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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
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√ Служебният кабинет одобри създаването на Енергиен борд 
Консултативният орган ще може да отправя предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба 
Правителството реши да бъде създаден Енергиен борд като постоянно действащ консултативен орган на Министерския 
съвет за решаване на важни обществено значими въпроси в областта на енергетиката, съобщиха от пресслужбата на 
кабинета. 
Съветът ще работи за осъществяване на реформи в енергийния сектор. Целта е да се повишат прозрачността, диалогът и 
пазарната ефективност с оглед преодоляването на затрудненията в българската енергетика, пише в решението. 
Министрите поставят следните задачи пред Борда: анализ на състоянието на сектора, да се определят причините, 
водещи до нестабилност на енергийната система и да се посочат насоките за устойчиво управление на сектора. 
Други задачи на Борда са: да обсъжда и предлага мерки за решаване на установените проблеми с цел стабилизиране на 
енергийната система, както и да дава становища относно дейностите и мерките, предприемани от държавните органи и 
организации в областта на енергетиката. 
Консултативният орган ще може да отправя предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба, както и 
да обсъжда и дава становища по предложенията за стратегии в енергийния сектор. 
Председател на структурата ще бъде вицепремиерът по икономическата политика Екатерина Захариева, а заместник-
председател – министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов. 
Членове на Борда ще бъдат заместник-министри на икономиката и енергетиката и на труда и социалната политика, 
председателят на ДКЕВР и по един представител на Българска фотоволтаична асоциация, Асоциацията на водните 
централи, Българската ветроенергийна асоциация, БЕХ, НЕК, „Ай И Ес ЗС Марица Изток 1” ЕООД, „Контур Глобал Марица 
Изток 3” АД, Асоциацията на топлофикационните дружества в България, ТЕЦ – заводски централи, Асоциацията на 
търговците на електрическа енергия, Българската петролна и газова асоциация, Българската асоциация природен газ, 
„Енергиен системен оператор” ЕАД, „ЕВН България”, „ЕНЕРГО-ПРО Варна”, „ЧЕЗ България”. 
В Съвета ще участват и Българската национална асоциация на потребителите, Българската федерация на индустриалните 
енергийни консуматори, Асоциацията на банките в България, както и работодателите: Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българската стопанска камара (БСК), 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската минно-геоложка камара. 
В състава влизат и синдикатите КНСБ и „Подкрепа“. 
Енергийният борд може да привлича за участие в заседанията си представители и на други държавни органи, 
институции, международни организации и търговски дружества от сектор „Енергетика“, както и експерти в тази област.  
 
Вестник 24 часа   
 
√ Кабинетът създаде Енергиен борд с председател Екатерина Захариева 
Правителството създаде Енергиен борд като постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет за 
решаване на важни обществено значими въпроси в областта на енергетиката. 
Председател на Енергийния борд ще бъде вицепремиерът по икономическата политика Екатерина Захариева, а 
заместник-председател – министърът на икономиката и енергетиката. 
Бордът се създава в изпълнение на приоритетите на служебния кабинет за продължаване на работата по реформите в 
енергийния сектор. Целта е да се повиши прозрачността, диалога и пазарната ефективност с оглед преодоляването на 
затрудненията в българската енергетика. 
Енергийният борд ще извършва анализ на състоянието на сектор "Енергетика" и ще определя причините, водещи до 
нестабилност на енергийната система. Също така ще определя принципите и насоките за устойчиво управление на 
сектора. Други задачи на Борда са да обсъжда и предлага мерки за решаване на установени проблеми с цел 
стабилизиране на енергийната система, както и да дава становища относно дейностите и мерките, предприемани от 
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държавните органи и организации в областта на енергетиката. Консултативният орган ще може да отправя предложения 
за изменения и допълнения на нормативната уредба, както и да обсъжда и дава становища по предложенията за 
стратегии в енергийния сектор. 
