Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Вестник „Преса“
√ Проф. Атанас Тасев: Догодина токът ще поскъпне с 50%
На практика няма как да се отнеме лиценз на ЕРП, твърди енергийният експерт
След либерализацията на енергийния пазар и излизането и на битовите потребители на свободния пазар, цената на
електроенергията може да се повиши с 50%. Това прогнозира енергийният експерт проф. Атанас Тасев по ТВ7. Той и
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев коментираха горещата тема със
започналата процедура по отнемане на лицензите на трите електроразпределително предприятия (ЕРП) - ЧЕЗ, ЕВН и
Енерго-про.
"Прекалено много драматизираме върху рутинна процедура. Тя не определя финала, защото всяка страна може да
представи доказателства в своя защита. Двете страни са НЕК и трите ЕРП-та. Затова е казано, че започва процедура. Това
по-скоро ще приключи като буря в чаша вода", смята проф. Тасев.
Той е на мнение, че на практика няма как да се отнемат лицензите на трите дружества, защото законодателството е
несъвършено. "Но дори и да се стигне до най-тежкия вариант ток ще има - тогава държавата назначава управител и
дружеството продължава да действа", обясни Атанас Тасев.
Васил Велев се надява да няма скок в цената. Представителят на бизнеса припомни, че цената се определя от кражбите и
загубите. "ЕРП-тата са необикновени търговци. Националната електрическа компания (НЕК) не може да спре да доставя
електроенергия и затова намесата на регулатора е оправдана", каза от своя страна Велев.
Атанас Тасев добави, че цялата буря около лицензите е заради очаквания, че тежестта за потребителите ще е
непоносима след либерализацията на енергийния пазар. "Изправени сме да излезем на свободния пазар. Големите
потребители вече излязоха. Остава бита, който в края на 2015 г. ще излезе", обясни Тасев. Той разясни още, че
прогнозираното поскъпване ще се случи заради задължителното изкупуване сега, което няма да го има при
либерализиран пазар.
"Има разлика между политическото говорене и икономическата логика. В момента политиците нямат друг правилен ход
освен да задържат изкуствено ниските цени на тока. През 2015 г. никоя политическа сила няма да може да задържа
цените. Енергетиката трябва да бъде спасявана", категоричен е Тасев.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник „24 часа“
√ Открита е процедура за отнемане на лицензи на енергото
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране откри вчера процедура за отнемане на лицензите за обществена
доставка на еленергия на "ЕВН електроснабдяване", "ЧЕЗ Електро България" е "Енерго Про продажби". Това са
дружествата под шапката на ЕВН, ЧЕЗ и "Енерго Про", които продават еленергията на битовите потребители и на малкия
бизнес.
Това става, след като комисията заседава закрито три часа, а журналистите чакаха за изявление през това време на
тротоара пред сградата на "Дондуков", но дочакаха само прессъобщение.
Решението на ДКЕВР е продиктувано от необходимостта да се прекратят незаконосъобразните действия на трите
дружества и да се осигури нормалното функциониране на електроенергийната система, пише още в съобщението.
Електроснабдителните дружества на ЕВН и на "Енерго Про" са извършили прехващане на свое вземане, като са нарушили
разпоредби от Закона за енергетиката и Наредбата за регулиране на цените. "ЧЕЗ Електро България" пък не е
прихващало, а е задържало плащания към НЕК, като е поставяло условия да получат плащания за зелена енергия. Така и
това дружество е нарушавало лицензията си, пише в обосновката на ДКЕВР за отваряне на процедурата за отнемане на
лицензите.
Само дни след като ДКЕВР съобщи, че енергодружествата не плащат на НЕК 318 млн. лв., вчера те вече бяха набъбнали
на 347,6 млн. лв. 216,6 млн. лв. били дълговете на "ЕВН електроснабдяване", 67,3 млн. лв. на "ЧЕЗ Електро България", и
63,7 млн. лв. - на "Енерго Про продажби".
ДКЕВР дава още 7 дни на трите дружества да преустановят нарушенията и да отстранят последиците от тях.
14-дневен е срокът пък за предоставяне на писмени становища по решенията за откриването на процедура за отнемане
на лиценза. Решението идва след няколко дни престрелки между висши представители на държавата, БЕХ, НЕК и
енергодружествата.
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Стигна се дотам ЕВН да изпрати на НЕК не издължаването на търсените от държавната компания суми, а 32 млн. лв.,
обявени като "краткосрочна ликвидност". На самото платежно пък пише "префинансиране", уточниха вчера от
държавната компания, която не им прие милионите, тъй като били заем.
