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√ Бизнесът: Няма реиндустриализация без по-евтина енергия 
Европейската промишленост губи заради ниските цени на горивата в САЩ  
Тежката индустрия и големите консуматори на енергия подкрепят стремежа на правителството за реиндустриализация 
на българската икономика, но заради непредсказуемите политически решения и проблемите, които поражда монополът 
на свободния пазар на ток на държавните централи, реално сигналите към инвеститорите са отрицателни. Така могат да 
бъдат обобщени мненията на индустриалци и представители на едрия бизнес, изразени по време на дискусията 
"Реиндустриализацията на българската икономика". 
Поводът за коментарите беше изказване на енергийния министър Драгомир Стойнев, който обяви по време на форума, 
че "не мога да се меся в работата на директорите на АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-изток 2". Той подчерта, че цените за 
свободния пазар трябва да се образуват на пазарен принцип, и припомни, че в договорите на търговците има клаузи, 
които дават възможност за промяна на цените, а освен това има и други производители на енергия. 
Натиск по веригата 
Миналата седмица ръководствата на двете държавни централи, които са в структурата на Български енергиен холдинг 
(БЕХ) и са на подчинение на енергийния министър като техен принципал, са поискали от търговците повишение на 
цените по действащи договори за покупка на енергия. Целта е по този начин да се компенсират по-ниските им приходи 
от регулирания пазар, където са битовите потребители и тарифите се определят административно от Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). 
За да стимулира износа на ток, в края на декември ДКЕВР намали цената за пренос с повече от 50% - от 9.71 лв. на 
мегаватчас на 4.15 лв. Така търговците щяха да станат малко по-конкурентни при износ, а промишлеността щеше да 
получи малко по-ниски цени. Сега според браншови организации от промишлеността АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-
изток 2" искат половината от това намаление от 5.56 лв. на мегаватчас "през ръст на цената на тока по действащите 
договори". Така обаче се ощетяват клиентите на търговците - стопански потребители, които са планирали разходите си за 
енергия според подписаните договори. 
Ефект от предоговарянето 
Реакцията на индустрията не закъсня. "Кой инвестира в индустриално предприятие, ако не знае какво се случва поне 
през следващите 2-3-5 години. Ние не знаем какво се случва утре. Защото намаление на цената на електроенергията от 5 
лв. на 1 януари на 15 януари е увеличение от 3 лв. Защото две централи, които са абсолютен монопол на българския 
пазар, защото няма алтернатива, решават, че трябва да си разделим това намаление (на цена за пренос) от 1 януари", 
коментира Антон Петров. Той е председател на Българската асоциация на металургичната индустрия и представител на 
гръцката Viohalco, която притежава "Стомана - Перник", "София мед" и "Етем". Според Петров предприятията вече са 
достигнали тавана за подобряване на енергийната ефективност. 
Действията на АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-изток 2" бяха определени като "христоматиен пример за злоупотреба с 
монополно положение" в позиция, разпространена в неделя от Българската федерация на индустриалните енергийни 
консуматори (БФИЕК), камарата на химическата промишленост и металургичната асоциация. По време на дискусията 
председателят на БФИЕК Константин Стаменов припомни изчисленията на бранша, че от такива промени атомната и 
въглищната централа могат да получат допълнително 3-4 млн. лв. за периода до средата на годината, когато изтичат 
повечето договори на свободния пазар. За бизнеса обаче това ще доведе до по-скъп ток с между 2 и 5%. Когато има 
натиск върху цените на тока за бита, той се прехвърля към индустрията и износа на енергия, обясни Стаменов. По думите 
му цената, по която българската промишленост купува електричество, трябва да е равна на цената, на която то се изнася, 
за да не се дава конкурентно предимство на подобни предприятия в други държави. "Защото това е директен износ на 
работни места", категоричен беше Стаменов. 
Подкрепа по европейски 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров също се застъпи за индустрията. Той се обяви за въвеждане на компенсаторни 
механизми, за да се подпомогне конкурентоспособността на тежкия бизнес. Такива има в редица европейски държави 
като Белгия, Чехия, Дания, Финландия, Франция и Австрия, показва справка на металургичната асоциация. В някои 
страни част от енергийните разходи на индустрията се поемат от бюджета. В други се прилагат диференцирана подкрепа 
за зелената енергия, така че токът, плащан от големите компании, да не се оскъпява значително. В основен проблем на 
европейската индустрия се превръща намаляващата й конкурентоспособност заради значително по-скъпите газ и 
електроенергия, които компаниите плащат в сравнение с конкурентите си в САЩ, където цените на горивата спаднаха 
през последните години. 