Членове на Борда ще бъдат заместник-министри на икономиката и енергетиката и на труда и социалната политика, 
председателят на ДКЕВР и по един представител на Българска фотоволтаична асоциация, Асоциацията на водните 
централи, Българската ветроенергийна асоциация, БЕХ, НЕК, "Ай И Ес ЗС Марица Изток 1" ЕООД, "Контур Глобал Марица 
Изток 3" АД, Асоциацията на топлофикационните дружества в България, ТЕЦ – заводски централи, Асоциацията на 
търговците на електрическа енергия, Българската петролна и газова асоциация, Българската асоциация природен газ, 
"Енергиен системен оператор" ЕАД, "ЕВН България" ЕАД, "ЕНЕРГО-ПРО Варна" ЕООД, "ЧЕЗ България" ЕАД, Българската 
национална асоциация на потребителите, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, 
Асоциацията на банките в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-
промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, 
Българската минно-геоложка камара, НСФЕБ – КНСБ, ФСО ФЕ – Подкрепа. Енергийният борд може да привлича за участие 
в заседанията представители и на други държавни органи, институции, международни организации и търговски 
дружества от сектор "Енергетика", както и експерти в тази област. 
С правителственото постановление се приема и правилник за организацията на дейността на Енергийния борд. 
 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Дискретна делегация от Брюксел е у нас за бюджета и европарите 
Поканил я министър Румен Порожанов, те поискали конфиденциалност 
Делегация на Европейската комисия е на тридневна визита в София по покана на финансовия министър Румен 
Порожанов, научи “24 часа”. Гостите помолили срещите им да останат конфиденциални. Тук са директорите на дирекции 
“Пазари”, “Конкурентоспособност” и “Регионално развитие”, съобщиха запознати. Идеята на Порожанов била, вместо да 
си пишат писма, делегацията да се запознае на място с проблемите. Обсъждани са затрудненията на страната ни заради 
спрените пари по “Околна среда” и наскоро размразените по “Регионално развитие”. 
Представителите на комисията обяснили мотивите за временно спиране на парите и какво очакват, за да бъдат 
възобновени плащанията. Вчера от финансите са направили с представителите на Брюксел преглед на макрорамката на 
бюджета, обсъдили са евентуална корекция на ръста и актуализация на бюджета, плащанията ни по дълга и други 
макроикономически показатели. В делегацията са и представители на ЕЦБ на експертно ниво, казаха източниците. 
Информацията обаче, че делегацията от ЕК е тук, за да се реши проблемът с КТБ, не бе потвърдена. Името на банката 
било споменавано само в контекста за евентуални държавни схеми за подпомагане на вложителите и какви средства 
има във Фонда за гарантиране на влоговете. Днес представителите на ЕК имат срещи в екоминистерството и в МРРБ. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Токът скача плавно с 50% 
София. През следващите няколко години цената на тока постепенно трябва да нарасне до 50%. Това стана ясно от думите 
на министъра на икономиката и енергетиката Владимир Щонов пред бТВ. Потвърди го и премиерът Георги Близнашки 
след заседанието на Министерския съвет. Причината е големият дисбаланс в енергийната ни система, предизвикан от 
неправилни решения през последните години. 
"От гледна точка на анализите е нужно плавно повишаване на цените в период на няколко години. Ако се вдигне цената 
рязко, всичко ще влезе в баланс и за една година ще се изчистят нещата. Но това значи увеличение на тарифите с 50%, 
което не е необходимо за хората", каза Щонов. От думите му стана ясно, че той е против подобно рязко поскъпване. 