Не дължим нищо на електроразпределителните дружества, разплащаме се с тях, бяха категорични вчера от НЕК. Те ни
дължат милиони и сме го доказали пред ДКЕВР с фактури, поясниха още оттам.
Премиерът Орешарски: И при най-лош сценарий ще има ток и кой да го доставя
"Силно се надявам, че няма да се стигне до отнемане на лицензи, все пак се надявдам, че електроразпределителните
дружества ще развиват своята дейност в съотвествие със закона и регулацията в България", коментира премиерът
Пламен Орешарски по повод вчерашното решение на ДКЕВР да стартира такава процедура спрямо ЧЕЗ, ЕВН и "ЕнергоПРО."
Министър-председателят обясни, че в момента има спор, стартирането на процедура предполага период, в който всички
заинтересовани страни могат да доказват своите тези. Той успокои гражданите и фирмите, че и при най-неблагоприятни
събития ток ще има и ще има кой да го доставя.
Драгомир Стойнев: НЕК не дължи нищо на ЕРП-тата
Никога не съм говорил за национализация, това е интерпретация на журналисти и политически сили. На въпрос готова ли
е държавата в случай на продажба на ЕРП-тата държавата да участва по закупуването им, аз казах "да", но никога не съм
говорил за национализация", заяви министър Драгомир Стойнев след заседанието на кабинета във Видин.
НЕК не дължи никакви суми на електроразпределителните дружества, категоричен бе той.
"Никога не съм обвинявал бившите управляващи за състоянието в енергетиката, но сега ще го кажа - целият проблем се
дължи изцяло на предишното управление", заяви Стойнев. Настоящото правителство в момента се опитвало да оправи
погрешно взетите решения на правителството на Бойко Борисов, защото това, което се случва днес с ЕРП-тата е заради
некомпетентните решения на предишното управление.
По повод на идеите на бившия енергиен министър Делян Добрев 193 млн.лв., които били дадени за "Южен поток" да
отидат към БЕХ, Стойнев заяви, че такива пари не са предоставяни на компанията за Южен поток, а капиталът й ще бъде
увеличен със заем от страна на "Газпром". Такъв заем още няма и капиталът не е увеличен.
"Нека припомня на г-н Добрев, че основният проблем в системата идва от тези 1000 мегавата възобновяеми енергийни
източници, които бяха присъединени през 2012 г., и когато вчера те са се срещали с представители на фотоволтаичните
инвеститори, аз имах среща с най-големите индустриални инвеститори, които са загрижени от дисбаланса, който оказват
възобновяемите източници.
Така че тези лобисти на зелената енергия е по-добре да бъдат лобисти на енергетиката, защото тя трябва да служи на
българския народ.
За третото предложение на Добрев да се вдигне такса износ, за да се спечелят 150 млн.лв., министърът припомни, че при
ГЕРБ таксите бяха вдигнати и тогава износът де факто бе спрял, а мини "Марица- изток" бяха почти пред фалит.
Фандъкова: Парното да си плати дълга, не София да тегли заем
"Всеки трябва да си плаща задълженията, но не това да става за сметка на всички софиянци." Това заяви вчера кметът на
София Йорданка Фандъкова по повод 500-те милиона дълг на "Топлофикация - София" към "Булгаргаз" и БЕХ.
Тя настоя обаче първо да се изясни точният размер на дълга и след това всички страни в диалога да намерят начин за
подписване на дългосрочно погасително споразумение. Фандъкова е категорична, че дългът трябва да се изплаща от
"Топлофикация - София", а не от общината. Тя напомни, че в момента дружеството плаща навреме текущите си
задължения, а дългът бил натрупан, когато дружеството било държавно.
Ограничиха АЕЦ, тецове и ВЕИ
Централното диспечерско управление на ЕСО въведе вчера ограничение на производството на еленергия в България,
заради ниското потреблението и топлото време. Първо се започна със сваляне на мощността на блокове в АЕЦ
"Козлодуй", съобщиха от системния оператор, последвало е ограничението на производството на еленергия от тецовете.
Това обаче се оказало недостатъчно, за да можел да се осъществи балансът на енергийната система, уточняват от
Електроенергийния системен оператор. Последни са били ограничени и възобновяемите енергийни източници. Според
информация на енергоразпределителни дружества и на фотоволтаичната асоциация капацитетът им е намален с 60%. От
ЕСО уточняват, че ограниченията се определяли ден за ден според потреблението.