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√ Контролът и дистрибуцията на горива ще се облекчат 
Премахват се най-строгите текстове, контролиращи доставките  
Министерството на финансите ще облекчи контрола върху производството на акцизни стоки. Това ще стане с новата 
Наредба 3, която ще замени изготвената и доразвивана през целия мандат на предишния министър Симеон Дянков 
система от надзорни изисквания. Те задължаваха производителите на горива и алкохол да инсталират измервателни 
уреди на всяка точка, от която може да се извлече готова продукция, така че да е ясно какви количества напускат 
рафинериите и дестилиращите мощности и да се обложат с акциз и ДДС, когато стигнат до крайните потребители. Новата 
наредба предстои да се утвърди от финансовия министър и след това да влезе в сила. Депутати от ГЕРБ разкритикуваха 
облекченията, защото с тях се прави услуга на горивния бранш. 
Промяната при горивата 
В новата наредба обаче отсъства текст, аналогичен с 35а от стария документ. Той задължаваше данъчни складове, които 
се намират на територията на повече от едно митнически управления в страната, да имат измервателни устройства на 
всяко място, през което може да се въвеждат или извеждат горива. Текстът стана известен като "Поправката "Лукойл", 
защото единственият подобен данъчен склад е тръбопроводът на "Лукойл Нефтохим", доставящ готови горива през 
територията на цяла Южна България от Бургас до София. Самият тръбопровод е лицензиран като данъчен склад, но 
миналата пролет лицензът му беше отнет заради липсата на такива устройства. Решението беше издадено от предишния 
директор на Агенция "Митници" Ваньо Танов, но действието му беше спряно от съда, докато се прецени дали 
отнемането на лиценза е било правомерно. 
Зам. финансовият министър Людмила Петкова призна, че новата наредба налага по-лесни за изпълнение изисквания от 
предишните и "Лукойл" ще може да ги покрие. Според нея петролната компания дори вече е изпълнила всички 
изисквания и на старата наредба и ще може да прецени дали да премахне онази част от устройствата, които няма да са 
задължителни. 
Всяка точка, от която от тръбопровода може да се източат горива и да се зареждат цистерни, ще остане с монтиран 
измервателен уред, обясни Петкова. Устройствата няма да са задължителни само в междинните точки на производство и 
транспортиране. По думите й това означава, че ако в рафинерията има изпусквателни кранове за вземане на проби или 
по протежението на тръбопровода  са инсталирани уреди на места, от които не е възможно източването на готови 
горива, за тях повече няма да се изисква поставянето на измервателни устройства. 
Защо се въвеждат промените 
Като мотив за облекчаването на надзора Петкова изтъкна разходите на производителите на акцизни стоки от над 110 
млн. лв. за изпълнението на изискванията - най-вече за специализирана техника и софтуер. Заради честите поправки в 
наредбата след влизането й в сила през април 2010 г. държавата се е показала като непредвидим партньор за бизнеса, 
като е налагала изисквания, без да е държала сметка за ефектите от тях. Доказателство за това според Петкова било, че 
обложените количества бензин и дизел са намелели за периода на действие на наредбата. Така държавата не е 
ограничила разпространението на нелегално произведени горива въпреки разходите, които е създала за компаниите от 
горивния сектор. 
Петкова обясни, че не е работила по създаването на действащата в момента Наредба 3, въпреки че през 2010 г., по 
времето на създаването й, работи в дирекция "Данъчна политика" на финансовото министерство. Последното означава, 
че наредбата е била разписана или от експерти на Агенция "Митници", или от външни консултанти. 
Депутати от ГЕРБ разкритикуваха облекчените изисквания на наредбата и заявиха, че с тях се прави услуга на горивния 
бранш. "На пръв поглед изглежда, че държавният интерес е защитен, но липсата на някои конкретни текстове от сега 
действащата наредба ме притеснява, че ще отвори възможности за дистрибуция на нелегално произведени горива", 
коментира Менда Стоянова, която беше председател на бюджетната комисия в предишния парламент. Тя обясни, че не е 
коректно да се посочва спад на обложените горива след влизането на наредбата в сила като аргумент за нейната 
безполезност. "Наредбата беше неколкократно допълвана, почти през цялото време след влизането й в сила. Така че тя 
не е имала и една година пробен срок, в който да се провери нейното прилагане", допълни тя. 
Автобусите без касови апарати до юни 
Компаниите, организиращи междуградски превози, получиха още една отсрочка от задължението да инсталират касови 
апарати в автобусите си. Това решиха депутатите в четвъртък, като одобриха предложението за промени в Закона за 
автомобилните превози, внесено от Камен Костадинов от ДПС и Георги Свиленски от БСП. Официалният мотив е, че 
производителите на фискални устройства не са смогнали да произведат нужните количества и компаниите дори да искат 
да изпълнят задължението, са неспособни да го сторят. Така общото забавяне става година и половина, след като 
първоначално задължението се въведе за началото на 2013 г., но последва серия от отлагания както при управлението на 
ГЕРБ, така и сега при коалицията на БСП и ДПС. 
