 1,5 млн. швейцарски франка. 
6. Програмата за околна среда има за цел опазване на околната среда чрез подкрепа на целенасочени преобразуващи 
мерки (включително инфраструктура), политически диалог и обмен на най-добри швейцарски практики. Те е фокусирана 
върху качеството на въздуха, управлението на отпадъците, както и енергийната ефективност, опазването на природата и 
биоразнообразието. Бюджетът е 45 млн. швейцарски франка, а програмен оператор е Министерство на околната среда и 
водите. 
7. Програмата за профилактика и промоция на здравето е с основна цел „Повишаване на здравната грамотност на 
конкретен сегмент от населението, било то юноши и деца или възрастни хора. Ще бъде фокусирана върху насърчаване на 
здравословния начин на живот и допринасяне за здравна грамотност и промени в поведението за здравословен живот 
през целия живот чрез дейности и предложения за превенция и укрепване на здравето. Програмен оператор - МОН. 
Бюджет по програмата: 3,5 млн. швейцарски франка. 
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8. Програма здраве и образование за всички („ЗОВ II“)  с програмен оператор МОН и бюджет: 8 млн. швейцарски франка. 
Общата цел  е да бъдат посрещнати здравните и образователните нужди на уязвимите групи и по-специално на 
изключените етнически малцинства. Насочена е към осигуряване на по-добър достъп до и по-добри резултати на всички 
нива на образователната система за уязвимите и изключените общности; Получаване на интегрирани социални и здравни 
услуги с оглед на по-добър достъп до образователната система за уязвими деца, включително тези от изключени етнически 
малцинства, и техните семейства в избрани общини. 
9. Програмата за гражданското общество има обща цел повече български граждани да бъдат активно ангажирани и да 
участват в по-прозрачен и приобщаващ обществен дебат по отношение на решения, които ги засягат. Бюджетът по 
програмата е в рамките на 10 млн. швейцарски франка. Програмният оператор ще бъде избран от швейцарските партньори 
като ще бъде сключен договор въз основа на покана за българска (водеща) организация. 
Дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет ще изпълнява функциите на 
Национално координационно звено по Швейцарско-българската програма и ще си партнира с Швейцарската агенция за 
развитие и сътрудничество (SDC), и Федералния департамент по икономически въпроси, образование и изследвания, 
действащ чрез Държавния секретариат по икономическите въпроси (SECO). 
Споразумението подлежи на ратификация от Народното събрание на Република България. 
Двете страни продължават работата по подготовката на отделните програми (мерки за подкрепа). 
 
√ МИР: Огромен интерес от бизнеса към първата отворена процедура по ПВУ 
Над 1 700 проекта за над 440 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ за "Технологична модернизация" са подадени 24 
часа преди изтичането на срока 
Днес е последният ден от кандидатстването по първата отворена процедура "Технологична модернизация" по Плана за 
възстановяване и устойчивост (ПВУ). Тя е в размер на 260 млн. лв. и е насочена към микро-, малките и средни предприятия. 
До момента са подадени над 1 700 проекта за над 440 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ, като проектите пристигат 
в системата средно на 3 минути. Крайният срок за кандидатстване е утре – 21.09.2022 г., 16:30 ч. Спрямо големината и 
нуждите фирмите могат да получат между 180 000 лв. и 700 000 лв. за ново оборудване, техника, машини и софтуер. 
Процедурата е насочена към четири от икономическите сектори на страната – C (Преработваща промишленост), Е 
(Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване), J (Създаване и разпространение 
на информация и творчески продукти; Далекосъобщения) и M (Професионални дейности и научни изследвания). 
Подаването на документите е изцяло онлайн през системата ИСУН. 
От нея могат да се възползват предимно производствените фирми – за лекарства, медицински изделия и уреди, компютри 
или оптични материали, храни, напитки, облекла и др. Допустими са още предприятия, които се занимават със събиране 
и обезвреждане на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и 
информационни агенции, както и компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност. 
Само по линия на Министерството на иновациите и растежа, до края на годината, за микро-, малките и средните компании 
има 735 млн. лв., като 600 млн. лв. от тях са по ПВУ. 
До края на годината се отварят и още три програми по Плана за възстановяване и устойчивост – за киберсигурност и ИКТ 
решения в размер на 30.6 млн. лв., за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия в размер на 200 млн. лв. 
и за развойни дейности и интелектуална собственост с общ бюджет от 120 млн. лв. 
По линия на структурните фондове на Европейския съюз от следващата година МИР ще разполага със 7 млрд. лв. за 
подкрепа на микро-, малки и средни предприятия, научни центрове, иновационни и високотехнологични компании. Две 
от програмите, които са на обща стойност 5 млрд. лв. са почти завършени и в процес на одобрение от Европейската 
комисия. Едната от тях – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 с бюджет около 3 
млрд. лв. вече е изпратена в Брюксел за одобрение. Втората – „Програма за научни изследвания, иновации и 
дигитализация за интелигентна трансформация“ с бюджет от 2.14 млрд. лв., предстои да бъде изпратена за одобрение до 
23 септември. 
 
√ Служебното правителство търси вариант за справяне през зимата и без доставки на газ от "Газпром" 
Работим по вариант да се справим без доставки на природен газ от "Газпром". Ако все пак те решат да ни доставят 
количествата, които дължат по договор и не сме си взели, това би помогнало да имаме още по-добра цена на микса за 
газа. Това заяви служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов, цитиран от БТА. По думите му, 
действията на служебното правителство в сферата на енергетиката са прагматични, а не представляват "завой към Русия". 
"Ние казваме, че има договор, който изтича на 31 декември, само след няколко месеца. Ще опитаме все пак да си вземем 
количества газ на цената, която е договорена, които биха ни помогнали за зимата. Най-вече биха помогнали на 
потребителите и българския бизнес цената на микса в България да падне още и да преминем по-леко през тази тежка зима 
за цяла Европа. Там не виждам завой, а виждам прагматизъм", коментира Никола Стоянов. 
"Ние категорично ще успеем да осигурим газ, влизайки в тази цена, която бизнесът иска от нас. Ако се получи възможност 
да използваме и газ от "Газпром", е възможно цената да падне надолу", смята той. 
По темата за "ВМЗ" - Сопот министърът още веднъж посочи, че дружеството е в добро финансово състояние, но изпитва 
затруднения с доставката на материалите, които използва при производството, заради което има опасност то да бъде 
нарушено. 
 
