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Новини за сектора

КЕВР утвърди 353,21 ЛВ./MWHЗА за природния газ
за м. септември
Комисията за енергийно и водно
регулиране утвърди цена на природния газ за
м. септември в размер на 353,21 лв./MWh,
без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На
тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен
газ на крайните снабдители на природен газ
и на лица, на които е издадена лицензия за
производство и пренос на топлинна енергия.
Комисията
определи
цената
след
извършен анализ на внесените на 1.09.2022 г.
от „Булгаргаз“ данни и документи.
Установено е, че общественият доставчик е
формирал общото прогнозно количество за
вътрешния пазар от три източника:
Количеството
газ
по
Четвъртото
споразумение към договора за доставка на
природен газ от компания от Азербайджан за
периода от 1 юли 2022 г. до 30 септември
2022 г. ; Количества природен газ, осигурени
по сключен договор за доставка на втечнен
природен газ /LNG/; Количества от търг „тип
аукцион“ на платформата на „Газов Хъб
Балкан“ ЕАД. В заявлението на „Булгаргаз“ се
съдържат цените на отделните доставчици и
размера на техните количества в общия микс.
С осигурените количества природен газ се
покриват ангажиментите на обществения
доставчик към крайните снабдители и
топлофикационните дружества, както и
количествата по двустранните договори с
индустриални клиенти, по задълженията
съгласно Програмата за освобождаване и по
Плана за нагнетяване в ПГХ „Чирен“.
Утвърдената от Комисията цена на
природния газ е по-ниска от предложената от
„Булгаргаз“. Регулаторът установи, че в
цената на природния газ са включени
неправомерно разходи, които са извадени от
общите разходи за цената на природния газ

общите разходи за цената на природния
газ за м. септември 2022 г.
Водеща причина за високия ръст на
цената
за
м.
септември
е
продължаващото
през
м.
август
повишение на международните цени на
природния газ в резултат от военната
агресия на Русия в Украйна. Силно
намалените или спрени доставки от
страна на „Газпром“ водят до повишена
несигурност на газовия пазар в Европа и
формиране
на
нереално
високи
котировки. Допълнителен негативен
фактор е и повишеният курс на
американския
долар,
който
е
ценообразуващ елемент.
Независимо от увеличението данните
показват, че утвърдената цена на
природния газ за м. септември е
значително по-конкурентна в сравнение с
цените на европейските газови пазари за
доставки през септември, които са на
нива от 232 EUR/MWh /453лв./MWh/.
По-ниската цена за българските
потребители се дължи на благоприятните
ценови условия по дългосрочния договор
за доставка на газ от Азербайджан. Част
от доставяните количества са на
значително по-ниска цена, тъй като
зависят изцяло от цените на петрола за
период от 6 месеца назад. Освен това в
ценовия микс на „Булгаргаз“ са включени
доставки на количества природен газ от
проведените на Газов Хъб „Балкан“
търгове „тип аукцион“, които са на много
конкурентни цени.
Прочетете цялата статия тук.
Източник: www.bia-bg.com
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Европа обмисля безпрецедентни интервенции
на енергийния пазар за ограничаване на
цените
Европа
обмисля
безпрецедентни
интервенции
на
енергийния
пазар,
включително ценови тавани, намаляване на
търсенето на електроенергия и данъци върху
свръхпечалбите, тъй като растящите цени
застрашават
икономиката
и
тласкат
домакинствата към бедност.
Русия намали драстично доставките на газ
за континента, което доведе до скок на
цените на електроенергията и поведе
икономиката към рецесия. Рискът от понататъшни прекъсвания се увеличава, тъй
като регионът се подготвя за тежка зима,
смята Мехтилд Вьорсдьорфер, старши
енергиен служител в Европейската комисия,
съобщава Блумбърг.
Това би задълбочило щетите, които
принуждават Европейския съюз да измисля
планове за намеса.
ЕК ще излезе с конкретен план по-късно
този
месец,
посочи
в
четвъртък
Вьорсдьорфер
пред
членовете
на
индустриалната комисия на Европейския
парламент.
Председателят на Комисията Урсула фон
дер Лайен ще представи планове за
предложените мерки в годишното си
обръщение на 14 септември.
"Ние сме наясно, че цените засягат
уязвимите потребители, така че трябва да им
помогнем",
каза
тя,
добавяйки,
че
въздействието се разпространява към
домакинствата със средни доходи и към
индустрията.
През последни дни цените на природния
газ в Европа се понижиха, след като в края
наdf миналата работна седмица достигнаха