Реално компании от бранша са едни от последните, които могат безпрепятствено да оперират в сивия сектор, след като 
шофьори спират и качват клиенти по целия маршрут. Самото инсталиране на касовите апарати обаче не гарантира по-
добър контрол. Докато не се въведе строг контрол, шофьорите ще могат да събират пари от клиентите си, без да 
използват фискалните апарати и така инсталирането им ще се обезсмисли. Това е причината и за провала на свързването 
между касовите апарати и НАП, с което трябва да се следи дали търговците подправят данните, които регистрират 
фискалните устройства. Свързването им с данъчните струваше на търговците 96 млн. лв., но за първите две години след 
въвеждането на промяната приходите на държавата от тази мярка се увеличиха само с 90 млн. лв. 
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√ Бюджетът губи над 500 млн. лв. годишно от продажба на нелегални цигари 
Държавата е загубила няколко милиарда лева от сивия сектор на цигари за последните четири години. Причина за това е 
резкият спад на обложените количества цигари след увеличаването на акцизната ставка от началото на 2010 г. Това стана 
ясно от изказване на заместник-министъра на финансите Людмила Петкова. Поскъпването на цените на цигарите след 
въвеждането на новите акцизи и финансовите затруднения са принудили голяма част от пушачите да погледнат към 
нелегалното производство и внос на цигари, обясни тя. Според нея има елемент от намалено потребление, но той е 
символичен. 
6.4 млрд. къса по-малко 
Справката, която предоставиха от финансовото министерство, показва, че през 2009 г. с акциз са били обложени 17.6 
млрд. къса цигари, а през 2010 г. - 11.2 млрд. Разликата от 6.4 млрд. къса е заради разрасналия се сив пазар и свитото 
потребление. Пропуснатите потенциални приходи за бюджета при запазване на потреблението и сивия сектор в рамките 
на 2009 г. биха осигурили 930 млн. лв. повече приходи за 2010 г. През следващите години ножицата е продължила да 
бъде широко отворена и потенциалните загуби се оценяват на над половин милиард лева годишно, без да се включва 
пропуснатата събираемост на ДДС върху тях. 
По този повод Петкова заяви, че се разработва стратегия за борба с нелегалната търговия на акцизни стоки, но 
подробности за нея ще се представят в следващите месеци. 
Според зам. финансовия министър освен от контрабанда на вносни цигари бюджетът се ощетява и от български цигари, 
които се изнасят фиктивно - те или се връщат обратно, или реално остават на територията на България, но без да са 
облепени с бандерол и за тях да е платен акциз. 
По-голям контрол от НАП на границите 
От февруари обаче инспектори на Националната агенция за приходите ще започнат да контролират вноса и 
разпространението на стоки с повишен фискален риск. Това са предимно хранителни стоки и земеделски продукти, 
които често се използват за целите на данъчни измами. В списъка обаче не са включени строителните материали и 
мобилните телефони, които също се приемат за стоки, с чиито доставки често се извършват данъчни измами. 
На контролнопропускателните пунктове по границите на България ще има контролни постове на НАП, които ще могат да 
проверяват и пломбират превозни средства с тегло над 3 тона, които превозват рисковите стоки. Пломбите ще се 
премахват също от данъчни, когато камионите се разтоварват или  напускат страната през друга граница, без да са били 
отваряни. Според Людмила Петкова засиленият контрол ще осигури повишаване на приходите от ДДС с около 200 млн. 
лв. още през тази година спрямо миналата. 
 
Вестник Дневник 
 
√ "Умните" проекти ще са приоритет в стратегията за малкия и средния бизнес  
Високите технологии и интензивните на знание услуги са залегнали като приоритет в приетата днес от правителството 
Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия за периода до 2020 г. 
Записаното в стратегията ще се изпълнява с финансиране главно от оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" 2014-2020. 
Правителствената пресслужба информира, че документът е адаптиран към аналогичния европейски политически 
документ Small Business Act и ще позволи сравненията между България и останалите страни от ЕС по 10 показателя: 
предприемачество, втори шанс за предприемачите, спазване на принципа "Мисли първо за малкия", отзивчива 
администрация, достъп до държавни помощи и обществени поръчки, достъп до финансиране, достъп до единния пазар, 
иновации и умения, околна среда, интернационализация на бизнеса. 
 
√ Дългът на страните от еврозоната намалява за пръв път от 2007 г. 
Дългът на страните от еврозоната е намалял през третото тримесечие на 2013 г. за първи път от 2007 г. насам, съобщи 
БТА като се позова на публикуваните днес данни на "Евростат". 
Данните за ЕС сочат увеличение, главно заради разликите във валутните курсове, като България е втора след Естония с 
най-нисък показател (17.3% от БВП). 
В края на третото тримесечие на 2013 година държавният дълг на страните от еврозоната е бил 92.7% от БВП спрямо 
93.4% в края на второто тримесечие. 
Общо в ЕС показателят се е увеличил символично от 86.7% от БВП на 86.8%.  