√ „Булгаргаз“ стартира краткосрочни, средносрочни и дългосрочни търгове за доставка на LNG 
Предстои обявяване и на търгове за доставка на тръбен газ 
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„Булгаргаз“ от вчера стартира краткосрочни и дългосрочни търгове за доставка на втечнен природен газ (LNG).  Това 
съобщи изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Деница Златева на съвместна пресконференция с министъра на 
енергетиката Росен Христов. В скоро време, освен за доставка на LNG предстои и обявяване на търгове за доставка на 
тръбен газ, тъй като има заявен интерес от турски компании. 
Енергийният министър и изпълнителният директор на газовото дружество уточниха, че предприемането на тези стъпки са 
в отговор на решението на служебното правителство от миналата седмица.  С предприетата стъпка се осигурява истинска 
диверсификация на газовите доставки и гарантирането им за дългосрочен период, каза министър Христов. Освен това по 
думите му, с осигуряване на дългосрочните доставки целта е „Булгаргаз“ да се превърне в стратегически позиционирано, 
печелившо търговско дружество, което да борави с големи количества синьо гориво при конкурентни цени.  
„В продължение на усилията на служебното правителство за гарантиране на доставките на природен газ, за 
диверсификация на източниците и маршрутите днес „Булгаргаз“ ще обяви търгове за доставка на втечнен природен газ 
(LNG). 
Търговете ще се проведат в открита и прозрачна процедура като целта ни е максимален брой компании да участват да 
предлагат в реална конкурентна цена своите оферти да постигнем най-добрите ценови равнища. Тези търгове са 
изключително важни за гарантиране на енергийната сигурност на страната и устойчивост и сигурност на доставките“, заяви 
Златева. 
Тя напомни, че в резултат на взетото решение на правителството през миналата седмица „Булгаргаз“ разполага вече с 
капацитет от 10 млн. и 600 хил. МВгч на строящия се терминал в Александруполис за втечнен природен газ за период то 
10 години. По думите й  водят се също така интензивни преговори за осигуряване на слотове за регазификация за периода 
ноември и декември тази година, а също така се планира дружеството  да участв в годишния търг за 2023 г. за слотове за 
регазификация на терминала в Ревитуса, Гърция, който ще се проведе най-вероятно през месец октомври. 
„Паралелно с това водим разговори за осигуряване на допълнителни слотове за 2023 г. и на терминалите за втечнен 
природен газ в Турция“, заяви Деница Златева и уточни, че от днес стартират краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 
търгове за доставка на LNG. 
„В тази връзка днес ще обявим следните търгове: 
Обявяваме търг за доставка на LNG за месец ноември и за месец декември 2022 г. 
Обявяваме годишен търг за доставка на LNG за цялата 2023 година 
Стартираме процедура с обявяване на търг за дългосрочни доставки за периода 2024 г. – 2034 г. с което изпълняваме 
решението на Министерски съвет от миналата седмица“. 
Изпълнителният директор на газовото дружество даде подробности и за условията и етапите на търговите процедури, 
които предстои да се случат. 
"За разлика от предишни процедури, в които нямаше ясно разписани условия и етапи, липсваха прозрачно дефинирани 
критерии за оценка, търговете, които днес обявяваме ще преминат  през няколко етапа. 
Първи етап ще бъде с предварителен подбор на кандидатите, като тук всички заинтересовани лица, търговци, които желаят 
да участват в процедурите трябва да подадат писмо за намерения до Булгаргаз като изпълнят изискванията които сме 
посочили в тръжната документация". 
Златева наблегна на необходимостта от ясна собственост на компанията. Освен това участниците трябва да нямат 
търговски ограничения, "да има надеждност по отношение на обслужващите банки и добра репутация и да притежават 
достатъчен опит в доставките на LNG. За всеки търг ще бъде упоменато колко брой товари като количество втечнен 
природен газ за предходен период и какво количество трябва да са доставени". 
Втори етап касае подаването на офертите, а трети – оценка и класиране на офертите по приета тръжна документация, която 
ще е качена сайта на дружеството в секция търгове. "Така че и участниците и хората, които проявяват интерес и медиите 
да са наясно как ще бъдат оценени офертите по детайлно разписани критерии. Целта е да има проследимост, публичност 
и прозрачност", заяви тя. 
Златева уточни, че краткосрочния търг покрива периода за ноември и декември, средносрочния – за цялата 2023 година. 
Конкретните количества за месец ноември са 1 млн. 500 хил. МВтч като очакването е търга да приключи през първата 
седмица на октомври и да бъде избран доставчика или доставчиците.  
Количествата за декември - 2 млн. МВтч. 
Годишният търг за 2023 г. е в размер на 16 млн. МВтч. 
Количествата са разпределени в зависимост от месечното потребление и е съобразен с летните и зимни месеци.  
По отношение на краткосрочните и на годишния търг ще бъдат направени и две обособени позиции като едната ще е с 
доставка на LNG  с осигурени слотове от дружеството, а другата обособена позиция ще бъде за доставка на LNG с осигурен 
слот. 
Дългосрочният търг съвпада с резервирания годишен капацитет на терминала в Александруполис - по 10 млн. 600 МВтч. 
Дългосрочният търг е за срок от 10 години - тоест за периода 2024г. - 2034 г. и бе определен от изпълнителния директор 
на дружеството като „стратегически,  за гарантиране на газовите доставки за период от 10 години и важен за постигане на 
реалната диверсификация на източниците и маршрутите на доставка“. 
„За този търг има предварително запазен 10-годишен капацитет на строящия се терминал в Александруполис“, уточни тя 
и обясни защо този търг стартира сега. „Защото този търг за разлика от краткосрочния и средносрочния ще премине през 
няколко етапа и ще обхване период от 6 месеца. Тоест оценката и избора на доставчици ще се случи през месец март 2023 
година. Отговорното поведение и нас като ръководство на „Булгаргаз“ и на ръководството на Министерство на 
енергетиката е търга да стартира в момента, за да имаме достатъчно време да преминем през следните етапи: 
Публикуването на първоначална информация е планирано да се случи днес. 
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Следващият момент ще бъде съпроводен с роуд-шоу, или онлайн презентация за всички участници преди изобщо да 
стартира първия етап, тоест,  преди подаване на писмо за намерения. „Това ще се случи през месеците октомври и 
ноември, когато ще бъде организирано такова събитие, на което ръководството на дружеството с всички бъдещи 
доставчици и партньори на дружеството ще представят търга, условията, количествата. 
"След което ще преминем през първия етап изплащане на писмо за намерения, съответно допускане на кандидатите,  
които отговарят на изискванията, изпращане на първоначална обвързваща оферта, класиране на подадените оферти по 
много ясно описани критерии с нарочна комисия. 
За целите на прозрачността този път офертите ще бъдат подавани както и системата за обществените поръчки, тоест 
криптирани в определен часови диапазон участниците ще изпращат паролите си на специално създаден имейл адрес, а 
не имейл на търговски или правен директор, така че достъп да имат само оторизираните лица. 
Тоест ние гарантираме наистина една голяма прозрачност и откритост и конфиденциалност на изпратените оферти и няма 
да  допуснем оферти, пуснати след упоменатия час да бъдат разгледани, каквито случаи е имало в миналото“, заяви 
изпълнителният директор на "Булгаргаз".  
„След като се класират подадените оферти, паралелно с това ще започне изготвяне на рамково споразумение за покупко-
продажба на природен газ, което е важен етап от сключването на такъв дългосрочен договор. Процесът е дълъг, финалното 
споразумение предстои да бъде направено от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)“, уточни още 
изпълнителния директор на „Булгаргаз“.  По думите й, след класирането на 5-те най-добри оферти ще се премине на етап 
преки преговори с класираните участници, за постигане на по-добри ценови равнища, условия на плащане и др. След 
класиране на избраните участници, които както уточни тя могат да са няколко ще бъде сключено и рамковото 
споразумение за покупко-продажба на LNG за 10-годишен период (2024 г. – 2034 г.), с което се изпълнява напълно 
решението на Министерски съвет от 15 септември. По думите на Златева „с това се поставя началото на реалната 
диверсификация на източниците и маршрутите на доставка, паралелно с доставката на азерския газ“. 
Процесът стартира сега, като ръководството на дружеството е наясно, че той ще отнеме период от 6 месеца, но се надява 
през това време да бъде показан новия подход в договорирането, начина провеждане на публични търгове и добър 
финален резултат с ценови условия за българските потребители, в частност и бизнеса. 
Министърът на енергетиката Росен Христов от своя страна уточни, че предстои и стартиране на търгове за доставка на 
тръбен газ, а интерес проявяват турски компании. Продължават и преговорите за допълнителна доставка на азерски газ от 
200-300 млн. куб м, както и с "Газпром". 
Христов уточни, че служебното правителство е фокусирано за осигуряване на газови доставки минимум за отоплителния 
сезон, а в идеалния вариант до края на 2023 г. и в резултат на това са и краткосрочните търгове. „Дългосрочният търг, 
резултатите от който вероятно ще бъдат приети от следващото редовно правителство го стартираме, за да осигурим един 
добър старт и е част от дългосрочната стратегия за диверсификация. Това, което обявяваме днес е точно една голяма 
стъпка към диверсификация и това са първите конкурентни процедури за доставка на втечнен природен газ за разлика от 
директните преговори месец за месец, които бяха предприемани от предишното правителство“, каза той.    
Министърът обясни, че целта е "Булгаргаз" да стане международен доставчик, компания, която работи на печалба с големи 
обеми, по-добри цени и съответно да бъде много добре стратегически позиционирана. 
Междувременно справка на интернет страницата на газовото дружество сочи, че обявите за двата краткосрочни търга за 
доставка на LNG за месец ноември и за месец декември тази година вече са публикувани. 
 