В 15,55 ч вчера товарът на електроенергийната система бе 3626 мегавата, като АЕЦ работеше на 1778 при над 2000
мегавата мощност, тецовете бяха натоварени на 1484 мегавата. Фотоволтаиците бяха 247 мегавата, а вятърните паркове 192.
За първи път мощността на ядрени блокове бе намалена заради ниско потребление в началото на април миналата
година.
√ Забраняват анексите към строителните поръчки
Нова наредба за обществените поръчки в строителството ще изключи възможността за допълнителни анекси към вече
сключени договори. Това обяви вчера министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов, който участва в кръгла
маса на строителната камара.
Защо всичко в законодателството ни трябва да е рестриктивно, има много договори на инженеринг (проектиране и
строителство едновременно), при които в процеса изникват нови обстоятелства, след това разходите ни не се признават,
атакува ведомствата Андрей Цеков, зам.-шеф на камарата.
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“Не може един обект да е приет на 3 млн. лв., а накрая цената се оказва актуализирана на 6 млн. лв.”, скочи обаче
вицепремиерът Даниела Бобева. Това е пресен случай със сграда, възложена от министерство, но отказа да обяви коя е
поръчката.
“Напомням, че анекси се налагат, защото в строителния процес има безотговорни участници. Българските проектанти и
строители са безотговорни”, разкритикува бранша министър Данов. Затова целта на наредбата била да улови тези
грешки в първоначалните фази на строежите. Друга възможност за решаване на проблема били професионалните
застраховки - те трябвало да покриват пропуските на проектантите.
Вестник „Труд“
√ Димитър Греков: Държавна фирма ще изнася наши продукти на външни пазари
Ще създадем в най-скоро време държавна фирма към Министерството на земеделието и храните, която ще помага на
българските производители на зеленчуци да реализират стоката си на европейски пазари. Това каза в студиото на bTV
министърът на земеделието Димитър Греков.
Според него, така родната качествена земеделска продукция има шанс да пробие на платежоспособни пазари в други
страни от ЕС. Другата мярка е да засилим контрола на границите, за да не влиза контрабандна селскостопанска
продукция ,която да подбива цените на пазара, твърди Греков.
Той обаче посочи, че вносните земеделски продукти от страни на Европейския съюз влизат у нас без мито и това е част от
изискванията, които не можем да променим. В други държави като Индия и Виетнам има субсидии и затова и техните
цени на продуктите са по-ниски от българските, уточни земеделският министър.
Според него, основен проблем за българските зеленчукопроизводители е, че произвеждат малко и не през цялото
време, за да задоволяват напълно пазара. Това прави вноса необходим, а нашите фермери трябва да се сдружават, за да
имат обща политика и да си осигуряват пазари, когато имат повече производство, посочи министърът.
Има и доста от занимаващите се със производство на зеленчуци, които са в сивия сектор на икономиката и новата
система на субсидии ще ги извади от тям, каза още Греков.
Няма сигнал за наличието на пестициди край село Бисер, заяви министърът на земеделието във връзка с репортаж за
задушливата миризма, която се носи около складовете в района.
ДДТ-то е ликвидирано още през 50-те години, но трябва да се предприемат мерки за остатъците от тези пестициди. Тези
препарати, които имат силна миризма имат по слабо действие, успокои Греков.
Ще наредя да се изследват почвите в близък периметър до складовете, каза министърът.
Водоизточниците са на километри от населените места и няма налични налични следи от пестициди във водата,
категоричен е Димитър Греков.
√ Никой не пожела "Химко", цената му пада с 20%
Търгът за активите на фалиралия химически завод “Химко” във Враца се провали. На наддаването в сряда не се яви нито
един кандидат, каза синдикът Росица Томова, която организира продажбата.
Сградите, земята, инфраструктурата, машините, мебелите от предприятието, което е в несъстоятелност от 2004 г., се
продаваха за над 28,5 млн. лв. Активите се предлагаха вкупом, а не поотделно, въпреки че беше посочена стойност на
всяка движима или недвижима вещ.
Провалът на търга беше очакван, след като нито един кандидат не плати депозита за участие от 2,855 млн. лв. Срокът за
това изтече в понеделник. Имаше възможност сумата да се представи и в деня на търга, но с лихва. Желаещи обаче не се
появиха. Интерес не прояви и “Енергийна инвестиционна компания”, създадена от Българския енергиен холдинг (БЕХ) с
цел да инвестира във фалиралия торов завод, за да възстанови производството му.