В сравнение с третото тримесечие на 2012 г. държавният дълг е нараснал и в еврозоната (от 90% на 92.7% от БВП), и в ЕС 
(от 84.9% на 86.8% от БВП). 
Най-висок е бил държавният дълг през третото тримесечие в Гърция (171.8% от БВП), Италия (132.9%), Португалия 
(128.7%) и Ирландия (124.8%). 
 
Вестник Стандарт 
 
√  Адемов: Нямаме достатъчно средства за детски надбавки 
София. „За да се изплатят детски добавки на всички деца до навършване на 20 години са необходими 1 млрд лв. 
годишно, точно толкова с колкото разполага социалното министерство за цяла година".Това каза социалният министър 
Хасан Адемов в сутрешния блок на Нова. Той коментира това дали няма да падне подоходният критерий за получаване 
на надбавките, който е в размер на 350 лв. за член на семейство в момента. 
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Наскоро вдовишките надбавки бяха увеличени до 26% от доходите на починалия съпруг, отговори министърът на въпрос 
на зрители. 
С 50 000 души са повече хората, които се подпомагат енергийно от държавата, изтъкна Хасан Адемов. 
Плоският данък няма да се променя и ще запази размера си от 10 на сто от доходите на осигурените лица, категоричен 
бе социалният министър. Има поляризирано мнение при управляващите за плоския данък, добави още той. И продължи 
с думите: "Дали плоският данък е справедлив или не – има различни виждания. Но важно е правителството да има 
предвидима политика". 
По повод въпрос на зрителка за разликата в парите, които държавата дава на майките за раждане на първо, второ или 
трето дете, Адемов отговори, че това е дискриминационна мярка. 
 
√ Гурбетът е новата казарма за младите 
През февруари започваме тур из 11 държави, за да връщаме българите 
Работим по 22 проекта за 2 млрд. лева, казва Светослав Младенов 
През 2014 г. ще бъдат разкрити 8500 работни места, обяви преди дни икономическият министър Драгомир Стойнев. 
Кои са градовете и фирмите, в които ще има работа? Как политическата обстановка влияе на инвестиционните 
планове и какво прави държавата, за да засили интереса към страната ни? "Стандарт" попита новия шеф  на 
Българската агенция за инвестиции Светослав Младенов. 
- Г-н Младенов, кои са големите инвестиционни проекти, които през тази година ще разкрият нови работни места? 
- Българската агенция за инвестиции работи по 22 големи инвестиционни проекта за над 2 млрд. лв., които ще разкрият 
над 8000 работни места. Те са в сектор туризъм, аутсорсинг, автомобилна индустрия, транспорт и логистика, химическа 
промишленост и хранително-вкусова промишленост. Като пример бих дал "Монтюпе" в Русе. През септември м.г. те 
завършиха третия етап от инвестицията в завода за автомобилни компоненти в индустриална зона на града. Компанията 
увеличава производството си, което ще доведе до разкриване на нови 300 работни места. В момента в завода работят 
700 души, а направените инвестиции вече надхвърлят 160 млн. лв. Този инвеститор създава конкурентна среда и 
привлича и други компании. Германската "Вите Аутомотив" също разширява в индустриалната зона в Русе 
производствените си мощности за електронни и механични части за автомобилната индустрия. Това разширение трябва 
да е приключили до края на 2014 г., а до пролетта на 2015 г. да влезе в експлоатация. Ще се наемат 500 работници. 
Подобни инвестиции са прекрасна възможност за региона. Северозападна България и по принцип цялата територия на 
север от Стара планина са наш приоритет, защото там е концентрирана най-високата безработица. Друга немска 
компания - "Бер-Хела Термоконтрол", също произвеждаща автомобилни компоненти, предстои през т.г. да разкрие 
завода си в индустриална зона "Божурище" край София. Този проект е първи за немската компания в Източна Европа, 
очаква се да бъдат открити над 350 работни места. Само преди дни световният автомобилен доставчик "Нексанс 
Аутоелектик" обяви решението си за изграждане на модерен завод за кабелно оборудване край Плевен. Заводът трябва 
да е готов до края на т.г. и в него ще бъдат наети над 600 души. "СОЛ България" са в процес на реализация на проект за 
нов завод за производство на промишлени газове в Девня. "АББ България" пък строят четвъртия си завод за 
електрическо оборудване в индустриалната зона "Раковски" в района на Пловдив. Този проект предвижда разкриване на 
600 работни позиции. През 2014 г. "Фесто България", отново германска компания, планира ново производство на 
магнитни сензори с около 450 работни места. Турската компания за автомобилни части "Теклас" разширява мощностите 
си в Кърджали и предвижда да наеме нови 300 служители. Близо 1000 работни места ще бъдат открити и в "Стандарт 
профил България" в Стара Загора до 2015 г., тъй като там също се разширяват производствените мощности. Нови работни 
места се очакват и в аутсорсинг сектора. Знаете, че 2013 г. "Кока Кола Ентърпрайсиз" избра България за откриване на нов 
финансов център за услуги. Има и други компании, които разширяват центровете си за споделени услуги у нас.  