√ "Булгартрансгаз“ отвори офертите по обществените поръчки за разширението на газохранилището в Чирен 
„Булгартрансгаз“ ЕАД отвори офертите по обществени поръчки за проектиране, доставка на материали и 
оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения за разширението на ПГХ „Чирен", съобщиха от 
дружеството. Офертите по трите открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки са получени чрез 
Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). 
За първата обществена поръчка за „Доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на обект: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“ - надземна част“ са получени три оферти, като 
участниците, декриптирали офертите си чрез ЦАИС ЕОП, са както следва: 
1. ДЗЗД „ТЕХ ЕНЕРДЖИ ЕКСПАНЖЪН“, с участници в обединението: 
-       „ТЕХМАДЕКС“ С.А. (TECHMADEX S.A.); 
-       „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД; 
-       „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ АД; 
-       „ПРОТРЕЙСИНГ“ ЕООД. 
2. ДЗЗД „ЧИРЕН ХАД 2022“, с участници в обединението: 
-      „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД; 
-      „СИЛВЪР УЕЙ“ ЕООД; 
-      „ХАБАУ“ С.Р.Л. 
Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 300 000 000,00 (триста милиона) лева без ДДС. 
Икономически най-изгодната оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално 
съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани с работата на газотурбинните двигатели, предвидената от 
участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и ценови параметри. 
Повече информация относно участниците в процедурата и декриптираните оферти е достъпна в публичната преписка на 
поръчката в ЦАИС ЕОП на адрес https://app.eop.bg/today/219528. 