Няма смисъл хората да плащат толкова скъпо, дори и да са съгласни, при положение, че без реформи отново ще се 
стигне до натрупване на огромни дългове, допълни министърът. Именно задълженията между предприятията и особено 
тези на НЕК към производителите на електроенергия са основният проблем в системата, посочи той. Към момента 
държавната компания дължи 2,9 млрд. лв. Според министъра, ако не бъдат предприети мерки за реформи, до края на 
юни 2015 г. НЕК ще задлъжнее с още 1 млрд. лв. Той коментира, че за излизане от тази лоша финансова ситуация са 
необходими тежки и последователни мерки. Това е и едно от нещата, с които трябва да се заеме Енергийният борд, 
създаването на който беше одобрено от Министерски съвет. Чрез този орган правителството иска да направи програма с 
конкретни действия за стабилизиране на енергийния сектор, с които да са съгласни и участниците в него, каза още 
Щонов. 
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Вестник Капитал Daily 
 
√ И в София ЕК препоръча бързо решение за депозитите в КТБ 
Мисия на комисията е в България, в нея има и представители на ЕЦБ 
След като на 1 август Европейската комисия (ЕК) предупреди България в писмо до БНБ и тогавашния министър на 
финансите Петър Чобанов, че трябва да осигури достъп до средствата на вложителите в Корпоративна търговска банка 
(КТБ) в "следващите дни", в сряда въпросът е обсъждан и на място в централната банка с представители от Брюксел. По 
информация на "Капитал Daily" в делегацията е имало хора от Европейската централна банка. От БНБ отговориха, че 
когато има конкретни резултати, те ще бъдат обявени. 
Според източници на "Капитал" освен в БНБ срещи е имало и в Министерството на финансите, както и с всички ресорни 
министерства по въпросите. Мисията не е извънредна, а се случва при всяка смяна на правителство, обясни източник на 
вестника. Този път просто има много натрупани въпроси за изчистване - помощта за ПИБ, ситуацията с КТБ, действията на 
БНБ. В делегацията има представители на почти всички дирекции на ЕК - например "Конкуренция", за държавната 
помощ, "Вътрешен пазар", заради изплащането на влоговете в КТБ и т.н. Срещи е имало с всички ресорни министерства 
по въпросите, които засягат мисията. 
В централната банка 
В БНБ е обсъждан въпросът за ускорено плащане на гарантираните депозити в КТБ. От ръководството на централната 
банка са посочили аргумент, че не е възможно според българското законодателство в областта. То изисква първо 
отнемане на лиценз на банка и след това преминаване към плащане на депозантите от Фонда за гарантиране на 
влоговете в банките. 
Това беше обяснено и в отговора на БНБ (отпреди 15 дни) на писмото от ЕК. В него се казваше, че българското 
законодателство не дава възможност Фондът за гарантиране на влоговете да започне изплащане, преди банката да бъде 
обявена в несъстоятелност и да й се отнеме лицензът, и ако това противоречи на европейското законодателство, ЕК 
трябва да предприеме мерки. 
Посочваше се още, че частично изплащане на влогове също не е уредено и не може да стане без законови промени, а в 
момента страната няма действащ парламент. КТБ беше поставена под специален надзор на 20 юни и оттогава средствата 
на вложителите в нея са блокирани. 
В Министерството на финансите 
По неофициална информация на срещата в Министерството на финансите са обсъждани теми, свързани с макрорамката, 
актуализацията на бюджета и средносрочната фискална рамка, като идването на представителите на ЕК в България било 
по искане на финансовото министерство и се координира от него. Целта била да не се води само кореспонденция с 
писма, а да има директна комуникация с еврокомисията. От Министерството на финансите отказаха коментар. 
До края на август ПИБ, която получи ликвидна подкрепа в края на юни в размер на 1.2 млрд. лв. под формата на 
правителствен депозит при лихва 2.2%, трябва да представи на държавата план за преструктуриране, който тя да 
представи на ЕК. Средствата, които ПИБ получи заради масирани тегления в последната седмица на юни, са част от 
одобрена от еврокомисията държавна помощ. Бяха осигурени чрез извънредна емисия на ДЦК на 30 юни, изкупена от 
няколко банки. 