на миналата работна седмица достигнаха
рекордни върхове, но въпреки текущото
понижение те все още са повече от четири
пъти по-високи, отколкото бяха година порано. Цените на електричеството също
остават сериозно повишени.
ЕС вече се съгласи да търси
алтернативни източници на газ, да увеличи
дела на възобновяемите енергийни
източници, да засили изискванията за
съхранение на газ и да определи
доброволно намаление на търсенето, за да
помогне да се оцелее през зимата без да се
налага въвеждането на режим или
прекъсвания. Тринадесет от 27-те членове
на Съюза вече са засегнати от
съкращенията на доставките на газ от
Русия.
"Ситуацията остава много, много
критична. Има риск от прекъсване, който е
много силен, дори става все по-силен, тъй
като вече половината от нашите държави
членки са засегнати напълно или частично",
предупреди Вьорсдьорфер.
Министрите на енергетиката на блока
трябва да обсъдят как да отговорят на
кризата на извънредна среща следващата
седмица (на 9-и септември).
Все повече и повече европейски
правителства настояват за въвеждане на
инструмент за ограничаване на скока на
цените на тока, въпреки че има различия
по отношения на възгледите за това как
подобна
мярка
трябва
да
бъде
проектирана.
Източник: www.bia-bg.com
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Френски търговци замразяват цените на някои
продукти заради високата инфлация
Френската верига супермаркети Carrefour
обяви, че ще замрази цените на 100 основни
продукта, за да помогне на потребителите да
се справят с нарастващата инфлация в
страната. Данните за юли сочат, че
инфлацията във Франция е достигнала
рекордно ниво от 6.8%.

Ходът на компанията следва този на други
водещи френски търговци, които също
предприеха мерки, след като правителството
на президента Еманюел Макрон оказа натиск
да защитят френските потребители. Carrefour
ще замрази цените на продукти, вариращи от
хранителни стоки до лекарства и дрехи, до 30
ноември.
През юли френската петролна компания
TotalEnergies обяви, че ще намали цените на
горивата в своите бензиностанции в страната
от 1 септември до края на 2022 г. Водещата
логистична CMA CGM пък заяви, че ще
намали таксите за доставка със 750 евро на
контейнер за внос във Франция от Азия.
Френските мерки за подпомагане на
потребителите идват месеци след като
правителството на Мексико съобщи през
юни, че някои от най-големите компании в
страната ще замразят цените на основни
продукти за период от 6 месеца.
Grupo Bimbo, водещ производител на хляб
в страната, съобщи, че белият хляб на
компанията ще остане на същата цена

компанията ще остане на същата цена
независимо от инфлацията. Telmex, част
от телекомуникационната компания
América Móvil, също заяви, че ще запази
цените на интернет и фиксираните услуги
постоянни до края на годината.
Годишната инфлация в Мексико
достигна 8.15% през юли, най-високата
стойност от повече от две десетилетия.
Поскъпването
на
храните
и
безалкохолните напитки е още по-висока
- 14.5% през последните 12 месеца.
Нивото на инфлация в Обединеното
кралство скочи до 10.1% през юли, като
страната за първи път регистрира
двуцифрено годишно увеличение от
повече
от
четири
десетилетия.
Националната статистическа служба
заяви, че увеличението на цените през
юли - 0.6% за едва един месец - е
необичайно, тъй като цените обикновено
падат през юли.
Хлябът, млечните продукти, месото и
зеленчуците са стоките, които са
допринесли най-много за увеличаването
на инфлацията. Допълнителен ефект
имат и по-високите цени на храната за
вкъщи. Инфлацията на цените на храните
в страната достигна 12.7% през юли,
което е най-високото ниво в категорията
от повече от 20 години.
Инфлацията в Германия също се
повиши, макар и все още да е по-ниска от
нивата във Великобритания. Достигна
8.5% през юли след скок в цените на
храните, които на свой ред са се
повишили с 14.8%.
Източник: www.capital.bg

Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 8/2022

Стр. 5

Новини за сектора

Близо 1000 български фирми ще получат
безвъзмездно 260 млн.лв. за модернизация на
производствотo
Между 700 и 1000 микро, малки и средни
предприятия в страната ще получат
безвъзмездна
финансова
помощ
за
модернизация
на
производството,
закупуване на нов софтуер и разработване на
нови поточни линии и продукти. Средствата
са по първата за България процедура от
Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)
– „Технологична модернизация“ с общ
бюджет в размер на 260 млн. лв.

Кандидатстването по нея започна на 22
юли 2022 г. и ще продължи до 21 септември
2022 г. включително. Документите се подават
изцяло онлайн през системата ИСУН 2020 на
този адрес.
Компаниите могат да заявят минимална
подкрепа по програмата в размер на 35 000
лв. Максималната е диференцирана спрямо
големината и нуждите на предприятията. Ако
са микро, могат да поискат най-много 180
000 лв. Таванът за малките е 350 000 лв., а за
средните – 700 000 лв. С парите могат да се
купуват например машини с автоматизирано
управление, роботи или системи за
дигитален
контрол
на
процесите.
Съфинансирането е до 50%.
Процедурата е насочена към компании в
четири от икономическите сектори на
страната – C (Преработваща промишленост),
Е (Доставяне на води; Канализационни
услуги,
управление
на
отпадъци
и

услуги, управление на отпадъци и
възстановяване),
J
(Създаване
и
разпространение на информация и
творчески продукти; Далекосъобщения) и
M ( Професионални дейности и научни
изследвания).
Това
са
предимно
производствени фирми – за лекарства,
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. Задължително условие е те да са
регистрирани не по-късно от 31 декември
2019 г. Трябва и да са реализирали
годишни нетни приходи от продажби за
последните три години в размер на над 210
000 лв. за микро, над 750 000 лв. за
малките и над 3 млн. лв. за средните
предприятия.
Очаква се оценяването на проектните им
предложения да започне веднага след края
на кандидатстването по процедурата.
Списъкът с допуснатите компании ще бъде
публикуван до края на годината.
Представителите на фирмите могат да
намерят пълния пакет от необходими
документи ТУК.
Беше създадено видео с детайлни
указания за попълване на формулярите. То
е достъпно на: https://bit.ly/3BFv3uw.
Източник: www.mig.government.bg
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Доматите на открито са шампиони по средни
добиви
Доматите на открито изпревариха по ръст
в средните добиви тези в оранжериите този
сезон и се нареждат сред първенците в
зеленчукопроизводството, сочат последните
оперативни данни на Министерството на
земеделието (МЗм).

Към 25 август в страната са прибрани 20
195 тона от културата, което е с над 14%
повече от количествата по същото време на
миналата година. Въпреки по-малкото
реколтирани площи средният добив от
доматите на полето е с 20,8% над
миналогодишния.
В оранжериите културата също се
представя по-добре този сезон, но със
значително по-малък ръст в средните добиви
и производството. Прибраните количества
оранжерийни домати в страната към
отчетната дата възлизат на 39 602 тона.

пиперът на открито. По официални данни
земеделците прибират средно по 880
кг/дка от културата. Засега производството
възлиза на 15 139 тона, което е близо 22%
ръст на годишна база.
Според последните оперативни данни
шампион в зеленчукопроизводството и
тази година е зелето - с 68,6% ръст. Това се
дължи донякъде на по-бързия темп на
прибиране на реколтата, отчитат от
министерството.

До момента от открити площи са
прибрани в рамките на 18,8% - 33,8% помалко дини, картофи, краставици и
пъпеши,
сочи
статистиката
на
агроведомството. С най-сериозен спад в
средните добиви от декар се очертават
пъпешите (-15,1), следвани от краставиците
на открито (-14,2%) и картофите (-11,8%).