https://app.eop.bg/today/219528
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За втората обществена поръчка за „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите 
материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Разширение на капацитета на „ПГХ 
Чирен“- сондажен фонд“ са получени три оферти, като участниците, декриптирали офертите си чрез ЦАИС ЕОП, са както 
следва: 
1. ДЗЗД „ЧИРЕН ДРИЛИНГ 2022“, с участници в обединението: 
-      „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД; 
-      „АЙЕНЕЙ БИЛД“ ЕООД. 
2. ДЗЗД „ЕКЗАЛО ДРИЛИНГ ЧИРЕН“, с участници в обединението: 
-      „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД; 
-      „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ АД; 
-      „ГАЗ ПРОДЖЕКТ ДЕВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД. 
Икономически най-изгодната оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално 
съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани с предвидената от участниците организация за изпълнение 
на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена. 
Повече информация относно участниците в процедурата и декриптираните оферти е достъпна в публичната преписка на 
поръчката в ЦАИС ЕОП на адрес https://app.eop.bg/today/219854.  
За третата обществена поръчка „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, 
изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна 
мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“ са получени шест оферти, като участниците, декриптирали офертите 
си чрез ЦАИС ЕОП, са както следва: 
1.   ДЗЗД „СТРОЙГАЗСИСТЕМ“, с участници в обединението: 
-      „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ АД; 
-      „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД; 
-      „ПРОТРЕЙСИНГ“ ЕООД. 
2.   ДЗЗД „ЧИРЕН НОВА ПАЙПЛАЙН“, с участници в обединението: 
-      „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД; 
-      „ДИЕМА СТРОЙ“ ЕООД; 
-      „Хабау“ С.Р.Л. 
3.   „КЕНПАЙП ИНДЪСТРИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
4.   ДЗЗД „ИНФРА ЕКСПЕРТ-ВЕМАК“, с участници в обединението: 
-      ДЗЗД „ИНФРА ЕКСПЕРТ-ВЕМАК“; 
-      „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД; 
-      КОНСОРЦИУМ „ВЕМАК“ ДЗЗД. 
5.   ДЗЗД „ЧИРЕН ПАУЪР ЛАЙН“ 
Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 83 915 000,00 (осемдесет и три милиона деветстотин и 
петнадесет хиляди) лева без ДДС. 
Икономически най-изгодна оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално 
съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани със срок за изпълнение, предвидената от участниците 
организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена. 
Повече информация относно участниците в процедурата и декриптираните оферти е достъпна в публичната преписка на 
поръчката в ЦАИС ЕОП на адрес https://app.eop.bg/today/228441. 
Предстои назначените от Възложителя комисии да извършат преглед за съответствието на участниците с изискванията, 
посочени в документацията за участие в съответната процедура. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 21 септември 2022 г. се повишава с 0.67 % 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 

https://app.eop.bg/today/219854.
https://app.eop.bg/today/228441
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Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на газовата борса в България, „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 21 септември 2022 г. е 331.96 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 2 700 MWh. 
Стойността се повишава с 0.67 % спрямо постигнатите 329.75  лв. за MWh с ден за доставка 20 септември при изтъргуван 
обем от 400 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 20 септември изтъргуваният обем е 3 200 лв. за MWh при 
постигната цена от 330.00 лв. за MWh. 
Референтната цена е 331.96 лв. за MWh. 
 