- Политическата обстановка през 2013 г. отрази ли се на инвестиционните планове на фирмите? 
- Всяко движение, свързано с подобряване или влошаване на инвестиционния климат, се отразява. Но през последните 6 
месеца се отчита ръст на интереса към България. Това означава, че сме в правилна посока не само по отношение на 
стимулите, но и на ангажиментите, които преди време са били поети, но не са били изпълнени, а сега се изпълняват. Това 
са: възстановяването на ДДС, подобряването на административно обслужване, по-кратките срокове и намаляването на 
документацията за получаване на сертификат.  
- С колко е ускорена тази процедурата? 
- Намалени са преди всичко бланките и формулярите, които се попълват. А техният голям обем плашеше дори и големи 
инвеститори.  
- Освен бумащината, какво плаши инвеститорите? 
- Всеки инвеститор иска по-предвидимо бъдеще, например 5 г. напред, било то по отношение на социална политика, на 
енергийни източници, човешки ресурс. В България голям проблем е човешкият ресурс в малките населени места и 
концентрацията му в големите градове. Това принуждава инвеститорите да се насочват към София, Пловдив или Варна, 
тъй като там по-лесно намират работна ръка. Например 85% от ИТ специалистите са концентрирани в София. Трябва да 
се намери изход от този проблем. Например чрез разкриване на клонове на университетите в по-малки населени места, 
така че да привлекат инвеститори там. Отделно е изтичането на кадри в чужбина, макар че то може и да е много 
позитивно. Защото това, което нашите сънародници ще научат и професионалният опит, който ще придобият, може да го 
принесат в България. Именно затова в началото на февруари започваме кампания за привличане на българите от 
чужбина. Тя ще се проведе в 13 града от 11 държави, в които има сериозна концентрация на наши сънародници. Наши 
експерти ще ги запознаят с дейността на агенцията ни, с конкретни мерки и програми за реализация в България. Ще ги 
информираме за макроикономическата ситуация в страната, за перспективните сектори, в които биха могли да се 
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реализират и нивата на заплащане. Ще ги запознаем и с възможностите на оперативните програми за стартиране на 
бизнес, възможностите за стажове в държавните институции, насърчителните мерки на Агенцията по заетостта 
специално към младежите. Желанието ни да ги убедим, че след като придобият специалност и поработят в съответните 
държави, да не се колебаят да се върнат и да започнат някаква дейност - било то предприемаческа, било към клон на 
фирмата, в която до момента са работили, било при български инвеститор. Държавата трябва да предприеме това 
усилие, защото при тази ниска раждаемост българите, наети в България - 2,2 млн., вече са по-малко от тези, които 
работят навън - 2,5 млн. 
- Как ще им привлечете вниманието при тези ниски нива на заплащане в България? 
- Безспорно това, което привлича хората да търсят работа в чужбина - не само българите, защото това е глобален процес - 
е по-високото заплащане. Но има доста заможни българи, които не искат да се върнат в страната - заради 
законодателство, заради условия и пр. Факторите са комплексни. Затова и процесът по връщането на сънародниците ни е 
много сложен. Смятаме да се опитаме да го изложим на база на лични примери. Българите са интелигентни и може 
добре да преценят възможностите, които им се дават в родината.  
- Винаги е по-добре да живееш в родината си. 
- Аз съм на същото мнение. Като човек много пътувал и живял в много държави - и азиатски, и европейски, и в Щатите, 
мисля, че в крайна сметка човек трябва да се върне в държавата си, за да даде своя принос. Както навремето с 
казармата. Наскоро чух един студент да казва, че да отидеш в чужбина за да се изучиш и да поработиш малко, е 
модерната казарма за младите. Така се възмъжава. И наистина е така. 
- Казахте, че през последните 6 месеца се повишава инвеститорският интерес. Откъде идва той? 
- От Турция, САЩ и някои европейски държави - Италия и скандинавските държави, Белгия, Франция, Швейцария, без да 
броим традиционния интерес от Германия, Холандия. Русия също има няколко инвестиционни проекта в производството 
и хранително-вкусовата промишленост. Интересът е породен от подобряване на условията на малките и средни 
предприятия в България. Защото ние не сме голям пазар, нямаме голямо потребление и е нормално тук да искат да 
стъпят малки и средни чуждестранни фирми. Разбира се, идват и големи, макар че те по-скоро използват локацията си 
тук като един "хъб", център, от който да излязат към Европа или Азия. Голяма част от чуждестранните инвеститори, 
предимно малки и средни фирми, казват, че тук има още много свободни ниши.  
- Къде са те? 
- Посочват веригите за бързо хранене, услугите свързани с интернет, интернет библиотеки, финансовото посредничество. 