Другият първенец по ръст на средните
добиви в зеленчукопроизводството е
пиперът
нанаоткрито.
По официални
данни
Бюлетин
на Съюз
преработвателите
на плодове
и зеленчуци |Брой 8/2022

Източник: www.agri.bg
Стр. 7

Любопитно

Инсинуации, мантри и решения – продължение
Анастас Кехайов има над 50-годишен
опит в обучението и подпомагането на
висшия мениджмънт на повече от 800
български
и
международни
фирми.
Инженер по автоматика и телемеханика.
Има дългосрочни специализации и стажове
по макропрогнозиране и програмно целево
планиране в IIAP Париж и информатизация
на административни системи в CEPIA
Роканкур. Докторатът му е по теория на
запасите,
а
доцентурата
по
стратегическо управление.
12 МАНТРИ
Мантра 1. България е атрактивна за
чуждестранните капитали
Атрактивна е като ишлемеджийски терен,
евтина работна ръка, подготвени технически
и мениджърски кадри, ниски данъци, нисък
бюджетен дефицит, нисък държавен дълг,
добро мобилно покритие и бърз Интернет.
Може и с друго да е атрактивна за капитала.
Не
е
атрактивна
като
пътна
инфраструктура,
ниско
квалифицирана
работна сила, мудно съдопроизводство,
дълбок батак в административните услуги,
безброй разрешителни режими, чести
промени на законовите рамки на бизнеса и
политическа нестабилност.
Впрочем, парадоксално е, но за да
продължим
да
сме
атрактивни
за
чуждестранните
капитали,
трябва
да
продължим да бъдем бедни. Евтината
работна ръка, като поскъпне един ден, вече
няма да е атракция – особено в отраслите с
преобладаващ ръчен труд, а доста наши
отрасли са именно такива, капиталът ще
предпочете други страни по света. При
поскъпващия труд и конкуренцията от други
европейски страни, атрактивността на

европейски страни, атрактивността на
България за чуждестранния капитал може да
бъде поддържана и усилвана единствено
чрез инвестиции в професионално и
инженерно-техническо
образование,
развитие
на
пътна
и
енергийна
инфраструктура, опростяване и ускоряване
на
съдопроизводството
и
административното
обслужване
и
стабилизиране на законовите регулации на
бизнеса.
България, колкото е атрактивна, в пъти
повече е плашеща за чуждестранния
капитал. Гледайки се в криво зеркало, някак
не виждаме какво търси да види у нас
капиталът.

Мантра 2. Малките и средни фирми са
гръбнакът на бизнеса
Това е вярно за сфери като неорганизиран
туризъм, козметични салони, фитнес зали,
гаражни магазинчета, дребни ремонти,
домашни услуги и още няколко подобни
сфери, в които едноличният търговец или
микрофирмата има собствен краен пазарен
продукт. Но за индустрията и другите
отрасли на реалния сектор никак не е вярно.
Там гръбнак са големите и много големите
фирми и те дават хляба на многобройни и
често силно зависими от тях малки и средни
фирми. В тези отрасли, ако там има големи
фирми, покрай тях ще има малки и средни
фирми – и колкото повече и по-големи са
големите фирми, толкова по-силни и помногобройни са малките фирми. Обратното
не е вярно.
Също така, не е вярно, че малката или
средна фирма е устойчиво състояние на
бизнеса. Тези фирмички са силно уязвими от
стопанския климат, от регулаторните рамки,
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От доставчиците и клиентите. Силно уязвими
са и от собствените си управленски модели.
Малките и средни фирми или трябва да
пораснат, или да се примирят, че бизнесът
им служи на други по-големи фирми, или да
влязат в цикъла да растат и мрат и да отварят
път и да наторяват полето да се раждат,
пърхат и умират други малки и средни
фирми.
Мантрата, че малките и средни фирми са
гръбнак на бизнеса е популистка клопка, с
която на избори се привличат гласове от
средната класа. Клопката е добре прикрита. В
нея са влезли всички органи на държавната и
местната власт и почти всички банки.
Мантра 3. Държавата е най-големият
инвеститор
Ако
говорим
за
инфраструктурно
строителство и благоустройство, това е
съвсем вярно. Но инфраструктурата, била тя
транспортна,
комуникационна,
енергопреносна или друга, тя е само една от
многото необходими основи за изграждане и
за развитие на стопански структури и
съответни производствени мощности. Те
имат и други основи – образование,
оборудване, технологии, суровинна база – не
е нужно да ги изброяваме...
В тях държавата не е най-големият
инвеститор. А това, че държавата не винаги е
добър стопанин и че от държавните пари
най-много и лесно се краде, това никой не
оспорва. Три са основните източници на
инвестиции – държавата, капиталът и
спестяванията на хората. В условия на кризи е
нормално държавата да е най-големият
инвеститор, но трябва също да инициира,
стимулира и активира другите два източника
на инвстиране.
Мантрата, че държавата е най-големият
инвеститор е удобна за лобитата на бизнеси