√ Повишение с 3.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 747.31 лв. за MWh с ден за доставка 21 
септември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 747.31 лв. за MWh с ден за доставка 21 септември 2022 г. и обем от 71 349.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 3.8 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 774.78 лв. за MWh, при количество от 35 667.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (34 681.90 MWh) е на цена от 719.84 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 606.89  лв. за MWh и количество от 2982.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 05 часа – 581.43 лв. за MWh (3060.7 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1123.64 лв. за 
MWh при количество от 2830.4 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 08-09 часа – 1045.88, както и 1027.22 лв. за MWh 
съответно (2993.2 - 3640.2 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 683.35 лв. за MWh при обем от 2736.3 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 720.29 лв. (368.28 евро) за MWh за 20 септември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 21 септември 2022 г. се повишава до 747.31 лв. за MWh ( ръст с 3.8 %) по данни на БНЕБ или 382.09 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 20 септември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 4 110.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 656.67 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     37,19%    1969.24 
Кондензационни ТЕЦ   39,44%    2088.58 
Топлофикационни ТЕЦ   3,80%    201.32 
Заводски ТЕЦ    1,65%    87.46 
ВЕЦ     0,34%    17.75 
Малки ВЕЦ    1,15%    60.69 
ВяЕЦ     2,10%    111.04 
ФЕЦ     13,88%    734.97 
Био ЕЦ      0,45%     23.9 
Товар на РБ         3592.43 
Интензитетът на СО2 е 346g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Цените на европейските енергийни борси отново поскъпват и гонят 400 евро/мвтч за базова енергия 
Румънската OPCOM затвори при цена от 382,09 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 395,56 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 382,09 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 21 септември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 396,14 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 368,05 евро/мвтч. Най-високата цена от 574,51 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч тя ще бъде 
297,28 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 63 617,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 21 септември ще бъде 395,56 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 127,74 гвтч. Максималната цена ще бъде 574,51 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 15 ч и тя ще бъде 309,13 евро/мвтч. Това ще са и най-високата цени в този пазарен сегмент 
в цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 21 септември е 382,14 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 396,18 евро/мвтч. Най-високата цена от 574,51 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 5 ч тя ще бъде 297,28 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 62 557,0 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 21 септември на Словашката енергийна борса е 382,09 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 20 ч и тя ще е 574,51 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч тя ще бъде 297,28 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 381,56 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 574,51 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч тя ще бъде 297,28 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 21 септември е 380,96 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 394,26 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 33 460,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 20 ч и тя ще достигне 574,51 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч тя ще бъде 297,28 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 379,94 евро/мвтч на 21 септември. Пиковата цена ще бъде 
391,33 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 499 759,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 574,51 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч тя ще бъде 297,28 евро/мвтч.. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 21 септември ще се продава за 395,12 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Борсовите цени на газа се повишават с 4.52 % до 190.50 евро за MWh 
Цената на синьото гориво във вторник, 20 септември се върна към слаб ръст след силното поевтиняване през предходните 
дни, сочат данните от търговията. 
Октомврийските фючърси за газа по индекса TTF на борсата ICE Futures стартира от нивото от 170.00 евро за MWh и 
започнаха бавно да се повишават слабо още в самото начало на сесията. Тава в обедните часове цената се повиши до 187.6 
евро за MWh, малко по-късно достигна и до 189.00 евро за MWh, макар и за кратко. Опитът за движение в посока надолу 
не бе особено успешен. Към момента на публикуване на информацията газовите фючърси растат до ниво от 190.50 евро 
за MWh, което е повишение с 4.52 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Доставки по газопровода „Северен поток“, както и преди не се осъществяват. Що се касае за доставките по украинското 
трасе, по данни на компанията „Оператор на газотранспортната система на Украйна“ са както и през предходните дни – 
42,4 млн. куб м. 
На този фон нагнетяването на синьо гориво в европейските подземни газохранилища продължава и към 18 септември 
средното ниво на запълване вече достига 86.02 % или 957.7296 TWh при темп на нагнетяване от 0.36 п.п. При това до 
изтичането на сезона на нагнетяване има още достатъчно време, което означава, че може да бъде постигнато и нивото от 
90 %, което гарантира по-голяма сигурност за газовите доставки през зимния сезон. 
Междувременно регулаторните органи и специализираните комисии към отделните правителства вече работят активно 
по насоките на Европейската комисия, така че още през октомври да могат да влязат в сила първите мерки за ограничаване 
на влиянието на енергийната криза. 
 
√ Борсовите индекси в Западна Европа на загуба с процент и повече във вторник 
С най-голям дневен спад затвори италианският FTSE MIB, а с най-малко понижение приключи британският FTSE 100 
Борсовите индекси на най-големите страни от Западна Европа се понижават предимно по време на търговията във вторник 
преди публикуването на резултатите от септемврийската среща на Федералния резерв на САЩ (Фед), губейки инерция 
след търговията в понеделник, когато пазарите на акции в региона затвориха с печалби. 
Повечето пазарните участници очакват, че Фед няма да ускори темпото на затягане на паричната политика и ще повиши 
лихвения процент със 75 б.п. за трети пореден път, след като данните за инфлацията в САЩ за август показаха, че темпът 
на нарастване на потребителските цени започва да се забавя, макар и по-бавно от очакванията на анализаторите. 
Централната банка на САЩ ще обяви решението си на 21 септември. 
Една от причините за спада акциите са изненадващите данни за инвеститорите, че дефицитът по текущата сметка на 
еврозоната е спадал до 14-годишно дъно, докато анализаторите са очаквали излишък. 
Междувременно производствените цени (производствената инфлация) в Германия са се повишили с 45.8% на годишна 
база през август, най-бързият темп в историята, според статистическата агенция на страната Destatis. През юли 
увеличението беше по-малко, с 37.2 на сто. На месечна база цените на производител са се повишили със 7,9% през август, 
което също е рекорд. Увеличението на цените се дължи основно на поскъпването на енергията. Миналия месец цените им 
скочиха почти 2.5 пъти (със 139%) на годишна база. 
Понижението на фондовите борси в региона се ускори след старта на търговията на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, където след 
половин час търговия и трите основни индекса са на червено: широкият S&P 500 (-1.28%), индустриалният Dow Jones 
(1.27%) и технологичният Nasdaq (1.01%). 
До обед общият индекс на най-големите компании в Западна Европа Stoxx Europe 600 се понижи с 0.27%, а от 
националните измерители на „сините чипове“ с най-голямо понижение френският CAC 40 (-0.46%), следван от германския 
DAX (-0.36%), италианския FTSE MIB (-0.43%), испанския IBEX 35 (-0.34%). Единствен британският FTSE 100 по време на 
първата търговска сесия за тази седмица нараства с 0.1%. В понеделник борсите във Великобритания бяха затворени 
заради погребението на кралица Елизабет II. 
Следобед целият пазар на акции в региона слезе в червената зона, като загубите средно са около и над процент. 
 