България има добра финансова дисциплина и най-стабилната валута в региона. 
- А българските инвеститори виждат ли ги тези ниши? 
- Те в голяма степен искат да се докажат на външните пазари. Излизат в балкански държави, после в европейски. По-
смелите се опитват в Азия, например износ на вина. В САЩ има вече традиции в износа на вина и хранителни продукти. 
Т.е. българите имат смелостта, въпреки кризата и нелеките условия на цялата процедура по регистрация на продукта и 
утвърждаването му, която отнема понякога 2-3 години.  
- Освен аутсорсинга и производството на компоненти за автомобилната индустрия кои са другите сектори, в които да 
очакваме нови инвестиции? 
- Иновациите, науката, новите технологии. Този интерес е свързан със средствата, които очакваме от европейските 
фондове за наука в периода 2014-2020 г. През тази година има планове да се възобнови дейността на БАН в няколко 
града. Инвестиционни проекти има и в туризма, строителството, текстил, хранително-вкусова промишленост. 
Мила Кисьова 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Цените на тока без промяна, преговаряме за по-евтин газ 
Подкрепяме Брюксел за въвеждането на т.нар. въглероден или карбонов данък върху стоки, които се внасят в държавите 
от ЕС от трети страни. 
Това каза министърът на икономиката Драгомир Стойнев на кръгла маса "Реиндустриализация чрез 
конкурентоспособност" . В нея участваха представителите на голямата индустрия. 
Имаме съседни държави, които мърсят с въглеродни емисии, но не инвестират в очистващи инсталации и заради 
евтината им енергия стоките им са по-конкурентоспособни от нашите, каза той.  
Европа се е забавила с инвестициите в индустрията, вложи 5 млрд. евро в банковата система и нула в индустрията.  
В същото време Стойнев напомни, че 2,5 млрд. евро са влезли в българския бизнес от държавата за 5 месеца.  
"Вие не ми вярвахме, че цената на еленергията за бизнеса ще намалее, обърна се министърът към представителите на 
крупните консуматори на енергия у нас. А тя бе свалена с 5%. 
С 10 на сто пък падна цената на нощната енергия, за да може баничарят, който пече нощем, и той да получи стимул, каза 
още Стойнев.  
Големите заводи обаче поискаха да не се предоговарят цените на еленергията от АЕЦ "Козлодуй" и "Марица-изток 2", 
залегнали в едногодишните договори на предприятията. Стойнев заяви, че не може да се меси в работата на централите, 
и попита защо индустрията не купува ток от други централи, от ВЕИ или от търговци.  
Константин Стаменов, председател на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), 
каза, че индустрията не купува от други производители, тъй като цените им не са конкурентоспособни. 
По-късно пред журналисти министърът декларира, че цените на тока ще се запазят и за догодина. За поевтиняване на 
газа се водят преговори. 
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Разгоря се спор за цените у нас. От Българската асоциация на металургичната индустрия обявиха, че токът за индустрията 
тук е с 8 пункта по-висок, отколкото в Германия. Индустриалците отново казаха, че има кросубсидиране на бита. Това 
накара Еленко Божков от ДКЕВР да илюстрира, че цената за домакинствата е 146 лв. на мвтч, а на индустрията 108 лв. 
Стаменов пък репликира, че голямата индустрия плаща по 5 млн. лв. на месец за еленергия и не би трябвало цените за 
нея да са еднакви с тези на дребно. Все едно да купиш 100 т портокали и 5 кг портокали на една цена, аргументира се 
той. 
"Химко" става държавен до края на месеца Комбинатът "Химко"  ще стане държавен до края на месеца, каза министърът 
на икономиката Драгомир Стойнев пред журналисти. Смятаме, че може да започне да работи, каза той. 
"Не можем да се споразумеем със собствениците, цената, която те предлагат, е висока. Трябва да влезе компетентен 
оценител, който да каже каква е стойността на активите", добави министърът. 
На въпрос за АЕЦ "Белене" Стойнев заяви, че за рестарт на централата не може да се говори, докато има арбитраж, 
докато няма конкретен инвеститор, който е световно известен, и правителство, което да стои зад него, както и банки и 
финансови институции. "Не е като да строиш колиба, нали", реагира икономическият министър. 
 
Списание Мениджър 
 
√ Стойнев: Европа забрави индустрията 
Европа забрави индустрията. Откакто започна кризата, ЕС наля пари за спасяване на банковия сектор, но не бяха 
отделени пари за спасяване на европейската индустрия. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев на кръглата маса „Реидустриализация чрез конкурентоспособност“. 
Стойнев подчерта, че е започнал дебат за реиндустриалнизацията на Европа, в който България също взема участие, 
предаде БГНЕС. „Без конкурентоспособна енергетика не можем да имаме конкурентоспособна икономика", категоричен 
бе Стойнев, според когото трябва да имаме политически дебат на ниво ЕК и тогава да се приеме индикативната цел за 
2030 г. 