След провала на търга по закон синдикът трябва да обяви ново наддаване. При повторната продажба началната цена за
активите на “Химко” ще е с 20% по-ниска и би трябвало да падне до около 22,8 млн. лв. Няма законов срок, в който
трябва да бъде обявена повторната продажба.
Не е ясно дали държавната компания БЕХ поддържа интереса си към “Химко”. Идеята за възраждането на завода беше
лансирана от икономическия министър Драгомир Стойнев и депутати от левицата като част от плана за
реиндустриализация. Министърът посочи 50 млн. лв. като горна граница за инвестициите. БЕХ започна анализ дали и с
какви пари предприятието може да заработи. Впоследствие от държавната компания обявиха, че проучват дали е
целесъобразно да влагат средства в “Химко”.
Преди десетина дни Стойнев промени позицията си, като обяви, че държавата няма да налива пари в завода преди
евентуални частни инвеститори. Пред “Труд” зам.-министърът на икономиката Красин Димитров каза, че не би трябвало
държавата да инвестира в ликвидирани фирми.
Вестник „Преса“
√ Строителният бранш се събужда
Българска Строителна Седмица – дискусии и демонстрации на нови продукти за енергоефективно строителство
Строителният бранш се събужда и доказателство за това е големият интерес към 14-ото издание на специализираната
изложба за енергоефективно, екологично и функционално строителство Българска Строителна Седмица.
Участват 107 директни изложители, сред които 44 нови. Компании от България, Австрия, Белгия, Румъния, Германия,
Гърция, Полша, Сърбия, Турция и Украйна представят своите актуални решения в над 30 сектора на строителния бранш. В
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Интер Експо Център – София посетителите ще могат да се запознаят с богато разнообразие от материали и изолации за
инфраструктурно, промишлено и гражданско строителство. Сред експонатите са дограми, фасади, функционален обков,
стълби, перила и други архитектурни и дизайнерски елементи.
Отговор на въпроса „Може ли да има крайни цели за енергийна ефективност?“ ще потърси петото издание на годишната
конференция BUILDINGREEN (19 март). Темата е "От саниране към изграждане на сгради с почти нулево потребление на
енергия", а оганизатор е ГРАДЪТ Медиа Груп с подкрепата на Интер Експо Център, в партньорство с ОПРР, НСОРБ, БАИС,
КИИП, КАБ, BGBC, ЕнЕфект.
Един от основните акценти на изложбата тази година е новият съвместен проект на Агенция Булгарреклама и интернет
платформата Строители Бг – дискусионният форум „Да събудим строителството“ (20 март). Ще се засегнат основните
проблеми и предизвикателства и ще бъдат представени новите практики в устойчивото строителство. Участие ще вземат
представители на целия строителен процес, които с лекциите си ще покажат начините и стимулите за скоростно
"събуждане" и раздвижване в сектора. Главният архитект на София - Петър Диков ще представи интегрирания план за
градско възстановяване и развитие, който очертава стратегическите приоритети и цели за устойчиво развитие на София,
чрез принципите на интегрирано планиране. Посетителите ще се запознаят с част от проекти, по които Столична община
е възложител. Те ще са с акцент върху енергоефективното, функционалното и екологичното строителство.
За втора поредна година се организира демонстрационна зона „Мисия в услуга на Майстора“, създадена съвместно с
предаването „Мисия Моят Дом“. Специалисти ще запознаят посетителите в детайли с качествата на своите продукти.
Всяка една демонстрация ще бъде заснета от екипа и след това излъчвана в сайта на предаването според графика за
демонстрациите.

Вестник „Класа“
√ Разходите на работодателите са се вдигнали с почти 5% за година
Най-голямо увеличение на заплатите има в сферата на търговията
През четвъртото тримесечие на 2013 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора
нарастват с 4.3 на сто спрямо същия период на 2012 г., сочат предварителни данни на Националния статистически
институт (НСИ).
Увеличението в индустрията е с 4.4 на сто, в сферата на услугите – с 4.8 на сто, в строителството - с 4.2 на сто. Най-голямо
е увеличението за година на разходите на работодателите в търговията - с 12.3 на сто, в добивната промишленост – с 8.9
на сто и образованието – с 8.4 на сто. Най-голямо намаление има в областите на културата и спорта - с 12.8 на сто.
В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 4 на сто спрямо
четвъртото тримесечие на 2012 г., а „другите" разходи (осигуровки, социални плащания) - с 6.2 на сто. По икономически
дейности, изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от минус
14.3 на сто в сферата на културата и спорта до плюс 11.7 на сто - в търговията.

4