 
Източник: MarketWatch 
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От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори италианският FTSE MIB, а с най-малко понижение 
приключи британският FTSE 100. 
От секторните индекси водещи по загуба са акциите от строителството и добивната индустрия, които спаднаха съответно 
с 3.4% и 3.2%, докато книгата на компаниите за пътувания и отдих се движеха около граничната линия. 
Цената на акциите на германската Henkel AG се повишиха с 0.1%, след като компанията подобри прогнозата си за 
продажбите за текущата година на фона на силното представяне на нейното бизнес звено Adhesive Technologies (за лепила 
и технологии). 
Стойността на акциите на британската финтех компания Boku Inc. скочи с близо 13.92% след новината за многогодишно 
търговско споразумение с Amazon.com Inc. 
Сред печелившите са и акциите на Fortum, които поскъпнаха с 9.50% след новината, че германското правителство се 
приближава до сделка за национализиране на газовия гигант Uniper (+3.85%). Германия обмисля закупуването на 
контролния дял на финландската енергийна компания Fortum в Uniper, като се очаква подробности за сделката да бъдат 
обявени в сряда. 
Швейцарската биотехнологична компания Bachem Holding скочи с 14%, за да поведе Stoxx 600, след подписването на два 
нови договора за лекарства на основата на пептидите за дехидратиране. 
Книжата на британската верига магазини за стоки за дома Kingfisher PLC спаднаха с 2.13%, след като компанията отчете 
значителен спад на печалбата преди облагане с данъци през първата половина на фискалната 2023 г. на фона на спад на 
приходите поради инфлационен натиск. 
Пазарната капитализация на германския туроператор TUI AG се понижи с 2.09%. Компанията отчете високи разходи 
поради отменени полети, но въпреки това все още очаква да генерира положителна печалба за финансовата година, 
приключваща на 30 септември. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха акциите на британската медийна компания Future PLC, които се сринаха 15.26%, след като 
Sky News съобщи в понеделник, че изпълнителният директор Зила Бинг-Торн възнамерява да се оттегли през 2023 г. 
 
√ 14-годишен рекорден дефицит по текущата сметка в еврозоната през юли отчита ЕЦБ 
Икономисти и наблюдатели са изненадани, защото са очаквали излишък от 5.3 млрд. евро 
По текущата сметка на еврозоната през юли се отчита най-големият дефицит от края на 2008 г., сочат данни на 
Европейската централна банка (ЕЦБ),  публикувани днес на сайта на регулатора и цитирани от БТА 
Регистриран е неочаквано висок дефицит от 19.86 млрд. евро през юли спрямо излишъка от 4.24 млрд. евро през юни, а 
икономисти са прогнозирали излишък от 5.3 млрд. евро. Това е най-големият дефицит от ноември 2008 г., когато 
показателят бе на ниво 26.38 млрд. евро. 
Според данните на ЕЦБ, търговията със стоки е довела до дефицит от 18 млрд. евро след изравнения баланс през юни. 
Същевременно излишъкът по търговията със стоки е намалял от 18 млрд. евро до 10 млрд. евро. 
Първичните приходи са спаднали до 3 млрд. евро спрямо 4 млрд. евро, докато вторичните приходи отчитат отрицателен 
баланс от 15 млрд. евро спрямо дефицита от 17 млрд. евро през юни. 
През 12-те месеца до юли излишъкът по текущата сметка на еврозоната е достигнал общо 63 млрд. евро или 0,5 на сто от 
брутния вътрешен продукт (БВП) на валутния съюз, което е рязък спад спрямо 370 млрд. евро или 3,1 на сто от БВП година 
по-рано. 
 
√ Мария Габриел: Програмата „Еразъм +“ е пример за европейска история на успеха 
Тази година се отбелязват 35 години от създаването на програма „Еразъм +“. По този повод българският еврокомисар 
Мария Габриел организира събитие с 35 участници в програмата, сред които бяха самите основатели на „Еразъм +“ – Хиуел 
Джоунс, Ангелики Верли, Алън Смит, Дейвид О‘Съливан и Жан-Мишел Баер. Акцент на дискусията бяха основополагащите 
моменти, опитът и очакванията на участниците в програмата. Кристиян Юлзари бе българският представител, който се 
включи в събитието. 
“Еразъм +” е европейска история на успеха. Тя е символ на възможности за обучение, мобилност и кариерно развитие и 
вече участниците в нея са над 13 милиона души. За тях това е незабравимо преживяване, изпълнено с нови приятелства, 
приключения и хубави спомени. Споделеният опит от участниците ни дава ценни съвети какво да подобрим и как по-добре 
да отговорим на очакванията им“, сподели Мария Габриел. 
Българският еврокомисар наблегна на новостите. Програмата е с разширен обхват и е по-приобщаваща благодарение на 
малките партньорства. Има повече гъвкавост и опростяване на правилата при кандидатстване и изпълнение на проектите. 
За първи път „Еразъм +“ обхваща студенти от първи курс и ученици от среднообразователни и начални училища. В новата 
програма могат да участват и по-малки организации като училища, младежки асоциации и спортни клубове. Нови 
елементи в нея са също „Зеленият“ и „Синият Еразъм“, с които целта е да се насърчат учениците, преподавателите и 
организациите да прилагат екологични практики в проектите си. 
„Новостите по „Еразъм +“ и бюджетът на програмата от 28 милиарда евро могат да се превърнат в преживявания, 
променящи живота само ако и участниците ги направят такива. Младите хора са двигателят на програмата и тяхната 
енергия има подкрепата ни. Опит, отстояване на ценности, идеи – днешната дискусия показа, че „Еразъм +“ е програма с 
история и бъдеще“, заключи Мария Габриел. 
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Мениджър 
 
√ Годишната инфлация на производството в Германия удари нов рекорд от 45,8% 
Годишната инфлация на производството в Германия удари нов рекорд от 45,8% през август 2022 г.  Месец по-рано този 
показател записа повишение от 37,2% над пазарните прогнози от 37,1%. Това съобщи Trading Economics. 
Цените на енергията продължават да с най-голям принос за повишението на този показател (139,0% срещу 105,0% през 
юли), а именно разпределението на природен газ (209,4%) и електроенергията (174,9%). 
Без енергията цените на производител са се покачили с 14,0% спрямо година по-рано. Други значителни повишения на 
цените се наблюдават при междинните стоки (17,5%), особено металите (19,9%), торовете и азотните съединения (108,8%) 
и брашното (46,4%); нетрайни потребителски стоки (16,9%), като храна (22,3%); дълготрайни потребителски стоки (10.9%); 
капиталови стоки (78%), предимно машини и превозни средства. На месечна база цените на производител са нараснали 
със 7,9% - исторически връх, след повишение от 5,3% през юли. 
 