 
investor.bg 
 
√ Пенсионери не искат „швейцарското правило“ за индексиране на пенсиите 
Увеличението на пенсиите да става спрямо нарастването на осигурителния доход, предлагат пенсионерски 
организации 
Пенсионерските организации настояват индексирането на пенсиите да става спрямо нарастването на осигурителния 
доход, а не по „швейцарското правило“, при което се отчита и инфлацията. Това искане са обявили от Конфедерацията на 
организациите на пенсионерите и възрастните хора в България на среща с министъра на труда и социалната политика 
Йордан Христосков, съобщават от ведомството. 
„Швейцарското правило” предвижда пенсиите да се индексират едновременно с инфлацията и със средния ръст на 
осигурителния доход в страната. То бе въведено от 1 юли миналата година. 
Паралелно с  индексирането на пенсиите спрямо осигурителния доход на всеки 3-4 месеца пенсионерите настояват да 
има и компенсиране на инфлацията. Това може да става и под формата на ваучери за стоки и услуги, обясняват от 
Федерацията на пенсионерите и възрастните хора в България. Ако те не се изразходят в определения срок, сумата да се 
преведе в банковите сметки на хората, от където те да плащат данъци и такси, настояха пенсионерите. 
Предложено е по немски модел в България да се направи банка от кадри от пенсионери с опит, които да се използват 
при недостиг на квалифицирани кадри в определени сфери. 
Вицепремиерът ще представи всички предложения на пенсионерските организации пред Консултативния съвет за 
оптимизиране на осигурителната система към министъра на труда и социалната политика. 
Създаването на национален координационен център за развитието на политики за възрастни хора предлагат още 
пенсионерските организации. В координационното звено да участват представители на отговорните ведомства, 
осъществяващи политики в социалната сфера и здравеопазването, искат още пенсионерите. Според тях в националния 
координационен център трябва да участват и представители на общинските структури, тъй като общините отговарят за 
предоставянето на голяма част от социалните услуги. 
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√ Кабинетът прие промени в структурите на агенциите по лекарствата и заетостта 
Целта е да се оптимизира организацията на работа в тях 
Промени в устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), с които се регламентират 
изисквания към длъжността „изпълнителен директор“ и се създава нова длъжност – „финансов контрольор“, бяха 
одобрени от Министерски съвет. 
Правителството направи промени в устройствените правилници на Изпълнителната агенция по лекарствата и на 
Агенцията по заетостта. Целта е да се оптимизира вътрешноведомствената организация на работа в агенциите, 
съобщават от правителствената пресслужба. 
В Устройствения правилник на ИАЛ се разписват изискванията за заемане на длъжността „изпълнителен директор”. Това 
може да са лица с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по фармация или медицина и 
петгодишен професионален опит в областта на фармацията или медицината. 
Целта е да се въведе последователен подход по отношение на нормативното уреждане на изискванията за определяне 
на ръководителите на административните структури към министъра на здравеопазването и да се постигне по-голяма 
прозрачност при назначаването на изпълнителните директори. На този етап нормативно са уредени изискванията за 
заемане на длъжността „изпълнителен директор” на ИА „Медицински одит”, уточняват от кабинета. 
Промените, които се правят по отношение на структурата на ИАЛ, са свързани със създаването на самостоятелна 
длъжност „финансов контрольор”, намаляване на броя на специализираните дирекции от 7 на 6 и преразпределяне на 
функции между дирекциите в специализираната администрация. 
С измененията в устройствения правилник на Агенция по заетостта се правят промени в щатната численост на 
дирекциите. Това се налага заради създаването на нова дирекция „Европейска мобилност” и създаването на 10 нови 
самостоятелни бюра по труда с филиали. 
С друго изменение Дирекция „Международна трудова миграция и посредничество” става „Международна трудова 
миграция и стратегически партньорства”. Промяната е заради необходимостта от отдел с екип, който да анализира 
икономическите сектори с повишено търсене на персонал и да предоставя услуги според потребностите на съответния 
сектор. 