"Държавата прави всичко възможно за подпомагането на индустрията. От тази година започват пилотни проекти, които 
са свързани с дуалната образователна система. Първият пилотен проект, с който имаме най-голяма готовност, е в 
сферата на минната индустрия. Говорил съм с министъра на земеделието. Тази година трябва да се проведат 
законодателни инициативи. Също така съм благодарен и на синдикатите за подкрепата. Разбира се, трябва подкрепа на 
държавата и подкрепа на бизнеса", добави Стойнев. 
"Държавата може да бъде коректен партньор с българския бизнес. За 7 месеца се наляха в него 2 милиарда и половина 
лева",каза той, цитиран от „Фокус“. "Наистина са рекордни резултатите на бизнеса. Когато ние сме коректни, и 
българският бизнес е коректен. Имахме пречка от президента, но я преодоляхме. „Нашите амбиции са да се намаляват 
административните тежести. Имаме вече налице пакет от 24 режима и предстои още един от 100. Всичките тези 
регулаторни и административни режими обаче идват от европейското законодателство. Ние помолихме да има един по-
гъвкав диалог”, заяви Драгомир Стойнев. 
Според Стойнев енергията от ВЕИ-тата е добра, но и скъпа. Министърът отбеляза, че държавите със силна индустрия по-
бързо преодоляват кризата, а когато има индустрия, има и иновации. Министрите от ЕС трябва да се обединят около 
обща политика за спасяване на индустрията, смята Стойнев. 
Стойнев подчерта, че построяването на „Южен поток“ ще доведе до по-ниска цена на газа, а държавата също работи в 
тази посока. „Газовите връзки за нас са приоритет, а от утре започват преговори с турския министър на икономиката за 
изграждането на газовите връзка между България и Турция“, каза още Стойнев и съобщи, че при газовите връзки с 
Гърция е имало изоставане, но има държавна гаранция в бюджета за 2014 г., с която ще върнат нещата в план. 
„Със Сърбия също се работи по план, а това ще доведе до по-евтина цена на природния газ“, подчерта министърът на 
икономиката и енергетиката и припомни, че е намалена цената на електроенергията, чрез законодателни промени, а от 
ДКЕВР са взели решение за намаляване на цената на нощната тарифа. 
 
investor.bg 
 
√ ЕБВР ще ни съдейства за електронизацията на обществените поръчки 
Парламентът ратифицира договор между икономическото министерство и банката за разработването и 
въвеждането на електронната система 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще консултира правителството за разработването и 
въвеждането на система за електронни обществени поръчки, след като днес депутатите ратифицираха договора между 
банката и Министерството на икономиката. 
Правителството подкрепи договора в края на миналата година. 
ЕБВР ще консултира икономическото ведомство, ще проучи и анализира добрите практики в сферата на 
електронизацията на обществените поръчки в държавите от Европейския съюз (ЕС) и ще подготви няколко варианта на 
концепция за въвеждане на електронна система и у нас. 
Предвижда се банката да предоставя и техническа помощ при реализацията на системата. 
Очакванията на управляващите са чрез електронната система за обществените поръчки да се спестят време и ресурси за 
подготовката и провеждането на процедурите, да се минимизират субективните фактори, рисковете от грешки и от 
корупция и да се намали административната тежест за бизнеса. 
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√ Разходите за пенсии за първи път прехвърлят 8 млрд. лева 
Пенсионната система е финансова система, за която важи принципа “дал Кольо – взел Кольо”, коментира 
социалният министър Хасан Адемов 
Разходите за пенсии през тази година за първи път са прехвърлили границата от 8 млрд. лева, заяви министърът на труда 
и социалната политика Хасан Адемов, който отговори на зрителски въпроси в предаването “Здравей, България” на Нова 
телевизия. 
В бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година са заложени близо 8,15 млрд. лева спрямо почти 7,9 
млрд. лева за 2013 г. 
За периода 2000-2012 година разходите за пенсии за осигурителен стаж и възраст са нараснали над 2,5 пъти, сочат данни 
на Националния осигурителен институт (НОИ). Според статистиката основният принос за този ръст е на ранните пенсии, 
като се отчита и по-бързи темпове на увеличение на размера на ранните пенсии  спрямо размера им за останалите 
категории труд. 
Социалният министър посочи, че пенсионната система е финансова система, за която важи принципа “дал Кольо – взел 
Кольо”. “Няма как да има пълна справедливост”, коментира той и допълни, че тази година процентът, с който ще се 
актуализират пенсиите, не е голям, но това са възможностите на бюджета. 
Адемов допълни, че осъвременяването на пенсиите за всички пенсионери ще стане от 1 юли. Тогава ще започнат да се 
изплащат и по-високите максимални пенсии, които са  обвързани с максималния осигурителен доход. 