 
 
√ Разходите на Китай за руски енергийни продукти са скочили до рекордните 8,3 милиарда евро 
Разходите на Китай за руски енергийни продукти са достигнали рекордните 8,3 милиарда долара миналия месец, а 
водещият световен вносител продължава да увеличава зависимостта си от Москва за доставките на суров петрол, петролни 
продукти, газ и въглища, информира Блумбърг.  
Доставките за август са били с 68 на сто по-големи, отколкото през същия месец на миналата година и включват рекордно 
количество въглища, според данните на китайските митнически служби, публикувани днес. Така общите разходи са шестте 
месеца от началото на руската инвазия в Украйна са достигнали около 44 милиарда долара, което е растеж със 74 на сто, 
предава БТА. 
Въпреки че стойността на вноса е била завишена на фона на глобалното покачване на цените на електроенергията заради 
войната, Китай все още доставя големи обеми, понякога с намаление в цените, от стратегическия си съюзник. Русия от своя 
страна се нуждае от място за износ, след като бе отблъсната от по-голямата част от света като отговор за инвазията й в 
Украйна. 
Нарасналите разходи на Китай са факт въпреки общо взето по-слабия внос на електроенергия тази  година поради спад на 
търсенето заради забавянето на икономиката и политиката на правителството за нулев Ковид. 
Руският износ на петрол за Китай е нараснал до 8,34 милиона тона миналия месец спрямо 7,15 милиона тона през юли и 
6,53 милиона през същия месец на предходната година, въпреки че Москва отстъпи за първи път от април мястото си на 
водещ доставчик на Саудитска Арабия. 
Русия вероятно ще достави по-големи количества суров петрол и петролни продукти за някои страни, включително Китай 
през идните месеци, тъй като Европа затяга санкциите, за да даде още по-твърд  отговор на инвазията в Украйна.  
Вносът на руски въглища удари нов рекорд от 8,5 милиона тона, което е увеличение с  57 на сто на годишна основа, като 
коксовите въглища за стоманената промишленост са били общо 1,9 милиона тона. Покупките на втечнен природен газ са 
скочили до 671 000 тона, най-високото равнище от 2020 година и са с 37 на сто повече от миналата година. В тези обеми 
не е включен вносът по тръбопроводи, за които митниците не са публикували данни от началото на годината, но са 
основният канал за транспортиране на гориво от Русия за Китай.  
Разходите на Китай за енергийни продукти през август са били 83 на сто от общия внос от Русия.  
При другите стоки вносът на рафинирана мед е нараснал с 25 на сто на годишна основа до 33 140 тона, на рафиниран никел 
с 245 на сто до 5133 тона, на рафиниран алуминий с 63 на сто до 41 978 тона и на паладий с 447 на сто до 861 килограма .  
За сметка на това вносът на злато е спаднал рязко спрямо рекорда през миналия месец до 263,5 килограма, а импортът на 
пшеница се е понижил с 31 на сто до 1968 тона.  
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√ Цените на петрола се повишиха преди решението на Фед за лихвите 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда на фона на опасенията за доставките, но очакванията за ново 
агресивно повишаване на лихвените проценти в САЩ сложиха таван върху печалбите, тъй като инвеститорите се страхуват, 
че затягането на паричната политика  може да доведе до рецесия и да навреди на търсенето на гориво, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,26 долара, или 0,29%, до 90,88 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,17 долара, или 0,20%, до 84,11 долара за барел. 
„Възходящият фактор винаги е проблемът с недостатъчното предлагане, който е причинен от санкциите срещу Русия“, каза 
Тина Тенг, анализатор в CMC Markets. „Ядрената сделка с Иран се изправи пред препятствия, което означава, че скоро няма 
да има допълнителни доставки.“ 
Съединените щати заявиха, че не очакват пробив в съживяването на иранската ядрена сделка от 2015 г. на Общото 
събрание на ООН тази седмица, ограничавайки перспективите за връщане на иранските барели с петрол на 
международния пазар. 
Цените на петрола останаха под натиск поради по-нататъшното покачване на доходността на американските облигации, 
което подкрепи допълнително долара преди решението на Фед за лихвите, добави Тенг. 
Очаква се Фед да повиши лихвите със 75 базисни пункта за трети пореден път по-късно в сряда в стремежа си да овладее 
инфлацията. 
Други централни банки, включително Английската централна банка, също ще се срещнат тази седмица. 
„При отсъствието на каквито и да е големи нови развития на фронта на фундаменталните показатели, суровият петрол по 
подразбиране е под влиянието на мрачното настроение на по-широките финансови пазари“, коментира Вандана Хари, 
основател на Vanda Insights в Сингапур. 
Доларът също се движеше близо до връх от две десетилетия спрямо кошница от валути в сряда, правейки петрола по-скъп 
за притежателите на други валути. 
Междувременно запасите от суров петрол и горива в САЩ се повишиха с около 1 милион барела за седмицата, приключила 
на 16 септември, твърдят пазарни източници, цитиращи данни на Американския петролен институт във вторник. 
Изчислено е, че запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с около 2,2 милиона барела през седмицата до 16 
септември, според разширено проучване на Ройтерс.. 
Ръководителят на саудитския държавен петролен гигант Aramco предупреди във вторник, че свободният капацитет за 
производство на петрол в света може бързо да бъде изразходван, когато световната икономика се възстанови. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата за 21 септември 2022 г.  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 1/2 от пътищата ни разбити и опасни, а "Тракия" доунищожена от тежките тирове 
в. Труд - ДАНС докладва по статии на "Труд" 
в. Телеграф - 10 600 българчета без ваксина срещу морбили 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – 56 часа седмично работят българите, ЕС позволява до 52 
в. 24 часа - Шофьор на автобус получи инфаркт, заби се в дърво и рани 7, сред които майка с дете 
в. Труд - Няма кой да чисти снега през зимата 
в. Труд - Der Standard: Мафиотски схеми по българската граница 
в. Телеграф - Руснаците продадоха имоти за 12,3 млн. евро у нас 
в. Телеграф - Булгаргаз с търгове за газ за десетилетие напред 
 Водещи интервюта 
в. 24 часа - Радомир Чолаков, юрист: След 2.Х. партиите имат 2 избора - да приемат, че следващото правителство ще е 
лидирано от ГЕРБ, или пак да разбият парламента 
в. Труд - Пламен Данаилов, водач на листата на ИТН за 25 МИР-София пред "Труд": Вдигането на лихвите ще направи 
заемите по-скъпи 
в. Телеграф - Ламбо Попов, секретар на Асоциацията на професионалните домоуправители: Гласуваме онлайн на общото 
събрание на блока  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Партиите се надишаха пиарски с райски газ, но с власт или без власт у нас все няма контрол 
в. Труд - АЕЖ - интересът клати феса 
в. Телеграф - Митове срещу реалност 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За проверките и наследството в спортното министерство? Гост: служебният спортен министър Весела Лечева 
- Как и защо се стигна до освобождаването на състава на КЗП? Гост: бившият председател на комисията Иван 