и фирми, които са на яслата на националния
и местните бюджети с апетит за участие в
обществени поръчки. А висшият пилотаж е в
иницииране на такива поръчки и/или в
участие при формулирането на заданията и
на критериите за избор на изпълнител.
Мантра 4. Законът за обществените
поръчки бори корупцията
Уж идеята е да се състави коректно
техническо задание за реализиране на обект
или проект, чрез който се покрива
определена обществена нужда, и после да
се потърси изпълнител на това техническо
задание, който предлага най-къс срок и найниска цена.
Впрочем, последното в това определение
е нонсенс – да се постигне най-къс срок при
най-ниска цена е нерешима задача, понеже
двете изисквания влизат в пряк конфликт –
то е все едно автобус да измине пътя между
два града максимално бързо и с минимум
разход на гориво... или да омесиш
максимум
кюфтета
от
минимално
количество кайма. Като така обществената
поръчка е в зародиш осъдена на лошо
качество на изпълнение.
В много от случаите разходите, направени
за подготовка, организиране и провеждане
на търг или конкурс, не покриват
постигнатите икономии от търсене на найниска цена. Отделно от разходите на
възложителите, редица фирми участници
имат свой персонал, назначен специално, за
да подготвя документациите и да им движи
кореспонденцията. Няма да е нелепица да
се каже, че ако съкратим звената и лицата,
които организират и провеждат конкурси за
обществени поръчки, ще се получат доста
по-големи икономии.
Бумащината около подготовката за
кандидатстване хаби и от времето на
кандидатите
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Кандидатите за участие, и от времето за
администриране
на
процедурите
по
обществените поръчки. Бумащината и
бюрократщината са сред факторите, които
разколебават и нерядко може да откажат
иначе потенциално добри кандидати да
участват в обществените поръчки. Времето за
дефиниране на задание и времето за избор
на изпълнител ядат от времето за
извършване на реални действия по
задоволяването на обществената нужда,
заради която се прави обществена поръчка.
Времето за задоволяване на обществената
нужда понякога се удължава допълнително
от обжалвания, съдебни спорове и други
такива. Родихме си и мастити специалисти по
обжалване и проваляне на обществени
поръчки.
Има и случаи при вече установени трайни
отношения с доставчици и други партньори,
сделките с тях да минават по реда на
обществените поръчки, било то заради
формални изисквания на ЗОП или заради
страхливите предпазни процедури на
фирмата-майка.
Публичността на обществените поръчки
позволява на кандидатите да се информират
;

и ориентират от кои точно органи и лица ще
зависят решенията по оценяването и избора
на изпълнителите и това е предпоставка за
корупционни изкушения и от двете страни.
Едната практика е пряко въздействие върху
комисията по оценяване. Другата практика е
вербуване на вътрешни информатори сред
служителите на ведомството възложител.
Има и случаи когато изпълнителят е
предопределен и се търсят и дори
възнаграждават две три кухи оферти, които
да са по-слабички от офертата на
фаворизирания кандидат. Има и случаи да
се връщат пари „обратно“, като обичайната
ставка е десетки проценти. Публичността ще
престане да бъде порок едва когато
дигитализацията в обществените поръчки ги
направи напълно прозрачни и неуязвими на
злонамерени попълзновения.
Законът за обществените поръчки нито
бори, нито може да се пребори с
корупцията. Напротив, ЗОП е сред найплодовитите
и
добре
завоалирани
източници за корупция, не със своя
добронамерен замисъл, а с изкривяваните
механизми на прилагането му.
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