По-високият “таван” на пенсиите по принцип трябваше да влезе в сила от 1 януари, от когато влезе в сила и по-високият 
максимален осигурителен доход. Министър Адемов обясни, че това е отложено за 1 юли, за да не се разтваря ножицата 
между новоотпуснатите и старите пенсии. 
“През последните години тя се разтвори достатъчно широко”, коментира Адемов и допълни, че основна причина за това 
е периодът, в който пенсиите не се осъвременяваха. 
Адемов допълни, че ако има възможност, догодина ще има ново увеличение на вдовишките добавки. 
Социалният министър призна, че има проблем с обезщетенията, които се изплащат на майките – студентки. По думите му 
много от майките записват университет, плащат таксата за един семестър и се отказват, след като получат 
обезщетението, което е в размер на 2 880 лева. 
Социалното министерство обмисля мерки за ограничаване на помощите. “Притеснението ни е да не накажем коректните 
майки – студентки”, коментира Адемов. 
Що се отнася до детските надбавки и енергийните помощи, Хасан Адемов заяви, че няма как да отпадне подоходният 
критерий, тъй като няма възможност да бъдат подпомагани всички. Той посочи обаче, че пенсионерите, които получават 
енергийни помощи, няма да бъдат ощетявани след увеличението на пенсиите от 1-и юли. 
 
agrozona.bg   
 
√ Скандал: „Ром клошар“ открадна цяла агрофирма с електоренен подпис за десет минути  
Законодателни промени в защита на потърпевшия  искат браншови организации, плашат с протести 
За грандиозна измама с ограбване на цяла агрофирма с електронен подпис съобщиха в редакцията на Агрозона.  Става 
дума за фирма Агро Бел с управител Павел Стоименов, а новият собственик е Станимир Василев, ром – клошар по думите 
на Павел Стоименов. 
По случая вече има образувано дело  от Плевенската районна прокуратура. Въпреки това крадците вече са продали част 
от земите. В защита на потърпевшия агробизнесмен излизат всички браншови организации с декларация- искане да се 
направят необходимите законови промени, които да предпазят земеделските производители от подобни измами. Те 
заплашват, че ако държавата бездейства, ще излязат на протести. 
Научих за измамата напълно случайно, разказа Павел Стоименов, собственик на  Агро Бел, агробизнесмен, който 
обработва и притежава значително количество земя.  Ето и историята: 
 „На 6 януари т.г. е направен фалшив договор 
за покупко продажба на дяловете на фирмата ми Агро Бел. С електронен подпис е  регистриран новият собственик на 
дружеството. Кражбата на фирмата е извършена за десет минути. 
Понеже всички земеделци са задължени да си показват баланса в Търговския регистър и така ставаме прицел на мафията 
в България. От Търговския регистър измамниците са сканирали печата и подписа ми. Така „новият собственик“ с 
електронния подпис си регистрира  дружеството автоматично. Пуска документите на 13  януари,  автоматично 
чиновниците виждат документите и регистрират новия собственик с новите дялове и  като управител. На 17 януари 
излиза регистрацията. По една случайност имах сделка за покупка на земеделска земя при нотариус Джонов в Никопол. 
Той е  много съвестен юрист и ми провери имотите в Търговския регистър. Учуден ми каза- вие не можете да купите 
земя, защото не сте собственик 
на тази фирма. Беше чист късмет, че открих измамата толкова скоро. Веднага уведомих икономическа полиция, 
прокуратура, съд. Уведомих Нотариалната камара, че има заведено дело, както и всички нотариуси  в България за името 
на измамника.Въпреки това 
новият собственик на фирмата на 20 януари си вади скици и данъчни оценки 
в Шумен, защото там също имам имоти. Продава от земите ми 60 дка в Шумен, по нотариален акт по 150 лв дка, но в 
действителност в района земята върви по 1100 лв дка. Сделката извършва нотариус  Светозар Димитров Стоилов от гр. 
Шумен. Това става въпреки молбата от фирмата до всички нотариуси в страната,че има дело. 
В момента „новият управител“ се издирва от  полицията. 
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Декларацията искане е адресирана до президента, премиера,министъра на финансите, на земеделието, на 
правосъдието, председателя на НС и всички парламентарни групи,  изп. директор на НАП, нотариалната камара, 
Агенцията по вписванията и омбудсмана на републиката. 
„Категорично заявяваме, че ако Държавата в лицето на компетентните органи не предприеме своевременни действия за 
пресичането на подобни практики, ще се възползваме от всички законови възможности за протести“, пише в документа. 
Тя е подписана от Българска асоциация на собствениците на земеделски земи, Асоциацията на земеделските 
производители в България, Национална асоциация на зърнопроизводителите, Българска асоциация на фермерите, 
Национален съюз на земеделските кооперации в България, Национална асоциация на тютюнопроизводителите 
2010,Съюз на животновъдите в България,Национална овцевъдна асоциация,Национална овцевъдна асоциация , ФНСЗ. 