Френкев 
- КНСБ на протест за по-високи доходи. Как синдикалната организация вижда справянето с рекордната инфлация. 

Гост: Пламен Димитров 
- Има ли риск от екологично замърсяване след изхвърлянето на тонове химикали в няколко столични района 
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Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Изборът на България: Въпрос на парламент". Гост: Владислав Панев от „Демократична България“ 
- Задържаха каналджията, свързан със смъртта на полицаите в Бургас. Как е работел каналът за трафик на мигранти 
- В „Пълен абсурд“ с Румен Бахов - как път в Своге под изоставен автомобил остана  неасфалтиран 

 
√ Предстоящи събития в страната на 21 септември 
София. 

- От 08.00 часа на бул. "Ал. Маринов“, в локалното платно под Академията на МВР, ще се проведе брифинг, по повод 
Дни на безопасност на пътя в периода от 16 до 22 септември 2022 г. под мотото "Остани жив и спаси живот“. 

- От 09.00 до 18.00 часа, по повод на своята годишнина, Музеят на авиацията е подготвил специална програма с 
разнообразни изненади и атрактивни изживявания за посетителите 

- От 10.00 часа представители на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" съвместно с 
Инициатива "Отрази светлина“ ще изнесат открит урок по пътна безопасност за учениците от 119 СУ "Акад. Михаил 
Арнаудов“ в град София. 

- От 10.00 часа служебното правителство ще проведе редовно заседание. 
- От 11.00 часа, в Учебния център на БЧК по първа помощ за кандидат-водачи на МПС в София, бул. "Дондуков“ 61, 

представители на Пътна полиция към ГД "Национална полиция“ ще изнесат открит урок по пътна безопасност. 
Бъдещите шофьори ще се запознаят с пътната обстановка в страната и с най-честите причини за пътнотранспортни 
произшествия. 

- От 14.00 часа в НУЛЦ на БЧК – с. Лозен, Планинската спасителна служба на БЧК организира обучителен курс за 
спасителни кучета и техните водачи от отрядите в цялата страна. В курса се усвояват техники и умения за работа 
при бедствия и аварии и търсене на изгубени. 

- От 18.00 часа в СБХ – ул. "Шипка“ 6, зала 1С ще бъде открита изложбата "Вътрешно спасение“. 
***  
Благоевград. 

- От 10.00 часа във фоайето на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград, ще се проведе  
пресконференцията по случай обявяването на Балкански театрален фестивал 2022, който ще се проведе от 24-ти 
до 29-ти октомври. 

***   
Варна. 

- От 19.00 часа в Градската художествена галерия,  прочутата пианистка Пламена Мангова ще представи  новия си 
проект "Интимни писма“. 

***  
Видин. 

- От 10.00 на ул. "Широка“, в района на пешеходната пътека при подхода към ОУ "Иван Вазов“ възпитаници на 
видинската детска градина "Арабела“, със съдействието на видинските полицаи, ще раздават флаери на водачите 
на превозни средства в областния град. 

***   
Враца. 

- От 17.00 часа в зала Нова история при РИМ-Враца ще бъдат представени любопитни факти, свързани с 114-та 
годишнина от обявяването на Независимостта на България. 

***   
Добрич. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър "Йордан Йовков“ ще се играе Спектакъла "Женско царство“ от Ст. Л. Костов на 
Драматичен театър "Йордан Йовков“. 

- От 19.00 часа в Младежки център – Добрич ще се играе Комедиен спектакъл "Шкумбата – луд за отвързване“. 
***  
Малко Търново. 

- От 10.00 часа, детска градина "Ален Мак“ в с. Звездец, община Малко Търново, Регионалната инспекция по 
околната среда и водите - Бургас се включва в Европейската седмица на мобилността, съвместно с Областна 
дирекция на МВР - Бургас с посещение, беседа, игри с детски градини за пътната безопасност. 

 ***  
Русе. 

- От 15.00 часа в Регионалната библиотека "Любен Каравелов“ Теодора Евтимова, ще бъде открита изложба 
посветена на 114-ата годишнина от Независимостта на България. 

***   
Свищов. 

- От 19.30 часа на пл. "Алеко" ще се състои втория поред концерт, част от празниците "Свищовски лозници". 
 ***  
Хасково. 

- От 11.00 часа, в залата на 2 етаж в Община Хасково-пресконференция по повод предстоящия Джаз фест в Хасково. 
 ***  
Шумен. 
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- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на ръководители, треньори и състезатели на 
Баскетболния клуб "Шумен“ по повод участието му в Националната баскетболна лига и началото на първенството. 

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

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

